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Al la Legantoj. 
:\lalfermante la duan jarkolekton de nia 1 

internacia reYueto, mi antau eio esprimas ko
ran dankon al eiuj kolegoj kaj samideanoj, 
kiuj faYore subtenadis gis nun la redakcîon. 
eu per kunlaborado. Cu per kon îloj, propa
gando por nia _gazeto, monoferemo au aliaj 
rimedoj. en tiu êi sindon ema kunhelpo de 
multaj amikoj la n \'oèo de Kuracistoj" ne 
povus ,·enki malfacilajojn, kîuj staris sur gia 
vojo. 

Al la sincera danko mi aldonas peton 
pri plua kon tanta kunlaboro. ur malmulte 
de la redaktoro mem dependas kia estos tiu 
èi unua Esperanta Jurnalo kuracî ta . kiom 
rapide gi dis\'ol\•igados kaj kiom da utiloj gi 1 
alportos al la legantoj kaj al la movado espe
rantista en kuracîstaro. e la g1snunaj ami-

koj ne rifuzos plue ilian favoron, se ili zor· 
go pri varbado de Ciam novaj kunbata · 
lantoj kaj kunhelpantoj, se ili prov1zados la 
organon je artikoloj kaj s iigoj, per komuna 
nia penado la ., \'oêo de Kuracistoj" baldaü 
povos okupi gravan lokon en la vico de jur
naloj medicinaj kaj tari&i vere ligilo por di
versnaciaj kuracistoj. 

La celado de la gazeto resta la ama. 
kiel en la pasînta jaro. Gi deras servi por 
inter komprenigo de kuraci toj èiulandaj en 
aferoj kom unaj per pero de Esperanta lingvo. 

Ankaii la programo ne angigis e ence, 
sed nur iom plilargigî . La demandoj etiKaj 
estas neelêerpebla temo por internacia dis
kuta do kaj entenas multe da nesolvita j an
korau problemoj tusantaj de proksime la 
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praktikon kuracistan. • ïa enketo internacia 
pri sekreto profe ia de kuracistoj igis evi• 
denta, kiom diferenca la opinioj pri tiu gra
va demando en diver aj lan1loj ne sole inter 
kuracistoj sed ankaü en registaroj kaj socioj. 
La sama konduto de la kuracîsto, kiu ekzem
ple en Rusujo aü Au trio estus neriproCebla, 
n::nkontu en Francujo se1' eran jugon de sam
profesianoj. h'.aj simila malsameco de opinioj 
ekzistas en aliaj rilatoj kaj se ni dernandus, 
en kioma grado estas alla ebla de etika vid
punkto eksperimentado sur malsanuloj au 
dispecetigo de vivanta fetuso, au èu la kura
cisto povas sen indigna de kunfraloj mallon
gigi terurîgajn turmentojn de neresanigeblaj 
malsanuloj, au eu la arte provolüta aborto 
kaj sub kiaj kond.è .ij akordigas kun la pro
fesio kuracista, al êiu el tiuj ardantaj de
mandoj ni ricevu;;; ne tute konsentajn respon
dojn. 

Ne malpli disiras la opinioj pri kuracis
taj kutimoj kaj etiketo. 

Kaj tamen en lastaj jardekoj mani le t1 
sin tendenco al egaligo de di1·ersaj opir.ioj kaj 
al kreado de komuna kodo erika in emacia, 
bazita sur nes ngeblaj principoj, inc ma ie 
konsent1taj. Por uu celado nia di · kutado po
vas esti utila. 

~laterialaj kondièoj de la kuracarto, en 
multaj landoj tre plimalbonigitaj, faras la re
ciprokan inter§angon de opinioj en tiu rilato 
aktuala. Sciencaj komunaj penadoj okupas 
la kuracistojn eiunaciajn. ovtempa direkto 
de la legdonado sociala malfermas antaü la 
kuracistoj novajn vojojn kaj postulas inter
nacian interkomprenigon. Unuvorte ekzistas 
granda mulco da aferoj profesiaj, pri kiuj la 
kuracisto deziras elaüdi siajn alilandajn kun 
fratojn kaj Esperanto devas tian èi ebligi 
pli bone, ol gisnunaj multling ... aj naciaj aii 
interna iaj arangoj, 

ed por plene utiligî Esperanton jam 
mm, kiam de centoj da miloj dé diver naciaj 
kuracistoj nur la plej progresemaj ekkonis 
gian grandan valoron, estas nepre bezonata 
i1iternacia organizo .de kuracistoj-esperanti tOj. 
Tial ni tutforte apogos la komencitan en 
Dresdeno internacian organizon de T. E. K. 
A., kies komunikajoj havos en nia gazeto 
apartan rubrikon. Tamen ankaü en estonto 
n ,·oêo de Kuracistoj" restos tute sendependa, 
alprenas nenian respondecon pri agado de 
T. E. K. A. kaj rezervas al si liberan paro
lon en aferoj organizaciaj kaj amikecan kri· 
tikon. 

1lultaj legantoj postulis enkondukon de 
la resumoj el scienca gazetaro medicina. Lau 
eblo kaj spaco ni volonte îlin kontentîgos, 
kvanlcam tiu èi parto ne povos ankoraü pre
t'endi, ke gi tute re pondos al la bezonoj de 
la abonantoj. Ôi estos komence malfacila 
provo, kiu alvokas favoran malseverecon de 
la kritikemaj legantoj. 

La terminologio medicina Esperanta ne 
estas preta, ofte la verkanto scienca estas de
vigata farigî iom lîngvisto kaj pionire trahaki 
la rnjon por sekvantaj aroj da amprofesia
noj. Por ke tiuj penadoj ne perdigu, ni re
tenos la rubrikon pri vortaro medicina, en lüu 
ni pririgardados la proponitajn terminojn. 

La internacieco de nia gazeto starigas 
al ni la devon egaimezure respekti sciencan 
progreson de eiu nac10. ·ed tiu êi devo po
vos esti bone plenumita nur tiam, se ankau 
la kuracistoj de èiuj nacioj egalmezure par
toprenos èe la laboro kaj tial. e iun rapus mal· 
egaleco nlate al lia nacio, li bonvolu supren
\"O \' la manikojn ka~ mem ek.preni la plu
gilon. por ke la bedo de lia nacio ne restu 
forlasita de labori toi. 

Jam en la pasi~ta jaro ni bedauris for
eston en nia Yico de kelka nacia reprezen
tantaro kaj ni espera , ke èijare tiu èi sentiga 
manko estos forigita, des pli, ke la nacioj, 
gis nun en nia gazeto ne reprezentitaj, kiel 
'vedoj, Danoj. Holandoj, feliêe jam posedas 

kuraci tojn-esperantistojn. Ni esperas, lœ ee 
la fino de ei tiu jarkolekto la registra de la 
enhavo montras kunlaborantojn ne nur de 
16 nacioj, kiel en la jaro pasinta, sed alme 
nau de duoble granda nombro da ili. 

Fine unu ankorau plilargigo de la prù
gramo. Lau mia sperto Esperanto, enirmte 
en iun domon, akiras plej ofte la tutan fa. 
milion kaj de korespondajoj mi plezure eks
ciis, ke la ,,Voêon de Kuracistoj" legas ne 

ole la kolegoj, abonantaj gin, sed tre ofte 
ankaü iliaj estimataj edzinoj, kies favoro por 
nia organo estis al ni satinda . Tiu cirkon tanco 
igis nin pripensi, êu al niaj abonantoj kaj 
abonantedzinoj ne estus bonvena malgranda 
felietoneto, ia rakonteto el la ,•ira kaj prakti
ko kuracista aü alia Jegajo, pli malpeza, ol 
kons1deroj pri ciencaj. au profesiaj deman
doj. e la spaco malvasta de la revueto per
mesos, ni provos enmeti tia pe an felietone 
ton kaj la legantoj sciigu nin, èu ili kontraü 
tiu novajo ne prote ta . 

D-ro Stej.rn Jlikol.ijski, 
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Cu estas permesebla larga 
rimedo kontrau 

uzado 
disvastigo 

de artefarito aborto, 
de tuberkulozo? 

kiel 

Sub tiu èi titolo en la n-ro 6-a 190 
(septembra) de ~1urnalo" de la Societo de 
rusa kuracistaro fondita pro la rnemoro de 
, . l. Pirogov, estas presita la artikolo de 
d-ro V. Si ze ms kij. Tiu ti demanda efek
tive akiras en lasta tempo en Rusujo grav an 
socian signifon. De unu flanko en gran daj 
rusaj urboj èîam pli multig-as tiel nom
ataj ,,sekretaj rifugejoj" por gravedaj virinoj , 
institucioj, kies peciala tasko estas artefarita 
abortigo, kaj miloj da virinoj rapidas tien por 1 

nepre senfruktigi sin . De alia flanko en mezo 
de kuracistoj eiam pli ofte aüdigas la voèoj 
pri dezirindeco plilargigi la indikaciojn por 
uzado de artefarita aborto . La autoro rakon
tas pri raporto de d-ro F. Aleksandrov, 
kiun li audis en !lloskva Terapeütika Societo 
kaj en kiu la raportinto, sin apogante ur 
propraj 3'.l kazoj (ne sufo~e zorgeme el tu
ditaj) kaj sur la opinio de .i\Iaragliano, sta · 
rigis La tezon: ,,al èiuj virinoj, èe kiuj estas 
konstatita tuberkulozo de pulmoj (eè sen b1• 
ciloj), estas necese interromp i la gravedecon". 
La tezo renkontis en la kunsido autoritalan 
subtenon de la prezidanto de la I\Ioskva Te
rap. ocieto, prof. d-ro V. · e r vin sk ij, kiu 
diris: ,,GraYedeco sen ube plimalbuniga la 
pulman proceson. Car abortigo ne malutilas 
al malsanulino, kontr aue, gi forigas akrige
con de tuberkulozo, seJ,ve la gravedeco es tas 
interrompenda. ur la vojo al celo certe sta
ras ankorau la demanda pri em brio. Sed tio 
èi es tas por mi io tiom nekouata kaj pro 
blema, ke mi rifuzas gin diskonti , se mi de
vas zorgi pri la malsana virino". - Sed eu 
oni de vas êiam en èi tiuj kazoj uzi abortigon? 
ekai1digis nekuraga voèo de unu reparolinto. 
,,Jes, e1am , certige kaj energ ie respondis la 
prezidanto. La disputa finigis kaj tiamaniere 
la tezo de la raportimo k,·azau estis aprobita 
de la tuta societanaro. 

D-ro V. Sizemskij opinia , ke starigi la 
principon de deviga abo :tigo ee èiu gravedu
lino, havanta tuberkulozon, oni povas nur, 
forgesinte la tutan mondon por kelkdek mal
sanulinoj. Estas devo por eiu kuracisto me
mori la filozofian principon de Kant: ,,eiam 
agu tiel, ke via agmaniero povu farigi gene
rala lego". Do ni rigardu, êu la principe pri 
la deviga abortigo po as efektive iam farigi 
gene rala !ego. En Rusujo, kiel esta s konate, 
nasl<igas Ciujare eirkau -+ 7 por 1000 da Jo• 
~antoj, t. e. êirkaü 61 ':i milionoj da infanoj. 

Bon olu elkalkuli, kiom dek- au cent· miloj da 
homaj embrioj estus pereontaj se tuberkulo
zon oni povas konstali èe 50¾ (Jau Brouar
del), 61 ¾ (laù ubarsch ), eè èe 91 ¾ (lau 
Burchardt ) de logantaro ? Se tiuj èi çiferoj 
~ajnas al Vi tro grandi g itaj, ni prenu aliajn 
ciferojn . Lau Leyden la nombra de ftizuloj 
en éiu momento estas ne malplî ol 2% de la 
tuta difinita logantaro. Sekve en Rusujo, kie 
lo{~as l .J.+ milionoj da homoj en e u momen
to troYigas ne malpli ol 3 milionoj da ftizu
loj . ' e, kid opinias Baumgarten, la plimulto 
de tiuj malsanuloj farigis ftizuloj jam dum 
em·entra vivo kalkulu do kiom da infanoj 
estus mort igotaj Jau la principo de deviga 
abortigo? De alia Hanko konsideru hom da 
gravedaj virinoj trovigas en mezo de tiuj 
3 milionoj da flizuloj kaj sekve kiom el ili 
estus senfruktigota j nuntempe kaj èiujare? 

Tiamaniere la principo de deviga abor
tigo estas nenio alia ol ,.projekto de eiujara 
elskrapado de tutaj generacioj" - neeble 
estas gin alie nomi. 

D-ro Sizemskij prote tas kontraü uzado 
de tiu èi principe kaj atentigas samtempe 
al la demanda pri tio, tu la homa embrio, 
tiu èi ,, io nekonata kaj problema", po\·as 
pretendi la memstarajn rajtojn por lmracista 
defendo . La ai:Ltoro trakta · la tezon ,,la em 
brio estas io nekona ta kaj problema" ne kiel 
scienca, sed simple k.iel nur fantazia. La 
scienco komprenas la homan embrion, kiel 
ion tre difinitan, tiom en gia formo kaj kon
struo, kiom en gia disvolvo lrnj vivo . Krom 
tio nuntempe ne estas permeseble imiti mal
novajn "spîritualistojn", kiuj vîdi en homa 
embrio du apart ajn estaJojn - ,.,foetus non 
animatus" dum la unuaj monatoj kaj ,, foetus 
animatus " dum la lastaj monatoj de enven
tra viYO. _ 'i nun havas antaü ni ne du, sed 
nur unu homan embrion, konsekvence evolu
ciantan de la unua monato de gravedeco gis 
la naski go. e la enventra vivo efektive ha
vas la rajton por kuracista defendo, tiu èi 
rajto egalmaniere estas apartenanta al la 10 
monata, kiel ankaü al la 8 -, 6 -, 1- monata 
embrio. La post ulo kvazaü de ,,atesto pri 
kapableco" de embrio estas malkonfonna al 
generala homama profesio de kuraci to. Tra • 
piko (perforacio) de vivanta embrio estas jam 
malapro ita de la Belga kunveno de akus istoj 
kaj ginekologiistoj. Oni arang;as ankau apan
ajn instituciojn por akceli la sparadon de \'ivo 
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de frunaskitaj infanoj . Fine, kuracistoj ja ne
niam rifuzas helpi al idiotoj. mortantaj fre
nezuloj, profesiaj mortigistoj kaj aliaj krimu
loj. Uiuj tiuj fü homoj, kiuj sendube esta 
negativaj eroj de la socio, èiam havas kura
cistan helpon kaj defendon en la okazoj de 
malsano, vundoj, sangfluoj k. t. p. kaj de 
la kuracista vidpunkto ili ne pova esti sen
igitaj je la rajtoj por tio ei. 

Konklude la autoro opinias, ke la prin
cipo de senfruktigo de eiuj gravedulinoj, ha
vantaj tuberkulozon kiu antaudestinas por 
èiujara pereigo multajn homajn ekzistajojn, 
estas plene Fodetinda kiel malhomama kaj 

A. 

malprogresa. Senfr uktigo e tas penne ebla nur, 
se la embrio mem, ee cirko n tancoj, gange· 
blaj per neniaj rimedoj, neeviteble estas pere
onta - èu pro morto de la patrino antau 
ol la embrio farigo kapabla por memstara 
virn, èu pro kondieoj de propra gia di volvo 
ekz . èe enmba gravedeco). La autoro tamen 

ne pretendas senapelacie decidi tiun ei mal
simplan demandon, li nu r atentigas al gi la 
kuraci cojn kaj opinias, ke dank 'al gravega 
gîa socia ignifo gi estas erioze kaj penseme 
pripar olenda en kuracistaj ku nvenoj. 

D-ro Sidlovskij (Moskvo). 

Ripozo dimanca de la kuracistoj. 
Pri tiu punkto la nacia kum-eno de la 

francaj kuraci toj {kongre o de praktikistoj, 
Parizo, l 90i) esprimis la jenan decidon: 

,, Kiel êiuj laboristoj, la kuracisto prakti
kisto havas .1a rajton ripozi um dimaneoj 
kaj sole urga cirkonstanco de malsano au 
vundo kreas por li devon socian kaj borna
man interrompi tiun rajtan ripozon. Konsek
vence, la vizitoj, faritaj dimanee, estos simi
ligitaj al la urgaj vizitoj kaj pagitaj duoble. 
Escepto povas esti por êiu vizito, farita pro 
la deziro de la kuracisto mem, je horo, elek
tita de li, por malsanulo, kiun li nune kura• 
cadas.' 

En Armentières,. k ie esta dekdu kuraci
stoj, nur ok estas sindikatanoj kaj sep el ili 
subskribis la specialan interkonsenton, kiun 
ili uzas jam de pli, ol unu jaro. Gi kontenti
ga la kuracistoJn kaj ankau la klientojn, 
kiuj èiam en la bezono trovas belpon . Jen la 
srtîkoloj de tîu interkonsento: 

l. Dimanèojn kaj festajn tagojn unu ku
racisto de}oro por fari, anstatau s iaj kun
fratoj, urgajn 1•izitojn. 

Lia ofico komencigas je la deka matene 
kaj finigas noktomeze. ur la prezo por la 
noktaj vizitoj e tos al li pagata; la prezo por 
aliaj vizitoj apartenos al la kutima kuracisto 
de la kliento. 

3. Ciu el la ep subskribinto j deJoros 
lauvice !ail la !isto, redaktita dum la kunve 
noj de la Sind ikato kaj ne konigita al la pu
bliko. 

-1-. La kuracisto, kiu deziras esti ansta
taiiita de la dejoranto, senda al li unu el 
siaj izitkartoj, sur kiu li skribas la nomon 
kaj la adreson de la kliento vizitota. Se la ku
racisto forcstas, elsendas la karton la servisto. 

La vizito esto rapideme farita de la 
dejoranto, sen rimarkoj; e eble neniu diag
nozo esto eldonita. e la dejoranto deva 
kontrauvole starigi diagn ozon. li gin anoncos 
kune kun la kuracado, ordinita de li, sur la 
1•izitkarto antaildirita; tiu ci e tos redonita, kiel 
eble plej rapide, al la kuntrato ausratauita. 
Oni devas skribi sur gi u la mal anulo esta 
denove vizitota, au ne. 

5. Kiam la kunfrato deziro foresti la 
tutan tagon, li povo peti la dejoranton an -
tataui lin rnatene, ed la deJoranto ne estos 
derigata fari liajn vizitojn antaù la deka . 

ü. La dejoranto povo ankail e ti po
stulata al la akusadoj, sed nur ee la rieetaj 
klientoj. 

7. Por kutimigi la klientojn je tiu dejora 
ofico, estus dezirinde ke la kura istoj vizitu 
dimanèe siajn kutimajn klien ojn kaj konig u 
al aiiaj klientoj, kiuj in turnus al ili, la adre
son de la dejoranto. 

La autoro de tiu art1koleto petas insis te 
la fremdlandajn kuracistojn, ke ili bonvolu 
konigi al li per pero de ~ Voèo de Kuracistoj", 
eu on i p r o ,. i a ü ne en iliaj landoj la 
êiusemajnan ripozon por la kuracistoj kaj se 
~i ekzistas, diri kiel gi funkcias . Kun hel
po de iliaj respond oj po o est i verkita ar ti
kolo, di sendota al kelkaj francaj kuracistaj 
jurnaloj neesperanti taj kaj tio êi altiros aten
ton al nia kara ling\·o, kiu sola permesas facile 
tiajn interna iajn enketojn. 

D-ro Briquet -Armentières (Nord). 
Francujo . 

Rimarko de la redakcio. Ni petas la 
legantojn ke ili bonvolu respondi la supran 
demandon de la Autoro kaj enkomune la 
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demandojn, en nia gazeto al ili turnitajn. La 
kolegoj, kiuj ne havas pli multe por c11g1, 
volu almenau skribi sur po tkarto kelkajn 

ortojn, ekzemple pri supra afero, ke la ri
pozo dimanêa en ilia urbo au lando ne esta~ 
de la k uracistoj praktikata. 

Sed ne p r e r es pondu e i ü, krankam 
eê malmultajn vortojn, èar nur tiaokaze nia 
gazeto ne estos ,,voêo, vokanta sur dezerto" 
kaj farigos vera interkomunikilo por kuraci
stoj êiulandaj. 

Tiun 6i rimarkon ni almetas kaj gin sub
strekas ?r0 tio, êar la enketon de nia fer
vora kunlaboranto s-ro Pérez el Hispanujo, 
publikigita en oktobro 1908 en nia gazeto, 
neniu respondis, krom la redaktoro sola, kvan
kam la temo pri impostoj de kuracistoj e tis 

tre alloga kaj ektusadi unu el plej aktua laj 
demandoj internaciaj . Ti tiun temon renovi
gos en la sek onta numero kaj e peras, ke 
nia instigo ne estos ankau en tiu kazo sen 
rezulta . 

• • 1 è,uj memoru, ke interalie la celo de 
esperanti La movado inter kuracistoj esta per
fektigado en lingvo Esperanto, por ke ni povu 
baldau elpasi kun nia lingrn internacia en 
kongre oj medicinaj. l' aj esta nedubebla 
ke nenio tiom perfektigas en uzado de lingvo, 
ol gia praktika apl ikado en korespondajoj. 

La redakcio èiufoje ordigo la ricevitajn 
koresponctajojn kaj ilin resumos Pli detalaj 
sciigoj esto pre ataj a arte en ,, \ oêo de Ku
racistoj •. êiukaze la nomoj de korespondan-
toj estos citataj. Redakcio . 

lnternacia enketo pn sekreto profesia de kuracistoj. 
(Daürigo) • ). 

Hispanujo. 
1. Neniu paragrafo de la hispana legaro 

devigas la kuraciston aparte gardi la sekre
ton profesian nek sankcias punon po1 tiuj, 
kiuj ne plenumas tiun devon . La devo pri 
sekreto profesia de kuracistoj estas do en 
Hispanujo nur morala . 

La manko de konkrete dilinita ordono 
en tiu êi rilato estas des pli rimarkinda, ke en 
hispanaj kodoj estas klare ordonita analogia 
devo por kelka j aliaj profesioj. 

Jen la du artiko loj de la puna kodo his 
pana, kiuj koncernas la rompon de sekreto: 

,,Art. 37 . La ofici to publika, kiu malka-
us sekretojn, al li konataj pro sia of1co, au 

kiu eldonus dokumentojn au kopion de duku
mentoj, al lia gardado konfiditaj kaj ne des· 
tinitaj por publikigo, meritos la punon de 
ofica interrompo lau meza au pli malgranda 
grado kaj monpunon de 125 gis 12~0 pe
setoj ". 

,,Art. 379. La oficisto publika, kiu scii
ginte pro sia ofico pri sekretoj de la priva· 
tulo, malka~us ilin, e tos punenda per la pu
noj de ofica interrompo, malliberigo kaj mon· 
puno de 125 gis 1250 pesetoj". 

Nur la êi suprajn artikolojn mi povis 
tro i en la hispana legaro pri la profe ia se
kreto de oficistoj. Atentu, ke la !ego punas 
pli severe la rompon de sekreto pri\' atula, ol 
de sekreto ofica. 

Ordinare la sekreto kuracista ne bezonas 
en Hispanujo parag rafojn, kiuj donus al gi 
devigan forton, por ke gi estu garctata nek oni 

bezonas, ke estu punata gia rompo, feliêe tiom 
malofta en nia patrujo. Sed ear la kuracistoj 
estas ja homoj. povas e ti, ke iu el ili ne 
plenumos tiun devon moralan kaj tial estus 
dez·rinda pozitiva ordono lega, kiu devigus 
la kuraciston kaj punus la rompon de la se
kreto. 

Kontraue ekzistas paragrafoj, orrlonantaj 
al la kuraci to denuncon, ate ton kaj scii 
gadon . 

,1) Demmcado. 
Puna kodo. ,,Art. 57l. Estos pumtaJ per 

monpuno de 5 gis 50 pesetoj ('..! gi '..!O 
pm ) au per riproèo: 

l. la kuracistoj. kiuj, rimarkinte en per
sono. de ili flegata, aü en kadavro signoj n 
de venenigo ail de alia difekto, ne sc1igo 
gin senprokraste al la estraro, escept inte nur 
se ili pro la cirkonstancoj estus meritintaj 
punon pli 0 ravan". 

Kodo pri juga procedo. .,Art. 262. Tiuj, 
kiuj pro sia oflco, profesio au metio sciigos 
pri iu publika delikto, devos tuj denunci g,n 
al juga kulpigisto, kompetenta tribunalo, al 
distrikta jugisto au en ilia manko al urba 
gardisto au policano, plej proksima de la loko, 
se la afero koncernas delikton plenumatan 
au JUS plenumitan. 

Kiu ne plenumos tiun êi ordonon, igo 
inda je monpuno, difinita en la artiko lo ~59 
l- gis 50 pesetoj) l{iu estos de li ekzekuciita. 

e pro neplenumo de denunco igi sin 
kulpa la medicina, Î,irurgia aü farmacia pro
fesiulo, kaj se la delikto, ne denuncita, aparte 

·) Vidu la jarkolekton 1908 de ,,Voèo de Kuraci toj''. 
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nas al la deliktoj, enhavataj en la êapitro de 1 
puna kodo, pritraktanta pri malbonfaroj lcon· 
traü personoj au pri suspekto de nasko au pri 
morto de forlasita infano, la monpuno ne povos 
esti rnalpli granda. ol 25 peseto j " (10 Spm.). 

b) Atestado. 
Kodo pri j uga procedo "Art. 410. êiuj 

logantoj en hispana teritorio, eu nacianoj, êu 
fremduloj, se tîo ei ne estas al ili malebligî
ta, devas atesti laü jugista ord ono. por kon
fesi êion, l{ion ilî scias pri la afero, pri kiu 
ili estas demandataj, se por tio êi oni ilin 
alvokas per la formalajoj. difinitaj en la !ego." 

La kuracisto ne estas esceptata de tîu 
devigo. 

Sed la jugistoj preskaü neniam devigas 
la kuraciston atesti prî tio, kio apartenas al 
lia sekreto profesia. 

c) Sciigado: 
À Reskripto pri publika saneco. ,,;i 124. 
Ciuj kuracistoj, èiuj familiestroj, êèfoj de es
tabloj, laborejoj kaj fabrikoj, mastroj aü admi
nïstristoj de hoteloj, devas sciigi la urban 

Revuo 
Avizo! 

:--li pelas eiunaciajn ai:itorojn alsendadi al 
ni autoreferatojn de iliaj verkoj kaj artikoloj 
kiel ankau ni petas la diverslingvajn referan
tojn alsendadi samtempe Esperanta j n tradukojn 
de iliaj referatoj. La Redakcio. 

Originalaj aciigoj. 
Seroprofilaktiko kontraü hidrofobio. 

Jam en junio 1908 mi ekproponis mo
difon de la Pasteur'a metodo, nome inokuladi 
anstataü la medolon kuniklan, infektitan per 
konstanta rabio (\0 irus Ïlxe), tian medolon ku
ne kun sera antihidrofubia kaj en estonto, se 
la statistil,o konflrmos la fikecon, nur solan 
seron, ricevatan de èevaloj, inokulitaj per la 
viruso de rabio. Aplikante tiun metodon de 
julio 1907 êe 1100 lcuracitoj, mi havis nur 
4 kazojn de ma lsukcesa lrnraco, kio kom pare 
kun la meto do Pasteur'a donas pli bonajn 
rezultojn. 

La sero estus tiom pli bona, ke oni po
vus la homojn morditajn ne elsendadi al la 
institutoj, sed ilin kuracigi hejme de la ku
racisto nespecialisto êar sufieus nur liverigi 
al si la seron. 

Nune oni ankorau ne povas decide aserti 
la efikecon de la metodo kaj oni devas gin 
provadi plue dum '.:!-3 jaroj. ··ajnas tamen, 

sanecan inspektoron pri infektaj rnalsanoj, 
difinitaj en la aldono n-ro 1-a, tuj kiatn oni 
po,as prave opinii, ke tiuj malsanoj aperis 
ert la domoj aü establoj, konfiditaj al Hia di
rekto kaj zorgado." 

Kio koncernas la policajn kaj admini
straciajn oficistojn, specialaj legoj de la admi
nistracia fako difmas la cirkonstancojn, en 
kiuj la kuracistoj <levas sciigi la oficistojn 
nej ugistojn pri sekretaj detaloj, ekkonitaj de 
la kuracistoj dum plenumado de ilia profesio, 
ekzemple pri prostituistinoj. Ankai:i la kura
cisto devas sciigi la administracian oficiston 
pri naskigoj de infanoj kaj konstatadi la 
mortkailzon de siaj klientoj. 

En ei supraj klarigoj de la lega vid
punkto helpis min bonvole s-ro J oz e f o 
S e i j a s C a 11 e j a, distrikta j ugisto en Viti
gudino kaj entuziasma esperantisto, al kiu 
mi tie èi esprimas koran dankon. 

(Daurigota). 
Rogdio Pérez Domingo. (Huermeces). 

sc1enca. 
ke la metodo montri gos bona, se gi jam gis 
nun prezentas bonajn rezultojn. 

Prof. Odo B1rjwid - Krak6w. 

Interna medicino. 
K 1 u g e r. (Krakov). eordinara kazo de 

p,,rpuro hemoragika fulmorapida. (Przeglqd 
lekarski 190 , n.-ro '11). La kazo koncernas 
22-jaran \'Ïrinon, nutrantan sian 6-monatan 
infanon. La virino ekmalsanigis 2 tagojn post 
tritaga angine èe simptomoj de dîatezo he
moragika kaj post 5 tagoj mortis . La mi
kroskopa kaj bakteriologia esploro de la sango 
kaj la sekcio ne liveris sufiêan ldarigon por 
la eriologio de ti tiu kazo. Malgraü tio K. 
emas al la opinio, ke la antauirinta angine 
prezentis la enirejon por la infekto. 

D-ro Fels. 

Boche ris k i. Signifo de la esplorado 
de sango en kazoj de septikemio. (L1Vowski 
Tygodnik Lekarski. 1908 n roj 46, 47. 48). 
La aütoro krom mikroskopa esplorado aplikas 
ankaü bakteriologian esploron de sango en 
eiuj kazoj de septikemio. La rezultoj! de liaj 
esploroj estas jenaj: I. En kazoj de septike
mio estas la prognozo malfavora, se rnikroboj 
cirkulas en sango en granda, kaj èiukaze en 
tioma kvanto, ke estas eble ilin elmontrî, far 
io ei pruvas, ke la bakteriocidaj ecoj de la 
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sango estas nesufieaj ; 2) se inter eritrocitoj 
aperadas specoj multformaj, multkoloraj kaj 
nukleohavaj : 3) se la neütrofüia bildo de 
la sango estas rimarkinde maldekstren tra-
ovita; d) se konstante mankas eozino

sorbaj citoj; e) se la kvanto de eritrocitoj 
estas plimalmultigita; f) se èe la samaj aliaj 
kondièoj ekzi tas rimarkind~ anizohipercitozo 
au anizohipocitozo. Tl. f' ontraüe la prognozo 
estas favora: a) se en sango ne cirku!as mi
kroboj, relative se i!ia kvanto estas tiom mal
granda, ke la organi mo povas ilin detrui er 
ecoj bakteriocidaj de la sango: b) se la bildo 
neiHrofilia de sango montras proporcion nor
malan, aü almenaü nemulte f,angitan ; c) se 
en sango trovigas citoj eozinosorbaj. III. l\lal· 
graü la deâovigo de la neütrolilia bildo de 
sango maldekstren la prognozo estas pli fa. 
vora, se neutrosorbaj citoj de superaj klasoj 
4-a kaj 5-a ne malaperas, kaj gi estas pli 
malbona, se samtempe kun la def!ankigo de 
la neütrofilia bildo maldekstren malaperas la 
neutrosorbaj citoj de + a kaj 5 a klaso. IV. 
Kelkafoje post lokaligo de la malsaneca pro· 
ceso aperas ne plimultigo, sed gu te plimal
multigo de la nombro de leülrncitoj en la 
sango. 

Braileanu. Oiazoreago laü Ehrlich kaj 
diazometrio. (Buletimtl Societatei de 111edici 
din Jasi. 190 , u-ro 1). Por mezuri la gra 
don de la diazoreago la aiîtoro uza solva
jon: Feropirino 0·05, Akvo dist. 1-l-cm. c. 
Tiu ei solvajo, preparita en epruveto, servas 
kiel kompara modela, èar gia koloro respon
das al la koloro de urino, prezentanta komen
con de la diazoreago. En alîan epruveton, je 
diametro egala kun la unua, oni envergas 
5 cm. c. da esplorata urino, antaüe jam 
miksita kun reagiloj laü Ehrlich kaj kornpa
ras gian koloron kun la koloro modela. e 
la koloro de urine estas pli intensa, oni mar
kas la nivelon de la urino kaj aldonas tiom 
da akvo, gis la koloro en ambau epruvetoj 
fariga identa. La alteco de la alversila al{V0, 
mezu rita laü milimetroj montras la gradon 
de la diazoreago . 

La aütoro povis per tiu metodo konstati 
plej malgrandajn po t ignojn de diazoreago 
kaj ricevis statî tikon pri diazoreago en diver
saj malsanoj, kiu diferencas de rezultoj, atin
gitaj de aliaj autoroj. 

Li sekvis ankau la progresadon de la 
intense de diazoreago èe la tifa febro kaj 
konvinkigis, ke la reago aperas inter la 5 
kaj tago de la malsano, ke la kurbolinio 
diazometria plialtiga dum apero de lentofor
maj makuloj kaj dum komplikajoj de la mal- I 
sano, ke la diazoreago malaperas ofte subite 

en komenco de 3 semajno, ke gi ree aperas 
en refaloj k. t. p. êe pneumonio kaj aliaj 
malsanoj la altigado de la lwrbolinio estas 
signo de malbona aüguro. 

Hirurgio. 
Berg. (Fran kfurto). Aldono al la nuna 

stato de diagnozado kaj kuracado de rena 
tuberkulozo. ( ~fedicinische [{linik 1908, n-ro 
35). La finaj konkludoj de la aütoro estas 
jenaj: Se la tuberlculozo okupas jam ambau 
renojn, kon.erva kuracado estas tule pravi: 
gita. Se nur unu reno e tas tuberkuloza kaJ 
la dua bone funkcias, oni devas kiel eble plej 
frue la malsanan renon eltranei. Se nur unu 
reno estas malsana kaj la dua malforte funk• 
cias la eltraneo de la reno estas ankaü indi
kat~; post la eltraneo la dua reno atingos de
.nove sian plenan funkcion. e tamen la dua 
reno funkcias malbone aü tute ne funkcias, 
aü gia funkcio e tas necerta, oni devas rnal
konsili la eltraneon de la reno kaj maksimu
me konsideri gian distraneon. La lasta ope
racio, estinta antaü la perfektigo de la funk
cia rena diagnozado la sala eli.ro, perdas ho
diau eiam pli la signifon en la kuracado de 
la rena tuberkulozo. D-1'0 Fels. 

F o g. (Kopenhago). Kazo de posttifa 
ekstreme longedaüra pusa ostito. (Deutsche 
medic. Wodzenscln-. 1908,.u-ro :JO). Pusaj osti
toj, simile kiel aliaj pusaj inflamoj dum la 
tifo ne apartenas tute al maloftajoj. Sed ge
nera\e tifaj pusprocesoj apera nur malfrue 
post la in fekto; ofte post kelkaj mcnatoj. 
Krom en ostaj suferoj oni trovis la tifobaci• 
Ion dum au post la tifo ankaü en aliaj pro
cesoj, kiel ee empiemo, meningito, epididimito, 
holecistito (inflamo de la galveziko) kaj aliaj. 
Tifaj ostitoj, okazantaj ail en la periosto, au 
en la kortika substance, aü en la ostomedolo, 
disvolviga , simile al aliaj tifaj ~angoj, ordi
nare nur dum la resanigo, ma\ofte ankoraü 
dum la varmegeca stadio. Ofte la tiel noma
taj posttifaj o titoj po edas longan inkubacion 
kaj ekapera nur kelkajn monatojn post la 
ileotifo. Ordinare èi tiuj ostitoj esta relative 
negravaj (henignaj) , ne emante dum la plua 
daüro al nekrozo kaj metastazoj; sed iafoje 
ili povas ankaü esti tre obstinaj. Kaj tiel oni 
priskribis jam kazojn de tipaj osteomjelito kaj 
periostito, en Ides pu o oni trovis la bacilon 
de Ebert en puraj kulturoj es kaj sep jarojn 
post la tifo. irnilan kazon de ek treme lon
gedaura tifa ostilo priskribas Fog. l,var gis 
dekdu monatoj (la malsanulo ne povi !)re
cize taksi êi tiun pacon) posl tifo aperis en 
la malsupra parto de l'maldekstra femuro simp· 
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tomoj de ostito, kiuj dum la dai:iro de 23 ja
roj iafoje kun kelkmonataj aü ee kelkjaraj 
interrompoj ofte denove eksplodadis, ordinare 
kun rarmegeco. Dum kelkafojaj operacioj oni 
konstatis pusan inflamon en formo de limi · 
gitaj ostaj abscesoj kaj êe la Jasta operacio 
difuzan osteomjeliton, el kies puso F. elkul
turis purajn kulturojn de tifobaciloj. La tu
berkulozan naturon de la proceso oni povis 
ekskluzi tiel laü la anamnezo kaj objektiYa 
esploro, kiel ankaü !au la histologia kaj bakte
riologia esploro de la elskrapitaj granulacioj 
kaj ostaj histoj. D ro J,els. 

K l ~ s k (Krakov). Pri refleksa anurio 
(Przegtq.d lekarski 1908, n·roj J2, 43). KI. 
eksperimentis sur 11 hundoj kaj atingis la 
jenajn rezultatojn: La refleksa anurio estas 
kvankam tre malkonstanta kaj ne prikalku
lebla apero, sed gia ekzistado staras super 
èiuj duboj. La èesado de l'funkc io de unu reno 
pro ekmalsanigo de la dua ekaperas sur re
fleksa vojo de la simpatia nervaro. Sangcir
kuladaj malhelpoj en unu reno influas tuj la 
urinsekrecion de la dua: la kunpremado de 
rarterio au vejno sekvigas malaltigon au eê 
èesadon de l' sekreciado ankaü sur la dua 
flanko. Post èirkaüligo de l'uretero sekreciigas 
el reno unue la êefaj saloj kaj poste al<vo. 
La altigo de l'µremo en unu reno aü la su
perplenigo de l' veziko influas rnalbone la 
urinsekrecion en la dua reno. La troa super
plenigo de l'vez iko povas malhelpi la urin
sekrecion en ambaü renoj. La incitado de la 
nervoj, precipe de la intestaj nervoj sed an
kau de la periferiaj, liveras tielsame malhelpon 
por la urinsekreciado. Dum la narkozo pli
grandiga la urinsekrecio en stadio de la 
ekscito kaj rnalgrandigas en stadio de la to
lerado. Doloro ankai:i malhelpas la sekrecian 
funkcion de la renoj. 

Klinike ni diagnozas refleksan anurion 
1. êe subita komenco, akompanata ofte de 
doloroj, 2. se ne antaüiris hronika avara se
l<recio, 3 se ekzistas nenia kaüzo, taüga 
klarigi la anurion de la dua reno, 4. èe tute 
normala funkcio de l'ambau renoj antau la 
ekmalsanigo, 5. êe relative bona stato kaj 
aspekto de l'paciento malgrau la longa daüro 
de J'anurio, 6. èe certe konstatita malhelpo 
en unu reno, 7. èe subita malapero de la 
anurio, au spontana ai:i post operacio. 

D-ro Fels. 

Malsanoj veneraj . 
Er man. (BerlinoJ. Kazo de malîacila 

diabeto pro sifiHsa infekto. (Deutsche medic . 
Vochenschrijt 1908, n-ro 30). Unu -1-6 jara 
viro, sen hereda au nerrnza sargaJo ricevas 

samtempe kun la apero de sil1lisa ekzantemo 
malfacilan diabeton kun forta sekrecio de ace
tovinagro acido. Post interrompo de la enfro
toj kaj èe kontraudiabeta dieto la diabeto 
post ok tagoj malaperis, tiel ke la paciento 
toleris bone 150 gr . de berara sukero sen 
sukera sekrecio en la urino. Gi estis do kazo 
de vera diabeto melita, dum en la gis nun 
priskr ibîtaj kazoj oni obse rvis dum la aperado 
de sifilisa ekzantemo nur preterirantan gliko
zurion. Ni do devas akcepti kaüzalnekson 
inter la apero de la genera la konstitucia sifi· 
liso kaj glikozurio ai:i, kîel en la dirita kazo, 
inter diabeto. Kaj koncerne la kaüzojn de tiu 
èi fenomeno oni pova sole supoz i, ke oka
zas tiam interrompo en la interna sekrecio 
de la pankreaso, kaÜfita per la materisangaj 
produktoj de la spirohetoj palîdaj . 

D-ro I<els. 

Pediatrio. 
Pirket. (Vieno). Haüta reakcîo de tu

berkulino dum morbilo. (Deutsche 1nedici11. 
Wochensch. 1908, n ·o 30). Tuberkulozaj infa
noj perdas dum morbilo la kapablon reagi 
je tuberkulino por êirkaü unu ·.semajno. Tiu 
èi fenomeno de la mankanta reago ligas sin 
eble kun la fakto, ke la tuberk uloza proceso 
dum morbilo tre ofte plue disvastigas . El tio 
ekvas, ke pozitiva reakcio de tuberkulîno 

dum îa ekzantemo ekskluzas morbilon. 
Dro Fels. 

Ginekologio. 
Friedman . (Krakov). Nova utera ringo 

(pe aro) kontrau utera kaj vagina prolapso. 
(Pr::eglqd lekarski 1908, ·n-ro 43). La pesaro 
estas el elasta dra to kun kaüèuka èirkauvolvo 
kaj konsistas el ringo kaj piedingo, kunligi
taj per èarniroj. Gi bone taugas por èîuj pro· 
lapsoj, kiujn oni ne povas aü ne rnlas ope
racii, esceptante èe maljun ulinoj, kie pro mal
junecaj "angoj (colpitis ,·etularum) la vagino 
estas funelforma kaj gia enirejo (introito) lar
gega . La nova uterringo estas malpeza, facile 
kaj endolore en-kaj elkondukebla, pennesas 
la èiutagan purigadon de l'vagino kaj - last 
1wt teast - ne malhelpas la koitadon. (La 
ringo estas ricevebla èe Reiner en Vieno). 

D-ro Fels. 

Anatomio patologia. 
Medicino eksperimentala. 
, o w i c k i. Aneiirismo de antaiia arterio 

komnnikanta de la cerbo. (Nowùry lekarskie 
1908 n ro 10). Tre malofta lokalizigo de la 
aneürismo, granda kiel fazeolo, sur la cîtita 
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arter io. Kiom de la esploro histologia kaj 
sekcia oni povas konkludi, gi estis de sif1lisa 
deveno. Krevo de la aneürismo sekvigis 
morton de la malsanulo (viro). 

No w i c k i. Esploroj pri apendico ver
moiorma kun kousidero pri giaj rilatoj ana
tomiaj kaj patologiaj. (Lwowski Tygodnik 
lekarski1908). La verka}o, monografie traktata, 
konsistas el du partoj. La unua priskribas 
normalajn rilatoj n anatomiajn de la apendico 
vermofornia, sekve gian situacion, grandecon, 
enhavon, vaskularizon, konstruon histo logian. 
En la dua parto estas priskribitaj rilatoj pato
logiaj, do la sangoj, renkontataj êe inflamo, 
signifo de situacio, enhavo kaj konstruo de 
la apendico por giaj statoj inflamaj, signifo 
de traümo . La autoro pri la patogenezo de 
apendic itoj okupas starpunkton de la teorio 
infekta. La materialo, uzita por esploroj, ente
nas 420 apendicojn, ricevitajn de sekcioj kaj 
18, havigitajn de operacioj. La autoro citas 
ankau serion de pli kuriozaj kazoj de apen 
dicito. 

No w i c k i ka j H o rn o w::, k i. Sangoj 
en aorto de kuni kloj post envejnaj injektadoj 
de adrenalino. (Noiviiiy lehrskie 190 n-ro 
11). La autoroj injektadis envejne adrenalinon 
al kunikloJ, poste mortigadis la bestojn en 
diversaj interspaèoj de tempo de kelkaj tagoj 
gis kelkaj semajnoj. l:!:sploro de la s1stemo 
arteria montradis ee kunikloj, kelksemajna 
eksperime ntitaj, makroskopajn san g oj n en 
aorto sub formo de aneurismojdaj konveksi
goj kaj kalkigajoj. Esploro mikroskopa krom 
tio elmonlradis sangojn en meza membrano, 
ka rakteriz ajn per rektigado de fibroj elastikaj 
kaj eè pe r ilia parta disfalado, fine per kalkaj 
konkrementoj. La membrane interna montradis 
apenau tie kaj ie tre nerimarkindajn plidiki
gojn. Tiuj èi sangoj ne devas esti identigataj 
kun homa ateromatozo; 11i estas eble nur 
speco de kunikla ateromatozo kaj estas sen
dube kauzitaj de adrenalino, kiu tie êi agas 
ne sole kiel faktoro, plialtiganta la sangpresion, 
sed ankau toksike sur la vazajn parietojn. 

:-1 o w i c k i. Pri hronikàj pneümato!oj 
cistojdaj (Pneümatosis cystoides) de teksajoj 
(L-1vowski Tyg. lek. 190 ). Sur la bazo de 
plej granda, gis nun , publikigita, materialo 
koncerna la autoro alvenas al la konkl udo, 
lŒ la gashavaj veziketoj en hronike formi · 
gantaj pnei.imatozoj cistojdaj devenas de fisu
roj kaj vazoj limfatikaj, nome dank' al pene
trado en ilin de ga o el ekstere (de intesto, 
vagino). La vez iketoj povas cikatrigi . Pri 
or igino de la gaso, la autoro Jau siaj esploroj 
ne konsideras g in produkto de bakterioj. La 
eksperimenLado s ur hundoj, a l kiuj la autoro 

enkondukadis mikrobojn, produktantajn multe 
da gaso, donis rilate al veziketoj efikon ne
gativan eê tiam, kiam estis farita stagnacio 
en vagino au en intestoj. Al apero de la 
dirita proceso inklinigas malordoj lokaj au 
generalaj en cirkulado. Klinike la pneumato
zoj ne havas iom gravan signifon. (10 dese
gnaJoj). 

Horn o w ski kaj :--.J o w i c k i. ûlaodo 
suprarenala kaj ateromatozo. ( Przegtqd te
karski 1908 n-roj 2, 3) . êar ekstraktajoj de 
la glando suprarenala sekvigas plialtigon de 
sangpresio, lciu estas konstanta akompananto 
de la homa ateromatozo, la autoroj ceas 
konvlnkigi, êu en la glando j suprerenalaj de 
personoj kun ateromatozo de arterioj trovigas 
la :sangoj, tipaj por tiu êi proceso. Simile ili 
serêis, eu en glandoj suprarenala j de kunikloj 
kun sangoj en arterioj post adrenalino ekzi
sta iaj tipaj sangoj anatomiaj . Preciza esplo
rado de multaj glandoj suprarenalaj homaj êe 
eteerpo de anatomiaj kaj histologiaj metodoj 
esploraj elmontris, ke en la glandoj supre
renalaj eê ee homoj kun tre granda ateroma
tozo ne rekont •gas sangoj pec ifikaj. Tio sama 
koncernas la glandojn suprerenalajn kuniklajn. 
La autoroj do opinias, ke la solvo de demando 
pri rilato inter la glandoj supraren:duj l,aj 
ateromatozo trovigos per hemia esplo rado de 
glandoj uprarenalaj au de ilia interna sekre
ciado. 

J. Horn o w ski. Pri neoplasmoj 
de la koro. (Lwowski Tygodnik Lekarski 
190 . n-roj 37, 38, 39, -JO). La autoro aten
tigas ke estas mankhava la klinika esplori.!Jo 
de neoplasmoj de la koro, se gi elsereas iajn 

pecialajn por ili simptomojn kaj se gi mal
multe konsideras iliajn simptomojn, depen
dantajn de la lolrnlizo : poste li pritraktas la 
kazojn de primariaj neoplasmoj de la koro, 
en la literaturo konataj kaj citas iliajn ecojn, 
karakteri2aj n de vidpunkto de la patolog,a 
anatomie, montras en serio de tabeloj ilian 
lolrnli2on, aspekton kaj klinikajn simptomojn 
de eiu el ili, kiel ankaü la kaüzon de mono 
en eiu speciala kazo. 

Li aldonas du kazojn de primariaj ne
oplasmoj de la koro, de li mem observitajn: 
endoteliomon (observitan klinike kaj patolo 
gianatomie) kaj fibromon (observitan patolo
gianatomie ) . 

Sur la bazo de siaj esploroj li eldiras la 
opinion pri tî.el nomataj ,,angiomata endocar
dii" èe- novnaskitoj . Plue, i-arolante pri pa
tologianatomia diagnozado de la neoplasmoj, la 
autoro rima rkigas la malfacilecon de la ilia di· 
rerencigo de ordinaraj koaguloj kaj la nece
secon kon s ideri la tutan bildon de la sekcio 
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kune kun ekzakta esplorado mikroskopa. Ce tio 
ei li citas siajn erarajn diagnozojn rnakrosko· 
pajn kaj raportas pri eraroj de aliaj autoroj . 

Li resumas rezulton de siaj eksperimen
toj sur kadavro, de kiuj sekvas, ke ée la 
sango de situacio de la kadavro la situacio de 
la neoplasmo sangigas nerimarkinde. 

Plue li parolas pri sekundariaj neoplas 
moj de Ja koro, denombras iliajn specojn kaj 
karakterizon, citas ankau siajn observojn, ri
markante, ke tiuj éi neoplasmoj clonas ctumvi
vajn simptomojn nur tiom, kiom ili sin loka
lizas en meza tavolo de la kormuskolo. La 
autoro alvokas fine la klinikistojn kaj pato
logianatomiistojn al kornuna laboro por difini, 
sin apogante sur la kazoj de neoplasmoj de 
la koro, la topikan diagnostikon de la kor
muskolo. 

Medicino sociala. 
lnstruado de geknaboj pri tuberkulozo 

en Unuigitaj Statoj. En kelkaj lernejoj la 
instruistoj lwmencas instrui la geknabojn pri 
tuberkulozo kaj pri la reguloj necesaj, por 
gin eviti. Grandaj kartoj kaj figuroj estas 
konstruitaj, por montri la efikojn de la mal
sano kaj la kuracadon per fresa aero. Oni 
metas tiujn figurojn sur grandajn tukojn kaj 
ilin eirkai:iportas de lernejo al lernejo. Apud 
la lernejo, eble su r la strato, la tukoj estas 
etenditaj sur lignokadroj kaj la lernantoj, kiel 
ankaii la pasantoj, pavas ilin vidi. Tiu metodo 
attiras atenton de geknaboj kaj incitas scie
mon. La geknaboj portas en multajn hejmojn 
rakontojn pri tio, kio okazis ee la lernejo kaj 
pri la reguloj, kiujn la instruisto donis al ili. 
La rakontoj vekas intereson de la gepatroj, 
kiuj tiamaniere estas instigataj la hejmojn 
plibonigi. Oni esperas, ke tiamaniere multaj 
malsanigaj kutimoj, malrapide, sed certe, 
malaperos. 

En aliaj lernejoj la geknaboj Judas per 
modeloj de sanaj èambroj kaj kun pupoj, 
vestitaj konvene kaj sanige. Estas montrita 
per figuroj la saniga metodo de la malfermado 
de fenestroj por havigi fresan aeron kaj sa
necaj kaj malsanecaj metodoj de balaado. La 
lernantoj estas instruitaj, ke la polvo enpor· 
tas bacilojn de la malsano en pulmojn. Krom 
tio estas arangitaj paroladoj kaj la lernantoj 
devas skribi taskojn pri tio, kio ili estas au
dintaj. Kelkaj el tiuj ei ellaboraJoj montras 
tre bonan komprenaclon de la afero. En unu 
lernejo la geknaboj mem per siaj manoj faris 
ekspozicion tuberkulozan, kiu aldonis plezuron 
al la lernado. 

Tiaj metodoj de lernado faras komencon 
de batalado, en kiu la geknaboj estos bravaj 
kaj instruitaj militistoj kaj kiu, ni esperas, 

neniam eesos, gis la tuberkulozo estos daure 
venkita. J. H. Sa lisbzwy 

9 2 Adanl8 St,·. OhicafJO, U, S A. 

Historia de medicino . 
No w i c k i. Sekcio de la korpo de la 

rego Johano Sobieski. (Przeglqd leka-rski1908) 
En tîu ei disertacio, liveranta aldonan frag
menton al la historia de medicino en Polujo, 
la au.taro publikigas originalan lekston latinan 
(Lrnj gian tradukon) de la protolrnlo pri sekcio 
de la korpo de la rego Johano Sobieski. Li 
pritraktas unue generale la iaman ekzercadon 
de la sekcado en Polujo, poste, trnnsirante 
al la pro';okolo de Sobieski, priparolas gian 
devenon (el Munheno), kritike konsideras la 
manieron de la sekcio, la prisk ribon de san
goj kaj la konkludojn, de ili deduktitajn. Sur 
la bazo de tiu ei protokolo, kiel ankau de 
notaJoj fundamentitaj rilate al sanstato de la 
rego Sobieski, la verkinto konkludas, ke la 
rego, malsana je diatezo uratika, suferadis 
Î1ronikan nefriton kaj lia morto okazis ee 
simptomoj uremiaj, sed ne sekve de apoplek· 
sio, kiel gis nun opinias la historiistoj. 

Bibliograf.i.o. 
Camptodactylie. Déviations des doigts en 

varus et valgus. (:\falrektigoj de la fingroj al 
ulna kaj radiusa fJanko) De d-r o Lu do v ik o 
Dubreuil-Chambardel, :\Iembro del' 
Asocio de la Anatomiistoj kaj ano de la 
Antropologia Societo de Parizo. Vigot fratoj 
eld. Parizo 190 , 51 paga volumo kun 2 L 
ilustraJoj . .France. 

Ne estis gis nun publikigita generala 
laboro pri la malsamaj malrektigoj de la fm· 
groj kaj ilia teorio: tiu manko nun ne plu 
ekzistas dank ' al la laboro de d-ro Dubreuil
Chambardel, kiu per siaj propraj ob.servadoj, 
per kritika ekzameno de l' antai:iaj verkoj, 
alvenas al konlcludo tute alia, ol la gis nun 
proponit;ij. 

La Kamptodaktilio ne estas efektive la 
rezultato de inflamo kaj sklerozo de l'molaj 
partoj de la fingroj, kiel opiniis la artritisma, 
tuberkuloza kaj infekta teorioj, ne!;: eè dege
neriga stigmato: ili estas nuraj anatomiaj di
versigoj de l' fingraj ostoj, diversigoj, kiuj 
konsistas el oblikveco anstataii rektanguleco 
de l' artikaj surfacoj rilate al la fingra akso. 

Tiu anomalio, en kiu multe partoprenas 
heredo, kiel \'idigas multaj en la brosuro re
presitaj observoj, estas ofte denaska, am
bauflanka kaj knracebla, kiam sufièe frue oni 
gin ekflegas. 

La verko estas ilustrita per multaj de
segnajoj kaj fotografa3oj, praktike kaj teorie 
interesantaj. R. Badert. 
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Korespondajoj. 
Svisujo. 

C en e v o. Permesu al mi rediri kelkajn 
vortojn al s·ro Krajz. \'ere en la kuraci ta 
kunveno en Dresden· mi esprimis la opinion, 
ke ,, \'oèo de Kuracistoj" ne deva ekzi tadi 
per he'po de oferdonoj, br, la ante flanken 
multajn aliajn malopurtnnaJojn de tia helpma· 
niero, tia ekzistado neniam e to certa, èar 
bonvolai oferdonantoj ne estas tre kon tantaj. 
Nia estimata redaktoro de ., \'. de K." ankail 
diras en n-ro -a: .,mi konklud .. s kon ente 
kun d-ro Ostrov ki«. Tute alia c-;t ,s la pro
pono de d-ro Kielanov ki, ke oni mendu po 
ke!kaj ekzempleroj de jurnalo. Tiamaniere la 
materia fundamento de jurnalo es os certigita 
kaj la redaktoro povo trankvile laboradi por 
gi. La ukcesa rezultato de tiu èi propono 
montris gian praktikecon. Tiel same faris 
ankaü mi, kram en l 9--a jaro nia sola jur
nalo ,,La Esperanti to ' po\ 1s perei pro manko 
de abonantoj. )îi tiam abonis la j rnalon cen· 
toble kaj uzis gin por la propagando . El tiuj 
ei linioj la estimata kolego Krajz povas vidi, 
ke mi tute ne tiel facilanime decidas la mal
aperon de Esperanta jurnalo, kiel sajnis al li. 
~li e tas nur kontrail ,,oferdonoj •, kiel netaüga 
rimedo. Se ni bezona la Jurnalon kaj trO\'Î
gis sindonema kolego, kiu kon entis dedièi 
al gi sian laboron, sian tempon lrnj parte 
ankau monon, ni ne povas re ti nur simplaj 
abonantoj kaj tute malatenti la materialajn 
perdojn ligitajn kun tiu laboro, almenail dum 
la unuaj jaroj, ail nur .,oferdoni ·• .. · e ! por tiaj 
necesaj organoj ni derns farigi au akciuloj 1 
de entrepreno au laueble kelkoble aboni gin 
por doni al gi certan kaj fortan monan fun
damenton. 

,li uzas la okazon por kon-tati la prak· 
tikan valoron de propono, farita de d-ro Freu
denberg en n-ro 9-a. Dum multaj jaroj en mia 
atendéambro estis êiam elmetataj di,·ersaj espe
rantajoj: jurnaloj, libroj, fotografajoj, po tkar
toj k. t. p. kaj dank'al tio tre multaj el miaj 
l<lientoj farigis e peramistoj. :\li ankaü var
mege rekomendas tiun èi manieron de propa
gando, kiu praktike montris sin tre utila. 

D-ro I. 0 h·ovski. 

l{uslando. 

Ti f lis o (Kaukazo). Post alvoko, rice, ·Ha 
de la est imataj lwlegoj d-ro Kabanov kaj 
'ïdlov ki, mi, kiel prezidanto de rimperieslra 
Kaiikaza :\ledicina Societo faris en gia pu-

blika kunsido de la ~9-a de oktobro parola
don pri T. E. K. A. kaj disdonis al la êees
tantaro kelkajn dekojn da "losiloj kaj propa
gandaj folietoj. E pereble en proksima eston
teco mi sukcesos esperantigi kelkajn tiflisajn 
kuracistojn kaj ,·arbi ilin al nia unuigo. 

D-ro Andrea Fise,•, 
Rep1·eze11ta11to de T. E. l{. A. por J(aükazo. 

Uouigitaj Statoj. 
Chicago. La nuna tempo estas sub 

signo de organizo. La regadon de (a indivi
dueco renkas la komuneco. Super è10 tamen 
la profe io medicina bezonas organizo11 en 
eiu lando kaj plue gi bezonas tutmondan orga• 
nizon, por ke gi atingu siajn proprajn celojn. 

Kaj la celoj kiaj estas? 
1. Laü in::.lividueco: Izolite la kuracisto 

trovas sin limigita pri sia povebleco por akiri 
kaj por di doni la triumfojn de sia profesio. 
Unuigite kun siaj kunlaborantoj, li povas eerpi 
al si la rezultojn de la laboroj de èiuj, ankaü 
li povas fari éiujn kuracistojn partoprenantoj 
je siaj propraj sciadoj. Plue, li povas oferi al 
siaj klientoj la kolektan ciencon de la tuta 
mondo. 

~. Lau kolekteco: Estas multe da aferoj 
pri kiuj la kunhelpado de kuracistoj èie estas 
necesa , por ke efel<th·igu plej bonaj rezul
toj al la mondo. Tia estas la higieno, kiu 
igos la kuraci tarto de la estonta epoko. Tio 
e1 de\'igas largan kaj amikan sociecon inter 
kuracistoj de èiuj landoj. La popoloj, plie, kaj 
la registaroj bezonos konsilon de la kuracistoj 
pri certaj aferoj. La malbonoj de malsano 
ja ne konas iajn limojn geograf1ajn: tial 
la kuracistaro deYa e ti samidea en ~iuj lan
doj, por ke la celoj komunaj ne estu kon
trauliatalataj per la celoj diversaj individuaj 
au lokaj. 

3. Por ke oni kunstaru kontraü malhel
poj kaj protektu niajn proprajn rajtojn kaj pri
vilegiojn, ligo komu:ca e tas necesa. Ciam kaj 
éie esto · keli,aj. kiuj rigardos jaluze la preten
dojn de la kuracistaro, ne konante, ke la me· 
dicina scienco, kiun ili ne scias, kaj la kura
cista konduto kiun ili ne povas komprer.i 
estas rere por ilia bono. Ekzemple: Unu el 
miaj mal anuloj dezira alian opinion ol la 
mia pri sia malsano. • n tataü ekpostuli, ke 
mi gin akceptu, li sekrete alvokas alian ku· 
raciston. Tiu êi, n~ sciante mian eldiron 
kaj agadon esprimas opinion malsaman pri 
la kaüzo, naturo kaj kuracado de la mal ano . 
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Estas eble, ke tiu èi, pro manko de scügoj, 
kiujn mi posedas, estas ma lprava en sia opi · 
nio. Sed se ee li estus prava, lia kontraüado 
povas efekti, ke mi en estonto evitus konsil
igon, kvankam la interesoj de la malsanulo 
gin postulus kaj pro tio la malsanulo suferus 
malutilon. La kuracarto diferenca de la 
okupo komerca èar giaj anoj estas kunhel 
pantoj, ne kontrailuloj . 

-1-. Do la plej granda bezono profesia de 
la kuracistaro estas amikeco inter la anoj pro 
unu komuna celo, kiu estos plej bone efekti
vigita per tulmonda ligo kaj tutmonda lingvo . 

Je pli frue la kurac ista ro igos per lingro 
komuna unuigita en la tuta mondo, des ph 
frue estos garantütaj plej bonaj intere oj de 
la scienco medicina, de la profesio kuracista 
kaj antail èio de la bono publika. 

Kie devas ni serèi tian Ling\'On, e ne 
en E peranto? 

l...:iam ni estos atingintaj tian unuecon, 
tiam esto eble kontrailbatali ukcese la ren 
distojn de sekretaj kuraciloj, la tro facilan 
vendadon al la publiko de drogoj venenaj, la 
malsanojn sociajn precipe venerajn, kaj iliajn 
sekvojn, nome la oftalmîon de la novnaskitoj 
k. t. p., la abortigadon kriman. Ni haltigos 
la malplialtigon de la p,ezo de la servoj ku
racistaj, èu kaüzitan per malkara klientaro, 
èu per malbonuzo de la hospitaloj kaj eesi
gos multajn aliajn agadojn kiuj degradas la 
kuracistarton. 

D-ro Kemietli W. ,'Wllican. 

Rumanujo. 
Gal a t z. Hodiaü 1111 ncevis el Vien ·o 

senditan de amiko medalionon mal,.,randan, 
en formo de libreto kun nikela bindaJo. Sur 
antaua 0anko de la libreto e~tas reliefe stam
pica la portreto de S.:hiller, mala;-itaüe la flguro 
de sonorilo kaj interne troviga presite la fa. 
ma kanto d tiu klasikulo: .,die locke (legu 
di glokke • 1. 

Tiu ét medaliono e tas eldonita por ho· 
noro de la glora poeto kaj idealema v1ro, kiu 
Yi:rke, reve, mense agadis daüre sia viro por 
la lulhomara libereco kai frateco. 

Ce tiu ol-azo mi ekpen i ·, ke ankail li 
e li kuraci to J·un ,·armesenta koro kiu ne 
konadis limojn de religioj aü ra oj. 

· :J:1.1:s, l<e la rolo de kura.:istoJ estas ne 
nur kuraci kaj Oegi la korpajn vundojn de 
unuulo, sed ankaü prizorgi, pripensi, prilabori 
por La sociala bonfarto de la homaro kaj kon
traü giaj sociaj mankoj kaj kriplaJoj. 

T1ele do la movado Esperanta e tis ekve-

') Signifas germane : la sonon lo. 

kita de kurac isto, ricevita kaj dsva tigita de 
kuracistoj . olulo, li, la ekvekin to, volis venki 
tiam el la \ arsovia urbo la tutan unive rsalan 
malpacon per komune internacia lingvo kaj 
oferadi tiom da tempo, mono kaj laboro por 
sia kuracilo, repacigonta la mondon . La post 
sekvintaj kunbatalantoj trovigis ne malofte 
inter la aroj kuracistaj . Tiuj komprenis tuj 
unu la alian kaj sentadis baldail la grandan 
valoron de la nove elpens ita socia la medika
mento kaj èiam denove sin vicigis ku rac isto j 
sub la \'erda standardo . 

nkaü tie-èi en Rumanujo kuracistoj agi 
tre eflke en la afero de la kom una he lpa 
ling\'O; precipe en nia êefurbo Esperanto ul
Jas multe da danko al la iniciatiyo kaj pro
pagando de kuracistoj, nome al la doktoroj 
Robin kaj Kim e 1. 

'ed pro tio ne kredu, ke la amaso de 
kuracistoj tie êî estas E perantemaj. Unuj , la 
plej mul1aj el ili, ha,as certajn olkojn statajn 
au privatajn kaj la grandaj okcidentaj mo
vadoj intelektaj lasas ilin apatiaj: la E pe
ranta ondofrapado ne povas tusi ilin en iliaj 
okupadoj, mekanike kaj pace plenumataj liaj 
sin dediêas al la politikaj aferoj kaj inter la 
re tantaj doktoroj la plej multaj, kv-ankam 
spirite pli movigemaj, interesigas pli multe je 
amuzaj ludoj. 

Ta men du eminentuloj aligis de komenco 
al nia morado, ekkoninte gian Yaloron, tiel 
por la mondo kiel ankaü por la kuracista ro: 
la ek mini tro d-ro 1 s t rat i kaj la armea 
aneca inspektoro d-ro De m os te n . 

~ed pli rapide poro fari in0uon ·ur pli 
inlen a disvastigo de la internacia ling\o inter 
ni nur sukce oj, venontaj de la ekste rlando. 
Dezirinde tial estus ke kolegoj aü profesoroj 
el Francujo ail Germanujo kribe aü bu e 
atentigu niajn aliajn autoritatulojn pri Espe· 
ranto. 

a komuna interesigo por tutmondaj ku
raci toj ne vekigis ankorau inter ni. Izolite 
entas aü pen a la solulo pri tio, ail pri tio 

èi . Oni sin demandas, kial niaj autoritatuloj 
malaltigas antau la publiko e i u I o k e, kîal la 
tendenco de la stataj kaj privataj estraroj 
estas èiam P-ma al plimalkarigo de nia pago 
kaj al la plisimplig kaj egalaè1go de nia te
rapio. Oni demandas kial niaj metodoj de 
diagnozo aü terapio restas tiel longatempe 
konserrativaj, dum la scienco senèese antaüen 
pasa . Oni miras, ke pruvitaj en unuj landoj 
rimedoj kaj antailrimedoj restas ne uzata i en 
aliaj , ke tie èi oni provas objektojn aü ajojn, 
l<iuj e ti tute ja malprospe rintaj tie k . t p. 

La unuigo por interkonsento 
ka j inter ri 1 a t o tut mo n da de k u ra
ci s t o j estas do afero nepre sin al-
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trudanta al ni kaj vere universala 
!{ u r a c i s t a J u r n a I o e s ta n e ce s a j o. 

Cent jaroj trapasis, de kiam tiu poeto 
kun ideala, altruista koro estis mortinta en 
Germanujo. Nun alia, ankau li poeto kun 
bonema koro, verkas, varbas, vigligas la mon 
don por eterna estonta paco, li, simpla kura
cisto en Polujo l<aj antau mi jen mi vidas 
reliefan medalioneton jubilean, surhavantan 
post centjaro la portreton de Zamenhof sur 
unu flanko kaj la verdan stelon sur la alia. 
Kaj la interkovrilaj verdaj pagetoj de tiu 
albumeto estas sonantaj al la legantoj nian 

mondhimnon : "En la mondon venis nova 
sento". 

Gi sanas, kiel malproksima gojsonora
do. Sanas mondsonorilo, kreita de kuracisto, 
de la un u a Esperantisto , kiu ekvolis kuraci 
unu el la multaj socialaj malsanecoj de la 
homaro ! 

Tion au similon mi ,·olis de plej longe al 
vi skribi. Sed mi estas okupita de multaj 
memaj prizorgoj. La pensoj tamen haltas tro 
ofte ee la Esperanto. 

D-ro S. Kanner. 

Kra n iko. 
Tiun tî numeron ni eldonas pligrandigita 

je + pagoj kaj esperas, ke plimultigo de abo· 
nantoj gis 600 ebligos al ni resti êe tiu 
ampJekso, kiu apenaü sulïêas por elêerpi ku
rantan materialon lrnj versirni le jam baldau 
sin montras tro malvasta. 

Pro manko da spaco ni prokrastas publi
kigon de la Listo de abonantoj al la sekvonta 
numero, kiu aperos en fino de januaro. 

El multaj landoj alvenas raportoj pri 
vigla movado esperantista inter kuracistoj. 
Ôojîgas nin vasta propagando, ekokupanta en 
Rusujo unu urbon univer itatan post alia kaj 
kies centro estas en r-,,[oskvo. De malgrandaj 
komencoj en pasinta jaro elkreski tie jam 
sufiêe granda anaro Esperante-kuracista, pre
cipe dank' al senlacaj penadoj d.e niaj esti
mataj kunlaborantoj Moskvaj d-ro ïdlovskij 
kaj doc. K a b a n o v. Tutrusa Esperantista 
Kuracista Societo antauanoncas sin, kiel plej 
nombra kaj plej bone organizita filio de T. 
E . K. A Kun intereso ni observas ~'ian pro· 
gresadon, ear gi farigas lau piano, de ni 
konsilata en artikoloj pri organizo, nome: per 
lokai unuigoj al naciaj ligoj kaj poste al in
ternacia înterligo. Nur tia evolucio de la orga
nizo Sajnas al ni gusta kaj promesanta suk 
cesojn . Tial ni rekomendas al niaj amikoj la 
ekzemplon de la ::vloskvaj kunfratoj. Pri tiu 
êi temo ni estonte parolos ankorau pli ekzakte. 

S-ro K r a j z el Odessa ciigas, ke li 
preparis rusan tradukon de la .,Anatomia vor
taro" de Bouchard k.ll.j ankau Esperanto-ruso
latinan fakon. Eble la kolegoj rusaj komun i
kigos kun s-ro Krajz por utiligi lian laboron. 

Ankau d-ro U h Iman n el Huttwill (Svi
sujo) okupas sin je vortaro kaj preparis Espe · 
rantan terminaron de la ma lsanoj laü homo· 
gena sistemo. Li prezentis sian verkajon al 
la Akademio Esperanta kaj sendis al ni prov-

parton de gi, kiun ni presigos en la sekvonta 
numero kune kun nia kritiko. 

Sed publikigado de vortaroj sciencaj postu · 
las grandan singardon kaj èiuflankan antau
studon. i konsilas ne tro rapidi kaj dume 
lasi al la verkistoj liberecon elprovadi la ter
minojn kaj esprimojn, kiujn êiu et ili opinias 
plej gustaj. 

La bonan ekzemplon de d-ro K lei der 
sekvis d-ro B ri q u et en Armentieres, en
metîgante en ,, Concours i'.1édical" artikoleton 
pri T. E. K. A. kaj nia organo. 

D-ro ?v1 i 11 i c an en Chicago konstante 
atentigas pri Esperanto en la Jurnalo de 
Amerika Asocio Medicina. Li send is ankau 
propagandan leteron al la ,, British ::VIedical 
Journal". 

En ,,The )iorth American Journal or 
Homoeo athy" aperis en novembra kajero du 
artikoloj poresperanta j, verkitaj de d-ro Fe s
s en den el Newton Centre. En tiu sama 
jurnalo ni plezure renkontis reklaman anon· 
con de la firmo "Campbell E lectric Co." kun 
alskribo, ke ,,oni korespondas Esperante". 

D-ro S a q u et el Nantes tradukis fran
cen nian ,,enketon pri sekreto profesia de 
k"uracistoj" kaj laartikolon de d-ro idlovskîj 
pri Ruga - Kruco, legis tiujn traduka}ojn 
en tiea ,,Societo de l Iedicino" kaj ambaii 
verkajojn presis poste la "Gazeto l'\ledicina 
de Nantes". Ni petas la legantojn, ke ili 
sammaniere uzadu niajn artikolojn por popu
larigi inter kuracistoj nian organon. 

Lau .. Pola Esperantisto" la dentkuracistoj 
esperantistoj fondis dum la kongreso Dresdena 
apartan unuigon kaj aligis gin al la ,,lnternacia 
Federacio de Dentkuracistoj ". Ili decidis sendi 
siajn delegitojn al la proksima kongreso de 
tiu ei ,,Federacio" kaj peni pri enkonduko de 
Esperanto kiel çficiala Jingvo kongresa. Plue 
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estis decidite ellabori teknikan vortaron por 
dentologio. 

De nL'Enseignement Méjicico-i\futuel In
ternational" en Parîzo ni ricevis la jenan ko
munikaJon: " Konsente kun la programo, 
adoptita en 1905, , L'Oeuvre <l'Enseignement 
).fédical Complémentaire par la \'isite des 
Cniversités '-'..trangéres ' arangos en 1 ~09 
vojagon por studoj tra Anglujo, kotlando 
kaj Irlando. La programo estas en preparo 
kaj aperos en januara numero de l' ,,Enseig
nement :.\lédico :.\1utuel International" revue 
profesia, kiu èitempe publikigas la enketon 
tre aktualan pri la privatdocentismo". Tiu ei 
sciigo devus ekinteresi la estraron de T. E. 

K. A. , ear la internacia vojago porstuda, 
arangata de E. iH. r., taügos por elmontri 
utilojn de Esperanto. 

La rcdakcio ricevis: 
H en r î k o He r t z. Jolanto, la filino de 

l'rego René. Laù dana originalo esperantigis 
Hj. J. Runeberg. êe: llarejo Esperantista -
Hel ingfors. Prezo l ·25 fr. Vendata por pro
fito de la propagande esperantîsta inter Fin
landaj bli:1duloj. 

D-ro B a ra d a t. La tuberculose et les 
Transactions. Genève 1908. 

A 

Komunikajoj. 
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II. RA.PORTO DE L.A. T. E. K . .A.. 
Sekvanlaj kolcgoj aligis al la T. E. K. A. 

D-ro V. Despeignes - Chambery, 
,, Roblot - Charenton, 

Prof. Diakonov - l\Ioskvu, 
,, L-irvinskij ,, 

D-ro I. Popov ,, 
,, P. Kurkin ,, 
,, V. Levickij ,, 
,, V. Jakovenko ,, 
,, S. Bogoslovskîj ,, 
,, L. Tarasevie ,, 
,, D. 3bankov ,, 

. Kogan - Ruza, 
,, 1. Sokolov - Klin, 
,, D. Nikitin - Wenigorod, 
,, V. Zerenin - :.\Ioskvo, 
,, S. l\Ielenevskij ., 
,, S. Bobrinskij ,, 
,, l\I. Rezanor 
,, A. Desin 
,, A. Ostrouhov 
,, J. Abramson 
,, J. Borodin 
,, 1 . Virubov 
,, . ArJanikov 
- V. Pokotilo 
,, Luce - Derby, 

n 

" 

,, K. C. Elsworth - wansea, 
11 S. Goldllam - Varsovie, 
,, Henryk Higier ,, 
" Gustav.- Krukowski Varsovio 
,, i\Iaurycy Hertz ,, 
11 Jozef Goldbaum ,, 
• Robert Bruce Duncan, 
,. E. Cresswell Baber - London, 

5) 
6) 
7) 
' ) 
9) 

90) 
91) 
9::!) 
93) 
9-1-) 
95) 
96) 
9ï) 
9 ) 
99) 

100) 
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10::!) 
103) 
10-l-) 
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ll2) 
113) 
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D-ro Anakreon Stamatiadis 
,. Kleider - Aue, 
,, Corcellet - Algero, 
,, Cahanowitz - Tilsit, 
., C. Braileanu - • 'egresti, 
,, E. Rotschuh - Aachen, 
,, Küppers - Berlin, 
,, Alois Jouza - SLrazek, 
,, B. Pollkier - \ ar ovio, 
,, A. '• v tako,· - Horlorn, 
,, A. Cttronblat ,, 
,, N. :--:apalkov - :\loskvo, 
,, n. lljinskîj - Rovenjki, 

amos, 

,, N. Anosov - 1 ara-Fominskaja, 
,, J. 'ekrasov ,, 
,, 1 . Goldobin ., ,, 
,, Antoni ~iediwiedzki - ).Iinsk, 
,, Bol. Hanusowicz - \\ ilno, 
,, P. Gracianow - Lebedin, 
,, B. Perott - Peterburgo, 
,, A. l<o"lakow ,, 

N. êebotajev - Tiraspol, 
t...:abanov - Krasnokutsk, 

,, A. Spengler -- Peterburgo, 
,, J. Kaminskij - I o,·orossi1sk, 
,, ;\L , ·eukin - Orehovo-ZuJe\'o 
,, K. grjumov ,, ,, 
,, A. Smirnov 
,, V. Krilov " 

,. 

" ,, A. Kurina ,, 11 

,, D. t1Iilovîdov Tjumen, 
,, V. Olszewski - \ ilno, 

Racteenko - Borzna, 
V. Bielilowskij - Hanskaja StaYka, 11 
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119) D-ro J . Fedorenko - Usolje, 
l:!0) n P. Ku kov - '.\Ioskvo, 
121) ., D . Pomerancev 
122) ,, A . ozejko - Peterburgo. 
123) ,, P. oblo in - Rjazan, 
124) ,, Kennet \i\. :\[illican - Chicago, 
125) ,, I. Gelibter - Zamosé, 
126) ,, Paul Koenig - Colmar, 
127) ,, L. Hoppenhendler - \îchy 'ice, 
128) ,, tan. ?-.Iuszy11ski - Varsovio, 
129) ., tan. Pechkranc ,, 
130) ,. \,\ aclaw terling, 
131) ,, I. \\ortman 
132) ., Wtad. Freüdenson " 133) ,, Adam '.\Iatkow ki 
13-i) D. Jurowski ,, 
135) n Jozef Kolinski ,, 
136) ,, Jenny - Châlons-sur - Marne 
137) ,, Pierre Corret - \ er ailles, 
13 ) ,, Ferraton ,, 
139) , P . Maréchal n 

140) ,, Lenier - aint-Cyr, 
1-l-l) ,. A. Lauth - Saint-Germain en Laye, 
142) ,, Dieterlen - Ver ailles, · 
143) ,, Edward Xi~zopolski - Knyszyn, 
14-1-) ,, W. Golimont - Bolsze \Vladimir-

skoje, 
145) D-ro A. J. Goldman - Lédr., 
1-l-6) ,, \,V. choeneich ., 
147) ,, E. Kerer-Gerszuni ,, 
l-l-8) ,, St. Skalski ,, 
l-l-9) ,, Joseph Jones - Leigh 
150) ,. A . W. Harrison - :.\lo sle}, 
151) ,, Jozef Kaplan - i\fi~dzyrzec, 
ln2) ,, Smulders - chijndel, 
J 53) ,, Baradat - annes, 
15-1-) ,, St. lonimski - \"arso\·io, 
155) ,, H. Kullack - Berlin, 
156) ,, Schwab - Berlin- choeneberg, 
157) ,, Breiger - Berlin 
158) ,. Egon Küppers - 1\lünchen, 
~ 59) ,, L. zajerowicz - Lédz, 
160) ,, L. Klaczkin ,, 
161) ,, i\L Goldberg ,, 
lti2) n Teodor Heryng - Varsovio, 
163) ,, tan. ;,Iutermikh ,, 
16-1-) ,. taads - ioux City, 
165) ,, Ludwik Knaster - \'arsovio, 
166) ,, .Marjan Wilcz1 nski - Zyrard6w, 
167) ,, Alek ander zulc ,, 
16 ) ,, Ostrovski - Genevo, 
169) 71 l\'1. Tsuk imoto - Kofu, 

170) 
171) 
17:!) 
173) 
17-l-) 
I 75) 
176) 
177) 
17 ) 
179) 
1 0) 
1 1) 
l 2) 
1 3) 
l -1-) 
1, 5) 
l 6) 
l ï) 
l ' l 
1 9) 
190) 
191) 
19-) 
193) 
194) 
195) 
196) 
197) 
19) 
199) 
200) 

P . Kozlov - Samara, 
,, D. Naumenko - Vladikavkaz, 
,, Glebovskij - GaliC, 
,, Solovjev - ovaja Ladoga, 
,, 1\1. Vakulenko - Sterlitamak, 
,, A. Trapeznikov - Taskent, 
,, lonievskij - lobodzeja 
,, S. tratonickij - Maklakovo, 
,, \'. Kopo o imbirsk, 

N. Portniagin - Orsk, 
,, P. Francov -- lvanovo-Vozniesensk, 
,, Olga :i\lilenko - Troica, 
,, M. Hu elman - Koronovici, 
., A. Henni - Tula, 
,. R. Popov - Galie, 
" . Krjukov - l\Ioskvo, 
" P. Scepur]inskij - Erivan, 
,, Br. Russo - Erivan, 

. Utjehîn ,, 
,, A. ;:\Iojze - Peterburgo, 
,, A. Ljapin - Voronej, 
,, Y. Szpijanowicz - Voronej, 
,, Al. \'ejtzler - Rostov na Don, 
,, !IL Bremener - Ivioskvo, 

I. Lubeneckij - Kazan, 
,, \\ actaw Zaj~czkowski - Wilno, 
,, \'. ' oboler - Poltava, 
,, . Jeglinskij ,, 
, l. AndreeY - Sorievka, 

P. Bodjanskij - Winnica, 
,, Antoni Elzenberg - Varsovio. 

La Centra Komitato scigas, ke la devojn 
de Kasi to de la T. E. K. A. bonvolis akcepti 
Dr. Roblot· Charenton - (Seine) - Francujo, 
al kiu oni devas sendadi êiujn monsu
mojn Konforme al la I cirkulero, dis endita 
al eiuj konsuloj de la T. E. K. A., la Centra 
Komitato petas insiste sendi la kalkulojn al 
la Ka isto nepre an tau I a 20 de Decembro 
kaJ la precizajn listojn de arbitaj anoj kaj re
prezentantoj al la ekretario nepre antau la 
:15 de De ce m br o, por ke oni povu pretigi 
la imencatan eldonon de la la 1. plena nomaro 
de konsuloj, reprezentantoj kaj TEKA'anoj. 

La Centra Komitato kore dankas la ru · 
sajn konsulojn, D-ron ïdlovskij kaj D-ron Ka
banor por ilia energia kaj fruktodona laboro. 

2/ 12 190 . 

La Sekretario de la TEKA 
Dr . W. Robin 

( V ai'8ovfo, sll'. Se11atol'ska 30). 
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Dua Al vok o al l a Stud ento j de 
medicino. 

Ni insiste petas la esperantistojn Studen
tojn de medicino, ke ili senprokraste bonvolu 
sendi sian aligon al la »Studenta ekcio" kiu 
speciale por ili es tas arangita êe Tutmonda 
Esperanta Kuracista Asocio . Gis nun alveni 
al ni tro malmulte da aligoj de la Eüroplan
daj Stu dentoj , kiuj povis tion fari. 

Estas tre dezirinde, ke êiuj e tontaj anoj 
de nia ekcio rapidu kaj klopodu por varbi 
êirkaü si pli grandan nombron da Studentaj 
Kolegoj. De la rapideco kaj de la granda 
nombro de la aligoj dependas efek tive la 
sukceso kaj la vîgleco de nia mov ado. 

i ne bezonas denov e priparolî la utilojn , 
kiujn êiuj ni havas en tîu afero; sed ni devas 

aldoni, ke ili ankoraü pli evidente vîdigos, 
kiam funkciados kaj kre kos nia ent repre no. 

Tuj kiam sufiêa nomb ro da Studentoj 
estas aliginta, ni malfe rmos g rnrnn interna 
cian enketon pri nLa studaj programoj por 
la grado de doktoro de medicino " , celan tan 
la reciprokan instruadon de la membroj . 

Xun, samtempe kun s ia aligo, sc iigita al 
la ekretario, la Studentoj povas senpere sendi 
sian kotizajon por 1009 al l'Estimata l, as isto 
de T . ~- K. A.: D ro Roblot, Chare nton (Sein e) 
Fra nclando . 

Ni espe ras, ke baldaü ni povos publikigi 
tongan liston de Studentaj Sekcianoj. 

La St udenta Sekretari o: 

R . Badert, 35, Str . Michelet, Towrs (J,ra-nce). 

Pri sango de la adreso bonvolu tuj sciigi la rcdakcion por eviti interrompon en ricevado 
de la gazeto. 

A 

Jarko lekto 1908 de "Voco de Kuracistoj" 
estas laü provizo atetebla te la redakcio po prezo de I Spm. 

Tiu ei unua jarkolekto enhavas intera lie la sekvant aj n ve rkajo jn: 
Enketo internacia p r i sek r e t o profesia de k ur acistoj. 
K o d o d e o n t o 1 o g i a d e l a ê a m b r o k u r a c i s t a o r i e n t a -g a I i c î a. 
D e ta I a r a p o r t o p r i k u n s id o j d e I a S e k c i o k u r a c i s t a d u m I a K o n

g r es o esperantista en Dresden. 
Skizoj b i ografiaj pri plei em i ne nt aj k u racistoj -e spe r an t îstoj 

(D-roj L. L. Zamenhof, Emile Java !, Kazimie rz Bein, Henr i Dor, Vallienn e) . 
R u g a K r u c o k a j E s p e r a n t o. 
Artikoloj kaj korespo ndajoj, verkit aj de ku racistoj el 16 na cioj. 

,,Tra la Mondo" 
tutmo nda fam ilia gazeto. Kun laborado plej e 
inte rnacia pri la plej diversaj temoj kaj landoj . 
Jam ape ris literaturajoj el êirkau 40 diversaj 
landoj. Grava scienca parto, kun pa rtopre no 

de lnternacia Scienca Oficejo. 
Tre taug a propag andilo por la Atendsalonoj 
de Kuracistoj pro g iaj multaj ilustrajoj, 8 fr. 
jare. l umero 74 c. (30 sd .) Ce Tra la 

Mondo, Meudon (S.-et.-0.) France. 
Oni ne sendas senpagajn specinienojn 

lnternacia Scienca Revuo 
monata gazet o. Abonp rezo ja re 2·75 Sm. Ad
ministr ejo: lnternacia Scienca Oficejo, 8, rue 

Bovy-Lysberg, Oeneve. 

LA REVUO 
internacia monata literat ura gazeto kun la 
konstanta kunlaborado de d-ro L. L. Zam en 
hof. Abonp rezo ja re 7 fr . Adreso de la ad
ministracio: Hachette & K-o, 79. Bd St-Ger-

main, Paris. 

Pola Esperantisto 
monata organo de Polaj E perant i taj So
cietoj, reda ktata de d-ro L eono Zamenhof. 
Abonprezo jare: 2 rb . = 5 fr. 4 mr k . 
Adreso de la administracio: W arsz awa (\ 'ar-

sovio), Ho:za Nr . 40. m. 8. 

Dr nkarnia ud.ûalowa., Lwôw. Kopernika 20. 
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VOCO DE KURACISTOJ 
Monata organo por internacia korespondado . de Kuracistoj en aferoj profesiaj, 

etikaj kaj social-medicinaj. E,i unueco e•las fo, •lo 

Adre so de la redakcio kaj administracio: 

D-ro tefan Milw lajski 
Lwôw, Strato Sniadeckich ro 6 

Aüstrio-Galicio. 

ENHA VO: 

Eliradas la 1- an de êiu mo na to . 

Abonprezo jare: 1 5 spesmilo = 3·()0 

kr noj aostriaj = 3 markoj 4 fran 

koj = 3 ilingoj = t ·5 rublo = 0 75 d olaro. 

0, -igi:nul aj fl!l•tik oloj . . . . . . 18 
Doc . d-ro N. Kabn nov (:\!osln·o). Pri esperanlaj resllmoj en 11aciaj medicinaj jurnaloj . - Jnternac ia en

kclo pri sekreto profes,a de kuracistoJ. (Daùrigo) Opinio de d-ro Ro ge I i o P c rez Domingo (Hispanujo .) 
Re vuo scieuca . 20 

Interna medicino. Degan lo. Llnu kazo de trnllma insuficienco de aorlo . - Rzçtkowski. Esploradoj 
pri funkcio de la arteria sistemo e artc:riosklerozo. - Brown. Koraj malsnnoj. - Mercier. Hordcninusul
f::ito èe intestaJ infektoj. - W i I m . :\lovema tiflo kiel kaüzo de certaj kazoj de tiel nomata nrooika apeodicito. 
- Vioc en t. ~letodoj Je: antilifa inokulado . -- Be rdjac v, G i n des kaj \' a r a vs k i. Diagnozo de la tuber· 
kul zo laû <'almette kaj Pirquet Zikov. Neoperaciaj manieroj de kuracado de la ulcero ronda. - Romberg. 
La kuraca o de la melita diabeto. - Ce r b s 111 an. Pri atoksilo. 

'flintrgio \'·den. ki Re anigo de nervoj post lraümo laü la donitajoj de la kliniko kaj eksperimento. -
Be I i ski. Prnnariaj tumoroj de rcnoj de suprarenala Lipo. - Pa\' 1 o v - Si Ivan ski. .! 1 la demanda pri tiel no 
mata denaska alla s1tua·10 de la skapoloj. - Lehmann. Kuracado de enkreskinta ungo per fera hlorido. -
Ri cd c I l'rognozo e ·trumopcmcioj en Bazedova mat ano. - F ed i 11 s kij. Forigado de objek toJ alienaj cl la 
traheo . - St i ch. Pri operacia kuracado de pulma emlizemo. - D o e p ne r. Aldono al la instruo pri tra(lmaj 
hcruioj. Farmakovskij. Repozicia ode enkarceritaj hermoj . -- G ra man . Pri la kuracado de karbunkuloj . -
1 van o v. Kuraca.:lo de hemorojduj per clektr fluoj de ,\.rsonval lail metodo de Doumer . Jase n s k ij \" o j no . 
Pri lokala mestczio. - 1 one s c u. Ancstezio de la ka po, ko lo kaj supraj membroj pcr intervertebraj injekta
doj. - Stern Pri _tio inamino kaj fibrolizino. - Gus e 1·. Kclkaj observoj pri efiko de fibrolîzino èe Îlir'!r
giaj malsanjgoj. - .- a t · k i j kaj Gr i a z no 1. La cm·erilado envejna de argento nitrika por kura ·ado de bi
rurgia infekto laü la maniero de Joseph Hume 

illaüano;j ••tneraj. H eerman n. Pri Sifilisa infekto êe kurac,stoj. 
Pe,liatrio. PL ne n si i e l. Habituai a grava ik lero de novnaskitoj. - Me n d e I s o n. La kuracado de 

ekzemo Ce suêuloj laü metodo de Finkeistein. - 1 brahim . Interna kuracadu de la hipertrof1a pas ma pi
Jorstenozo èe su nloj - He li b ne r. Kuracadoj per trikando de ulfurakvoj ee iofanoj. - ~li 1 ne. Skarlatina 
prolilakso 

Ginekoliogio. E I s c n s te i o kaj H o li ô s. Tuberkulozo kaj menstruacio. - Gr a ig . Menopauzo. - A I e
k and r o v. :-.lah·armaJ cm·aginaj en,·er_ )j. - Bar us b y. Malprok ·ioaj rezultatoj de la ligamentopcks io ab
domena pro uteru relrovers10 moYcb!a ~e junaj Yirinoj. 

&omatologio \\' e i 1. \utauzorgo kaj ku r acado de hemofiliaj hemorag1oj per injektoj kaj surmctoj de fre a 
sangosero. 

Otiatrio. Sa dt e r. Hidrargirsublimato kontrall ore sibla o èe hronikaj nepusaj procesoj en la mezorelo . 
Tok$ikolo,qfo. Le ha 11. Atdono til kazuistiko de atropina \'enenigo. - Stein. L.:nu kazo de grava ve

nenigo per hidrargiro. 
Ry_qie»o. La I in. Pri konsen·ado de nutraj produkt:,Joj . 

orialti me<licino. c ï t r on t,J a 1 .• \1 l:1 demando pri la reforma de unive rsitatoj . - Lo z in s k ij. Svciaj 
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l8 voèio DE KURACISTOJ ------------------ --------------
1 

PRI ESPERANTAJ RESUMOJ EN NACIAJ MEDICINAJ JURNA LOJ. 
Superflue estus argumenti, kiom gra \'e 

estas por ni, kuracistoj, ke la naciaj medici
naj }urnaloj enhavu esperantajn resumojn de 
iliaj origîna!aj artikoloj Unuan pa ~on en tiu 
êi rilato faris prof. Dia k on o v en ;\[oskvo, 
kiu en sia Jurnalo ,,Hirurgio" enkorn.Iukis 
tiajn esperantajn resumojn. ·erte, tiu-êi 
unua pa~o havas gravegan signifon- . ed ne 
sufieas se nur unu JurnaJo enmetas espe
rantajn' resumojn. Ni, kuracistoj, devas uzi 
êiujn niajn penojn, por ke multaj diversnaciaj 
medicinaj jurnaloj sek\'U la bonan ekzemplon. 
Antau eio la apartaj kuracistoj - esperanti
stoj kiuj havas iajn-ajn ri.latojn kun cer 
taj ;nedicinaj jurnaloj, de.as uzi tu!an. ilian 
influon por tiu ei celo. Estas ankorau ph de
zirinde, ke rntaj grupoj de kuracistoj direktu 
kolektivajn petojn al certaj medicinaj naciaj jur
naloj prî tiaj resl:lmoj kaj precipe tiuj êi ko· 
lektivaj petoj estu A direktataj ne al samnaciaj, 
sed al alilandaj jurnaloj. Se, ekzemple, la 
germanaj, rusaj, anglaj k. t. p. kuracistoj 
poope sin turnus al ia franca m~~ic!na ga· 
zeto pri enkonduk.9 de la su_p~edmt~J rz~u
moj, tiam eble la Jurnalo opm1us ec profita 
kontentigi la petantojn. 

Por lai:ipova kaj baldaüa efektivigado de 
tio eï estas dezirinde, ke diverslandaj ku
racistoj-esperantistoj komuniku per ,, Voêo 
de K.", kiuj de iliaj samnaciaj JUrnaloj po
vus pli baldaü konsenti al tîu ei postulo, por 
ke la alilandaj kuracistoj povu sin turni al 
ili; eble eC iaj kolegoj preparus »la ceron" 
por tiaj petoj te certaj naciaj _j urnaloj. , 

Tiamaniere ni havus la hston de 1urna
loj, kiuj devus esti atakataj per la petoj de 
alilandaj kuracîstoj pri la enlrnnduko de re
sumoj. 

Eble estu. pli bone, se tiu,i petoj estus 
sendataj ne rekte al medicinaj jurnaloj, sed 
per naciaj T. E. h'.. A-aj ~onsuloj, por 
ke la !astaj, kolektinte la petoJn, tr~nsdonu 
ilin al la redakcioj. lafoje la konsuloJ povus 
transdoni tiujn ei petojn persone kaj èe 
tiu okazo povus priparoli la aferon kaj kon
vinki la redakcianojn pri la grava signifo de 
tiu eî arango. 

Tamen por eiu medicina jurnalo devas 
esti aparta peto, por ke tiuj èi petoj P?\'U 
esti alsenditaj al la redal<cioj ka) tie lasitaJ. 

Kio koncernas la rusajn jurnalojn, mi 

opinias, ke la jenaj jurnaloj e tus dezirataj 
en tiu èi rila o kaj povus enkonduki pli bal· 
dau esperantajn resumojn: 

I) Russkij \'raè (Rusa kuracisto): Peter
burgo, Jvanorskaja ul. '.?, kv. -1-, al d-ro -:;, \'. 
\'ladisla \'lev. 

:2) \ ·raèebnaja gazeta (Kuracista gazeto), 
Peterburgo, ul. .Îuko,·skago 13. 

3) ~[edicinskoje Obozrenije (~ledi~ina re
vuo) Moskrn, Trubnikovski per., d. Cegoda
jevoj, al d ro T,. ):'. Remi~ov. 

-l-) Sovremennaja Psihiatrija (:\luntempa 
p ikiatrio), l\loskrn, Krasnoprudnaja u!. d. ~ r. 
27, kL +6. 

Doc. D-ro M. Kabanov. 

La plej bona rimedo por atingi la celon, 
de d-ro Kabanov upre montritan, estos !au 
mia opinio, se ni havigos kiel eble -plej gran
dan pro fi ton al tiuj naciaj }urnaloj,~ kiuj 
sek\·us la ekzemplon de la Moskva ,,Hirur
gio". Tiun profiton ni povas do~i precip~ 
per tujan tradukadon de esperantaJ resumoJ 
kaj îlia enmetado en nacilingvaj alilandaj ga
zetoj medicinaj. Tiam Esperanto farigus pe
ranto por tutmonda medicina interkomunikigo, 
almenau en diversnacîa gazetaro medicina. 

La taskon de tradukado <levas alpreni 
lokaj grupoj de T. E. K. A. kaj alsendadi 
al respektiva redakcio, favora por Esperanto, 
po unu ekzemplero d la gazeto kiu naci-
lingve ripeti la resumon. ~ 

• 1î komencu per resumoj de n Hirurgio", 
eldonata en i\Ioskvo. En êi tiu numero de ,,Voêo 
de Kuracistoj" estas represistaj resumoj Espe· 
rantaj de la 1 +3-a n-ro de ,,Hirurgio" kaj ni 
petas kolegojn èiulandajn traduki ilin, transdoni 
al lokaj au enlandaj radakcioj medicinaj kaj 
zorgi pri îlia publikigo. Poste oni sendu po 
unu ekzemplero de la gazeto al nia redakcio 
kaj al redakcio de ,,Hirurgio" (Preêistenska 
bulvaro 37-39 - i\loskvo). 

Se tiu unua provo prosperos, oni facile 
povos konrinki aliajn jurnalojn, ke, cedante 
iom da spaco por Esperantaj resumoj, ilî tre 
bone diskonigos en la mondo sian eldonajon 
kaj laborojn de iliaj kunverkistoj. 

Laüeble ni represigos ankaü estonte la 
Esperantajn resumojn de ,,Hirurgio" kaj de 
aliaj gazetoj, kiuj gin imitadus. 

D-ro Stefan lvlikolajski. 
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lnternacia enketo pri sekreto profesia de kuracistoj. 
(Dollr,go). 

II. En neniu regularo etika por kuraci- 1 ter tiuj detaloj eble ekzistas iu hontiga, puninda, 
toj oni trovas ee ni konkretan difinon de la kiu pro la diskreteco de la kuracisto ne estos 

profe ia sekreto. ;\li havas. kiel societano diskonigita. Se la familioj estu konvinkitaj, 
de la ,.Aso iode kornunumaj kuracistoj~, gian ke la kuracisto ne ka 'os sekreton, malaperus 
regularon, kiu rienion diras pri sekreto pro- la kenfido kaj per ferkuri la bonton per forigi 
fesia. Tion ei klarigas ctiversaj metivoj. la punen kaj la malsanon, la pacientoj riskus 

Unue la regularoj ne povas esti vêrkitaj enmeti sin en manojn de earlatanoj au najba
kontrnül e~e. alie ili ne estu aprebitaj. Se oni roj. Tiel agante ili farigus \'iktimo ur a!taro 
dicfmos en regularo, ke oni ne deva denunci, de ilia honora, por eviti honton kaj punon. 
ne devas atesti, la regularo ne estos apro- Oni aldonu, ke nenia familio estas certa, 
bita, kaj giaj aütoroj estos punitaj. èu gi ne havas en sia interna ion kasindan 

Due, malofte ekzistas cirkon tancoj du- ion, pri kio gi dezirus, ke gi restu enterigita 
bigeblaj, kiuj sancelas la kuraci tan decidon en la plej absoluta silento. La faktoj plej ka
kaj oni poras konstati, ke la aferoj nepreman- sataj po\·as esti malkovrataj, e oni ne devus 
taj apenau estas di kutataj au reguligataj. kasi eion. 

Aldonu al tio, ke en Ciuj regularaj estas e oni de, igos la kuracistoJn denunci 
postulata la plej granda respekto p0I' la klien- au atesti pri faktoj, pri kiuj ilia konscienco kaj 
taro, la plej grandaj vi.rtoj personaj Jrnj se- ilia persona interesa postulas sekreton, estas 
cialaj êe la kuracistoj kaj oni tro, 'OS entenate fortega batalo en la interna de tiuj kuracistoj 
en êiuj regularoj la kuracistan de\'on ka i pri la konduto sekvota. 
sekreton. 

~[algrau tiu manko de difino de la devo 
de sekreto en la regularoj oni ne devas kre 
di, ke la hispanaj kuracistoj ne ha, as kon
kretan etikan difinon. Ee mi povus tie ei 
enmeti tutan eapitron de fama hispana verke 
pri juga medicinn. 

Gia aùtoro, Pedro i\fata pritraktis tiun 
aferon en la verko tiel majstre, ke malgraù 
ke gi estas verkita en jaroj eirkaue 1850, 
la plej granda parto ne bezonas modifon. 

En gi oni pritrakta kaj pruvas, ke: 
la denuncô kaj la malkago ne povas 

alrnrdigi kun la indeco de nia profesio, ke 
êiuj familioj estas interesataj pri la absoluta 
sekreto de kuracistoj, ke tribunaloj ne 
ricevas rerajn profitojn de la legaro, aldevi
ganta denuncon kaj ateston pri ekretaj afe
roj, kiujn ekobservis la kuracistoj êe ia pro
fesia praktiko, ke la socio sin trovas fine pli 
rnalprofitigata ol gardata de tia legaro. 

i\'1i enmetos tie ei resurnen mallongan 
de tiu bela paragrafo. Jen gî: 

La kùracistoj sciigas pri sekretoj pro la 
konfid,,, kiun inspiras ilia diskreteco kaj la 
familioj faras kon!1denciajn eldirojn pro la sin
garda kaj lejala konduto de la kuracistoj. Cu 
ekzistas honora homo, kiu est imas kuraciston, 
denuncantan aü malka . antan sekreton perli
dante lrnnfidon? 

Ciuj familioj estas interesataj pri abso
Iuta sekreto de kuracistoj. Ili bezonas kon
fesi konftdenciaJojn, konigi la plej sekretajn 
familiajn detalojn al la kuracistoj, por ke tiuj ei 
povu bon kaj guste jugi pri la malsano. ln-

Ili denuncos nur tiujn deliktojn, kiujn ec.; 
sen ilia partopreno oni nepre malkovros al 
la tribunaloj; la deliktojn bone kasitajn, kiuj 
Jau t;iu probableco ne povos esti malka~itaj, 
ili kasos sekrete pro tio, ke la kanscienco 
gin postulas, pro tio ke ilia pano kaj trank
vileco depenâas de la neplenumo de tiu Ci 
ordono. Estas malbono esti punataj; pli gran
da malbono estas ne mangi panon kaj krom 
tio esti malestîmataj de la familioj. 

Cu la kuracistoj faros denüncon, kiu 
kostos tian prezon? Sendube ne. Sed kia 
estos la profita de la tribunaloj, se la denunco 
estes nur pri publikaj faktoj ? · 

Pri la atestado ni nur diras, ke gi devas 
esti sen ia materiala au morala premo, por 
esti tauga kaj utila al la tribunaloj. êu estos 
do utila tiu atesto, kiun oni faras inter la 
timo de puno kaj la timo de malsato kaj 
malestimo? 

La socio bone funkcias, kiarn eiuj giaj 
partoj sin movas lauarde, kiam ekzistas egal
pezo, harmonie, en giaj diversaj funkcioj . Cu 
povas ekzisti harmonio, se la juga parto englu
tas kaj disprenias la ceterajn sociajn par
tojn? Cu pavas esti akceptite, ke la tribunaloj 
fw1kciu iom pli perfekte je la kosto de ho 
nora de la kuracista klaso? Cu ne estas akcep
tite, ke la parencoj de la kulpigato ne de,as 
atesti ? 

Oio êi okazas nur tial, èar la bono pri
vata estas preferata al la beno publi.ka kaj 
tiu èi lasta gajnas fine ee tiu prefero. 
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III. :\li op1mas ka· êiuj miaj kolego·. 
kiujn mi demandî , ankaû dirns, ke la sekreto 
kuraci ta de,a esti absoluta, senescepta, e 
eê gi alportu malprofüon al la kuraci to, e 
eè gin rampante; povus tiu èi savi amatulon. 
La kialo de tiu opinio estas la jena: 

La plenumado de kuracistaj devoj rosm
!as tutan, absolutan konfidon, ne nur pro tio, 
ke konfido estas potenca kurncilo, sed ankau 
pro tio, ka la arto kuracista bezona nepre 
la konatigon kun êiuj eê la plej ensignifaj, 
cirkonstancoj, Okazigu la rompon de sekreto 
eC pri la plej malgranda cirkonstanco, l,aj tuj 
forflugo tiu êi konfido. 

Kuracisto sen konfido de la familioj_ kio 
estas? Li esta ferforgisto sen forno. sen 
karbo. en fajro. 

u oni povo la~i la decidon pri tio, êu 
denunci au ka i sekreton al la h.'l.lra ïsta kon
scienco ~ 

Jen, kiel opinia çri tiu demanda nia 
d-ro :\Iata, supre citita. 

Kvankam ni supozu«. ke iuJ kuraci toj 
havo konsciencon, reguligatan de re --a mo-

Revuo 
Avizo! 

~i petas èiunaciajn aütorojn al en aï al 
ni autoreferatojn de iliaj ver -oj kaJ artiko.oj 
kiel ankau ni petas la di,er iin ~ ajn refora 
wjn alsendadi samtempe Esperantajn tra ·u ·ojn 
de iliaj refera toj. L z Red. "k, to. 

Interna me 
Deganelo. Unu kazo de trauma in 

iicienco ~e aorto, (Riforma mt.•dr J_ 
marto). Gi nun sana, 35 jara ve 
forta konsmucio, kiu drinkis kaj 
havis neniajn korajn simptomojn, ri_ la 
1 ~ -an de noYembro 1906 kontuzon en a mte 
per la brusto mter kolono kaj rado de , etur. o. 
Kvankam li tuj po te daürigis ian labor 
li tamen Je la dua tago ne fartîs bone. ....ar 
la plej malgranda ·treêigo kaüzis al l1 mail n 
gan piradon. Tiu (;, sti1to iom post iom f 
malbonigis kaj uau monaton po t la malfeh 
akcidento aperis maikom;:,en aj suferoj, di pn 
cianozo, stazo en la pu[ 10j kaj en la ko , 
oni konstatis !autan so:ioran diastolan brue: n 
super la aorto kaj rima,kindan bipertroî: n 
de la maldekstra kora ·entrikulo. En apnl 
1907 okazi la morto. Deganelo diferenciga 
du kategoriojn de tiaj korn.j malsanoj kaj 
nome l. tiajn, èe kiuj la kauzo de la internaj 

r lo, ni nepre devas akcepti, ke pasioj, timo 
k. . aEformigos tiun decidon. 

'• p va esti reguligata la garda de se
kreto a~ .a ·anganta individua konsciencù? 
. ·e: ,1i e,a -ubordigi, ubmetigi au al ab o
lutec ·e -ekreto au al legaro. bone dinnanta 
la aferojn. e ka.'otajn deve. . upozinte . ke 
Cio l:i o t ~ ,.,arantiata per respektiga, pro
tekta Je&1 or I kuracistoj, mi ankorau de
manda , LU e . ')kazo de lega rompo de 
sekreto. malgraü r orekto de la registaro estos 
la kuraciscoj ph e~ ëir1ataj, ol nun ? 

IV. La pu J ·o. kiom mi povis elserei 
havas pri la _ek-t:: ' uraci ta belegan, egoistan 
opinion; se on, r,n·-4 ;.1.., generale la sekre
ton, oni nepre ·e gm kasi; se oni mal
kO\'ros ion, profüa a. ;.,. publiko, per rompo 
de sekreto, tiam nepre oni deva gin rompi . 

:.\falgraü rio la p ·.·o. kvankam egoista, 
admiras personon s n ar an, diskretan kaj 
malamas babilemulo n 

Rogelio Pére::, Dom: • «o. (Huérmeces). 

sc1enca. 
rupturoj estas ekstera: "a . 
:!. tiajn, Ce kiuj la rupturo -'"Ï:5 
forta muskola streêo, sen.;er n 
stera trauma. La statistiko m ras ke la 
kazoj de la dua grupo esta p o ra_ kaj ke 
generale superas la ruptur · ... klapoj 
(valvuloj) en la maldekstra ve •ri • o Inter 
3 kazoj, kiujn kolektis Barn:. 
aorlon, 16 fojojn füi~is vah o 
3 fojojn valvulo trikuspidala. La kaz 
nature plimulte da viroj inter '..!0--
virinoj. êe ambnü specoj, kaj :a 
la eksteraj rupturoj, la traumo e :i..: ·e _ Jne 
ne direkte, sed per plialtigo de la san_ re io. 
La malsanecaj sirnptomoj esta fv 
en reg,ono de la koro au en ep10 a:· au 
:nter la skapoloj, krom tio korbatad ,. -F- eo 
·aj baldau aperas la simptomoj de k· ,. ·~ o. 
E.t la naturo de la brueto, eu gi e ta -

cJOa au alia, oni ne povas konklu.:: 
,peco de la kordifekto. Prognozo e 
ona. ed ebleco de 
h:te ekskluzita. 

IJ-ro Fe, 
R z ~ t k o \\" ski (\'arsovio) . Esplora oj 

pri iunkcio de la arter~a sistemo · 
terioskle rozo (Pr-..,eglqd lekarski J9f, . 
9 kaj 50). La esploradoj de la aùcor 

ke ee homoj kun anaj arterioj 
hava,s relati\'e negrandan inO 
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la arterian presion, malgrandigante g;in tre mal 
multe. Ili ankau in truas. ke anaj ventraj 
arterioj kuntirig;a preskau tiom, kiom nece
sas por kompensi la malslreèadon de la perife 
riaj arterioj. Plue la eksperimenroj montras, 
ke èe arteriosklerozaj malsanuloj kun pialu
gita presio ekzistas ne \·entra pletoro, sed 
kontraue rentra ishemio kaj periferia pletoro. 
Pluaj e ploroj klarigos, kiom ei tiu aserto estas 
prava. La autoro ankaü tion akcentas, ke 
amilnitrito, ingarde aplikata estas bonega 
rimedo por esplori la funkcian taügecon de 
la arterisistemo êe h'omoj sanaj kaj mal a
naj. Por tiu d celo meritas do la amilnitrito 
tre ampleksan aplikad n êe la malsanula lito. 

D-ro Jièls. 
B r o w n. Koraj malsanoj. (Jo11rn. of 

ilmer. Assoc. 1908, 1i-ro 17). El 9·93 mort· 
kazoj de plej bonaj riskoj de unu asekura 
societo 12· 5 mortoj estis kaüzitaj per koraj 
malsanoj, ne kalkulante la malsanojn de pe
riferiaj vazoj. El tiusçecaj stati til<oj sekva , 
ke malprave la kontraubat .. lado de koraj 
mal anoj estas malzorgata pro militiro kon
traü tuberl'ulozo kaj karcinomo. Pli zorge
ma kuracado de infektaj mal anoj ankau 
dum resanig;ado, l1avus gravan profilaksan 
vak,ron. Plue oni devas po·tuti pli preci · 
zan esploron de 1'1' cirkula si temo per mo
dernaj metodoj kaj malkasan kumunikon 
de 11'1 rezultato al la pacie ,ito. Fine la publiko 
devas esti klerigita pri la ofceco de koraj mal· 
sanoj kaJ 1haj sekvoj, kiel ankaü pri la bonaj 
· ancoj de ilia racionala kuracado. 

D-1·0 Fel . 
Mercier (Tours ) . Hordeninsulfato êe 

intestaj infektoj. ILa Cli11ique 1908 n-ro 49). 
Hordenino e ta alkalojdo. ekstraktita de 

la hordeaj elkreskajoj (Turajon'oj). kies su '· 
fato [ (C10 H15 :\'a)t 0, H2 -t· H O] kris
taligas laü brilantaj piramidoj, facile solveblaj 
en akvo. Oni gin uzas sub formo de siropoj 
de kapsuloj, de subhautaj injektoj. La englmo 
estas plej ofce uzata, sed la subhaÜla injekto 
estas pli elika, kiam oni volas agi ur la sang
kuradon. La alo estas efektive tre starema 
kaj oni porns gin varmigi gis 120 ° C. dum 
20 minutpj. La utila eïutaga dozo estas 0,25 gm. 
por ubdujaraj infanoj (po 0,05 grn. je la mo
mento de ·mangado ) kaj de l gis -1-gm. (po 
0, LO gm) ée plenaguloj. Gi esta perfokte LO· 

lerata. Gin uzis sukce plene la autoro èe unu 
kazo de grava disenterio, èe 3 kazoj de- tifa 
febro kun erno al kolap o (subhaütaj injektoj 
po 0,~0 èiutage), èe 12 kazoj de encerito
kojlonito muko-membrane.::a, èe 9 kazoj de 
infanaj akutaj enteritoj. êi ne an tataüas la 
dilinitajn dietojn, sed ilin aJplenîgas. 

N Badert. 

W i I ms (Bazileo). Movema tiflo kiel 
kaüzo de certa'j kazoj de tiel no mata ftro • 
nika apendicito. (De1üsche med;c. U oclzen
scJinft. 1908, 11-ro ..JJ). Longa, movema ce
kumo e tas en multaj kazoj de la tiel no
mata Î,ronika apendicito la 1era kauzo de 
doloremeco en regiono de la Mc. Burneja 
punkto. ~- Tiuj doloroj igas pro tirado kaj 
sirado de la nervoj, kuran aj en la mezente
rieto. 3. Tial en certa parto de tiuj kazoj, en 
kiuj la apendico kune kun la cekumo estas 
tute movebla la elsanigo ne ek\·a · post nu
ra eltraneo de la apendico, sed la gusta tera
pio konsistas tie ei en la alff·sigo de la ce
kumo per largaj adbezioj, por evitigi g;iajn 
tiradojn. \V. atingis jam bonajn rezultatojn per 
tia !irmigo de la cekumo en 40 kazoj. 

Dro Fel. 
Vincent (Parizo). Metodoj de antitifa 

inokulado. Uzado êe la armeo. (Arclthoes de 
,llJd cine et Pharmacie militaires ). La aütoro 
priparolas la diversajn metodojn de antitifa 
inoku:ado, jam uzitajn. nome la metodojn de 
\Vright, de Pfeiffer kaj 1 • olle. Tiuj èi aütoroj 
uzadas inol-ulajon, devenantan el mah·ivaj 
baciloj. Lau\ incent la rezultatoj en angla kaj 
germana ud-Afriko estas tra kuragigantaj 
kaj, e la rnetodo ne estas ankorau akcepte· 
bla por cüropaj armeoj pro la doloro kaj la 
febrn reago, kiuj sekvas la inokuladon kaj 
pro la periodo , hegativa", dauranta tri semaj
nojn, dum kiuj la komrauago al la tifa febro 
e las malgrandigita, tamen por koloniaj ai·· 

meoj la anlltifa inokulado 'ajnas doni bone
gajn rezultatojn. Tri inokuloj je intertempo de 
dek tagoj esta necesaj kaj oni derns ilin 
fari en garnizono, libera Je tifo. ajnas, ke 
imuneco dauras êirkaüe -l jarojn ê~ la inoku
lajo de Wright 1 aj nur unu jaron êe inokula}o 
de P feiffer kaj Kolle. D-ro L. J. 

Ber d j a e , Gin des l·aj V a r sa v-
1· i. Diagnozo de la tuberknlozo laü Cal• 

mette kaj Pirquet. 1 l'raèebn Ga:;. 1908, 
1 11-ro .JI 1. Berdjae , citas grandegan literatu

ron pri la diagnozado laü Calmette kaj pre· 
zentas -iajn observadojn en la militista mal· 
sanulejo. Li rekomendas tiun èt metodon 
por la frua diagnozo de tuberkulozo en mili
tistaro. 

Ginde · kaj Varsav ki, apogante sin sur 
siaj ob en oj pri metodo de Calmette kaj Pir
quet èe infanoj, prefera la merodon de C,ai
melte, èar la haüta reakcio donas per unu fojo 
grandegan papulon kun alta temperaturo, ne 
malgrava por mlanoj. D-ro Sobolev-:;) 

- Alilundaj knl~"oj. dezil"',rnlaj rkcd oli detalajn 
rcsumojn de la artiKoloj, kiujn mi rie é' r.,fcr:is . \·• ,li 
sin turni al adreso: d-ro Sot-CJ!~,, l 'ul• ,1 ,,, Ujczdnaja 
Zemskaja Upru\ ·a. 
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Z i k o v. eopëraciaj manieroj de kura

cado de la ulcero ronda. (Vraè. Gaz. 190 , 
1i-ro 44, .r, -1:6). Post detala klasit1ko kaj 
kritika anatizo pri etiologio de la ulcero ronda 
estas priskribitaj la metodoj de kuracado per 
radioj de Roentgen kaj per radioj de metaloj: 
radiumo urano kaj torio, per elektrofluoj a· 
Arsonval, per elektrolizo kaj fer la rnetodo 
de pasiva hiperemio lai:i Bier. èiuj ci eto
doj !au aütoro povas doni favorajn rezultatojn, 
se la malsano estas nur lokala, sen metastazoj. 

D-ro Soboln. 
Be} da i:i. Frua dîagaozo kaj kuracado 

de bronhiektazio. (Jfünch. medic. Il"oc'1e11 clw. 
J 908, n-ro 43). Jam kelkajn monatojn amaü 
la manifestigo de la malsano la paciemoj eliga 
e la tusado abomene malbonodorajngrainetoJn 

de fromageca a pekto, ciel nomatajn Ditrihajn 
cilindretojn. Tiu èi frua simptomo hara por 
kuracado netakseblan valoron, èar lau sperto 
de Beldau la malsano en gia komenca stadio 
povas esti certe interrompata kaj nome per 
ordinado de jena balsama miks-aJo: Rp. Bal
sam. Giiwjmii 5·0 Balsa1n. pentu. JS·o 
Àlkoltol. absol. 10·0 Tinct. Relia-nt. amuti 20 
Ol. Terebint. rectzf., 1.)1yrthol. aa 7·5 M. 
D. S. kvar fojojn dumtage 60 gutojn en l·on
jako kaj lakto unu horon post la mangado. 

D-ro Fels. 
Romberg (Tubingo). La kuracadQ de 

la melita diabeto. (Jlr:dicin. Korr.:spo1ide11cbl. 
des 1viirtt. antl. Landesvereiues, juJtio 1908). 
Hodiaü oni ne devas plu kuraci la diabeton 
skeme, sed individuigante laü êiu diabe~ulo. 
Per preterpasanta Se\era dieto la paciento sen
sukerigas kaj povas ofte tre altigi Ja tolc:reb
lecon por karbhidratoj. Terpomojn diabetuloj 
meznombre povas mangi en la trio la k ·amo 
ol panon. Grahampano ne estas multe pli 
malrièa je karbhidratoj ol blankpano. Alei:i
ronatpano ne tiam estas malriêa je karbhi
dratoj. Avena faruno ofte pli bone estas elu
zata ol tritika. Certaj diabetuloj toleras bone 
laktan kaj fruktan sukeron. êe certaj malsa
nuloj oni atingas sensukerigon per redukto 
de la viandomangado, ee kio oni okaze ee 
po as pliigi la panporcion. Por tiaj diabetuloj 
estas ofte utile durn kelkaj tagoj doni nur 
legomojn, malrièajn je karbhidratoj kaj mal
avare grason . En kazoj, kiujn oni daüre ne 
povas sensukerigi, ofte alkoholo utilas kiel 
varmigilo, por spari la enkondukitajn nutra
jojn kontrau tro rapida brulîgo. Sub influo de 
alkoholo porns ankai:i pli grandaj kvantoj da 
graso esti asimilataj. Sed en eiuj aliaj kazoj 
la alkoholo malbone influas la suker ekrecion. 
Grave estas, ke la nutrado estu sufiêa (c:ir
lcaiie 35 kalorioj por kilogramo Ja l<0rppezo) 

e la apetito malgrandigas, la malsamùo iga 

malgrasa kaj malforta tiam oni deras îafoje 

l per aldonado de karbhidratoj pliigi la apeti
ton malgrai1 kio la ukersekrecio povas mal
pliigi. ~ervaj afektoj influas e ence la s ·er
'angon. 

êe acidozo elika bone la avenkuracadoj 
de );°orden; oni donas dum 2-3 tagoj 250 gm. 
da a enfaruno, 300 gm. da butera kaj 100 gm. 
da plazmono aü nutrozo. Ankaü alkoholo po
vas en tiu ei stadio bone eflki. Grave estas 
kuraci ekzistantan nervozecon kaj endorme
con. Singarde oni devas agi lrnn konsilado 
al multa korpa movado. D-ru Fel . 

Ger b ·man. Pri atoksilo. ( Vraûeb, Gac. 
J.90 n-ro 44). La ai:itoro ricevis negatîvajn 
rezultatojn de la uzado de atoksilo ee siaj 
:.!3 malsanuloj sifilisuloj, al kiuj li injektadi 
gin po 1 ·0 gm. da 20°10 ol aJo. . 'ed en :.! 
kazoj de lichen ruber planus li atingis bone
gan sukceson post 20 kaj 30 înjektoj. 

D-ro Sobolev. 
.\ 

Hirurgio. 
Ve d e n s k i. R.esaoigo de nervoj post 

traümo laü la donitajoj de la kliniko kaj 
eksperimento. (H.irurgio 7908, 1,-ro 1.J:3. 
Moskvo ). 

En la doktrino pri regeneracio de peri
feriaj nervoj post tratranêÔ ekzistas tri sko
loj: de la centristoj, centr-perifêriistoj kaj pe· 
riferiistoj. La plej kredinda estas la teorio de 
periferiistoj, kiuj akceptas la regeneracion de 
novaj nervaj fibroj in situ en periferia nena 
detraneajo, sendepende de gia videbla kunigo 
kun la centro. Tiu èi teorio bazas ur nedis
putebla} kaj ,iJeblaj rezultaloj de la fiziologia 
ek perim nto kaj e~tas konfirmata aü alple
niga.a per !a iak!uJ de kompara anatomio 
h1sto ogio. ~.z:ologio k embrio o io. :\lulte
nombraj ( irkau.e n il t: 'Dloroj de mikrosko
paj prepara1oj de la ner,·o. prenitaj ·! la pe
riferia nerra detranèero kaj preparitaJ Jau î
versaj manîeroj de fi miO'ad , kaJ kolorado 
tongan tempon po t la opera io ur tiu au alîa 
besto, tre konvinke prm a . ke la periferiaj 
nervoj, kiuj apartena al junaj mambestoj kaj 
estas apartigitaj de 1a tr fa :entro, ne restas 
por tiam degenertnta_j. p!ejofte regene
rigas el si mem • 1 .:z·o o ia trakondukeco. 
Tiu êi trakondukecc, àri~ as oh7.il ridebla, se la 
finoj de la nervo e:.tas kunigitaj. La konataj 
en literaruro -azo · de rapida restarigo de la 
.-enteco pose ekundaria 'Uturo pavas esti opi-

") i u rclerat•l d ,,lhrurg10 kaj la ,;ekYantaj 
estas resum!la) Je -ro \'. :•okotilu lc3j lr:idukitaj de 

•ra . •. Kaba o,. !'i a cris kiel .,ldono al l~ originala 
1 ru;;a ju.rnalo ,.li irurgio". redaklarn de prof. DiakCJ,110\' 

~n )!oskv . 
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niataj kiel pruvantaj la regeneracion de la 
nervaj fibroj en periferia ero. La suturo èiam 
estas nece a pro la eblaj okazajoj, malhelpan 
taj la regulan kunigon kaj resanigon de la finoj 
de la tratraneitaj nen-oj, kvankam esta eblaj 
kazoj de la regeneracio eè sen uturo. La es
ploro de senteco post la operacio estas grava por 
kontrolo, êu la suturo estas bone farita aü ne. 
La manko de la signoj de la senteco 6- 7 
monatojn post la primaria uturo kaj 1-:.! 
monatojn post la sekundaria suturo postulas 
novan operacion. 

B e I i n s k i. Primariaj tumoroj de. renoj 
de suprarenala tipo (hipernefromoj). Hirur
gio 1908, n-ro 143. i}foskvo). 

Estas priskribitaj k\'in tumoroj de renoj 
de la suprarenala tipo. La elstudado de mikro
skopaj bildoj alkonduka B. al la konkludo, 
ke la hipernefromoj disvoh·iga el la hi · to de 
la suprarenala glando, èar ekzi tas nerimar
kebla tran iro de la uprarenala glando al la 
hipernefromo. no ko11cernas la kaüzojn kaj 
la histogenezon de la tumoro, neeble e tas 
diri ion dif'initan kaj la ekzrstan aj hipotezoj 
malmulte lumiga tiun èi malluman fakon. El 
la priskribitaj kvin prepara}oj du kazoj estas 
operaciitaj de prof. Scegolev, tri kazoj apar
tena al la muzeo de la instituto de patologia 
anatomio en Ode sa uniœrsitato. 

P a r 1 o, - i l v an s k i. Al la demando 
pri tiel nomata denaska alta situacio de la 
skapoloj. (Hirzwgio 190 , n-ro 1-13. Jloskl'O). 

Apogante sin sur la literaturaj donica}oj 
kaj propraj krnr kazoj, la aütoro alvenas al 
jenaj konkludoj. 1) La nomo ,alta situacio de 
la skapolo" estas difino de unu de simptomoj 
de malsanigo kaj neniom esprima gian esen
con. 2) Tiu èi malsanigo esta dena ka kaj 
prezentas per si la kriplajon aü nesufièan dis
volvigon de la kapolo mem, dume la super
skapola kaj korakojda ostoj restas sen~angaj. 
3) Pro tiu è1 kriplajo halta la malle,·igo 
de la skapolo kaj fariga la mallongigo de la 
mu ·koloj, levantaj la skapolon. -1-) èe la 
plua kresko la alta situacio Je la skapolo 
pligrandi_ga . 5) I\laldekstra skapolo uferas 
pli ofle ol dek tra. 6) La skapolo pova esLi 
mo\'ebla aü fiksita en tia situacio, l{io depen· 
das èefe de la adhezioj Lrnn la vertebraro kaj 
de la situacio de muskoloj, gin fokauantaj 
7) La funkciaj malarangoj de la movado de 
la brako ne dependas senpere de la grandeco 
de translokigo de la skapolo. sed de la malbon · 
formigo de la skapolo, peciale de la kon· 
sekvaj · angoj en la artika uprajo de la sul
tro kaj de la fiksigo de la skapolo. 8) La ~an
gojn en la muskoloj oni devas opinii kid 
atrolio pro neuzado. 9) En la formoj, malforte 
esprimitaj, sufièa ortopedia kuracado. 10) En 

la formoj, forte esprimitaj e tas necesa ope
racia helpo, kiu devas konsisti el larga libe
rigo de la supra parto de la skapolo, en re
sekcio de gia mediala angulo kaj post tio êi 
en la alsuturo de la skapolo al la ripoj. 
11) Transplantado de la muskoloj estas ne
cesa en tiuj kazoj. kie post la liberigo de la 
supra mediala angulo la skapolo ne povas esti 
sufiee mallevita. 1 '.2) Post la al uturo de la 
skapolo al ripoj estas necese surmeti la sen
movîgan bandagon. 13) ~1etalfadenajn su
turojn oni devas forigi po t ke!ka tempo. 
1-1-) Poste e tas necesa lauregula ortopedia ku
racado kaj masago. 

Lehmann. (Frankfurto s. 11.)__ Kura
cado de enkreskinta ungo per fera hlorido. 
( Detttsclte militariirztl. Zeitschr. 1908, 11-1·0 21). 
La aucoro lauda la Jenan kuracmerodon, re
komenditan <le Rehn: 1 er bastoneto, <:irkai1-
volvita per varo oni enpremas dum mallonga 
tempo profunde feran hloridon sur la inf1aman 
faldon de la molaj partoj kaj sur la enkres
kintan parton de la ungo. Tmn êi manipula
cion oni pova,, fari endolore, ripetante gin 
eiutage. La fera hlorido elikas rapide seki· 
gante, la inflama fa1do malaperas la ungo igas 
rompebla kaj la doloro eesa . Tiu êi metodo 
èiam ukcesas. pol"a e·ti traktata ambulato• 
rie kaj re-a'.l1go ·ek\·as gi L+ tagoj. 

D-ro Fe/s. 
R 1 e d e 1 (Jena . Prognozo êe strumope• 

racioj en Bazedova malsano. (Deutsc/1e medic. 
ivoclte1zsclir. 190 '. n-ro 41). l. Tre rnaloftan 
formon de Bazedova mabano sen videbla pli
grandigo de la tireoidea glando oni devas 
kuraci per internaj rimedoj, sed èesigi tian 
kuracadon, ham nur okaza pli gra\'aj simp
tomoj. J. La Bazedovan rnalsanon lcaüzitan 
per strumo, plej bone esta kuraci de la unua 
komenco per eltranèo de ~ de la pligrandi
gita tireoidea glando, sed èiam sur ambaü 
0ankoj deva · resti iorn de la glanda histo. 
'l. La prognozo de la strumoperacio en la 
Bazedova mal ·ano e las la sama, kiel èe sim
pla trumo: en la unua , ico gi <lependas de 
la stato de pulmoj. -1-. La strumope.-acioj è.! 
Bazedo\ a malsano postula grandan ln-iecon 
de la operatoro, ar la pacientoj dum opera
cio es a ofte tre maltrank ilaJ kaj multe 
krias. 5. R rckomendas por strumoperacio 
grandan arkforman tranêon, komen~. ntan 2 
cm. uper la sterna rnanubrio kaj kondukanta 
èe tre granJaj trumoj gis la alteco de la 
orellobetoj. D-ro Fels. 

Fe di n s,k ij. Forigado de objektoj alie
naj el la traheo. (î ·raèebu. Ga-:. 1808 u-roj 
.J(i, -lï, -18). Fedinskij analizas 11 ''ai . b1. •:1 
de ali n j korpoj (co1p11s alie11uw1 en la spi· 
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raj vojoj êe infanoj kaj pritraktas diversajn 
manierojn de ilia eltirado. Konkludoj de l' ai1-
toro: plej bona eltirado estas per bronhosko
pio; kie oni ne po as ô'in uzi, estas farenda 
supra traheotomio kun traheoskopio laii P i e
n i ~ z e k; se la objeh.1:o ku a profunde en, la 
btronhoj, estas permesata la malsupra trahe
o o mio, dum kiu oni deva eviti kiel eble la 
molajn partojn de la malsupra angulo de la 
vundo por antaiigardi kontraü emfizemo de 
la media ~tino : antaü la distranèo de traheo 
artefarata spirado estas kontraiiindikata ; utila 
estas antaüa intubacio; pli frua operacio pli
boniga · la prognozon. 

D >'O Subolt!I'. 
tic h (Bonn). Pri operacia kuracado 

de pulma emfizemo. (Deutsche medic. Wo
chenschr. 190 , n-ro 491. La 0feracio de 
Freund èe pulma emf1zemo pro rigîda dtla
tacio de la torako estas tehnike facile farebla 
kaj sendangera. La efektiva utile por la mal
sanulo sekvas senpere pose la operacio. La 
amplekso de la opera io san~igas de kazo al 
kazo. Jam la unuflanka movebligo de la to
rako sekviga al mal anulo plifaciligon. Pro
fito eê tiam ne estas ekskluzita, se okazis 
jam sekundaria insuficienco de la koro. Ta
men rekomendigas efektirigi la operacion pli 
frue. Dauraj rezultatoj momente ankoraü ne 
ekzistas, sed la gis nun operaciitaj kaj pu
blikigitaj kazoj aprobas la r reundan teorion 
pri deveno de unu forme de la pulma emft-
zemo. D-ro Fels. 

Do e p ne r (Konigsberg). Aldono al la in
struo pri traümaj hernioj. (Deutsclze medic. 
Wochensclir. 1908, n-ro 50). Ce la a-randa 
plimulto Ja traumaj bernioj okazas esence 
eliro de intestaj partoj en ekzistantan jam 
herniujon. Tiuj èi hernioj ricevis gravan ig
nifon de la tempo de ra ekuro kontraîi mal
feliêaj akcidentoj. Pli maloftaj estas veraj traîi
maj hemioj, kies Ciuj partoj farigas nur per 
la eftka perforto kaj kies distingiga igno 
estas sugilacio en la êirkaüo. Tiaj hernioj 
farigas parte en la loko, en kiu la traumo 
efikîs parte en malproksima loko pro plialti
gita presio en la ventra kavo, elrnkita per 
grandaj perforLOj, kiel surveturigo, uper~uto 
k. t. p. D-ro Fel . 

Far m ak o vs k ij. Repoziciado de en
karceritaj hernioj. ( ltraèebn. Gaz. n-ro -14). 
La afüo1 o rekomendas repoziciadon de ber
nioj enkarceritaj tau sekvanto maniero. La 
malsanulon oni kusigas sur la dorso kun al
kondukitaj al ventre femuroj, dona al li 15 
gutojn da Tr. Opii simpl., enfrotas en la 
t"!ernion kaj farkau gia elirejo la miksaJon el 
ihtiolo kaj hidrargira ungvento ( 1: -), meta la 
hernion (fundon supren) sur vi 'tukon. dise-

tenditan inter la femuroj de la malsanulo kaj 
kovras gin per varmegaj katapla moj, Lau 
au.taro nur nedifektitaj inte toj rt:poziciigas per 
tiu metodo; se ili havas plej malgrandan di
fekton, la metodo estas neefika, do se la hemio 
laü tiu maniera ne repozicüga , oni ne deva 
uzi aliajn perforlajn metodojn, sed alpa'i al 
opera io. 

D-ro Sobolev. 
Gras man (:-.Iunheno). Pri la kuracado 

de karbunkuloj. (Dentsche metl. H'ochimschr. 
1908, n-ro .J-2). Por kuracado de karbunku· 

1 loj la aiitoro rekomendas : l) kiel eole plej 
fruajn profundajn traneojn, penetrantajn de 
unu sana rando gis la dua, :..) largan forigon 
de la gangrena histo gis la fascia kai 3) eltam
ponadon de la vundo per tamponoj, trempi
taj en olvaJo de boro aù ·alicilo kiuj ko
mence barns la fortan -angad on kaj akcela 
amteinpe apartigon de la gangrena histo kaj 

tiele la sanigon. D-ro }e/s. 
l van o v. Kuracado de hemorojdoj per 

elektrofluoi de Arsonval lau metodo de Dou
mer. ( Vraêeb. Gaz. 190 11-ro 41). La aütoro 
rekomenda armege tiun metodon, apogante 
in ur iaj :J.i kazoj : post IJ- l ri seansoj 

po 5-lO minutoj plimalgrandigi aii ee-is 
3uko, doloroj kaj ankaû obstrukco. 

D-fl'o Sobolev. 
.la ·ensl{ij-Vojno. Pri lokala aneste

zio. ( Vraèeb. Gaz. 190 , Jt-roj -1:ï, .J J. La aù
toro praktikadis Jokalan anestezion dum du 
kaj duono jaroj en 53 lrnzoj èe grandaj kaj 
rnalgrandaj operacioj, injektante sub la haîiton 
aü, se estis bezone, pli profunden gis 25·0 
gm. da 1/~ ¼ olvaJo de kok~mo kun aldono 
al êiu 1 ·O gin. d~ tiu solvajo po 1 guto da 
solvajo de adrenalino ( 1 : lOOOJ. Li vidis du 
fojojn malgravajn ignojn de kokainvenenigo 
(vomo kaj tritaga paralizo de m. detrusor 
uesic. urinar). Preskaü è1am, eê dum longe
daiiraj operacioj . ekzemple dum operacio de 
apendicito, laparo omio pro ileuso kaj dum 
multaj aliaj grandaj operacioj la ane tezio 
tute ·uliêis. La metodo estas rekomendinda 
precipe por la hirurgoj, al k.iuj mankas hel
pantoj. 

D-ro Soboleu. 
T h. r o n e s c u. (Bukare to). Ane

stezio de la kapo, kolo kaj supraj membroj 
per intervertebraj injektadoj. (Reuista de 
Chit'ur~ie u-ro 10, 190 ). 

1) Eksperimentaj serèadoj. En 190!:S prof. 
Obreja publikigis serion da kazoj de cenika
laj punkcioj mter.verte~raj farataj por eerpi 

l la cerbospinalan tluidajcn kiel eble plej pro
k·ime de la cerbaj vundoj, kiuj manifesta 
meningajn reagojn Prof. Th. lonescu serèis, 

1 èu la ensprucigo de anesteziaj 11uidajoj estus 
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tolerata de nervaj centroj. Oni kanas la timon 
de la adeotoj de la spinoslovainado atingi 
la bulbon -per la anestezia 1l idajo, pro gravaj 
bulbaj fenomenoj. 

lonescu en la unua erio de ek. perimen · 
toj êe hundoj farîs injektojn de stovaino 
pura ( t ctgr-1 1 /2 ctgr por hundoj de 10-
l 5 kgr,), kiuj estis sekvataj de spiraj svenoj 
kuJ 111orto, e uni ne farigi longe la artefa
ritan :piradon. En la dua serio e Li uzala 
krom sto aino ankau atropino, kiel ekscitanto 
de la nerva sistemo . La cervikala ensprucigo 
de la sol,aJO de 0·03 gm. stovaino kaj 0·0005 
gm . atropino sulfura en 1 cm . kuba da ste
rilizita akvu donis bonajn rezullatojn: komple
tan analgezion de la lrnpo, kolo kaj de la 
supra duono de la brustkesto, -ed ia spiradu 
estis neregula kaj supra}a; la pulsa estis nor
mal a. 

En la tria serio la aütoro aldonis al sto
va ino neùtralan sulfaton de strihnino (stovaino 
O·O-l gm. striÎrnino 0·0005 gm. por l cm. k. 
da akvo). Tiu lluidajo donis bonegajn rezul · 
tatojn: perfektan anestezion de la kapo 1 kolo, 

upra duono de la brustkesto, kun paraplegio 
de la antauaj ekstremitatoj. La spirado kaj 
la pulsa restis normalaj. Ensprucigante la 
solvaion de metilenbluo en la cervikalan 
spinalan regionon li konstatis, ke la fluidajo 
disvastigis malsupren gi- nivela de la unuaj 
dorsaj vertebroj . supren ekokupis tutajn 
intemajn kaj eksterajn cerbajn pacojn (ven
trikLùojn, perîcerbajn spacojn) tiel, ke unuvorte 
la cerbo nagis en la enspruciga fluida}o. 

2) Utiligo de la metodo èe l'homo. 
Por la cervikala en"prucigo oni uzas 

0·02 gm. da stovaino kaj O·OOI gm . da strih
nino por 1 cm k. da akvo. Oni faras la 
punkcion inter la 3a kaj 4a cervikala vertebro. 
Dum la kapo estas klinita antauen, oni pene
tras per la pikilo perpendikulare je 5-6 cm. 
supre de la elstarajo de la 7a cervikala ver
tebro. 

La. anestezio sin etendas sur la kapon, 
kolon, suprajn ek tremitatojn; kelkafoje sw· 
supran parton de la brustkesto. La anestezio 
tuj aperas kaj daiiras 35-45 minutojn. 

Gi sek\"e povas farigi sendantere, eê en 
la cervikala regiono, per la intervertebraj 
ensprucigoj êe la mor.tritaj kondieoj. 

D-ro C. Brailemnt. 
ter n. Pri tiosinamino kaj fibrolizino 

Vraeebnaja Gazeta 190 , n-ro 48). Stern 
publikîgis rezultatojn, ricevitajn de li per uzado 
de fibrolizino, kiu estas kunligaJO de tiosinamino 
kun natro salicila. Oni ensprucigas gin au 
subhaute, au en muskolojn gluteajn, au 
envejne; interna uzado lau observoj de auto
roi estas senutila. Stern autai1 eio notas ka 

zojn el literaturo de bona kuracefiko de su
prenomita preparato. Tiel Emerich ob ervis 
kazon, kie malaperi obstrukco kaj doloroj êe 
elpurigado en sekvo de intestaj kunkreskaj'oj, 
kontrai:i kiuj operacio ne helpis. chneider vi
dis honan influon de tiosinamino ee 111allar
gigo Je ezofago pC>.-t englutita lesivo. :\tende! 
ens;:'rc1cigadis fibrnlilinon èe l"îbromiomo de 

, u,er.,, kiu af,gi- gis la ripoj; post kvardek 
1 injekluJ la tumoro mal 0 randigis je grandeco 

de manplato . Krom tio tîu èi preparato ofte 
estas -ul~ce e uzata en praktiko okula ka· 
orela en kazoj de cikatroj. 

Priskribinte po te siaJn proprnjn sep ob
serrnjn, la autvro l'ara· jena1n konkludojn: 
1) nbrolizino . efektive dismoligas cikatrojn. 
malgrandigas ilian dolorecon. fara ilin pli. 
ela taj; 2) ankilozojn (de ostoj kaj kartilagoj) 
kaj cikatrojn de tendenoj gi preskau tute ne 
influas; 3) oni ne den1s uzadi fibrolizi:1on èe 
malsanuloj kun ftizo au kun cikatroj post la
paratomio au èe arteriosklerozuloj. 

D-ro j. Krenicki. 
G use v. Kelkaj observoj pri eiiko de 

fibrolizino êe hirurgiaj malsanigoj. (hirnr
gio 1908, 11-ro J.13. J:loskvo). 

Bazante sur literaturaj donita.foj kaj ok 
propraj observoj G. alvenas al jenaj konklu
doj: 1) Fibrolizino sendube efikas sur la cika
troj per dissorbanta kaj dissolvanta manier◊ 
kaj pro tio neeble estas opinii gin malnecesa 
rimedo. sed estas dezirinda plua observado 
de gi. 2) \ ideble fibrolizino efikas pli energie 
êe giaj subhau.taj injektoj proksime de la 
cikatroj 3) La subhautaj injektoj en loko de 
mal anajo estas tre dolorigaj; pro tio ilia uzado 
ne estas èiam oportuna kaj êe infanoj kreas 
precipe multajn maloportunajojn kaj malhel
pajojn. La enmuskolaj injektoj de tiu èi ri
medo estas pre kau sendoloraj. -~ La plibo
nigo êe uzado de tiu êi rimedo observigas 
Jam de unuaj tagoj de gia uzado kaj en unuj 
kazoj la plibonîgo daûras senêese kaj laugrade, 
en aliaj post 8-10 injektoj la efiko mon
trigas pli malrapida. kvazaü la organismo al
kutimigus al tiu êi rimedo. !'>) La efiko de 
fibrolizino devas esti pli rapida kaj pli energia, 
se gi estas kunigma kun banoj, masago k. c. 
6) Malutila efiko sur generalan staton de mal
sanuloj ne obsen · igis en kazoj de la autoro. 
7) El lokaj fenomenoj êe subhautaj injektoj 
observigis la Kalsimilaj svelajetoj kun seroza 
enhavaj'o, infiltrajoj en êirk~üo de ln mjekcioj, 
ekhimozoj k:aj supraJa malvivigo de la cikatro. 
Abscesoj ne observigis. ) Doloroj, dependaj 
de cikatroj, sub influa de fibrolizino ofte pli
malgrandigas au tute malaperas. 9) Ce anki· 
lozo de artikoj kun signifaj anatomiaj ~angoj 
(malbonformigo de artikaj kartilagoj, iliaj in-
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teradhezioj k. t. p.) la utilo de librolizîno estas 
tre duba. LO) Fibrolizino havas tiun gravan 
superecon -;uper tiosinamino, ke gi estas facile 
solvebla en akvo, rapide ensorbiga kaj ke la 
enmuskolaj injektoj de giaj sterilizitaj olva
joj e _tas pr'..'.skaü sendoloraj. 

·at::.;kij kaj Grjazno\ (~loskvo) 
La enversado A envejna de argento nitrika por 
kuracado de hirurgia iniekto laü la maniero 
de Joseph Hume. La aütoroj kolekti '.!3 lrn· 
zojn de la ginekologia kliniko de prof. G u-

a z e v en Moskvo kaj 5 kazojn de aliaj 
lokaj a1:itoroj, kune :.l8 lrnzojn. Ili priskribas 
detale la manie1·on de la en ver· o kaj la tra • 
kuron de kelkaj el la. septikaj malsanoj, kiuj 
estis jenaj: 5 kazoj de peritonito (êiuj mortis), 
t :2 kazoj de po toperaciaj pusadoj, inl1ltratoj 
kaj generala infekto tl I re anigis l mortis), 
3 kazoj de po toperaciaj septikaj infektoj <eiuj 
resanigis), 4 kazoj de neoperaciaj septikpusaj 
infektoj ('.! resanigis, '.! mortis) kaj 1 kazo de 
malfacila erisipelo (resanigis). La au.toroj re
sumas: la enverso de ~00 gm. da solvajo 
(1 : 10.000, en la vejnojn estas metodo tute 
sendangera kaj · dona per unu fojo mirinde 
rapidan re anigon, precipe en la kazoj de g·e
nerala infekt◊ sen lokaligo. 

D-ro Sobolev. 

Malsanoj veneraj. 
Heer man n (E en-Ruhr). Pri sifiJisa 

iofekto èe kuracistoj. ( ilfü:ucii. tnedic. Wo
clien cl1r. 1908, 11-ro -11). La aütoro rakon 
tas pri kolego, kiu eksuferis je obstina kaj 
lortega tintado en la oreloj ; la kura:ado per 
katetero kaj pneuma masago malbonigis eè 
lian farton. La kuracisto estis edzigita kaj 
havis kYin sanajn infanojn. H. diagnozis 
ekmalsanigon de la interna orelo kaj kiel kau
zon li suspektis sifili on, kvankam anamnezo 
tute kontraüdiris je tio. Ce tia demanda la 
kuracisto tuj eksaltis kaj jesis, montrante ian 
manplaton, ur kiu estis sililisa pemfigo. ·un 
li kompreni , kial antau duonjaro vundo sur 
lia dika fingro ne emis sa,nigi, kvankam hi- . 
rurgoj konsultitaj tiam ne suspektis tian dfag
nozon. Specifa kuracado plibonigis lian aüdon 
l<:aj forigis la tintadon en oreloj. Bedaürinde li 
jam antaüe estis infektinta sian propran edzi
non kaj la plej junan infanon, l':ar atentante 
neniom la malgrandan vundon sur la fingro, 
li mem gvidi la naskon. El tiu l':i malsanula 
historia H. e~rpas la jenan instruon: ê i un 
'vundon sur fingro de kuracisto aü 
f 1 e g i s tin o, n e s a n i g a nt a n g la te ka j 
rapide, oni devas tiel longe konsi· 
deri ldel persifiliso infektita,gisoni 
ne k on v in k i g i s p ri la m al o. 

D-ro Fels. 

Pediatrio. 
P fa n e n s t î e 1 (Kielo). Habituala grava 

iktero de novnaskitoj. (Miinch. medic . Wo
chensclzr. 1908, 11-roj .Ji kai 43). Habituala 
grava iktero de novnaskitoj ripetigas èe infa
noj de la . amaj gepatroj iafoje suf1èe ofte 
(oni observis kazon de naüfoja ripetado); ta-

1 
men povas mtertempe naskig1 infanoj sanaj 
au uferantaJ mafgravan ikteron. Ekzisfas rie
nia principa diferenco inter la malgrava formo 
de la habîtuala iktero· kâj la tîel nornata ,,r
zioJogia" iktero de novnaskitoj. En neniu kaz 
oni etio!ogie konstatis sililis'an infekton au 
aliajn infektajn malsanojn. En terapia rilato 
rekomendiga - antail èio plialtigado de la diu
rezo (aligo de lluidajoj. subhaut.1.j infuziqj çl~ 
tiziologia ·ala sol\'ajo. varmaj banoj), plue 
malgrandaj dozoj ie kalomelo kaj singarde 
prakt1kataj la,·etadoj de la mtestoj. La infa
nojn oni devas t1:ni varm1: kaj senkondiêe 
·nutri per virina lakro. D-ro Fels. .. 
· l'vl e·n de 1 son (Berlino). La kuracado dé 
ekzemo êe suêuloj laü metodo de Fiokel
stein. (Deutsche medic. Woclzeuscl1Y. !908, 
n-ro 42). êe dikaj, pastozaJ uèuloj, ::.;uferan
taj ekzemon, la kuracmetodo de Fïnlcelslein, 
nome aplikado de nutraJo, rièa je graso kaj 
albumeno, ed libera de salo l;vera · bonajn 
rezultatojn . Lau la opinio de l'aütoro guste. la 
energia sensaligo de la lakw per pegnino aû 
abomaza fermento estas la faktoro, foriganta 
la kaüzon de la el<Zemo èe tiuj èi suèuloj. 

D-ro Fel. 
Ibrahim (Munheno). Interna kuracado 

de la hipertroiia spasma pilorstenozo êe su
êuloj. (Therape1ttisc/1e Monatsh. 190 ', n·ro 
tl). Por diagnozo de la , ufero la ekvantaj 
mornentoj e tas atentindaj. 1. Klinikaj simp 
tomoj disvolvigas ordina1e nur èirkau. lino d~ 
unua au dum daüro de sekvantaJ semajnoj. 
:..!. Ofta von ado el': malgraü la plej laucela 
mamnutrado . . Epigastrio estas plenblovita; 
stomaka peristaltiko ekslreme klara, en pli
multo de la kazoj ekzistas palpebla tum_oro 
en pilora regiono. 4. La elroma}o estas liiJera 
de galo. Interna kuracado poras en tre mul 
taj -kazoj efiki elsanigon laü jena plano: Post 
fundamenta purigo de la stomako kaj 2-1-hora 
èesado de la nutrado oni forigu la vomadon 
unue per- füubora donado de plej malgrandaj 
laktoporcioj (10 - 20 gm.), poste oni altigu la 
toleradon per.singarde individuigata pligrandigo 
de la dozoj, atingonte iom post iom la nor
mon . En la unua tempo la kuracado esta:;; 
esence helpata per nutrado per rektumo. Plue 
havas signifon sistemaj lavetadoj de la sto
mako per a!kalaj akvoj ka l kataplasmoj su, 
la ventro. D-ro Fels 
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. H e u b n e r (BerlinoJ. Kuracadoj per 
trinkado de sulf urakvoj êe inranoj. \ Tlrera
peutisclte Monatshefte 1908. u-ro 12}. Ba
zante ur k,·injara riêa perto, rekomendas H. 
trinkadon de sulfurakvoj êe hronikaj faringaj 
kataroj de la infanoj. Oni innuas per tio bone 
ne nur la bkajn simptomojn ed rrecipe an
katl la pli maloportunaj sekundariaj suferoj, 
kiel ·enapetiteco vomemo kaj mallalcso, estas 
rnildigataj kaj ofle eè wte forigataj. Oni pre
feru la malvarmetajn fontojn, èar ilia .,usto 
e tas mal pli rnalacrrabla: la dozo estas por 
pli grandaj infanoj vingla 0 du fojojn en la tago. 

D-ro Ft'ls . 
.:\1 i 1 ne. i,arlatina profilakso. (Bvil. 

11,ed. Jo11ni. 1908, 11-ro 2496). Per 1:nfrotado 
de la tuta korpo per karbola aü eukalipta 
oleo dum la deskvama periodo QJlÎ pova evici 
la 1nfektadon de la skar!atino. 

D-ro Fcls. 

Ginekologio: 
E i en s t e in ka j 1-1 o l los (Seged):

Tuberkulozo kaj menstruacio. Centratbt. fiir 
Gy11iikol. 190 , n-ro 44). i\len truaj anoma
lioj §ajnas tre ofte e ti simptomoj de tuber
kuloza infekto, eliranta el okultaj tuberlrnlo
zaj fajrujoj en diver~aj lokoj de la or
ganismo. Ankaii. aliaj simptomoj akompa 0 

nantaj, ol menstruaj suferoj (kapdoloroj. kap• 
turnado, digestaj malhelpo.i k. t. p.). kiujn 
ni ordinare al kriba , al blorozo kaj ane
mio. e ta ofte nur signo de kasica tuberku
lozo kaj sekvoj de -interna sekrecio de tuoer· 
kulozaj toksajoj el tiuj êi okultaj fajrujoj. El 
1 J 8 virinoj, k:iujn oni pro suspekta tuberku
lozo kuracis per tuberkulino· lau Spengler kaj 
k1uj êiuj reagi pozitive. 70 suferis dismeno 
reon kaj 14 amenoreon. El la suferantaj je 
dismenoreo oni kuraci lau metodo de 'pen
gler 2::l virinojn kaj alingis rapidan prosperan 
rezultaton 16 fojojn; ankorau pli brilàj lrnj 
favoraj e tis la sukcesoj êe la amenoreulinoj. 
La tempo de la observado dauris tamen H-10 
monatojn, tiaI oni ankoraü ne povas paroli 
pri daura resanigo. D-ro Fels. 

Cr ai g. Menopaüzo. (Jo1ir11. of Amer. 
Assoc. 1908, n-rn 1 ). êe sana virino okaza 
la menopauzo lau unu de tri tipoj: Au la 
menstruacioj êiam pli kaj pli malpliigas gis 
ili fine maiapera , au ili farigas èiam pli mal
ofcaj kaj fine tute forrestas au One la gis 
nun tute normala men truacio unu tagon tute 
neatendice forrestas, por neniam re, 'eni. Nor
mala klimakterio êe sana virino estas libera 
de plendn,otivoj, eu gi okazas en Oziologia 
tempo au plifruigita, kiel sekro de operacio. 

e tamen tiaj plendoj aperas, oni pova jam 

el ilia naturo diagnozi la kaîizanlan organan 

1 
suferon. Klimakteriaj uferoj (nervozaj simpto
moj kongestioj, Ouganta varmegeco) devenas 
de inter ticiala hipertrolio de la ovuj oj, kiun 
oni makroskope ne povas ekkoni kaj kiu pra
vigas ilian eltranêadon 1 dume pli grandaj san
gadoj montra uteran mal anon, doloroj lcaj 
eliga}oj devenas de cervikaj sangoj. êiuj ei 

uferoj vidigas dum la menopaüzo ail la unu1.1n· 
l'oj"-'n au almenau en pli forra grado, . ed be 
zonas en tiu èi stadia la saman ekzaktan zor
gemon en diagnozo kaj l{uraco, kiel a.lie -
badai:irinde la mata agado esta disva tigita, 
k,ankam ne pravigebla. D-m Fels. 

AI e k sa n d r o v. Malvarmaj envaginaj 
enversoj. { \'raêebn. a-:. 1.90i..;, 11-ro 43). Ale
ksandrov propona aparaton por mal armaj 
enver oj en la vaginon. Li malsuprenigas tem· 
peraturon de la ak o en la aparato gi · 0° kaj 
laüd11s la metodon por tiaj kazoj, en kiuj oni 
bezona plifortigi laborkapablecon de la glataj 
muskuloj de la ang azara aù ligamenla si-
temoj de la uter o, k.iel ankau por kuracado 

de la utera subinvolucio. D-ro Sobolev. 
Bar n s b y (Tours). Malproksitnaj tezul

tatoj de la ligameutopeksio abdomeua pro 
utera retroversio movebla êe junaj virinoj. 
(Le Petit Indépendant ivlédical 1908, n-ro 11). 

1 . La utera retroversio movebla troviga 
ee nervozaj artritismaj personoj en iu difekto: 
de la aneksoj. '.:!. La simptomoj estas aJ dis
menoreo kun antaum .en cruaj kolikoj, b) lum
baj akraj doloroj kun di radiado al la kok izo 
c l menoragio multa kaj daura. d) ofteco de 
enfrukteco, e) diversaj nerraj malordoj. La 

loka ekzameno montras retroversiigintan, di
kan, kongestiitan, doloran uteron. La cerviko 
suprenigi sub la simfizon la anek oj e tas 
anaj kaj neniu prolapso ekzi ·tas. ;, La dia-

gnozo, facila èe la neniam- au multenaskin-

1 
tinoj perla vagina kune lrnn abdomena palpado, 
esta farenda per rektuma palpado ee vir

/ g-ulinoj. -+) Kurncado esta. la tre . konata 
ligamentopeksio abdomena. 5) La lujaj rezulta
toj e tas forigo cie doioroj lrnj de multa me
noragio plibonigo de la generala stato, retro-

! ·igo de graveJigebleco kaj nonnalec0 de a!·u
sigoj. Post 3 au -+ jaroj nova el zameno mon
tris, ke la utero restas antaue fiksita kaj ri
cevis neniun malsuprenigon 6) 20 ob ervadoj 
estas represitaj el 3 virgulinoj, 9 neniam- kaj 
- multenaskintinoj. R. Badert. 

Stomatologio. 
E mi I e Wei 1. Antaüzorgo kaj kura

cado de hemoiiliaj hemoragioj per iojektoj 
kaj surmetoj de fresa sangosero. (Revue dt: 
Stomatologie 1908, n-Yo 10). 
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1. La emo al hemoragioj {hemotiiio) kon-

1:ta el lroa malfruigo de koagulado. ii de
vena · de malbonsangoj de la fibrinogena ub· 
stanco. Po t aldono in Yi r o al hemo!iha 
. ango de fresa angosero, gi normaltempe 
koagula . ln \" i v o su 1ea èe hemoriliuloj 
inj 1, o de ::!O c.. a da ero por redoni al tlia 
sango normalan econ. Tamen dum per tiu 
faro hemofilio pontanea estas nepre elkura· 
cata, hemofiho familia estas nur plibonigata 
(:! observadoj). Il. te akutaj purpuroj tiu me
todo alkonduka al la resanigo; èe hroni
kaj kazoj estas nur ~momenta plibonigo 
Jll. Praktike, èe l'denta hirurgio al hemolihu 
Ioj, l - '.! tagojn antaue, injekti subhaùte ce 
infanoj 10 c.3, èe plenaguloj ~O c.:1 da fresa 
sango ero. En la kazo de po toperacia den\a 
hemoragio: loka apliko kaj injekto de ero. 
êiuj seroj estas taugaj. Oni ne de\'a. uzi se
rojn de I Jnstituto Pasteur pli ol '.! monatojn 
post ili, preparo. R. Rczdert. 

Otiatrio. 
Sa i..: h e r. ~ Hidrargirsublimato kontraü 

orelsiblado êe hronikaj nepusaj proce oj ~ 
la mczorelo. (Peter b. ·111edic. 1T'ocl1t'llsd .•. 
1908, n-ro .JO). Bazante Sllr siaj fa oraj long
jaraj spertoj la autoro rekomendas sublimaton 
ko11trau tin1to (ofelsiblado· ce otosklerozo kaj 
ceteraj nepusaj hronikaj procesoj de la mez
ort:lo. Rp. S11blimat. 0·05 gm. Extr. gent. 
q11. s. 11! f pil. :'iO: D. '. 2 fojojn fagt• mrn 
pilo/011 po . l la ma11gadoj. 

D-ro IM~. 

Toksikolog·o. 
L. es ha f t. Aldono al kazui tiko de atro

pina venenigo. Ophtalm. Kliuik 190<:., n-ro 6). 
La autoro priskribas du propraJn obserrnjn 
de venenigo per eltrînko de atropinaj gutoj. 
La unua kazo koncernis 11. jaran knabmcton 
al kil!, oni donis kulereton da 8°/o atropina 
·olvajo anstataü sanigilo konlraù tuso. Spite 
energia savado sekvis en la sama tago la 
morto. ~n la dua kazo hospitala flegi lino 
por ruildigi menstruajn dolorojn eltrinl-1 gm 
da atropina miksajo, pensante ke gi estas 
kokaino. Tie èi oni ne eklconis tuj la atro
pinan ,-enenigon. ear la mal anulino obstine 
neis, kt: ~1 ,on trinkis. Tamen baldau aperis 
tipa formo de atropina frenezo ed prosperis 
sayi la renenigintinon per pn..vokado de vo
moj, lavetado de la stomako. apliko de granda 
mullo ~a mgra kafo kaj en"'prucigo de mor
fino. Ge dubaj kazoj rilate la diagnozon la 
autoro rekomendas la fiziologian provon, t. e. 
engutigo de urino au vomajo de la veneni-

1 
ta persono en katan okulon. La kata pu
pilo largiga jam post apliko de minimumaj 
kvantoj de atropino. La terapio en unua vico 

1 
indikas lavetadon de la stomak eè en tiuj 
kazoj. kie la atropino eniris la organismon 

, ne tra la pornutra tr'lkto. ed ekzemple ut,haute 
aü cl la konjunktiva sako, êar konatc e tas. 
ke alkaloidoj, cirkulantaj en ango, ekreciigas 
antau èio plene kun la ·tomaka suk . La 
plej bona antidoto e ·tas morfmo kiun perso
noj, \'enenitaj per atropino, to tems mirinde 

1 bone, eè en tre gramiaj dozoj. 
D -ro frl . 

·te in (Gerlico) . Unu kazo de grava ve-
1 nenigo per hidrargiro. (De11fsdw wt·tlù: 11 ·0-

chei~cll. 190, , 11-ro .J9). Yirino '.!n jara, ane
mia kaj nerrnzema. kun fre ··a sililiso, estis 
kurar.ata per enfrotoj po :-\ gm. da gnza ung-
1 ento kun interrompo por b.1110 èiun kvaran 
tagon. En komenco '1 bont: tolt:r1. la enfro-

1 tojn, sed po t la :2..J.-a enfroto si nce\'i: der
matiton kiu · iam pli fonigis kaj kauzis enor
man deskvamigadon. La gentirala farlo fari-
gis grava, varmegeco "'Îs :39·H", pulso g-1 · l-lü, 
bronhito. Po forigo de la ·k amoj p~r smi
rado de gra ajo la haüto kovrigas per liniaj 
hemoragioj kaj ange kolorilaj vezikoj. La 
lipoj kai okuloj t:sta kovritaj per sangaj kru· 
toJ. La urinkvanto esta malgrandigila, sen 

alburneno, krnr rngojn antuü la rnorto a eris 
sanga diareo kaj men truacio. '•e la ohdukcio 

1 ni trovis punktformajn sangadojn en la mus• 
kolaro de la trunko, sangomakuloJn en a 
endokardo, kiel ankaü en la hepato kaj re-

l noj, sur la mukmembrano e la jeJuno n-
gajn reziketojn. JJ-ro Ft'ls. 

H"gieno. 
La l.i n. l>ri la konservado de nutraj 

produktajoj. (Vjeshiik Hig. 190 oktobro). La 
demando pri konservado de pornutraj produkta
Joj havas èiam pli grandigantan graveco n por 
internacia komerca kaj politika ekonomio de 
popoloj. La ~utoro trarigardas tiun èi deman
don de la tehnika kaj saneca vidpunkto. La 
fenomenoj de fermentado de nutraj produk
tajoj eiam e ta farataj de tn a anluj: ~hizo
micetoj, mikroboj kaj fermentoj. Karakteri
zinte la kondièojn je la ivo kaj agado de 
tiuj ei agantoj ur la org&nikan materion, la 
aütoro rakontas la procedojn de kon ervado. 
La konservado per malvarmrgado esta pleJ 
oportuna . Jam nun oni uzas tiun èi procedo 
kiel en aparta vivo, tiel en multaj munic1pa
iaJ kaj komercaj in litucioj por tran-porLado
de produktajoj. ed la mal armo ne mortiga 
mikrobojn entute ; tio èi e tas atentinda de 
la saneca vidpunkto. La konservado per alta. 
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temperaturo estas por longa tempo pli kon
stanta. èar alta temperaturo mortigas èiajn 
agantojn. ed êar la alta temperaturo malbo
nigas la produktajojn, nun oni uzas la pa
sterizadon por vino kaj biero kaj frakcionan 
sterilizadon laii Tindal oor aliaj prudul~tajoj. 

La konservado per sekigado estas pli 
uzata en ma trumado; tiu êi procedo estas 
1,ece a por preparado de la tiel nomataj den
sigitaj produktaJOj (iakto, ekstraktoj k. c. ); 
por tio ei e tas uzataj la vakuum - apara
toj. La konservado per bemiaj agantoj estas 
plej malfacila. enia hernia aganto montrigis 
post e plorado suf1èe efika l<aj indiferenta 
por la sano de homoj. Trarigardinte eiujn 
proponitajn rimedojn (acido sulfuroza, borika, 
benzoika, salicilika), la autoro konkluda . ke 
èiuj èi rirnedoj estas dangeraj, do oni ne de
vas generale ilin uzi. La solvon de la de
manda de konservado la aütoro vidas en a e
ptiko sed ne en antî eptiko : onî devas pli
bonigi la tehnikon kaj metodojn de kon ervado 
per malvarmigado. 

Medicino sociala. 
Citron b lat. AI la demando pri la re

formo de universitatoj. ( J11rnalo de la So
cieto de rusa kiwaci taro Jondita pro me
moro de N. Piro<1ow J!JO,' n-ro ï vlttwro). 
La au to ro, juna lrnracisto. fer or':! defendas 
la îdeon pri neceseco doni al tudentoj la raj
ton partopreni en elekto de profe oroj kaj 
ordinatoroj, por kio tudentoj devas havi la 
voeon (kvankam eè nur kons1lantanl en fa
kuHataj kunsîdoj. 

Lozinskij. octaJ taskoj de kuraclo
koj. ( 1 ·raê.:b. Gaz. 1908 n-ro 22) . Plej ra
cionala metodo de kuracado por tuberkulozu
loj, anemiuloj nervozuloj, reümati muloj. e -
tas f1zikala terapio en kuraclokoj kaj sanigejoJ, 
Tamen por malrièaj malsanuloj tiu èi kura
cado nuntempe tute e tas neatîngebla. De, o 
estas de kuracistoj defe1 di la intere ojn de 
malrièuroj, kiuj bezonas kuraclokojn same, 
se ne pli, ol rièaj personoj. L' aiitoro opinia 
ke la plej bona maniero helpi al malrîèuioj 
estus, se ociaj institucioj, ekzemple Ru,,.a 
Kruco, Pirogova Asocio nrangadus sanigejojn. 
Logado kaj kuracado en sanigejoj <levas esti 
senpagaj. Similaj sanigejoJ ekzistas nun por 
laboristoj en Germanujo. Urbaj kaj sociaj 
(zemstwaj) înstitucioj po as doni la rnonon 
por tiaj arangoj; entute do elspezoj ne estos 
pli altaj, ol nun oni elspezadas senutile pro 
lmrac·1do de tiuj èi malsanulaj en komuna.i 
malsa:mlejoj. 

\V i r e ma n. Cirkula aparato kaj vivlon
geco. (Journ. of Amer. Assoc. 1908, n-ro :!O). 
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La malsanoj de la cirkula aparato li,-era la 
plej grandan kontingenton por la mortalito ge 
nerale kaj precipe por la mortalito de la ase
kuritaj , ivoj. Tiu ôi proporcio èiam supreni
ras. La imptomoj de komencanta kora kaj 
vazara malsano estas ofte konstateblaj per 
preciza kaj aœnta esploro. Pli randa zorgemo 
kaj precizeco en tiu êi rilato ebligus tre mal
pliigi la mortali on de la /lsekurîtaj, tiom pli 
ke tre grand:i parto de la poli po edantoj mor
tas je koraj kaj vazaraj mal anoj au îliaj se
kvoj gu ·te en la unuaj kvin jaroj post la 
akcepto. D-ro Fels. 

Ha 11 e ma 11 Berltno). Kauzo êu koodiêoj 
de malîetiêa okazo? r Deuf che medic. Wo
chenschr. 190,\ 11-ro 261. e ekzemple mio
pulo falas , uper b faldo en tapi'o sur la 
stuparo kaj rnmpas kruron, kio e tas la kau• 
zo de tio: La miopeco, èu la faldo, èu la 
stuparo. êu la falmaniero au la facila rom
pcbleco de la , ·to ? Lau Hanseman en Ber
lino oni ne povas diri: tio èi ati tio estas la 
kaûzo, :--ed oni de\'a. prefore klarigi: eîo èi 
esta la kondit:OJ, kiuj kurngi ,porefiki la 
rezultalon, le o ·trompon. D-ro Fels. 

N ekrologio. 

1 
D-ro Vallienne 

murtis la 1-an de decembro 1908. 1 
En la lasta tempo la morto kruele fal-

èas niaJn vîcojn. ·tel tondro frapis , in la 
. ciigo pri la morto de D-ro \'aliienne. 

Tiu homo, kiu kiel granùega kolono ra
pide elkreski en rnaj \ icoj kaj kîe nomo 
farigi konata al èiu esperantisto, forlasis 
nin en la momento, kiam li est1s plej nece a 
al nia afero. Tiaj e perantistoj kiel D-ro 
\ "allienne. ne baldail areros en niaj vicoj. 
Pro Lio ni èît,j de\as egale bedauri tian fori
ron. : ï ne npetos êi tie èiujn meritojn de 
D-ro \ ·allienne, pri kiuj niaj I gantoj havi 
okazon konantigî en la n-ro 9 a 190 de nia 
urgano. êiu. kiu trarigardos la ·erion de l1aj 
orig inalaj kaj esperantigitaj de li , ·erkoj, fa-

1 cile konvink1go , kia perdu trafi nian litera-
' turon. 

D-ro \'alhenne ·,azau antausentis sian 
fruan rnonon. èar li dum la lastaj jaroj la
boris mirinde senlace kaj fruk oporte. Eble 
la sorto ,or per tio èi almenaii parte rekom
penci la perdon por e·pcranti toj. 

D-ro Vallienne forir's el tiu d mondo, 
eterniginte pur èiam sian nomon en niaj koroj. 
Tio, !<ion li !<reis dum kvar jaroj de sia la-
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boro sufieas tute, por ke li por longa tempo 
restu unu el plej gtoraj kaj plej satataj E pe 
rantaj verki toj. 

_;,l'i esprimas nian plej koran kondolen
con al lia e::,Liminda familio. Dormu trankvile, 
kara Kolego kaj samideano - \'ia nomo re
stos por eiam neforgesebla. 

D-1·0 Leono Zamenhof 

1 
nata al la_ legantoj de "\ oeo de Kuracistoj" 
profe oro hirurgii to de :\Io kva univer î• 
tato D-ro P. Diakonov po t unumonata tre 
grava malsano (influenco pneümonio mio
kardito). Li esti ne maljuna nur 53-jara 
homo, fortplena kaj energia. Filo de advo
kato (de urbo Orel) Diakonov farigis kuraci
sto en la jaro 1 79. Kiel juna tudento li 
labori en Bulgarujo dum la rusa-turka 
milito kaj post la reveno Rusujon ne evitis 

'1 Ia kutiman sorton de tiama junularo - estis 

1 D-ro Roblot I are tita, rnalliberigita kaj ekzilita en unu el 
nordaj gubernioj... Poste li sinsekve prenis 

mortis Ja 3-an de januaro 1909. la oficojn de vilaga kuracisto en ztmstvo de 

•----------------- Bolhov, de dua kuraci to en granda zem tva 
Prof. D-ro H. Dor alsendi por publikigo 

la jenan leteron: 
Lyon la 5-an de januaro l YOY. 
E timata Kolego ! , li hava hodiau tre 

gravan sciigon por transdoni al èiuj anoj de 
T. E. K. A .• ïa sindonema ka i . to, nia kora 
D-ro Roblot mort la 3-an de ·anuaro Li 
esti preskaù re aniginta po t grava infekta 
influenco, kiam li subite, sen agonio, perei 
per embolio. Lau siaj la taj deziroj li morgaü 
e, tos cindrigita . 

La morto de D-ro Roblot e tas granda 
perdo por nia socio kaj ni malfacile gin 
riparo . - Tamen antaü _ia morto D-ro Ro
blot sufiêe resanigis, por subskribi ale ton, 
permesante, ke la postoficejo de Charenton 
povu pagi al F'raüiino . Ko h, konsulino de 
la tiea Esper. Grupo, la alven intajn po·tman
Jatojn, kiuj jam de longe resti en tiu oficejo. 

La :10-an de de embro m1 endis al \ï 
po;;tmandaton je 5-1-0 1 ronoj por 1 • o unuaj 
anoj. :-.li pensas, ke tuj post la funebra ce
remonio mi ricevos la kotizaJojn, kiujn mi 
senprokraste resendos al \ï. 

La bedaürindaj okazinta_joj de la mal 
sano kaj fine la morto de D-ro Roblot sen
lrnlpigo al miaj Kolegoj mian ~ajnan nezor
geçon. 

Bonvolu akcepti est imata l~olego, miajn 
plej korajn salutojn. 

Via indona D-ro JI. Dor 
Prezidanto de T. E. 1,. A. 

1 
Prof. P. Diakonov 

morti la J-an de januaro l 909. 1 
La 3-an de Januaro 190:,1 (Iaü ru a stilo 

la J l-an de decemb10 190 ') mortis jam ko-

mal anulejo en urbo Orel kaj de sanitara 
urba doktoro en i\losk1·0, kien li translogigis 
en la jaro 18 -L Post kvar jaroj (en 1 88) 
li doktorigi (lia disertacio estis "La statistiko 
de blindeco en Rusujo"), farigis pri ata do-

l cento kaj en komenco helpanto de prosektoro 
kaj poste ( de la jaro l 90) prosektoro èe 
In tituto de operacia Îiirurgio kaj topografia 
anatomio. La titolon de profe -oro Diakono 
rice\ ·i en la jaro I Y3 kaj po t ok jaroj (en 
HlO ~) lt estis elekt1ta kiel direktoro de hospi-

1 
tala hirurgia klmiko. En la jaro 1, 97 li fondis 
la jurnalon ,,Hirurgio", k1e eldonanto kaj 
redalctoro li e . gis la tago de lia morto . 
Prof. P. Dîakono\· lasis post si multajn lite-

1 
raturajn ·ciencajn erkojn. Li e tis anlrnü !re 
konata en :\lo kvo kiel kuraga praktika hi~ 
rurgii to. ïajn koron kaj cerbon li testameme 
donacis al la direktita de li kliniko, kiel i
gno de lio, k~ li dedieis al gi la tutan ·ian 
agon kaj animon. 

La lastan tempcn prof. P. Diakono , pri
konatiginla sutièe bone kun la lingvo Espe 
ranto kaj kompreninte la tutan grandegan i
gnifon de tiu èi lingvo en la regiono je inter
naciaj interrilatoj por la scienco kaj vivo, 
farigis \'armega kaj tre fervora esperantisto 
kaj sukce i bone montri per faroj sian fer
vorecon. hn Jurnalo ., Hirurgio" li malfermîs 
la fakon de resumoj de èiuj originalaj verkoj, 
pre~itan l.!n ling\ o E peranto I la resumojn 
kunmeta - d-ro \'. Pokotilo, tradukas ilin en 
L peranto d ro N. Kabanov) kaj du lastaj 
kajeroj de la Jurnalo - novembra k:aj ie~ 
cembra - eliri jam enhavante tiujn êi e pe-

1 rantigitajn re umojn. ub la prezidanteco .:le 
prof. P. iakonov, la 'i6-an de septe 111bro 
de la pa inta jaro en 1'1osk\o ukazis la unua 
lrnnveno de :\lo ·kvaj kuraci toj, speciale de
diêita al la demando pri disvastigo l<aj praktika 
aplikado de Esperanto en kuracistaro kaj li 
mem est1 la unua el 2.:- :\Ioskvaj kuraci toj, 
anîgintaj al T. F. 1-. A, La ideo pr fondo de 

1 Tutrusa Esper. l'urac. ocieto , nkaü apar-
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tena al prof. P. Diakonov kaj li partoprenis 
en ellaborado de regularo de tiu èi Societo. 
La nomo de prof. P. Diakonov sendube ha
vis ne malgrandan signifon por atentigi la 

1 
kuracistojn al nia afero, kies sindona ano li 
farigis. Tial .ia anlautempa morto estas por 

1 
ni korprema, neforgesebla kaj nekompensebla 
perdo. D-ro K. Sidlouskij. 

Kr on i k o. 
Funebre anoncigis la nova jaro. Forlasis 

nîn d-ro ·atlienne, d·ro Roblot d-ro Diako
nov, eiuj tri bra aj prnbatalantoj por nia kara 
afero de frateca internacia ling a interkompre
nigo. :-le estis al ili destinite ekvidi fruktojn 
de la semado kiun ili senlace faris. Sed ilia 
laboro vere ne esta , perdita kaj la \'enko de 
l~speranto inter kuraci toj rapide alproksimigas. 

Ankorau antau kelkaj semajnoj mokridis 
malamikoj de Esperanto, ke la unika }urnalo 
kuracista en tiu èi lingvo ne sukcesis arigi eô 
ducent abonantojn. Kaj hodiaü nia listo de 
abonantoj elmontras jam gis 6Dô aligintojn kaj 
la mendoj èiutage al enas tiom multaj, ke ni 
baldaü espereble trapasos la ciferon de 1000 
abonantoj, se nur niaj amikoj konstante pro
pagandos. 

êiu penu varbi monate nur unu novan 
abonanton kaj en lino de la jaro nia gazet o 
p0vus esti unu el plej legataj J urnaloj me 
l1.CÎnaj. 

Por faciligi la propagandon, m enkon
duka la sekYantan arangon. 

La kolegoj l(iuj volas uzi ,, \'. d. K." 
kiel propagandilon, povas ricevi de la redakcio 
la bezonatan nombron da ekzempleroj por du
ono de la < bonprezo, t. e. 16 ekzempleroj de 
èiu numero por 1 Sm = 2·-l-O kronoj. ed la 
mendoj estu faritaj antaü 20 a de êiu monato, 
êar en tiu Ci tago la nombro de ekzempleroj 
devas esti Jiksita kaj malfruigintaJn mendan
tojn ni ne povu jam kontentigi. êe tiuj èi 
mendoj ni akceptas escepte la postmarkojn 
de èiu land u, dekalkulante tamen de ilia va
loro lO¾ por elsango. Plej praktikaj estas la 
internaciaj re pondkuponoj, sed oni atentu, ke 
ili estu èe elsenda ;,ostoficejo maldekstre ur
stampitaj, ear nesurstampitaj aü malguste sur-
tampitaj kuponoj estas senraloraj. 

Por propagan o inter kuracistoj ni reko
mendas la n1etodon kiun tre sukcese aplikas 
kolego Breiger en Berlino. Priparolmte èe ia 
okazo oportuna la gravan signHon de Espe
ranto enkomunc kaj speciale en medicino, oni 
sendu al konatuloj specimenon de .. \ ' . d. K." 
kune kun plej malgranda 'lo ileto E peranta 
en nacia traduko. La rice into per llelpo de 

Ja slosilo povas cion kompreni kaj konvinki
gas praktike pri facila uzebleco de E peranto. 
D-ro Breiger, kiu mem nur de kelkaj semaj
noj eklernis Esperanton kaj jam perfekte gin 
skribe praktikas, ricevis de kelkaj kolegoj 
Esperantajn leterojn baldau po t ek" pedo de 
slosiloj. 

Per simila metodo fervorigi · por Espe 
ranto la multbedat'trata kaj tiom frue mortinta 
prof. Diakonov, per gi anb:aü Toi toj ekkonis 
l.:.speranton. 

Pro malbano kaj morto de d-ro Roblot 
e ·tis dum ia tempo interrompila la registrado 
de tiuj abonintoj, l<iuj endis la abonon per 
pero de niaj konsuloj al la ka isto. b:ble ne 
èiuj abonintoj tro\·iga en la listo, kiun ni po
\ i:; kunmeti laü adresoj ricevitaj. ~i peta do 
èiujn I·on ulojn, ke ili trarigardu la lislon kaJ 

1 ,;ciigu la redakcion pri 0iuj e\·entualaj man 
koj au eraroj kaj !a redakcio senprokraste el~s
pedos la Jurnalon al la nove an0ncotaj. Gis 
kiam !a estraro de Telm regu ligos rtuan pro 
cedmanieron. plej bone e~los la abonojn sen
dadi senpere al la redakcio, èar nur sub tiu 
èi kondiêo la redalœio respondas pri en1~ro 
krasta elsendo de la organo. 

Pro manko .da spaco ni ne povas detale 
raporti pri grandioza progresado de ~speranto 
en eiulanda kuracistaro. ~i konfesas mal ka· e 
ke precipe rapida kresko de T. E. 1(. A. superis 
niajn esperojn kaj ke èe evidenteco de la fakloj 
ma laperas niaj duboj. En unua periouo neniu 
postulas pli, ol ke la noYa organizo internacia 
de kuracistoj irkaûprenu kiel eble p1ej lar · 
gajn rondojn. Poste la organizo devos ella
bori difinitan programon de agado kaj estas 
dezirinde, ke gi por la sekcio kuracista en èijara 
((Ongreso esperamisla preparu proponojn. Pri 
'.iu èi temo volu la kolegoj de nun malfermi 
dislrntadon en ,,V. d. K." 

Kaj nun, lrnraj Samideanoj. ni turnu la 
rigardon al la lancto· !tala, kie grandega kata
strofo de tertremo tiom multajn kaü zis sufe
rojn kaj malfelièojn. lnter la . uierantoj e tas 
ankaü kuracistoj, por kiuj prof. Galli el Homo 
en ,:\lünchener ;\ledicinische Wochenschrift" 
(\lunhena medicina jurnalo semajna ) alvokas 
helpon de germanaj kuracistoj. Raponante pri 
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tiu ei alvoko. nia samideano d-ro chwab el 
Berlino prave rimarkiga , ke la afero estas 
vcre internacia kaj la kuracistoj e ·peranti toj 
deva apogi la alvokon de prof. Galli en iaj 
landoj. 

Ni e:;peras, ke la estraro de T. E. K. A. 
preno iniciativon en tiu afero. Tamen, èar 
,,duoble donas, kiu senprokraste Jonas', ni 
opinias, ke ne estas necese atendi novan al
vokon, sed l<e kolegoj, kiuj konsentas kun 
iJeJ de d ro Schwab, faros monkolekton en 
sia plej proksima roqdo kaj kiel eble lej bal
dau elsendos la monoferojn al la adreso de nia 
e ·timinda prezidanto: Prot. D-ro H. Dor, ")5 
:\lonlée de la Bouc!~ Lyon. 

.. 
La .redakcio ricevis : 
E-perantista Po kalend aro 1909. 

O·-IO ·m. E peranto - Verlag ,\lüller & 
Berlin 

Prezo 
Borel, 

<.;,eorges Kolo\\ · rat. Faut-il reformer 
l'Esperanto? Prezo 0·25 franko . 

Prof. dr. B. Dy b o w ski. Pri la dentoj 
de uèbestoj. 

l{iel ni pliDeligos la vivon. Originale ver
kita de agulo. Prezo 0·25 m. 

Emploi en bibliographie de la langue in
ernw io;1ale aux ,lia ire fi>peranto. 

A 

Kal en daro kong resa . 
;\I art o - April o. Internacia ekspozicio de 

arto, laboro nutrado kaj higieno, inicia
tita por bonfarada celo de l' Asocio de 
Pubhl<a Asi tenco ,,Verda Kruco ·. Bolonj o. 
Pri klar igoj, informoj, aligoj, programoj 
sin turn i al nia samidean , s-ro A. Tcll ini, 
Bologna ·a ella postale 12. 

prilo: ..J.-lO . Vlll. lnternacia l<0ng 1:P.SQ por 
hidrologio , klimatologio, geologio 'kaj fi· 
zikala terapio. Alger . 
l l. Internacia kong reso por oftalmo tera
pio. Neapolo. 
1, - 22. li. h'.ongreso de la Germana o
cieto por. urologio. Berlin . 

1. augu to gis 30. eptembro. Ekspoû 
cio de H1g1eno en Rio-de-Janeiro, arangota 
dum !\' . r--:ongreso ',J&tinarnérika de ku
rac istoj. 

La ek pozicio elmontro aparatojn kaj 
ilojn medicinajn kaj higienajn; materia lojn 
por pavimado kaj por necesejoj; produ· 
l{tajojn pornutrajn ekajn au konse rvitajn 
bestojn por n utrado homa, produktajo j n 
hemikaj n kaj farma ciajn k . t. p.; mode
lojn , projektoj n, info rmoj n, statis tikojn , 
interesajn por higieno kaj medicino. 

Komunikajoj de T. E. K. A. 
De la sekretariejo de Teka ni iicevis la 

·ekvantan leteron por publikigo: 
êenevo, 16-an de dec. l 90~. 

injoro D ro H. Dor, prezidanto de la 
Tutmonda Esperanta Kuracista Asoc io. - 5 :\Ion 
tée de la Boucle, Lyon. 

Tre Eslimata 111JOl'O. 
~li danka Vin pro \'ia afabla letero, per 

kiu i bonvole proponas al mi la honoran 
membrecon de la novfondita kaj grava A ocio 
de la kuracistoj esperamisto j. 

1 · vanka•n mi hava nen ian tltolon farig1 
honora membro de Kuraci ta . 'ocieto, mi lre 
,·olonte alœeptas tiu·1 hon on,n, kiel simbolo de 
la kunlaborad~ de \'ia Societo kun la Scienca 
• ocio, precipe par la stari go de la tehnikaj 
vortaroj . 

~iaj penadoj ne de, as rèsti apartaj kaj 
e:;ta necese, ke la laboroj, Jaritaj de la diver· 

saj fal,societoj, estu alcenlr igataj en u'.nu lokon . 
por ricevi unuformecon en la diversaj fakoj. 

Ni jam ricevis en la cienca olicejo mul -

1 

tajn vortojn entabeligitajn au enklas:gitajn ur 
slipoj . Tiuj vortoj e ta erp1taj de diversaj 
kuracistoj el la nun.i literaturo f:i:speranta , kaj 
ili formas parton de nia tehnika vortarego, 
kies unuan ,·oJumon ni esperas publikigi an
tau la proksima kongreso . 'ed antau tiu pu 
blikigo la pre provaJoj de l:t ako medicina 
e tos submetataj por kritiko al la anoj de la 
, ·uraci ta A o io. 

:\Ii e im n 'JS sendi d nun al \ ia se
kretar io d-ro Robin (\'ar o\'io) la vortojn, jam 
en lipigirajn el I' Anatomia Vortaro, por ke tiuj 
vortoj estu Jenove kritikataj , an tau ol esti li
veritaj al la presejo . Bonvolu akcepti, E: tima ta 

injoro, la certigon de mia plena respekto. 
RenJ de Saussure. 
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La prezidanto de T. E. 1..;:. A. sciigas, ke 
la abonantoj de ,, \T. d. K.", kiuj ne estas 
anoj de T. E. [..;:. A. puva anigi sen,lante 
al la prezidanto jaran kotizon o·- ·m. 

La entra !{omitatu ciigas la Teka-
anojn pri la mor:o de la satinda kaj sindona 
kasisto de la TekR, d-ro Roblot kaj petas 
êiujn konsulojn kaj reprezentantojn, ke ili bon
volu de nun sendi la monon por la kotizajoj 
s npere al la prezidanto de la Teka prof. d-ro 
Dor, Lyon, 55 ;\,[ontée de la Boucle, kiu pro
vizore prenis sur sin la devojn de la ka isto. 

Dank' al malavara ofero de d ro Fr. [hal· 
witzer, nia konsulo por Germanujo, aperos 
baldaü nia ,,L Jarlibro de la T. E. K. A. 
p or I a j a r o l 909'-, kiu enhavo precizajn 
adresojn de eiuj niaj anoj kaj reprezentanloj, 
antaüparolon de nia kara Majstro, hislorion 
de nia Asocio kaj artikolon de d-ro ·hlmann 
pri "Medicina Terminologio". La Jarlibro estas 
presata en l 0.000 ekzempleroj kaj plejparte 
disdonata senpage al kuracistoj . La sekretario 
petas füujn reprezentantojn de la Teka kiel 

eble plej baldaù alsendi nomojn de novaj anoj 
kaj reprezentantoj, por ke ili povu esti en 
!ikribitaj en la ,.Jarlibro". 

Formigi speciala lwmi.sio. celanta enkon 
dukon de nia lingro en la olrnzonta en tiu l'.:i 
jaro n Interna ci a ;\Je di ci na l{ on gr es o · 
en Budape t. La -ekretario peta · êiujn repre
zentantojn, ke ili kolektu la nomojn de kura
ci toj, intencantaj \'eturi Budapeston kaj havi 
paroladon en Esperanto kaj kon)Uniku tiujn 
nomojn al ekretario au aJ d-ro ïdlo\'skij -
:\Ioskxo - Arbat Denejnîi per. '..! ', kv. ;,) . . 

De ~ gis LO aprilo 1909 okazos en Al
gero "\'Ill. lnternacia Kongre o de Hidrologio 
Klimatologio, Geologio kaj Fîzikoterapio" ub 
prezidanteco de prof. Albert Robin. 

Nia konsulo por Algero d-ro Corcellet 
sukcesis enkonduki oficiale la lingvon E pe
ranto en tiun èî kongreson, kies komitato pe· 
tas kuracistojn esperantistojn, intencantajn par
topreni en la kongreso, turni sin al d-ro 'or 
cellet - Alger, rue Ledru Rollin kiu vo
lante donos èiujn informojn kaj helpon. 

lJ ro T,V, RobiJ1. 
'ekretano de la T. E. K. A. 

Listo de la abonantoj. 
D-ro K. idlov kij ol Moskvo sendis abonon por la sekvanlaj d-roj Teka'anoj; 
l. Olsze, _ki (Wilno) '.l. Ko tjanfoin (BjeJjeck) 3. S.ixinov (Pol tawa) 4. ).(i 'coin (Sterlitamak ) 5. Al

mazov (Kaluj) 6. Juskeviè lSlcrlitamak) , . Bernstein {:\loskvo) . Borodin (11oskYoJ 9 '•ebotajev (T ira -pol 1 

10. Rozenbcrg (Tiraspol) Il. Kononov (Tiraspol) 12. Kondorskij (Orenburg) 13. Ostrouf10\· (~loskrn) 14. Son
jevskij ( lobodzjeja) 1.5. Stratonickij (Ozer kaja) 16. Tusnova (Caricin) Li. èernisko\· (Pet erburgo) J8. Franco\· 
1 lvanov-Vosnjesensk ) 19. Fiser (T1tllS/ 20. Trapjeznikov (Taskent• 21. Jankov -kij (Stcrhtamak1 2'.!. Pomorsk,j 
(Uman) 23. Pjelkjenè Uman) '.!4. P1otr0Yskaja (L'man) 25. Leifer (Uman 1 26. Bra,·erman (Gman) 2i. Djergun 
1Uman) 2 . Jurkovskij (Liman) :!9. Kogan (Roza) 30. ~lajzuriaac "Tim J 31. stro,·skij (Tiflis) 32 Istamtmo,· 
(TiOis) 33. Umikov (Tinis) 34. [{utukov (Sterlitamak\ 35. Golou e,· (:',lo kvo) 36 • ikitin (Zv~nigorod) Ji. \ 'orskrjc• 
sjenskij (Kars) 38. \'o lujskij (Jclec) 39. J'omarov ( Kostroma) -tO. Pelen (Raz ka:r.ovo) -H. arkevie (Aleksandrija) 
kaj ne ano de Teka: 4'.!. Diakov (Kar-J. - Sume nt rkev1s por tiuj êt abonnnto; 4}X3"b0 = 151''.!0 kronojn. 

La sekretario de Teka d-ro Robin el \·arsovio sendi~ al ni :lOO·adresojn de Teka-anoj kaj la prezidanto 
prof. Dor ckposlulis, ke al èiuj estu endata la on;ano gi- regu!igo de kalkuloj po t morio de la kasi to. Dumc 
ni ricevi - de prof. Dor 900 kronojn kiel abonpa o por .!50 Teka-anoj. • 

Tamen en la adresaro, endita de d-ro lfobin ripetiga 3.3 adrc oj d~ anoj, por kiuj jam d-ro ïdlo\'
sk,j al endi · la abonon. Kvankam mullaj kolegoj s~:;..,as mn. kc ï, in encc pagas dufoje la abonon, unur en 
kotizajo por Teka. due ~nperc al la redakcio kaj :.e ,li , olas ri~evadi po du ekzcmpleroj, l:imen ne ha,·ante 
imilan sciigon de la menciitaj suprc :33 rusaj kule.;oJ, ni ilîn pr,/\ 11.orc nur unufoje enskriba en la liston. 

atcndanto pluajn iliajn disponojn. Tial ni ~i he prelerla.so;; la nomojn de ripctitanlaj abonantoj - kaj citos nur 
~6i el la 300 :idresoj. ri·evitaj Je d-ro R1Jb·11: P. T. d-rnj: 43. Br quet .\rmenlicres; 44 .. \ hintre 'Amélie-le · Bainsl 
45. idlo-vskî.i (:\loskvol 4o. Bros-ard Laprairi~ 4i. Fromageo\ IBeaune ) ·h. Dar (Lyon) 49. )lyb · {AltonaJ .5!1. 
\Vhitaker (L1vcrpol1 51. Soulier {Lyon) 52. Artigu~ \'ersa,lle ) :,:i. Leggc I Mieklcon r) &4. kafaovski (Lwow) 
55. Kruko\' ki (Yar-o\'io) 5fi. Robin (\'ar OYio) 5,. Leon Zamenhof (\'arso\'io) 5 . Krikortz (Stockhol111) i'.9. 
Kabano,· ()hi-irvoJ ,o. Rob,n Bu ·ar~Sl) /JI. l·reuJ~nbu<> fkr n t, __ \'csoux 1!1caunc) •1:l. !'~rez 1Burgus) o~. 
Jorge Hnn ( rboleda) 65. Lui>loner c\·a~,-o,·îo) 1,0. ·klodo,·sk1 r\"arso,·io} r,ï. K1aushar \'arso,·i,1) 6 ·. Kauman 
(VnrSoYio; man kas pre.:11.a njr~ ·o nu. 1. l'renick, (\·arsovio) ïO. End~lman 1ù11·sv1·10) il. Ludwik Za· 
menhol t \'arso\·iol 72. J. Kreoi.:\ci 1\'arsO\·io) i3. Alek,;anJcr Zamenhof .(Varsovio) ï l. 1-i' naster ( \'arsovio) i5 
Oppenheim f\'arsov10) ïl>. Stein (\'arsun1,J ï~. \\'1zel t\·ar.o\,) ï . l:lein l\'ar·o,·io) ï 'J. Dawidson (\·ar 0110) 
O. Warszawski (\'nr·ovio) 1. Hurwic ✓• r\"nr o,·io -· Helman tL6jz) :1. Jakubow,cz , \'ars<.ff:o) 4. Thnlw1:zer 

(Kotzschenbroda) 85. Fuller (Woolwich) 6. zwajcer (\'ar·o,·io) ï. ).lajzel (Varsovio) 88. Amstein (\'arso,•io ) 
S'J. Kannor {Galatz) 00. Des peignes l Chambery) 91. Roblot ( Charenton) 92. Diakonov 1,Mosk1•0) '-13. èir1·in,kij 
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(:\loskrn) 91. l'opol' (Moskrn) 45. Kurki n (),Loskvo} %. Lc\·i.;kij (,\loskvo) <;ï . .lakovenko (Moskvo) 91!. Ho"o 
·tov kij (_\lo,,krn) 49. Tara e\·i~ (:\losk\•o) 100. J'bankov (:\loskvo) 101. Sokolov /h'.lin) [{)!. Zcrcnin (:vloskvo) 
103 ;\[clcncvsk,j (.\loskrn) 10-L l:lobrinskij (;>.[oskvo) 106. l:(czanov_ (.\loskvo) 106. De~ln (.\foskvo) tOî. Abram• 
son (.\loskvo) IOR. Borodin (:'lloskvo) 11..>9. Virubov (Mo kvo) 110. Arjaniko\- (:\lo k\"O: man kas prec i1.a aJ re o) 
111. Pokotilo (.\k,skvo) 11~- Luce \Derby) 113. Elsworth ( wansea) 1 H Goldllam (Varso\·io) 115. Higier (Vur
so,·io) 11(1. Krukowski G-usta\· (\'ari;ovio) 117. Sru~e Duncan 'Lcwisham) li . Cers we!I (London) 119. Sta• 
m:niadis . nmos) l'.!O. Kleider (.\ue) J'..!I. l'orcellct l Iger) L!.!. CahanO\\·itz (Tilsit) 12:l. llertz (Varsovio) 124. 
,oldb:rnm \·arso\"io) 125. Br:tilennu (Negre t1) 126. Rosenth~l. 1\"ar,,o\·io~ 12, Rothschuh (Anchen) 12 . Küppers 

(Berlin) L.!9. Jouza (Strazek) l JO. Pohkier ( \'arso, ·io) l 3J. :cstako\· (HorloYo) 13.!. Citronblnt (Horlovo) )3:-l, 
, apalkO\' U,lo k\"o) 13..J.. lljin kij (Rovcnjki) 135 .\noso,- (Nara Fominskaja) t:l . Nekra ov CS. r'ominskaja) 
13î. Gohiobin (N. Fominskaja) 138. Niedzwiedzki (:vlinsk) 139. lfanusovic (Wïlno) 140. Gracianov (Lebedin) 
I..J.1. Perott (Peterburgo) 14:l. Kaban_ov (Kra no_kutskl 143 Koslako,· (Peterhurgo) 14..J.. pengler {Petet'burgo) 
t..J.:,. h'.aminskij t:,.lo\·oro sijsk) 146. Sèukin ( rehovo-Zujern) 147. llgrjumov t,mraua .1drcso) 148., mirnov (a. a.) 
H9. Krilo\· (a. a.} 150. Judd (Wallace) 151. Kurina (n. a.) 15'.l. ;\lilovido\· (Tjumcn) l;j3, Rad.3enko (Borzna ) 
154. 13iehlo\·skij .flansknja Stavka) 15:;. Fcdorenko {l'~olje) )[>6. Ku ko\· \:\loskvo) 15,. Pomernn er (Moskl·o) 
1 -8. ~ozejko (Pcterburgo ) 15ci_ Subbotin (l~jazan) 160. l'ililli an \ t hh:ago) tt, 1. Gelibter (ZamoSé) 162. Koenig 
( Colmar) J ri:3. Hopenhendlcr (i\ice) 11,4. :\lus1.yn ·ki Varsovi ) 16". Jenny Î.hnlons- ·ur· Marne) 166. Carret 
{Versailles) lui. Fcrr::iton (\'crsaille ·) 168. Pro t-:\far~chal \\'crsa11le·J l•J9. Lcnier ( 'aint-Cyr) 170. Lauth 
(S:1int· C~rmain• en- Laye) n 1. Diet •rien (Versaille:) 1 ï2. Pechkranz Varso\·io) 1 î3. Sterling {Vars.j 1 ï l. 
Wortman (V rs,I lî5. Freudenson (\'nrs.) lï6. :\lalkow·ki (Var .J lïï. Ks1çtopolski (Kny zynl lï8. Golimont 
(l.lolge lc1dim1rskoje) 179. Goldman {LoJz) 1 O. choene1ch Lodz) 1, 1. Kcrcr- (;ers1.Ut1i (t.odi) 182 Skalski 
(Lodi! 1 :l. Joseph Jones (Lcigh) 18•1. Harrison (M< ·tey) 1 5. Kaplan (.\li~dzyrzec) 1 6. Jurowski (\'arsovio) 
Sî. Kolinski {Vars.) 188. Smuldcrs (Schijndel) 1 "· Baradat (Canne·, IQ(). ïoni111ski (Var ·odo) 191. Kullack 
(Berlin) 11/2. ~cltwab (Herlin) IQ3 Brd,.;cr (Berlin) 19.J.. K,1pper,, . lünchen 195. zajerowicz (:1:.ôdz) 196. Kin· 
càin 1Lôdz) 19i. Goldberg (LoJz) i'>,· • • \luttennilch (Var , O\io) l 9. Hery~g (Vnrs) '.!00. taads (Sioux City) 
.!01 Knaster Lud\,·ik (\'arsovio) 20.!, \\'ilczyn ·ld (Zyrardôw) _il::I Swlc (/,yrardôw) '.!CH Ostrowski (Gcncvc) 
~Oû. ·1 ·ukimoto Kolu) .! 6 i{ozlo\ (Snmar.i. 2 , . , ·aumenko \'iadika ·kaz) _11 • lJlebo,·skij (Gali-3) 20'I. Solovje\ 
(:-.'o\·aja Ladoga) '.! )fi . Vakulenkr, ·1erlitamnk) ..! 11. • oposo, ( îmbirsk) '.! I'.!. Port nia in {Orsk) :n::1 . .\ltlcnko 
~Troi~n) .'11. Jludehnan (Korono1ic11 .'I·. Henpi (Tula) .!16. l'opo · (Galié) ?li. I<riko\ ! .\[oskvo) 218. <;ccpur
jjnskij (Erirnn) ~19. Ru o (Erirnn , :!20. tjehin (Eri\·:rn) :!21 :\loj1.e (Peterburgo) 22:!. Lapin lVoroneJJ .!'.!:!. 
Spigano\ il! (\'orunej) ~'.H. \lcjtzler (Ros!ov) 225. Brcm~ner (;\fo kvo) 226. Lubicniecki (Kazan) '.l'.!î. Zaj!!czkow ki 
(Wilnu) 22 .. obolev (Poltarn) ..!29 . .leglinskij (Polta\a) .iaO. A ndreev (Sofievka) 231. Bodjan·kij (\Vinnicn) 
'.!3.!. Elzcnborg 1Varsovio) '.!33. Ser\"În (Paris) 23.J.. Leller (Pierry) 235. Chnlmet (Landerneau) 236. Behm (Witten) 
23ï. Bernhard {t\tdlingen 23 . Fulda (!,'rankfurt) 239. HeAschen l Tubingen) 2..J.O. h'.ai er (Dresden) '.l·I I. Kun· 
schert {Wiesbaden) 2+2. Lehmann (Dresden) 243. Luerssen (Berlin) :..44. Meier (Dresden) '.!45. Ruppin (Brom
berg) 24ù. WolJ· (Wehrden) 2.J.ï. Stankiewi..:z (Var ovio) :!+,. Jordy (Bern) 24<J. Boshouwer::. (Haarlem) :160. 
Stoncr (E\nnsville) 251. Lip ztat (\'arsmio) 252. Ganlz (\'ars .) '.!53. Beymc f tein ujRh.) 2[,4. Da Silrn (Rio
de- Janeiro) '.!51"l. Ward (, ·atal) 2;j6. J::unes (Kilkenny) 25ï. Uhlm:uin (Huttwil) 258. Jo' enko (>loskvo) 259 . 
• \tl:1 ·o\· {Or ·k)· :!f>O. Leontjern ( terlita, mk) :.!61. Briegler (\,\'orms), 262 .. Müller (Kiel), J63. Baumgarten {Lî
chterfeldc) 2(,4. Solger (Berlin), 265. tern (Berlin 1, 26 . Och {Frankfurt si 1\1 ), 267. Vogel (München), 26R. 
Boldt 1Bcrlin), :.!u9. Lohmliller ( ·1110), :no. Laabs ( pnndnû), :.!il. Eiger (Berlin 272. Pnrsehe ( hemnit1.'. 2;:1. 
Judt (\"arsovio) '.!ï.J.. Henryk :lamenhol (\'arsovio) 2ï:,. Przyrembel (\'ars.) '.?i6. Wcrlenstein (Vars. '.Hi. Centner
szwcr t\"ar .) li . Glîlnrrnn (\'ars.) .!ï '· Rozenblum (il'liçdzyrzec) :.:80. Englaender (Wicn) 281. Fisch (\Vien) 
2 :.!, Orzechowski (\\'ien) 2 3. Pol11tzcr (\\'ien) 2 ..J.. Adler (Wicnl 285. Endclman (Varsovio) 286. Yeman 
(Fort Wayne) 2 ï. Heu! (\"ersaile '.! • Noe! Cancy) '.! 9. Corret (Lisieux) 20 . Pamart (Paris) 291. 
Blondel (l'avilly) 292. Fargier (l'ri,·a ) '.?·• Cuisnier (Renne· 1 29.J.. Briant ( ïllejuif) 2%. Klienne (Saint-Pierre
de-Bnillclù) :.!96. haw t \Vhitccroit) :.! li. K:irl·bad (Lm\;.:zl -'• . .. ·atisbury (rbicago) '.!'J9. Place (:\lnndalayJ 
300. \\'oynarowski (Chrzanow). 301. Lccuwcr. (Rotterdam) 3 ~ Zen iykow•ki (Plock) 303. Bl1irot (Doulon 
304. Urpar (Arlcs·sur-Rbi,ne) 305. Badert (Tour,,) 306. !mon, Toar~.> 30ï • • "ozyk (Wieluir 308. Krajz 
(Ode a) :1()9. R.-smond tPari ) 310. Poncet (Lyon). 

ft"ine ~noncis prof. Dor Teka-anon: 311. Des.;;-oin (Anver;, . 
D-ro Stdlovskij el 11oskvo scndis al ni 2 kronojn austriaJn por ahonoj de ln Tek:1. Sume cstus 

pegitaj 2.-, nbonoj de Teka-anoj kaj rcstus 11or pagi IO abc,noj. kalkulante po I ckzcmplcro al èiu supreno
mita Telrn-ano. 

enpere :11 la redakcio sendis abonpno-on la sekmntaj kolegoj. - I'. T. <l-roj: 
:1 l'.?-338 . (27 ekzempleroj) ocicto .,Esperanto" en Lw6w, 3,lQ. 5chramm 340. Zion 341. Lewii1ski 

::142. Herold 343. Solecki 344, Szczurkowski 345. Krus1.y11ski 345. Dnmanski 3.J.î. Dnniclski 34 . Graf 349. Fels 
350. Bie1ikowsld :-11:,1. Zawadil 35'.l Rn.:1.yi1ski 353. Kikînger :}54. abatowski 35- -31H. ( 10 ekz.) Kielanowski 
365. 1-!ornowski 366. Lisîewicr. 36ï-3i6 (10 ekz.) ka!kowski 3îî. îehnikista Grupo de espcranti toj, 378. 
Biegeleisen 3i9. K1.1sparek 3 O. Dolit'lski 3 1. Bund 382, Starz wski - .:iuj el Lwôw. - 3 3. Bujwid 38,t pirn 
385. Rutkowski 3 o. \Vrzosek a ï .. ocieto ,,Espe~anto" - .::,uj d Krak6w. 38 . Dqbrowski (R1.esz6w) 
3 9-39(>. ('.! ekzempleroj) Codlow ki (1.isko) 391. Feller (Buczacz). 392. Goldschmîedt (Wien) 393. Burney 
(.\lelbournc) 394-395. "\\'eston (Cambddge) 396-39i. Recd (Sunnyside) 398. Tra,·ers (Leonards on Sea) 
399. :\1elbye (Kopenhago) -100-· IOt. Bigot ( 'hitenay) ·102-403. Badert (Tours) 404-409. (6 ckzempleroj) 
Briquet (Armenti~res) 4l0 -411. Saque! (Nantes) 41'.!. Cuisnie,· (Rennes) 413-414. Jenny (Chalons-sur-llarne) 
415-419. (i\ ekz.) Macé (?llnrscille) 4'.!0-..J.21. Baradat (Cannes) 4'.!.! 4'?3 Desmoulins (Douai J 4'.!4. Henr}' 
(Saulx·de- \'e oui) .J.25-427. (3 ekz.) Panel (Rouen) 42 . ociéte :-.Iédicnle de Tours •l'.!9-432. {4 ekz.) 
l{oenig ( olmar) -lJ:l. Iluth (Prcnzlnu) 434. Thal\ ·itzer (1 otschenbroda) .J.35. Volhn •ister (Berlin) 436. 
Bopp & Haller (Biberach) .J.37. Behrn (.Witten) .J.3 . ïerordt (Tübingen) 434. Rilling (Geiselhoring) +40. 
Otto (Wiesbaden) Hl. Brückncr (Chemnitz) 44:.'-4-13 ).leyer (Chemnitz) 44~-446 (3 ekz.) Paarmann Chem
nitz) 44ï. Kandt (Bromberg) 448. Oertien (Rostock) 449. Lenwer (Bonn) 450. otterell (Edinburgb) 451-456 
(6 ekz.) Rogelio Pérez (Huermeces) 457. De Hila (Arholeda) 458. taola (Bilbao) 459. onde (Portugalete) 460-
465 (6 ekz.) Dobr"Zanski /Kielce) Yemans (Detroit) 467. Dybowski (Lwôw•) 468. Bojarst.i (W!oszczowa) 469. 



'kalskt (l,o ~) 1;,,, So~hack, (h\· ,mgro.J) -Vil Arnsmn {\\'l odn \'~k) ~; ~--t,.· (4 eh.) Bein l \'ar. rffio ) 1,,,. 
En e!man \":ir,;.) li 7. Knaster \'ars.) -ri, -lS 1 (i eki.) Krukowsk, (\".1rs.) 48,,. Lubline,· (\ 'ars. ) 1 fi-•181:1 
(:-1 ckz .) ,,rnbowskt (\'ars.' -t 9--193 (;, ekz. h:ol:>111 (\'ars.) .jQ.J-.:,00 ( ; ckz.) Skiodowski (\"ar .) JJJ , Stem 
1\ ars.) 011 • . \\1ze\ (\'ars .\ f,ilfl-,Yl<> (i ekz.) 1.. l. Zamcnhol ( \"ar .J ·,!0-'il ,.1 e;.L.l Leon Zamenhof (\ 'nrs, 
f,!,,--,::io 1 !h ekz.) 011nther /\ 'ars.) 

,,fil. l'\omloJskij [Ka:neno~orsk) 53.!. llm,;kij mo,·enjktl 53:{. ,01c,,·jev 1.:--0,·aja Ladoga) u.J-l Spen~kr 
(l'clerburi:iol f,35. lvanickij {Peterburgo) :,a!?. ·ern•,,kov (Peterburgo) 53, Hajer \\ïnnic::i) ;",3 •-ü43 (Il ekz) 
K:ibnno, (llloskw,) 5-H. :nnrnow (:\losk\o) 54;,-.;47 \'ejdcr (Rc,sto\ na UonuJ ; . , aumenkn (\\'lnd1k11wk:iiJ 
54t, -t>'>l t3 ckz .) Golirn,,m 1 ·emipalnwn k) ;,;,.!-:,;,,, (5 ekz.) Fischer (Tiflis) ;;;;,--.-,tJJ (", ckz.J Lubicniecki 
(f-:07.an) Ah'.?. Kostjankin tBiejecko) 56:i-511--! Knban d{uznl 51,:,-f,(,ï (:3 ekz.) Krajz (Odessa ) :,t, ô69 Sidlov 
skij {i\\o~ho) 570 GrineYa (. taroècrknsk) ;,;1 fiÏJ. lfodinno, 18:iku) ,;73 Tuturin t\\'itcbsk :,71. Urbnnowi~r. 
(\Vitebsk)[,;.·, . füailcanu (Ncgresti) ;;ï1,. lfaralnrnbi tTurnu Magurcle) 5,7-581. (;; ekz.) Ostrovski ((;c11i·v~) 
;, 2, ll crzog (Drwos ) 5 3. Brossard ~Laprairiel ;,1H Snelling (l'ill burg) ; 5. Jona (Milan o) /j 6. Mnniln i\\edi• 
cal Society 1\87. Brockhaus (Leipzig' fi',. Hicks ( "hicago) fi ci. \loskva Societo Espcranl(stn i\11(). ;\liller tfle
troitl 501. So!I (Wien)_ f>O'.!. f'hnmpngnnt {\'ichy) anonciln do prof. Dor. Per pero de d-ro ïdlo1·,;k•j pagis alrn-
11011 , · ~ekvanw.j 59:l. t'ar':sin (1-rasnoufi~sk) 59 t Glagolcv I ZavidoVo) 5%. Savvon r~agajsk) :;Ili,. Slovut~koj 
(< 'nricin) 597. Puzakov 1l"ertkovo) ü'J . Hristen tcin (;\lins!() :ï9°. Potaliein !Soroèinci) 600. Hm1in ·kajn (Sori
C-ind) r,111 Solomoviè. (Ka1.an) 60'.?. l'hlm:inu (Huuwil). En lasta momei;to autat'l fenno de la numcro nl\'cnis 
de la sekretario dc Tekn 110nu1ro de 63 pluaj Tekn-anoj, el kiuj ni citas nur 41 . ne troviganlllj en ·upra adr~snro: 
603. Demoslhcn b(l4. Sabareanu 605. Dobrovid 60b. Trnnch 60ï. lllarcm·ici 60 l\icalescu 609 ;\lcndclsobn
ciu_i el Buknreslo. /JlO. Brnnel ! Melcbnau, 61 :. Bu sutil (:\fi ida) 61:! . \Varot Algero) 613. Rebrov (Vladivoslokl 
'1M. Droz (Zdar ) •,15. Phali:h1melbokama !Teheranl 1>15 ïgnulon 1Paris) 61ï. \ïn~elel l.-\umnle) blll. Bicton 
(,\larscillel t,19. füo~kaert Antwerpen) 1,'.?0. Herrera Znrzaguda) 1121. Burgos (Isar) ,,.2. Gotlllh tVnr, ,,.!:-1. 
Uernnl (Pnebl:1) 6~4. Kunig (\"ars .) o~5. Kefolopulos ( ·.uuo ) 626. Kapo!i- r amas) ,2'i. Karajamd, - ( amo~) 
Il'.? . Clmer (f.evis) t>'.?ci. De Tar (Kin ley 1>:3 Dajnofl (Gen ~vc) 631. ·oulie (A,gem) 632. ~hong.1rt (Dùssel-

orf) 6.33. Pelzoldt yda) 6:H. Leipziger (Bremen) 6~15. Buhringer Stra sburgi 636. Ha· c llohcnw1cse) 11flï. 
Klimaszew ki (. 1 nchcn) 63 . :\[odrze (Ncis c) 639. lfolfmann (Pat:;Chkan) 6-tlJ. Grotjahn (Berlin) 6-11. Hastrc, 
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Krorn abono sendis d·roj Oslrovsk1 t Gcnè,·e) kaj Hros;·ard (Laprairie) po 0 '5 Sm. !del kt,lil.uJ,m pr,r 

Tcka lrn,1 tiun mono11 (sumc 1 111.) ni tran scndL~ ni sekrctnrio de Teka. 

La listo fermita 23-an de januaro. Daûrigo sekvos. 

Reklamaciojn pro preterlaso en ci supra listo kaj pro eventuala nericevado de la 
gazeto bonvolu sendi per pero de tiu konsulo de la T. E. K. A., per kiu Vi mendis 
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La redakcio efektivigas senpere reklamaciojn nur de tiuj abonintoj, kiuj sendis la 

abonon direkte al la redakcio. 

Abonpagon oni sendu per internacia pÔstmandato. 
El Hispanujo antaû la kongreso (gis fino de aûgusto ) estas ankaû akceptalaj pagoj 

per postmarkoj kun dekalkulo de 10°10 da ilia va1oro. 
El aliaj landoj akceptas la redakcio postmarkojn kun dekalkulo de 10°1n nur ce men

dado de propagandaj ekzempleroj. (Vidu la kronikon). 

Grava avizo. 
La templimo por alsendado de manuskriptoj por la sekvonta numero estas la 15- a 

de iebruaro. 

Franca Esperantisto 
monata organo de francaj esperanti toj. 

Jara abono: Fr. -+. 
Redakcio kaj administracio: Paris. Boulevard 

Magenta -1-6. 

Esperanto 
Duonmonata internacia gazeto. 

Direkcio: H. Hodler 8, rue Bovy-Ly berg, 
funeve . 

Prezo jare 1 ·20 m. 
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Grandajn vinojn 
kaj 

Drdinarajn vinojn 
blankajn aü rugajn, kiujn Ti rikoltis 

reko me ndas: 

LA REVUO 
internacia mona ta literatura gazeto lrnn la 
L onstanta kunlaborado de d-ro L. L. Zame n
hof. Abonp rezo ja re 7 fr. Adreso de la ad
mmistrn.cio: Hachette & K-o. 79. Bd St-Ger-

D-ro J\. Vesoux en ~eaune 
Côte d'or - Francnjo. 

main, Paris. 

Pola Esperantisto 
lnternacia Scienca Revuo monata orga no de Polaj Esperan tistaj o

cietoj, rcùak tata de d-ro Leono Zame nho f. 
mon ata gaieto. Abonprezo jare '.!·75 m. Ad- Abonprezo jare: 2 rb . = - fr. -1-mr k . 
ministrejo: lnternacia Scienca Oricejo, , rue Adre o de la admi ni tracio : War · zawa (Var-

Bovy-Lysberg. ûeneve. sovio ) , Hoza Xr. 40. m. 8 . ------Pri sango de la adreso bonvolu tuj sciigi la rcdakcion por eviti interrompon en ricevado 
de la gazeto. 

-
Medizinisch. Licht- l JI • 1 t lt V • { por lurnkuracado "'' ans 1 • • 11UTICfJO porrnalsanojdel'koro 
& Herz- u. erven- kaj de l'nervoj. 

vormals: ROTES KREUZ :int:iile: RUGA KRUCO 

51 Luisenstrasse B E R L I N N W. 6 Luisenstrasse 51 
Sekcio 1ior lumkuracado e~ciu por mal anoj de I' koro kaj de I' nenoj. 

Elektra lumo er elektrodoj de karbo, fera, hidrargo· 
Lu mo de Roentgen . Radiado d" Arsor.val bj de Ou
din, Radio -banoj k t. p. Kontraü artrito. reurnatismo 
neuralgio , iskial~io, furunkulozo, diabeto k t: p. 

Esplo roj per radioj de Roentgen kaJ konstato de l' 
agado de I' koro. Banoj kun karbacido kaj Sprucba
noj kuo pinburto noj. Elek traJ banoj por la tu ta korpo 
kaj por Hpartaj membroj. Vibromasago k, t. p. 
La kuracado plene ao tata ilas restadon eu Bad 

Radiado kaj iotograiad o Jau Roentgen. Wie badeo, Teplitz, auheim, Cudova. 

Prospekto la1i deziro. Kuracado ambulante, - Oni parolas Esperante. Du kuraci toj 

1 

irr ktor o: D-1·0 Hreiger. 

" Jarkolekto 1908 de ,1Voco de Kuracistoj" 
estas laü provizo aêetebla ée la redakcio po prezo de I prn. 

SANATORIO 
de D-=ro K. DL U SKI 

en ZAKOPANE 
por brus!aj malsanul oj 

malfermata tutan jaron. 
Bela perspektivo a! T a t r a j 111 o II l o j. 1 
L:1 è1111broj sude n tu rnitaj. - Cenlrala iaj 
tigado, elektra ln mig-ddo. konduktoj de mal 
v:1rma kaj va1111a akvo sur èiuj Ltagoj. el k 

' Ira Ji!to . pordesi11fekla kameru , .::ambroj por 
aparlig-o èe infektaj malsanoj. 

Legejo, teatra êambrego. pregejeto, 
telcfono, telcgrafo. posto kaj vetur i-

1:ij en la instituto. 
La pre zoj tr e mo1leraj komencante de 11 
krunoj por 101.,cj o, pcn. ionu kaj kuracatlo. 

l)ruknrnia Cdzialuw;,., Lwdw Kopernika \W. 
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Mara brasika algo, kiel rimedo mangebla kaj kuracilo. 
ur bordoj de la Gra nda Orienta Oce

ano oni kolektas multe da mangeblaj algoj . 
Tiuj ei kreskajoj maraj enhavas jodon kiun 
oni pova el ilia cindro eltiri en granda 
kvanto. 

Popoloj, l!zantaj tiujn êi algojn par man
go-Japanoj, Hinoj - turnis atenton precipe 
al la mara brasiko (speco de laminaria), no
mata japane kobu. De tiuspecaj verdaj seki
gilaj algoj preparas Japanoj l{elkajn produ
ktajojn, ekz. farunojn, pa telojn, konfitajojn 
k. c., ufièe bongu tajn, kiuj estas satataj 
ankau de la infanoj. 

En la suda parto de l'insulo ahalino 
antaü lasta rusa-iapana milito oni ek pluata
dis maran brasikon ne sole or gin sendi 
eksterlanden, sed (certe malofte) ankau por 
loka uzado de rusaj \'Îlaganoj. Tre taugadis 
por ru a gu to la mangajo el malgrande ha
kita bra iko, ro cita kune kun porka graso. 
Kaj multaj, uzintaj maran bra 1kon, rimarka
dis, ke tiu Ci mangajo esti ut1lega por cer
taj malsanuloj, kiel por la infanoj, suferan
taJ pro skrofolo kaj ankaü por la plenagu
loj, havantaj malsanoj n hai:itajn, sifllisajn 
kaj aliajn, kiuj ordinare kuraciga per in
terna uzado de jodaj preperatoj. 

Kiam oni trairas Japanujon au a udma
ran Hinujon, oni povas obserradi kaj facile 
konkludi, ke ordinare la logantoj de tiuj lan
doj suferas pro la malsanoj psiÎlikai luetikaj 
en formoj malpli teruregaj, ol en Europo, au 
en la landoj enkomune, l<ie oni ne manga 
jodrieajn kreskajojn. La mola pastela suke
rajo, preparata en Japanujo el la mara bra
siko, pavas anstataili en multaj okazoj oleon 
de la hepato de moruo (Oleum jecoris aselli) 
kun plej feliea sukceso, prefere ee la infanoj. 

En last aj tagoj de la ja10 1903 la ai1toro 
de tiu ei a rtikolo elportis el falpro ksima 
Oriento Petero urgon \œlkajn specimenoj n de 
la japana mara brasiko krudajn, sekajn fo
liojn, kiel ankaü konse rvaJojn en suke ro 
kaj ceteràjn fabrikajojn. T m kolekto estis 
montrita en la kunveno de la ru sa societo 
belpanta popolan sa necon. La eeestintoj en la 
kunveno, elaudinte la kla rigoj n, ajnis tre in
tere igintaj je nova rimedo, pova nta repre
zenti amtempe kaj dieton kaj kuracilon. Pro · 
fesoro A. Danile\' kij promesi fari ana· 
lizon kaj proponis rekomendi al la konfitaj 
fabri~·antoj produkti la nova n kome rcajon . 

ed rusa-japana milito eesigis la afe ron. Ou m 
tiu tempo iu angla indust ria apo teko eldonis 
novajn privilegiitajn prepa rajoj n el ma ra bra 
iko, reklamante, ke ili devas uzigi kont rau 

sklerozo kaj tuta serio da malsanoj kurace 
blaj per jodo. 

Sendube (;)Il la mara brasiko oni havas 
la p'ej feliêan hemia -organikan kunigajon de 
jodo, facile asimi ligantan en homa organismo, 
ee en grandega Jcvanto. Tial esta ùezirinde 
popularigi la maran brasikon ne sole kiel ri
medo kuraca, sed ankaü kiel ma ngajo , 
êiam agrabla kaj utila en êiu familio, en êiu 
restoracio, precipe kiel. eiutaga mangajo 
por certaj malsanuloj . 

Xe forgesu, ke oni povas eerpi el Oriento 
novajn kuracilojn kaj ankau novaj n specojn 
de mangindaj prod uktajoj. :\li atentiga s je 
tio ei kolegoj n , kiuj sin trovas en oportunaj 
kondiêoj, por enkonduki refor mojn. 

Kirilov . 
Kikolsk Uss1wijsk 1f 

lnternacia enketo pn sekreto profesia de kuracistoj. 
(Daürigo). 

La demando pri kuracista sekreto pro- cistoj estas rajtigitaj rifuzi ateston pri tio, 
fesia estas reguligita êe ni tute precize per kio estas konlidita al ili, kiel kuracistoj . 
la leg j. Laü 3 3 de la civila procesordo la ju-

. 300 de la puna legohbro diras, ke g isto eê devas deteni la kw·aciston atestantan, 
krom aliaj personoj kaj iliaj helpantoj la ku- se tiu êi estus malkasonta sen ra j te la se
racisloj estas punotaj ~er monpuno gis 750 kreton metian, t. e. la jugisto ne devas aldi-

m., au per malliberejo gis 3 monatoj, se ili rekti la auskultadon sur la faktoj n, k iujn 
mal ka Sas en ra j te privatajn sekretojn, kiujn koncernas la devo de pris ilentado, pos tula ta 
oni konfidis al ili pro ilia metio. La perseku · de la \ego. 
tado de l'delikto tamen okazas nur lau po- e sen raj te agos la kurncis to, malka-
stulo de la malutilita per ono. §ante la sekreton: 

Lau ~ 52 de la punprocesordo la kura - 1. se la konfidinto kon senti s pr i la malkaso . 
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~. se la malkaSo estas postulata de la 
lega regularo, 

3. se gin postulas la publika saneco au 
la sano de aparta homo ai:i apartaj personaj 
interesoj. 

La unua punkto estas ja tute klara. Nur 
kiam la konfidinto aü ne anl<orai:i havas 
la lau.legan memstarecon, ai:i kiam oni for
prenis gin al li, la kuracisto malka anta la 
sekreton, agos sen ra j te, se li antaüe ne 
akiris la permeson de la zorganto. 

etere la konsento estas supozata êe per 
sonoj, asekuritaj je la okazo de mal anoj kaj 
êe personoj esplorotaj por a ekuroj ekz. je 
la okazo de morto k. t. p. 

La duan punkton reguligas la sekvanla 
lego de la j-aro 1 8-1-. 

Kiu kredinde ek ciigis pri la intenco de 
regna erf1do, landa perfido, krimo de mon· 
falsado, mortigo, rabo, homorabo aü komu
ne dangera krimo en la tempo, kiam estis 
eble malhelpi la krimon, kaj ne faris sciigon 
gustatempe al la estraro ai:i al la persono, 
per tiu intenco al dangero elmelita e tas 
punenda per malliberejo, se la krimo au pu 
ninda provo farigis. 

Plue estas difinitaj punoj al la per - O· 

noj kiuj kredinde sciigis pri la pro 10 de kri
ma kaj komune dangera uzado de kre ' igan 
taJ stofoj kaj forla is la gustatempan denun· 
con al la minacata persono ai:i al la estraro 

Tiu ti !ego nature deviga la kuraciston 
samé, kieL eiun alian personon, malka 'i an· 
kaü aliajn sekretojn, ekkonitajn ek tEr lia 
metio. 

Rilate al la tria punkto ekzistas krom 
la jus diritaj legoj, k.iuj valoras por la tuta 
Gerrnanujo, en diversaj "tatoj apartaj legoj, 
valorantaj nur en la koncerna lando, pri la 
devo de la kuracistoj denunci infektajn mal
sanojn. Ekz. en Prusujo ankoraü valoras la 
lego de la jaro 1 35, kiu diras: êiuj medi
cinistaj personoj suldas fari sciigon skribe 
au buse pri kazoj de gravaj kaj la komunu 
mon minacantaj infektaj malsanoj same kiel 
pri kazoj de subitaj ekmalsanigoj aü mortoj 
su pektaj, ekz. holero, variolo, ufo k. t. p. 

Bedai:irinde inter la diver aj ' ta oj anko
rau ne estas unueco pri la denun otaj mal
sanoj, tiel ke a1-ud la lirnoj de du statoj la 
kuracistoj estas devigataj agadi ofte tute 
malsame. En neniu 11tato la sifili o e tas de 
nuncenda al la estraro. Sed certe la kuraci
sto ne senrajte ago, e limalka"o al la 
parencoj plej proksimaj ai:i al fianëigintaj 
personoj la staton de tia malsanuLo. 

La demando estas nun, kio aparlenas 
al la sekreto kuraci ta? 

Tute sensignifaj aferoj nature apenau 
esta punataj. Tamen La legosciencistoj opi
nia , ke la kuracistoj devas eiuokaze uzzi.di 
La plej grandan singardon, ear estas neniam 
antaüvideble, kiun valoron la jugisto alkalku
lo al iu ajn sciigo. 

ni ankau ne forgesu ke ja ekzistas 
krorn Ja puna !ego la civila lego. orne, se 

l la kuracisto, sen ra j te malkasinta la sekre
ton ne esta punebla laü : 300 de la puna 
legolibro, estas treege eble lin kondamni laü 
la civ1la Legolibro. Aparta paragrafo pri tio 
rie ekzi ta·. 'ed oni uzos kontraü li§ '..!6-an, 
kiu diras: 

Kiu per ia ajn maniero, agante kontraü 
bonaj moroj, kai:izas intence malutilon al alia, 
'uldigas sin rekornpensi al tiu ei la malutilon. 

Por montri, kie! sentiga tiu êi paragrafo 
povas farigi al la kuracisto, malka 11inta se
kreton konfiditan e:.tu permesite al mi tie ëi 
rakonti unu eldiron de germana jugi taro . 

La edzino de iu advokato, ne scîante la 
kaüzon de 'ia malsano, konsulti kuraciston, 
amikigitan kun 3-ia efao. La kuracisto èe la 
esplorado trovis en la vagino de la injorino 
viran prezervativon el gumo. Li forprenis gin 
di ·krete, ne dirante al la malsanu!ino kio 
esti · la kaüzo de i5îa mal ano kaj ordinis al 
~i nur fari keLkajn envaginajn lavetadojn, 

1 

certigame, ke tiam malapero la malsano 
spontane. 

Post kelke da tempo la kuracisto, ren
kontinte la amikigitan advokalon, rekomendis 
al Li, diskrete ridetante, ke li, uzinte prezer
vativon ee ia edzino ne gin forgesu. La 
ad okato, ritale al ia edzino neniam uzinte 
prezervativon, sciigis tiamaniere pri La adul
tado de ~i kaj iniciatis la disigon de la edzeco. 
Lau la !ego nun la disigita virino, kon ide
rate kiel sole kulpiginta, ne havi rajton po
stuli alimentojn de la e tinta edzo. Pro tio 
si akuzi la kuraciston laü '..6 de la civila 
legolibro kaj la jugistaro decidi , ke la kura· 
cisto 'uldas anstatai:iigi al la injorino la ali
mentojn. A·ar la alimentoj estîs difmitaj lau 
la \'ivm.miero de la advokato, la lrnracî to 
pro sia 'erco nepripen ita e ta punita treege 
por ia tuta \'ÎVO. 

Priparolinda e tus ankorai:i la tranga li
bereco de la kuracista arto en Germanujo, 
kiun eble alilandanoj entule ne povas kom
preni nel< kredi. Vere estas êe ni la kw-acado 
tute komuna metio kaj neniu kuracamo bezo
nas iun ajn pruvon de sia kapableco. Ne -
kontrai:ie, êiu sui to ai:i tajloro ai:i alia p r o· 
no estas rajtigita kuracadi, kie kaj kiel ili 
bontrovas. 

Por tiuj èi personoj ne ehz,:;t..i · gi · nun 
puna le~o en okazo, se ili malka i sekre-
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tojn akiritajn per ilia kuraca metio, êar la 
paragrafo 300 de la puna !ego parolas nur 
pri kuracistoj kaj ,, kuracistoj" e ta lau la 
autoritata opinio de la plej famaj le& _cienci-
toj nur tiuj personoj, kiuj, plenuminte difi 

nitajn ekzamenojn, ricevis de la re0 1 aro la 
kuracistan aprobon . 

. ·ature ankau kontraü la nea;:ro· i:aj 
personoj kuracistaj estas uzebla ~6 de la 

civila tegolforo . e ili kaüzis ma lprofiton a 
alia per malka::i _ de la sekreto metia. 

Lau mia ; :üo en Germanuj o multf e 
la kuraci ta ekr::•o profesia ne sufiee e- ·~ 
gardata , ver a·'.'le "'ar la popolamaso ne d • 
nas gravan .. a.oron por tiu ei afero . 

D-ro Kleider, 
Aue, Saksujo. 

Fragmentoj al la vortaro medicina. 
Propono de Esperanta nomigado de malsrnoj. 

Rim a r k o l. La nomo estas pie_' o "te 

duvorta, malpli ofte unuvorta aü triv orta. 
R i ma r k o 2. La nomigado sin a ~ 

sur la ,, Anatomia vortaro kvarlingra"' de B 
chard. 

R e g u l o l . La nomo de la mal ana or
ga no eiam e ta la unua vorto. 

Reg u I o 2. Por plifaciligi kaj pre-.z ~1 

la tradukon, mi proponas enkonduki la - 1-

ksojn: i t o = bru umo de la autaunomi a or
gano , ekz. Pleürito. To nsilito k. t. p., o 
= simila, oza = rato, karakterizita per a 
autauiranta vc,rto: kararo z a, nervo z a, P r -
zito z o Teni o z o k. t. p., i f-(i-o) = produk. 
ion. Ekzem ploj: 

La malsan oj de l"busa kavo, de la lan 6 

kaj de la salivaj glan oj. 
1. Busito kataroza- tomat itis catarrhalis 
2. ,, ulcero za ., ulcerosa 
3. ,, aftoza ., aftosa 
+. ,, fungoza ( oor . 
5. Langito akuta (parenhima) 
6. n sulkoza = G ossit is dissecans 
7. ,, ihtiozoida = Psorias is lingvae) 

9. 
10. 
11. 
12. 

Lango nigra = . le anotrichia lingvae 
Vangito nekroza - . ·orna 
Parotito idiopata, ep·demza 

,, duagrada, pu oza 
,, flegmon oza = Angina LudO\'ici 

11. azofaringit 
12. Po tfaringa a _ 

Malsanoj de ezc. ago. 

1. Itoj kaj ulcer . .., ' ezofago 
2. Ezofaga di.a:.a : Jifu za) 
3. Ezofagaj · o· 
4. Ezofaga 
5. 
6. 
7. 

3. 

,, ru pt 
,, aj ner.· z 
,, lame 

i\Ialsanoj de r -
tomakito aku 

" 
hron'ka 

" flegn1 za. 
tomaka ulcero 

kankro 
senacide o 

" 
trosekre ti o 
troacide c 

arcinoma aesopha 1 

•nti acuta 
chronica 
phlegmono a 

·, ~u ventriculi ) 

= A hylia gastrica 
= :::)_-spepsia acida 
=. :_-perchlorhydria 

Di pepsio nervoza. 
).fotoraj disordo j de 

~wm aka dilatacio 
nesufleec o . . : 
mallevigo. 

. ~al anoj de l' inte t . 

. hte ito akuta (duode:ia ·e na, ilea) 
• hronika 

3 membranoza 
-. akuta infana 

Malsanoj de l' mola . a!ato, de la ton iloj , - hronika ,, 
kaj 

l. 
de l' nazofaringa kavo. 
Tonsilito kataroza Angi a catarrhalis 

2. ,, lakunoza lacunaris 
3. ,. parenhima parenc hymatosa 
4. flegmono za phleg monosa 
5. ., nekroza necrotica 
6. Tonsila absceso 
7. ., trograndeco h~o · a 

Faringito hronika Pharyngiti chron ica 
9. Nazofaringito 

10. Fa ringito ·eka 

· ak.intestito Îloleroida 
cego 

e U'11ito kaj eirkaüceku · 
~. icito kaj eirkaüape , - _ 

10. D- ..:ena ulcero traboran a 
11. ube rkulozo 
l '.?. -1filozo 
13. kankro 
l+. 
15. Ko 

" 

nostras) 
:· enteria 
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17. Hemorojdoj 
18. Int~sta ~topo habituala 

Intestaj malvastigoj kaj atrezioj. 
19. ektuma atrezio heredita 
20. Tumoroj kaj strikturoj cikatraj 
21- Intestaj obturacioj 
22- ,, enkarceracioj 
23. Duodenajejuna hernîo 
2-l-. Postperitonea 
25. Intesta envolvo 
26- ,, englito 
27. " kunpremo 
2 . ,, lameco 
29. lleozo = Ueus. 

l. 
La parazitozo. 

Teniozo 
solia 
saginata 

(Parasîto estas) 
Taenia solium 

,, saginata 
a_ 
b. 
C. 
d. " nana " nana 

kukumeria ,, cucumerina 
a. lumbrikoida Ascaris lum-

bricoides 
3. Oksiurozo. 

a. n vermikulara - Oxiuris ver-
micularis 

4. Anhilostomozo 
a. duodenala - Anchylo-

stomum duodenale 
5. Trihocefalozo. 

a. ,, dispara - Tricbocephalus 
dis par. 

D-ro Fr. Uhlmanu - Hutt1Vill-Svis1tjo. 

Rîmarko. Lau supra metodo ellaboris la 
autoro nomigadon de mal anoj kaj sendis sian 
verkon al la Akademio Esperanta. E tas lau
dinda la laboremo de d-ro Uhlmann kaj lia 
penado plirapidigi la kreadon de plena Espe
ranta vortaro rnedicina. Sed mi tre dubas, eu 
nia vortaro Esperanta povas esti redaktita laü 
iu ajn homo g en a i stem o, ear la ter
minologio medicina latina-g:reka di rnlvigadis 
kaj disvolvigas ankoraü nuntempe plejparte 
sen . rigoroza sistemo filologia ka.j gi farigis 
dum longa serio de jarcentoj proprajo imer
nacia de eiunaciaj kuracistoj, kiun forigi kaj 
anstataüigi per a.lia internacia nomigado esta -
jam tute neeble kaj ee tute sencele. 

Esperanto ankaü ne devas penadi korekti 
esence tiun grandegan latina-grekan vortaron, 
kiun respekta eiuj kulturaj lingvoj naciaj. 
Ni devas, kiel esperantistoj, procedi tie fü si
mile, kiel procedis Francoj Angloj Germanoj 
kaj ceteraj nacioj, al prenante la lalina-grekan 
terminologion kun eiuj giaj I ingvistikaj neko
rektajoj kaj nekonsekvenca.Joj kaj angante 
nur la fini~ojn lau bezono de ni1 lingvo. 

Kial ni nomigadus ekzemple ,,enteritis" 
pure Esperante: intestito, se la vorto "enteri
to" estos tuj por eïuj komprenebla kaj re
spondos al la postuloj de Esperanta lingvo? 
Kial formi novan vorton .,stomakito", se ga
strito" por tiu sa.ma signifo esta en tuta me
dicina mondo uzata? Tio ei koncernas ankau 
la aliajn vortojn, esperantigitajn senbezone: 
busito anstatau stomatito, langito anstataii glo
sito, ito anstataü inflamo k. t. p. Oni memoru, 
ke la vortaro medicina latina-greka enhavas 
fokau 30.000 da terminoj, kies ellerno estas 
kaj restos nece a por eiuj adeptoj de medicino, 
tar tiu ei terminaro grandega estas ~losilo al 
nemezurebla trezoro de la scienco medicina, 
l{iun amasigis miljaroj. Flanke de liu gran
dega vortaro latina-greka starigi duan apartan 
vortaron medicinan Esperantan estus laboro 
malutila por E peranto mem. Ni do akceptu 
la tutan radikaron medicinan, kia gi jam nun 
estas internacie konata kaj uzata, alfa.ru nur 
la Esperantajn finigojn kaj la problemo pri 
Esperanta vortaro medicina estos plej bone 
solvita. 

La aütoro tendencas krei nomigadon Jaü 
homogena sistemo. Por eiu organo li alprenas 
nur unu nomon kaj de gi devenigas eiujn 
kunmetitajn terminojn. Tio ei enporlus en 
vortaron medicin:m grandan konfuzon kaj mul
tajn strangajojn. La aütoro mem ne re tis 
fidela al sia sistemo, ear li akceptas la Vorton: 
,,hemorojdoj", kvankam lau principo de bo
mologio devus esti ,,sangofluoj ". Si mile, kiel 
tie ei, la vortaro medicina posedas multajn si
nonimojn kaj estus eraro ilin forigi, tar tiam 
oni devu;, faligi la tutan grandegan konstruon 
de scienca vortaro medicina. 

Sinonimoj estas en scienca vortaro ofte 
necesaj, por precizigi la difinon. Tial, se ekzem 
ple Ildistoj asertas ke ilia vorto ,, parturaru 
estas pli bona, ol Esperanta vorto ,,na ki" 
kaj aliflanke riproeas, ke mi enkondukas sen
bezone la vorton ,,puerperino", la kuracistoj 
sendube min pravigos, tar kvankam fakaj 
lingvistoj tîon ei ne komprenas, tamen tiu 
kuracisto scias, ke en medicino ni kuracistoj 
precize diferencigas la signifon de ,,parturanti· 
no" de la signifo de nPUerperino" kaj ke la ,,par
turintino" ne tiam e tas ,,naskintino". Do ni 
nepre bezonas tie ei, kiel en multaj aliaj 
kazoj, sinonimojn kaj ofte povas kontentigi 
egale la lldi tojn, kiel iliajn kontrauulojn al
prenante di.versajn radikojn. 

La au.taro uzas la Vorton ,,lameco" en 
senco de ,,paralizo": ,,lameco ezofaga", ,,la
meco intesta". En lingvo germa.na ,,la.hm" ha
vas ambail ignitojn, sed en aliaj lingvoj kaj 
ankaü en Esperanto oni diferencigas ambau 
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signifojn per apartaj vortoj. En Esperant;:i 
"lama" signifas nur germ. ,. hinkend", sed ne 
,, paralizita" . 

Cetere la laboro de d ro hlmann meritas 

Revuo 
A 

Hirurgio . 
Rydygier Ant. Uun.) ova metodo 

de la distranêo de faringo (foringotomio) por 
atingi la tumorojn en gi formigintajo. (Lw. 
Tyg. lek. 1908). Pro malfacilaJoj de radikala 
forigo de la tumoroj, pre ipe malignaj, for
migintaj en faringo, ont elpen is tongan e
rion (Car gis 20) da diversaj manieroj de ope
raciado, kio plej bone pruvas ke neniu el ili 
respondas sufi e al la bezo no . La autoro pri
skribas novan, ian propran, manieron, kiu 
malferma perfektan aliron al èiuj partoj de 
la faringo tiel, ke la tumoro esta tute r.erte 
eltraneebla en anaj limoj sub plej certa kon
trolo de l'okulo. La metodo havas tiun gran
dan preferon, ke gi kvazai1 deviga la ope
ratoron eligi antaüe eiujn okupitajn glandojn. 
~e esta ankau necese fari antaue traheoto-

dankon de ku racistoj samideanoj, êar gi ates
ta. · eriozan penadon por solvi la malfacilan 
ta kon de E peranta vortaro medicina. 

D ro Stefan Mikolajski. 

sc1enca. 
mion nek trasegi la mandibulon, kion postu
la granda parto da aliaj metodoj kaj l<io igas 
la opera ion pli dange ra . 

Ce 3 kazoj kon inkigis la aiitoro, ke lia 

1 
metodo po eda efektive grandajn utilojn . 

La metodo kon i tas el la sekvantaj ope
racieroj Tran o hauta sur malsana flanko 
de la prvceso ma tojda gis la stemo. 1Ialra
pida depreparado de gr andaj vazoj de mal-
upre . Plue dua. oblik\·e kuranta traneo hauta 

de la meza linio gi la unua traneo, èirkaüe 
3/ t cm . uper la osto hiojda . Depreparado de 
hautaj tranèpecoj. Tratranèo de la muskoloj. 
kiuj insercia sur la osto hioJda. ingarda pe
netrado profunden kaj malfermado de la fa
ringo . ekve de tio èi la operacia kampo estas 
tiom alirebla, ke oni pova eligi la tumoron 
sen malfacilajo kaj sen pli granda angado . 
Post forigo de la neoplasmo sek a ekzakta 
kunk udrado de la muskoloj, sed la flankan 
oblikvan vundon de la muskolo sterno-kleido
ma tojda oni ne kunkudra . 

Rydygier Ant. (jun .) Pluaj spertoj 
pri kuracado de rinoskleromo per radioj de 
Roentgen. (Gaz. lek. 1909). pertinte sur pro
porcie tre nombra materialo klinika (14 ka
zoj , ke la rezultatoj post urlumigado perla 
radioJ . · estas bonaj kaj ee al daura resani-

o pova konduki, se la malsanulo ne rom
ra antautempe la kuracadon la aiitoro kon· 
•ila pli ofte apliki tiun èi kuraci;.don, kiun li 
ekorop•m1s jam en jaro 1902, tiom pli ke ne 
ekzi ,a <1.11a me odo, kiu efei<tivigus radika
lan re_anigon. 

T IJ in. lnilamo de media tino posta 
pro ob truo de ezofago per korpo aliena. 
( l 'rae. Ga:. 190 . 11-ro 51.) La autoro pri
kriba unu tian kazon, kie granda Yiandpeco 

ob trui ezofagon en loko de gia largigo, 
de eninta pro gia cikatra aliforrnigo. Li al 
kriba la de,·enon de tiu ei cikatro al sifiliso, 

kie signoj e ta trovitaj êe autopsio. 
D -ro Sobolev . 

• -. A. Bogo raz . Pri fremdaj korpoj de 
la spirvojoj kaj pri la primaria trahea su
turo. 1Hirurgio, Moskvo 1908 11-ro 144). Ba
zante ur la literaturaj donitajoj kaj sur du 
observa}oj de la hospitala hirurgia kliniko de 
Tomski univers. (prof. Tihov ), B. konkludas, 
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ke Jaü la sperto la vundoj de la traheo eesas 
iom post iom esti opiniataj dangeraj kaj nun
tempe i1i povas esti kuracataj, kiel eiaj al iaj, 
per senpera suturado certe en tiuj kazoj, kie 
1a traheotomia vundo ne estas necesa. Tion 
ei orii povas diri pri 1a puraj kazoj, kie la 
fremda korpo ankoraü ne faris grandajn gan
gojn en la spirvojoj. Pri la nezorgitaj kazoj, 
en kiuj ◊ni povas anR:aü fermi la vundon de 
la spirvojoj hermetike, estas necesaj pluaj 
observadoj. La traheon oni devas suturi ne 
trapikante gin traen, por ne enporti infek
cion en la vundon de interne. En la plej mal 
facilaj kazoj estas pli bone lasi la haütan ,·un
don malfermita, por bari en la 0kazo de la 
neceseco rapidan aliron al la traheo kaj pre
cipe estas necese en eiuj senescepce kazoj 
lasi la malsanulon unuajn 2-3 tagojn sub 
severa observado. 

He ring. Kuracado de laringtuberkulozo 
( Vrae. Gaz. 1908, n-roj 49, 50 1. La_ aütoro 
estas fervora pledanto de radikala hirurgia 
kuracado de laringtuberkulozo kaj gin pro
pagandas de 1880 j. dum internaciaj kongresoj 
kaj en literaturo ; la kontraüuloj de liu ei 
metodo, lau lia opinio, estas aü teoretikuloj, 
aü ne posedantaj la tehnil(an arton de la 
metodo · en sia grandega 'J0-jara prakcikado 
li alingis 20 °lo da perfekta s&.nigo. 

Dro Sobolev. 
B u ra k. Al la demando pri frua diag

nozo kaj kuracado de laringkankro Vrae. 
Gaz. 1908, n-ro 49, 50). La aütoro, difinante 
la simptomaron de Jaringkankro montras, ke 
la mikroskopo ne è1am donas kredindan diag
nozon ee en manoj de plej grandaj spertuloj; 
tial la diagnozo de tiu èi malsano estas deci
denda nur per tuta aro de subjektivaj kaj 
objektivaj sifT!ptomoj. Pri la kuracado de la• 
ringkankro la aütoro kolektis grandan litera
turon kaj laü gia analizo kaj propra sperto 
preferas radika!an hirurgian metodon (tutan 
aü partan eltranCon de laringo ) . 

D-ro Sobolev. 

V. I. Led o ms k i. Movebla lieno kun 
transtordita piedeto kaj invaginacio de intes
toj. (H.irurgio, Moskvo 1908 n-ro 144). L. 
priskribas la kazon de interna mkarceracîo 
kaj de invaginacio de maldikaj intestoj, kio 
estis akompanata de gangrenigo de la mo 
vebla lieno sur transtordita piedeto. La mal
sanulino, 38-jara, enigis malsanulejon en tre 
malbona staco pro 1leuso kun eiuj karakterizaj 
simptomoj : doloroj en abdomeno, defekajaj 
vomoj, mallakso k. t. p. Ce la operacio mon· 
trigis, ke en mesentero de la rnaldika intesto 
ekzistis videble denaska truo, tra kiu traigis 
kaj enkarceri~is la anco de la maldika intes-

to, krom tio la koncerna parto de la maldika 
inte to transtordigis je 360 gradoj. Tuta tiu 
ei enkarcerita kaj transtordiginta bulo de in-

1 
testoj estis ankaù urpremita per longa pie
deto de la lieno, translokiginta en la dekstran 
duonon de la abdomeno. La intestoj estis 

1 ordigitaj, la lieno forigita, la malsanulino re-
san ig is . L. sufiêe detale rakontas la patoge
ne zon de la movebla lieno kaj de la deveno 
de giaj sangaj kistoj. 

.'. V. Kopilov. KriptorÎtismo kaj gia 
kuracado. (H.ir11rgio, Moskvo 1908 ii-ro 1-1.J). 
K. kornunikas 1-1-observitajn de li kazojn de 
la kriptorhismo. Preskaù ée eiuj tiuj-èi mal
sanuloj la kriptorhismo estis akompanata de 
ia alla malsanigo. Plej ofte estis observata 
ingvena hernio (10 fojojn); en du kazoj estis 
hidropso de la testikulo kaj de la sperma fu · 
nikulo ; en unu kazo sur la testikulo estis 
kistojda tumoro; nur unu kazo estis sen kom
plikaJoj. K. opinias, ke tiuj kazoj de la krip
tor.hismo, tiel komplil{itaj, kiel nekomplikitaj, 
devas esti operaciataj , ear ee la nekompliki 
ta kriptorhismo kaüzas gravajn maloporlune
cojn por la malsanulo, el kiuj sur unua loko 
oni devas meti la dolorojn. La operacio ku
time kons istas el la malsuprenigado de la 
testikulo kaj gia firmigad':> sur la fundo de 
la skroto; tiu ei procedo postulas esti pli per
fektigita, ear kutime la testikulo denove pli
malpli suprenigas. En la kazoj, kiam la te ti· 
kulo kuSas profunde en la ingvena kanalo, 
estos pli bone nur suturi la ingvenan inter
spacon. 

K e 11 y. Nazo-antra polipo. (Lancet [Lon
dono 1 9-a1i de jan1taro 1909). Tiu èi speco de 
polipo, ofte nomata nazofaringa, aü hoana po
lipo, estas ordinare unuopa kaj ofte elsta 
ras en la kavon nazo-faringan. Gia antra de
veno estas elpruvita de prof. Killian. Dum la 
tri lastaj jaroj Kelly havis 15 kazojn de tiu 
èi speco. Ce 11 el îli la antro estas rnalformila 
kaj la kunrilato de la interna g1a memhrano 
kaj la tumoro estas elmontrita. êe ceteraj 
+ kazoj la kond ieoj estis tiaj, ke ili metis 
preskaü ekster dubo la antran devenon de la 
polipo. Inter la 11 kazoj, en kiuj la antro 

1 èe lol<ala anesteziigo estas malfermita tra la 

j kanina foveo, trovigis interne granda cisto, 
okupanta la tutan kavon, èe 7 kazoj, la in
terna membrano estis pohpojda èe '..l kazoJ, 
entute dikigita ee '.:! kazoj. êe 10 el la 

1 
kazoj estis unu granda malfermo aldona 
(ostiwm accessori11w), dum êe la dekunua 
kazo trovigis 2 malfermoj aldonaj, disigitaj 
per maldika libra funiklo . 

La kuraco konsistis en forigo de la cisto 
kaj de la polipo, èe la lasta per metalfadeno, 
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plue en pli aü malpli granda deskrapado de 
la interna membrano de la antro. 

La ai:itoro konkludas tau siaj observoj, 
ke nazo-faringa aü hoana polipo havas orîginon 
en antro kaj ke granda malfermo inter nazo kaj 
antro estas esenca. D·ro Cresswell Baber. 

Interna medicino. 
St e fa n o Ru d z k î tKulparkov apud 

Lw6w). Empiemo pulsanta (Przeglqd lekarski 
1909, -n-roj 3-5). La autoro, bazante sur ka
zo, observita de si kaj ur la koncerna litera
turo de tiu ei proceso faras la jenajn kon
kludojn : 1. Putsantaj empiemoj de la pleuro 
apartenas al grandaj klinikaj maloftajoj. 2. La 
eksudato en tiaj kazoj estas pusa kaj mal
dekstra. Esceptoj e ta treege maloftaj. 3. La 
plej ofta formo de - la pulsanta pieu.ra empie
mo estas ekstera tubero (empyema necessi
tatis s. perforans). 4. pite la opinio de pli
multaj, aiitoroj, la abundeco de la pleura 
eksudato ne e tas necesa kondieo por farigo 
de pulsanta empiemo, êar la pulsado povas 
ankaü okazi ee limigita ensakigita eksudato. 
5. l la priskribitaj gis nun etiologiaj fakto
roj, provokantaj pulsantajn empiemojn, oni 
<levas aligi rompon de la ripo . 6. La patoge
nezo de la pulsanta pleura empiemo gis nun 
ne estas fi.ksita; sed al la plej gravaj kondi
eoj gajnas aparteni granda streeo de la pusa 
eksudato en la maldekstra pleüra kavo kun 
senpera premo ur la koron kaj gia transsovigo 
dekstren. ï. Ce la diferencala diagnozado de 
la pulsanta pleüra empiemo oni devas ek kluzi 
anèurismon de la aorto kaj pulsantajn absce· 
sojn de la torako. . La kuracado de la pul
santa pleür-a empiemo e tas operacia. 

D-1·0 Fets. 

Jan o vs k ij. Ka_rdiografio I l!1·ae. Gaz. 
1908, n-ro 50). Ce unu kazo de malsano de 
Adams-Stokes, kie pro troadipozeco de la malsa
nulo la aütoro ne povis depreni kardiogramon 
per ordinara maniera, li ricevis ezofogan kar
diogramon laü Minkovskij kaj Rautenberg. 
Montrinte la gravecon de kardiogramoj en 
kelkaj malsanoj, kîes diagnozo estas difinebla 
nur per gî, la aütoro detale konsideras la 
simptomon "bradikardio'· kaj klasifikas gin 
Jau gia deveno. D-ro Sobolev. 

A. v o e Îlot o v. Diagnoza valoro d .. 
peptonreakcio (Vraeebn. Ga-:, 1908 n-roj 49, 
50) . La aütoro rekomenda faradi la pepton
reakcion Jau la maniera de Hofmei ter en 
eiuj kazoj, kie estas suspektata eeesto de 
pusprocesoj , precipe en internaj organoj ; 
li uzas gin eiam por diferencala diagnozo de 
pusaj kaj kataraj apendicitoj abscesoj de 

hepato, peritonitoj, osteomjelitoj k. c.; cititaj 
3 historioj de malsanigoj, (::! pusaj peritonitoj 
Ji::aj l apenclicito kaj tuberk ulozo) estas tre 
kon1' inkaj. D-ro Sobolev. 

W. l:fo b in. La sangvomo êe la tabeto 
dorsala. La ~ ngaj vomoj êe tabetikuloj apar
tenas al plej malofraj simptomoj. En la tut
monda literaturo ekzistas nur 5 tiaj kazoj. 
(Vulpian, Charcot, Ra) mond, Goldfiam, \V. 
Robin). Tamen la kono de tiu-ei simptomo 
estas tre grava por la klinicisto, êar oni ofte 
diagnozis en tia okazo rondan ulceron de la 
stomako, endependan de la tabes dors. 1-:a
rakteriza igno e ta , ke 2-3 tagojn post la 
nuegaj sanarnmoj la malsanuloj estas tute 
anaj stomake. èion povas mangî sendolore, 

eè la plej maltacilajn nutraJojn kaj sen as in 
entute tre bone. La aütoro detale priskriba 
sian kazon koncernantan 37-jaran viron: la 
sangvomoj kon i tis el nigra fluido tre sinüla 
al kafo, ne enhavi mangorestajojn, la reakcio 
estis acida, H ï mankis, generala acideco esti 
-1-5, ligita HCI = 25, acido lakta mankis, pep
sino = 60°10 {!au Hammerschlag), esploro 
mikroskopia montri multajn eritrocitojn. 

T re ü pe l Frankfurto s. NI.). Kuracado 
de bronha astmo (Deutsche 111edicin. Wo
chenschr. 190 , ii-ro 53). La bronha a tmo 
estas ps1honeürozo, postulanta psihan kaj mult
flankan pecîalan kuracadon . La narkotikoj 
(atropine morrno. hloralhidrato, incensaj kaj 
inhalaciaJ r'me oj) en akuta atako esras ofte 
neeviteblaj, ed devas esti uwtaj eiam nur 
k1el nece ego. En akuta atako kaj precipe 
por kontrauba ali la astman dispozicion pleje 
valora ps1ha di ciplinigo kaj sistema ekzerca 
terapio. pira gimnastiko, hidro- kaj pneumo
terapio, kiel ankaü longedaüra restado en taü
ga klirnato I maro, altaj 1yiontoj) estas la plej 
gravaj terapiaJ rimedoj. vitkuracadoj (ardlu
maj banoj ) kaj la ofte sukcesanta jodterapio 
taügas precipe por kuraci la astman kata.ron 
l{aj la ofte pli ob tinan eksudati, •an bronhio
liton. La kuracado de bronha astmo cela de 
komenco forigi la nervozan astman di pozi
cion kaj prezenta por la kuracisto dankindan, 
sed neniel facilan taskon . Gia feliêa oh·o 
postulas de li ampleksan cion kaj poron, 
firman ,·olon kaj grandan paciencon. 

D-ro FeJs. 
B 1 u mental (Berlino) . Novaj esploroj 

pri melita diabeto. (Deu.tsche niedic. Wo 
chemch. 190 n-ro 43). Ce etiologio de me 
lita diabeto la nerva sistemo havas nur signi
ton de centra organo, kiu reguliaa la san
gon de materioj, sekve ankaü la ~angon de 
sukero. La nervaj fadenoj, perantaj en tiu ei 
reguligo kuras tra la medulo oblongata, ki~ 
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estas ja incita centro por sukerproduktado. La 
nervaj incitoj, kurantaj tra medulo ob_longata al 
hepato kaj al aliaj organoj, ludantaJ rolon en 
sukera sango, povas malhelpi ilian funkcion 
kaj tiamaniere kaüzi sukerurinon (glikozurion). 
En tia maniero oni devas klarigi la glikozu• 
rion ôe venenigoj per CO, strihnino kaj adre· 
nalino. ed tiuj incitoj estas nur pasantaj 
kaj preskai:i neniam kat,zas dau.reman g liko
zurion. La hepato nur tiom ludas rolon en la su
kerproduktado, kiom malhelpo en la farado kaj 
ligado deglikogeno kauzas glikozur ion. Tam en 
la incitoj por tiuj malhe!poj ne ku ~as en la 
hepato mem, sed en aliaj organoj, kiel en la 
nerva sistemo kaj pankreaso, de kie ili per 
la nervoj venas al hepato. Ekmalsan igo de 
la hepato ôe diabeto meltta ne estas primaria, 
sed seku11daria. La centrojn de la ôefa parto 
de sukerurino oni devas serôi en pankreaso. 
Al Valen prosperis ricevi el pankreaso sub
stancon, akcelantan la alkoholan fermentadon, 
li do jugas, ke ôi tiu substanco, kiel katali
zatoro, influas la sukeran disfalon. En manko 
de tiu substanco, kiu per fermentado sekvi
gas la proceson de sukerdisfalo, oni devas 
serôi versimilan kauzon de sukerurino. Anl<au 
al la muskoloj apartenas grava rolo en la 
farigo de diabeto melita; ili estas la ôefa bru
lejo de la sukero. e la muskoloj ekma lsa
nigas kaj pro tio la bru!proce o de sukero 
ma!belpigas, povas sekvi trosat igo de l'sango 
de sukero kaj glikozurio eè en tiuj lrnzoj en 
kiuj la pankreaso estas sana. êe melitaj dia
betuloj la sukero farigas el karbohidratoj 
kaj albumeno. La èefa fonto de J' ukerpro
duktado el albumeno estas la aminacidoj. 
La produktado de suk:ero el grasoj ankorau 
ne estas pruvita. La acetonkorpoj farigas ne 
nur el graso, sed ankaü el albumeno. 

D-ro Fels. 

E. Roth s ch u h (Aachen ). Memkuraca
do de central-amerikaj Indianoj êe reüma
tismaj malsanoj. ( Wien. illed. Press e 1907, 
1M'0 47). 

En la eirkauajo de t\lanaguo, eefurbo de 
la re publiko ikaragua, trovigas multe da 
mineralaj fontoj, al!;:alaj kaj ' limaj lagoj, kar
bonacidaj au natrohlorataj akvoj kaj sulfuraj 
termoj; pre kau ekskluzive la lastaj n uzas la 
Jogantaro por sanigi de siaj reumati maj au 
reumatismojdaj uferoj. Tli uza la banon en 
kuvoj el ligne, longigas gin dum multe da 
horoj kaj agrab!igas gin interparolante kaj 
mangante; la dieto estas preskaü pure vege · 
tara, riea je albumeno. 

La autoro aplikadas jam de kelkaj jaroj 
en la Ahenaj sulfuraj termoj banojn de kel-

kaj horoj por reümatismo kaj n~rvaj suferoj 
kun bone6a sukceso. 

Lem o in e (Parizo). Unu kazo de fila
riozo, kuracita per atoksilo. (Bulletin médi
cal 27 jan. 1909). La malsanulo. kiu prezen
tis du ingvenajn tumorojn, havis en sia sango 
embriojn de filario. De la 1-a gi- 20-a de 
junio li ricevis 12 subhaurajn înjektojn de 
atok ilo po 0·'.:!5 gm. eiufoje. La 19-an de 
junio oni konstatas plu neniun embrion La 
20-an de junio la tumuroj estas eltîritaj. Ili 
kon istas el amasoj de lim faj kanaloj en kiuj 
la mikroskopa esplorado idigas neniun em
brion. La 8-an de julio. post eltrovo de unu 
embrio en la sango, L. komencas novan ku
racadon per subhaü taj injektoj po 0·30 gm. 
eiutage gis la 10-a de augusto. Tiam la mi
kroskopa elserfado ne montris plu parazitojn 
kaj la malsanulo estas rigardata kiel resa-
nigita. D·ro L. J. 

Le j ne v. Unu kazo de aktinomikozo 
(Frae . Gaz. 190 , u-ro 49), similiginta dum 
vivo apendiciton. La au.taro analizas literaturon 
pri ei tiu demanda starigas kla if1kon laü 
periodoj de !a ma!sano kaj gian simptomaron. 

D-ro Sobolev. 
K ! ad ni c k i j. Kelkaj kazoj de postmorta 

diagnozo de holero sen sekco. (Vi-ae. Oaz. 
Jgos, Il ro -1). La au.taro propona ' se iaI 
oni ne po as fari plenan obdukcion preni 
materialon por ereado de holeraj vibrionoj 
kaj por inokulado el intestoj de la mortinto 
per trapiko tra ventraj kovraj oj. En Ciuj 
kazoj de holero li rice adis la kultur on 
(iafoje puran) de vibrionoj. 

D-ro Sobolev. 

hrgulies kaj Dembskaja. Bakte
riaj esplorado_i de Îlolermalsanuloj dum nuna 
epidemio. (Vrae. Gaz . 190 , 11-ro 51). La 
autoroj faris 229 mikroskopajn esplorojn kaj en 

0 ¾ el ili trovis kune kun vibrionoj de Kocp 
pli malpli grandan kvanton da spiriloj de 
E cherich: kombininte klinikan trakuron de 
la mal ano kun mikro kopa vidajo, ili konklu
das, ke ôee to de g randa k'Vanto da piriloj 
de E cherich, same da aliaj mikroorganismoj, 
en ekskrementoj de holermalsanuloj permesas 
starigi pli bonan prog nozon. 

D-ro Sobolev. 

Aufrecht kaj imon (Berlino). Pri 
nutra valoro kaj asimiligado de krudaj kaj 
molekuiritaj kokinaj ovoj. (Deutsche 111edic. 
Wocltenschr. 1908, 11-ro 53) . El eksperimen· 
toj de la aütoroj sekvas por la praktika nu-

l trado, ke molekuiritaj kaj krudaj ovoj kiel 
parto de miksita nutrado, posedas pli altan 
nutran valoron, ol dando. 'ed la forta trosa-
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tado de krudaj ovoj, disv ast igita ee multaj 
laikoj kaj iaj kuracistoj, ne trovas en la lfaio
logîa eksperimento sufiean pruvon. Konside 
mnte bonan digesteble on, altan nutran \·a
Ioron kaj bonegan asimiligeblecon, oni de,·as 
kon senti, ke la o,·oj, precipe la molekuirîtaj 
kaj krudaj, meritas am pleksan uzadon ne 
nur en la nutrado de malsanuloj, sed ankau 
en la vera nutrado de la popolo. 

D-ro Fel 
André-Thom a . La pensa anoreksio. 

(La lhtique 1909, n-ro 3). 
La pensa anoreksio estas !rnnsekvenco 

de psiha malordo , sen organa malsano. -,in 
sekvas malpliigado, poste forjetado de la nu
traja porcio, malgrast go, ma! atego kun kom
plikajoj (precipe tuberkulozo ). Oni gin trovas 
1. ee hipoh ondriuloj, me lanko!iuloj, perseku
tatuloj 2. ee neurasteniuloj 3. ee histeriuloj 
(pliofte ee virinoj) -1-. te j unulinoj je la mo
mento de pubereco 5. ee malfortikuloj 6. ee 
fobiuloj. Generale la diagnozo e tas facila . La 
terapio konsistas el ab oluta oligado ekster 
la familîo, kîu posedas neniun iniluon sur tiaj 
individuoj, laügrada reprenigo de la nutrado 
(Jakto au ordinara nutrajo), komprenigante al 
la malsanulo, ke oni ne cedos kaj lin ob er· 
vigante (regule füuoktage lin pesi). Atenti, 
ordinaciante neniun dieton aü medikamenton, 
kiu povus kredigi al la paciento, ke li sufe · 
ras organan ma lsan on. Uzi la psihoterapion. 
'en ia hidroterapio, kiu lacigas la malsanulon 

kaj malplialtigas lîan pezon. e la mal nnulo 
ob tinas ne mangi, oni sin turnas al la per
forta englutigo per tubo. La resanigon oni 
devas opinii kiel 11nita, kîam la malsanulo 
reakiris ian normalan pezon kaj kiam la fo
res tantaj menstruajoj ree okazas. 

R. Badert. 

Malsanoj veneraj. 
-.atilO\' kaj Izabolinsk i j . Esplo

rado pri reakcio de W asserman-Nei ser
Bruck êe sifiliso. (Tra . Gaz. 1908, n-ro 51). 
Lau 200 propraj e ploroj la aùtoroj konklu· 
da , l,e la reakcio de \\'as ·erman -. ei ser
Bruck ha .1 - grandegn 1 \·al ron por Jingnozo 
de sîfili o; gi ne esta· spc -.:illka, sed la je a 
rezultato montras, lœ la ubj ,c'.-:to Lavas aü havi 
antaue ifilîson. D-ro Sobolev. 

\Vcrnrzynowski. Du kazoj de endo
kardito gonokoka. ( T)'godnih lekarski 190 , 
n-roj 47- .JS). La kazoj de endokardito ur 
bazo de gonokokoj apartenas al tre maloftaj. 
De la jaro l 931 kiam la gonokôkoj e ti 
elmontrita j en hiperplaziaJoj mralvulaj . la 
nombra de publikigitaj kazo j atingis gis 4 . 

1 
La autoro pr:skriba s du no\'ajn kazojn. La 
unua koncernas virinon -1-0 jaran, ee kiu kli
nike kaj sur la sekca tabla esti diagnozîta 
inflamo de la valvuloj semilunaraj de l'aortô. 
Gonoreon oni ne el{konis. E plorado bakte
riologia de la hiperplaziajoj urvalrnlaj vidi
gis la diplokokojn de Neisser. :ur la parîeto 
de raorto disvol1°igis ankau inflamo kaûzita 
de gonokokoj. Gi estas la unua publikigita 
kazo de la endaortito gonokoka . 

En la dua kazo oni ankaù ne el{konis 
la infekton gonokoka n , anstataue klinike kaj 
anatomi ! esta diagnozita endoka rdîto ulceroza. 

La tiangoj en koro kaj en aliaj organoj, 
akompanantaj la endokarditon gonolwkan , 
estas la samaj, kiel èe intlamoj de la \'alvu
loj sur la bazo de piemio . 

F ine la autoro prezentas tabelon, kunm e
tantan êiujn, gi nun publikig itajn kazojn de 
la endokardito gonokoka. 

E. Roths chuh (Aachen . Aix-la -Cha -
pelle). ifiliso en Centrala Ameriko. (Arclt. 
f. cl1Ufs- 11. Trop. Hyg. 190, ', Xll). 

Detale prezentinte la klinikajn l~aj etno
gra!ïaJn kondièojn, la ai1toro jene l<0nkludas. 

1. Ciuj modernaj esploroj rer · ajnigas 
Centralan-Amerikon kîel originejon de la si
filiso 

2. En Centrala·Ameriko la kulluraj gru
poj de Xorda kaj uda-Ameriko, k iuj cetere 
estas plene disigitaj, interfrotigis kun si re
ciproke kaj kun certaj ankoraü pruveblaj, 
prapopoloj, tiel ke tie èi la infektaj malsanoj 
facile di komunikigis. 

3. En 'entrala-Ameriko la raso kaukaza 
partoprenis malmulte en la kunformigo de la 
logantaro; ur la kontinenio superas lndianoj 
kaj iliaj idoj, la mestizoj ; sur la insuloj kaj 
en la havenoj de la Kariba :>.faro la gen era la 
ama o konsistas el Negroj kaj Negridoj. 

-1-. entrala Ameriko prezentas sekve la 
plej belan kampon por la studo de la origi
naj mal. anoj de la ind·a raso. 

5. Precizaj obserYoj klinikaj, f 1ntaj en 
! la landqj de Panamo, Kosta Riko, 1' 1karaguo . 

Hondura , alvador. Guritemalo k.1j ·uda 
:\Ieksiklando, donas kiel rezultalon. ke la for· 
moj ifili aj e ta gravaj è;c, kie la blank aj 
kaj la egroj kunmeta la èefama ·on de la 
logantaro. kontraue ili e ta mulg1avaj, kie 
la Indianoj nombre superas. 

6. Ju pli multe da sango indiana, des 
pli milda la ililiso. 

ï. Ankau la klinikaj o servoj pledas por 
la ameril a origino de la sitili o. 

E. Hot h ·chu h (Aachen. ix-la-Cha -
pelle). Familia ifili o en Centrala Ameriko, 
(Berl. Kl . Woch. 1908 11-ro JO). 
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R., kiu ekzercadis dum multe dti jaroj 
Yastan laboron prakt ikan kaj sciencan en Cen · 
trala Ameriko, priparolas la eksterordinaran 
disYastigon de la sifiliso en tiu regiono kaj 
amtempe la tre mildan trakuron de gi. Li 

prenas senelekte unu tagon de sia kuracista 
praktiko kaj kor.statas ke el la 1-1-kazoj, 
kiujn li traktis tiun tagon. nur unu e tis ku 
racata pro lueso aktiva, dum èiuj aliaj kazoj 
de la komunH klientaro, traktataj pro la plej 
diversaj suferoj vidigis klarajn po tsignojn 
de infekto si fili a au en proprn estinteco de 
la pacientoj au te iliaj parencoj plej p·o~si
maj. Ankaü reinfektoj okazis ne malofte. Cio 
êi pruva la mildecon de la maLa'lo. kiu en 
Centrala Ameriko enkomune e tn, rigardata 
kiel negrava. 

W. Robin (\'arsovio). Kazo de sifilisa 
malsano de tomako, simulanta kankron, 
(Medjlcy,na i lfro11ika lek. 1908). 53-jara 
oficiro suferis de rnonatoj pro stomakdolo
roj, naihoj, vomoj kaj forte malgrasigis. Ciuj 
uzitaj rimedoj re tis tute senefikaj. Kvankam 
êe la e ploro oni ne tro,..,.is tumoron de la 
stomako, tamen tre spertaj kuracistoj diagno
z is kankron de tiu êi organe. (La mal anulo 
ricevi sifilisan infekton antaü 16 jaroj, sed 
neniaj ek teraj imptomoj e tis vidcblaj). La 
paciento estis tiel malfona, ke li devis ku'i 
en lito · la kaheksio konstante progresadis. 
'.\li donis al la rnalsanulo natrium jodatum ; 
post kelkaj boteletoj la slato komencis phbo
nigi, la aciento perdis la dolorojn, komencis 
mangi, levigi el la lito ; iom post iom êiuj 
stomakaj simptomoj malaperis kaj la malsa
nulo tute resanigis. Li baldau gajnis l l fun 
tojn, grasigis kaj vivas gis nun . La kazo 
montras olrnlvideble, kian signifon por diag 
nozo de la stomakaj malsanoj povas havi en 
dubaj kazoj jodo kaj generale la antisifilisa 
terapio. 

Pediatrio. 
i e g e r t. Pri maltaüga nutrado de in

ianoj. (t11iinc!ten. 1J1edic. T-f'ocl1ensclw. 1908, 
n-ro 88). ' · autoro noma · rnaltauga tian 
nutrndon, k1e rnankas tute au malsufi.èas Je
gomoj kaj fruktoj, durne albumeno kaj ofte 
ankai1 gra oj atingas 3, + eè 5 gm. por ki
logramo l<aj tago. La ekvoj de tia nutrado 
e tas: rnaJbona aspekto, ofte fla a haütkoloro 
kaj anemio obstina mallakso kaj kornpar e 
kun la bona nut rigo malproporcia disvo lvo de 
la korpaj kaj mensaj fortoj. Kvankam ma l
estas limfatia diatezo tamen rioetigas ofte 
hautaj malsanigoj, anginoj, bronhitoj kaj in
fektaj mal anoj krom tio pli randa nervo
zeco, vidiganta kiel senèesa maltrank ilo dum 

la tngo, neregula dormo kaj timemo dum la 
nokto. La kuracado devas konsisti en mal
pliigo de la nutrado entute, precipe en refoklo 
de albumeno kaj ofte de grasoj, male en plii
go de lrnrbohidratoj kaj èiukaze en forta pli
grandigo de alkaloj kaj celulozo per apliko 
de plenaj kvantoj da legomoj, salato kaj fruk
toj en di\'ersaj formoj. Precipe akcentas ie
gert, ke ovoi, kiel superflua sentaüga kaj 
karega nutrajo pova entute forresti kaj estas 
nur permesataj kiel nesesa aligajo de la man• 
gajoj. Viandon kaj fison oni permesu de la 
tria jaro unu fojon en la tago en malgranda 
kvanto. \elaj fruktoj, kakao kaj eokolado 
esta malnecesaj. La Iakton oni povas ansta
taùigi per supoj el avena grio, hordeaj grioj 
poste per farunaj supoj kaj por redukti la 
kv:anton da lakto oni donu gin nur duonmik
sita kun millforta kafo , malta kafo kaj aro· 
maj teoj, kiel tiliaj floroj, ka mornilo k . t. p. 
l<un malgranda aldono de sukero. Ce mal -
lakso oni donu anstatai1 biskvitoj, bulkoj kaj 
subtila bakajo panon el dikmuelita faruno (de 
Graham, irnon teinmetz k . s.) kaj krom 
butera multan marmeladon. 

D-ro Fels-

E pi demiologio. 

8 1 in s t o k. Al la statistiko de Pete.r
burga Îlolerepidemio en 1908. ( Vme. Gaz 
1908, il·ro ·]). La aü oro tiel pentras sanita
rajn kondiêojn de Peterburgo: ,,en urbo, kie 
la logantaro rîcevas proprajn dissolvitajn 
ekskrementojn, kiel trinkakvon, kaj kie ek· 
trinki glason ria nebolita akvo estas ago de 
kuraga frenezo a i1 plena malklereco, kie 
domoj de la logantaro staras sur seninter
mankaj malp u rajejoj, l,ie Cirkaüe sesono da 
logantaro vivaeas en terurigaj logejaj kondiCoj, 
kie objektoj de unua neceseco esta s mon tre 
karaj, sed la vh-batalo streôe rnalfacila ktp., 
èu la apero de la epidemio kaj gia abunda 
ekflorado po\'aS iun mirigi ? " La epidemio de 
septernbro gis novembro donis 7990 ma lsa
nulojn kaj 34..J.4 mortintojn kaj gis nun an
korau ne finigis, donante dekojn da malsani
goj èiun lagon . La aütoro arigis materialon 
!au ago, Jau kondièoj e logejo, staoo kaj 
sociala pozicio de malsanuloj kaj mortintoj. 

D ro Sobolev. 

B I u ment a 1. La Moskvaj ~olerepide
mioj antaüe kaj nuntempe. ( Vrae. Gaz 1908, 
n-ro 51) . Kie l malajo de Peterburgo staras 
foskvo, rice,-ïnta en 18~1~ jaro bonegan 

akvokondukon por l 112 milionoj kaj en 1900 
jaro ankorau. po r 4 milionoj da siteloj ~iutage. 
Dank' al tio antàÜaj terurajoj de Îlolerepide• 
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mioj (en 1848 jaro - 59.000 malsan. 1 en 
1871 .ia,o - 23.900 m.) foriris por eterne. 

una holerepidemio donis en NJoskvo, lokita 
en centro de Rusujo kaj eirkaüita de holero 
eiuflanke, nur l S malsanigojn alportitajn el 
aliaj lokoj. La aütoro notas ankaü malmultigon 
de la tifo abdomîna)a kaj f t i z o post kon
struado de la akvokonduko. 

D-ro Sobolev. 

Medicine eksperimentala. 
Ge ni o Yukawa. lnfluo de adreoalino 

sur la stomakan sukon. (A1-chiu. f. Ver
damigskr. Vol. 14. 1908). 

Langley pruvis, ke adrenalino ekscitas 
la salivajn kaj larmajn glandojn ; Ehrmann 
kaj Benedicenti montris, ke adrenalino eksci
tas la funkcion de pankreaso. La autoro 
esploris la influon de adrenalino sur la sto
makajn glandojn. Li faris entute 210 esplo· 
rojn de stomaka suko èe 70 sanaj kaj mal
sanaj personoj. La rezultatoj de la esploroj 
estis jenaj : ee sanaj personoj adrenalinu 
e k s citas la stomakajn glandojn, t. e. elvo
kas la pligrandigon de la kvanto de HCI. Ce 
personoj kun libera HCI post la prova ma
tenmango okazis la sama rezultato, sed èe la 
personoj, ee kiuj oni konstatis plenan man· 
kon de libera HCI post la prova matenman
go, adrenalino restis s e n e fi k a. La saman 
rezultaton donis la eksperimentoj, kiujn la 
aütoro faris sur hundoj, operitaj lau la me
todo de Pawlow kaj la engprucigado de adre
ralino en la hundajn vejnojn. 

D-ro l,l . Robin. 

Ch ante messe (Parize ). Koagulemeco 
kaj malkoagulemeco de sango en la vejnoj . 
Profilaktiko de Hebito kaj embolio. ( Acadé
mie de médecine. Iûmsido de 12 jan. 1909). 
Multaj junaj virinoj mortas pro embolio post 
akugado au operacio de utera fibromo. 

Ce tiuj virinoj la sanga koagulebleco 
estas pligrandigita. Tiu eco estas ofta kaüzo 
de trombo kaj, sekve, de morto pro embolio. 

Kelkaj hemiaj sub tancoj sangas la san
gan koaguleblecon: la kalcia klorido gin pli· 
grandigas, kontraüe, la citra acido gin pli
malgrandigas. Konsekvence, per donado de 
citra acido oni povas malaperigi la trombon 
kaj gin kuraci, zorgante, ke oni ne donu tro 
grandan kvanton de la medikamento, por eviti 
tro rapidan agon kaj puh·origadon de la 
koagulo. 

Same, kiam ekzameno de la sango mon
tras grandan emon al la koagulado, èu po t 
akusado, tu antaü, au post operacio pro utera 
fibromo, konrenas ordinacii la citran acidon. 

C. priskribas procedon por kalkuli la 
koagulemecon de sango ,,in vitro" : Oni mik · 
sas kelkajn gutojn da sango kun solvajoj de 
kalcia oksalato en akvo je 

1 1 t 1 1 
400, 600, 800, 1200, 1500, 1 00. 

La miksajon oni konservas en mallargaj 
tubetoj. Unu horon pliposte oni rigardas, èu 
la koagulado farigis kaj kiu estas la kvanto 
da oksalato, kiu gin malhelpas . Laü la rezul · 
tato ricevita oni povas antauvidi jen hemora
giojn, jen trombozojn aü emboliojn kaj, laü
kaze, ordinacii kalcian klori on aü citran acidon. 

Du au tri gutoj da sango sufü~as por 
ekzameno. 

Koncernante la kalcian kloridon, la taga 
dozo ne devos superi 4-6 gramojn en gran
da kvanto da akvo; koncernante la citran 
acidon, gi ne superos 12-18 gm. 

La efiko aperas post 2-3 tagoj; gi daü -
ras la saman tempon. D-ro L. J. 

Medicine militara. 
Bu r maki n. Al la demando pri trans

veturigado de la grave vunditoj en militsani
taraj vagonaroj (T rae. Gaz. 1908, n-ro 49, 
50). Bazan~e sur propra sperto dum lasta 
rusa -japana milito, la autoro diras, ke la trans
veturigo en plej oportune adaptitaj vagonaroj 
tro malbonigadis prognozon al la ventrovun
ditoj, dum la konservativa kuracado de ili, 
se oni lasis ilin sen trans eturigo en lokaj 
hospitaloj, donadis preskau eiam bonajn re-
zultatojn. D-ro Sobolev. 

Harold D. Corbusier. 1'\alutilaj efi
koj de sunradioj kaj de varmegeco. (Tite 
Jl,filit. Surgeon 1908). La granda kontraüeco 
de opinioj pri esenco de la efiko de sunra
dioj evidentigAs en la diversa nomigado. Oni 
parolas pri varmegeca apopleksio, sunpiko, 
siriazo, varmegeca febro k. t. p., ne kom · 
prenante per tio precize dilinitajn malsanojn. 
Aligas al tio falsa hospitala statistiko. Dum 
abnorme vannegaj tagoj preskaü eiu sur la 
strato trovita kaj en hospitalon transportita 
malsanulo estas konsiderata kiel ofero de la 
varmegeco. Plej pre:ize informita pri tiuj mal -
anoj estas la militistara kaj ipa kuraci to, 

éar li detale konas la malsanulan historion 
kaj observadas la ekmalsanintojn . La ver· 
kinto jene partigas la priparolatan temon: 
l. Siriazo (insolacio), êe kiu la efiko de la 
aktinoj (iksaj radioj) pleje elpa~a kaj la simp
tomoj lwnsi tas el YOmoj, kapdoloro, alta fe
bro (40- 41° C), neregula pulso, cianozo, ster· 
tora spirado, konvulsioj, senkonscieco, mallar
gigitaj aü malegalaj pupiloj, malabunda urino, 
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komato kaj malesto de refleksoj. Tre ofte 
sekvas la morto. Ce la aütopsio oni trovas 
tipan eksudativan meningiton kun hiperemio 
kaj hemoragioj en la cerba kortiko . La simp 
tomoj povas ekaperi aü dum la restado de la 
paciento sub la sunradioj aü kelkajn horojn 
poste. 2. La sunpiko okazas precipe per eflko 
de la suna varmegeco kaj karakterizigas per 
sub ita sveno au mensa kaj korpa lacigo, soifo, 
kapdoloro, kapturno nauzo, vomoj, normalaj 
au largaj pupiloj, kiel per normala aü. sub
normala temperaturo La konscio ne tute mal
aperas , la refleksoj ekzistas. La resanigo 
sekvas pli rapide ol ee la siriazo. Tiaj kazoj 
precipe tiam okazas, se la malsanuloj elmetis 
sin al la sunlumo kai samtempe streeigis. 
3. Eleerpigo pro varmegeco (heat exha ustion) 
okazas per la efikoj de arta , armegeco kaj 
ka rakterizi gas per kapturnado, kapdoloro, mal 
forta spirado, subnormala temperaturo kaj 
mals eka, malvarmeta hauto. 

La plej bona rimedo lwntrau sunpiko 
estas rugaj kaj fla ,aj koloroj. Duncan, ba
zante sur siaj ampleksaj spertoj, rekomendas 
al eiuj personoj, elmetitaj al intensiva sun· 
lumo kapokovrilon el orangeruga Stofo, oran
gerugajn eemizojn kaj portadon de ora gt
ruga stofo lau longe la vertebraro. 

D-ro Fels. 

Higieno. 
Pri malutileco de l' ventoliloj. (P a

riz o). La lb-an de januaro, ee la ,.Societo 
de Biologio" 1 d-ro Roger, protesoro de ekspe
rimenta patologio, prezentis interesan laboron 
de s-roj art or y (scienca doktoro) kaj Fi
l as si e r (doktoro de medicino kaj de lego
scienco , ankaü subestro de la rba Hi
giena Oficejo ee la Pariza Prefekte 
j o) pri la dangerplena influo de la ventolapa · 
ratoj, kiujn gis nun tiom §atadis la publiko. 

La suprenomîtaj sciencistoj apogas siajn 
konkludojn ekskluzive sur bakteriologiaj aer
analizoj, faritaj laü la metodo de Miquel. 

Jen la resumo de kelkaj el tiuj multe
nombraj eksperimentoj: 

I-a: Tri ventoliloj flugilethavaj, 
izolite de l' ekstera aero: En kafejo, 
kies volumo estas 450 kubaj metroj , je la 
9-a 1/z matene: 

a) Oni haltigis la aparatojn de la 1 a 
nokte. La analizo de l' aero, elprenita je la 
dirita momento, li \.,eras po 10. 00 bak•erioj 
por unu kuba metro; 

b) oni funkciadigas la aparatojn. Analizo 
post unu horo: po 35.000 bakterioj por 1 k . m. 

Il-a: Unu granda ventolilo pade· 

1 1 e t h a v a, i z o 1 i t e d e 1 ' e k s t e r a a e r o : 
kafejo 600 k. metroj, je la 10-a matene: 

a) antau ekmovigo de la ventolilo: po 
12.000 bakterioj: 

b) po t 1 horo da funkciado: po 39.000 
bakterioj. 

ID-a: Cnu ,·entolilo flugilethava, 
ri 1 a t i g an ta k un l · e k s ter a a e r o kaj 
unu padelethava, izolita: kafejo, 750 

1 k. m.: je la 11-a matene: 

Apud la unua aparato: 
a) antau ekmovigo: po 10.000 bakterioj; 
b) post un u horo da funkciado: po 17 .000 

bakterioj; post du horoj da funkciado: po 
27 .500 bakterioj. 

Apud la dua aparato: 
a) antaü ekmovigo: po 11.500 bakterioj; 
b) post un u horo da ventolado, po 

19.000 bakterioj; 
c) post du hoi:oj 37.000 bakterioj. 
(Tiu rezultato estas facile komprenebla 

Car la aparato nur disflugigas la internajn 
polverojn ). 

I\ -a: nu ventolilo-aeragitilo îzo-
1 i ta: vin endejo, 100 k. metroj · je la lO a 
matene: 

a) antaü ekmovigo, po 18.000 bakterioj; 
b) po t l horo de ventolado, po --1-2 000 ba

kterioj; 
c) post 2 horoj 65 .000 bakterioj. 
V-a: Unu ventolilo rilatiganta 

kun l ' ekstera aero: kafeja eambrego· 
125 k. rn. 

a) antau ekmovigo . po 22 000 bakterioj; 
b) post un u horo de ventolado, po 

48.000 bakterioj. 
VI-a: Unu ventolilo flugilethava 

i z o 1 i ta: ~fezpreza restoracio; 400 k. m ; 
je la 8-a 1 \ matene: 

a) antau ekmovigo, po 12.500 bakterioj; 
b) post un u horo da ventolado, po 

23.00U bakterioj: 
c) post du horoj , po 45.000 bakte1 ioj. 
\ II-a En salono de burga logejo (100 k. 

m.), la aütoroj movigis ventolilon izolitan; 
ili ri ce ris: 

a) antai:i ekmovigo, po 660 bakterioj: 
b) post un11 horo, po 2.500 bakterioj; 
c) post du horoj, po 4.000 bakterioj; 
d) post 2-hora haltigo po 700 bakterioj. 
Tiuj diversaj eksperimentoj pruvas, ke 

ne nur ne utilas tiaspecaj aparatoj, sed male 
okazigas aerturnigon kapablan dislevigi plej 
dangerajn polverojn . Doktoroj Filassier kaj 
Sartory daürigas siajn observojn, sed jam ili 
jugas utila altiri la atenton de diversnaciaj 
higienistoj pri la uzado de ventolaparatoj kaj 
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pri tiu ei demande, eu ili bedaurinde helpas 
precipe al la disseniado de la malsanigaj 
germoj de gripo kaj tuberkulozo. 

Tradukis R. de Lajarte. 
Candi o I t i. Bakteriologiaj elserêadoj, 

iaritaj en ova-Zemlo kaj en la arktikaj ma
roj. (Archi1.•e de 1\lédtcùie 11a.vale 1909 jan.) 
El la di, ersaj elserCadoj de la autoro oni po
vas konkludj, ke malproksime de la enlanda
naj logejoj, malproksime de la trabajoj, al 
kiuj alpendigitaj la ursaj kaj fokaj feloj se 
kigas, la aero de ova Zemlo estas tute pu
rega. Apenau la ekzameno de 200 Iitroj de 
aero montra nur kelkajn gimajojn (Penicil
lium glaücum, i\lucor Mucedo). 

Je 5 metra profundo kaj 4·8 ° centigrada 
temperaturo la mara akvo entenas 100 aero· 
biajn germojn kaj 300 simajojn en kuba centi
metro. 

Supre gi entenas 300 aerobiajn germojn 
kâj 300 §imajojn . 

En lageto C. trovas en k c. LOO aerobiajn 
germojn, 100 simajojn. 

En rivereto li trovas neniun mikrobon, 
nur 500 simajojn en k. c. D ro L. J. 

Bakteriologio. 
Teorio pri mutacio de bakterioj. li pe 

nos en plej mallonga formo resumî pri ei tiu 
temo tre interesajn artikoiojn, aperintajn en 
la ., ederlandsch Tijdschrift voor peneeskun
de" 1908. 

En la n ·ro de 2-a majo 1908 dro L. de 
J age r miras, ke la mutacio-teorio de Hugo 
de Vries en la ba!{teriologio tiom malmulte 
estas atentata. Dum ee la pli altaj kreskajoj 
nur malofte onî vidas naskigi ian novan spe
con, ee shizomicetoj, èe kiuj la generacîoj 
multe pli rapide sinsekvadas, la okazo de 
naskigo de novaj specoj devas esti plj ofta. 

La originala teorio de Dar,in jam kla
rigas, kiamaniere varietoj kaj specoj konstan
tigis, sed ne kiel ili naskigas. Tîon Ci faras 
la mutacio·teorio de Hugo de Vries. Tute ne 
okazas transiro i o m· p os t- i o ma, sed subite 
aperas ia nova s p e c o en gusta signifo de 
tiu vorto t. e. peco sen atavi ma inklino, 
ne varie t o kun inklino reveni al patrina 
formo. 

La nova speco enestas en la emo, la 
inklino mutacii eeestas êe la patrina kreskajo. 

Apriore oni povas akcepti, ke mutacio 
ankau okazas êe shizomicetoj kaj se gi tiel 
estus, tiam la st:u10 derns ekzisti, ear muta
cio estas alligita al la multîplikaciado per semo. 
Laü komuna opinio Ci tio ne ekzi tas kaj 
estas akceptite ke la bakterio multiplikacîas 

per partigo kaj ke je d1tmitaj cirkonstancoj 
la bakterioj (almenau multaj specoj) formas 

1 

sporojn, kiuj estas nenio alia, ol ripozantaj 
bakterioj. En tiu èî i temo la bakterio estas 
organisme. 

D-ro de Jager tamen volu konsideri la 
bakteriojn kiel partoj de unu tuto kiel èeloj 
de la organismo kiun ni nomas kolonio. La 
kolonio de bakterioj estas unu tuto laü gia 
aspekto (habitus), kiel la aütoro montras per 
ekzemploj. La sola dife renco de pli altaj kres 
kajoj ekzi tas en la malfirma ligi o, kiu kun
liga reciproke la bakteriojn. 

h::onsiderate en tia lumo la sporo ne 
estas jam bakterio en ripozetato, sed semo, 
el kiu nora generacio elkreskas. D-ro de Jager 
jam pli frue pruvis, ke sporoj ne aperas 
kaiize de nefavoraj ci.rkonstancoj, sed :œ ilia 
aperado versimile estas iu vivfenomeno, necesa 
por ekzistado de la speco. ~ un sur ekzemplo 
de bacilo fimbriata la autoro denove pruvas, 
ke sporûlacio tute ne kuniras kun nefavoraj 
cirkon. tancoj. 

La solaj esplorantoj, kfoj opinias, ke ili 
vidis mutacion, estas orgo kaj Suess (Cen
tralblatt für Bakter. 43). e estas certe, eu 
ili estas pravaj nomi ilian trovitaJon mutacio, 
ear mutacio vidigas aliigintaj ne e i u j n, sed 
nur k el k aj n indiriduojn. La kazo do orgo 
kaj uess vidigîs aliiginta la tutan kulturon. 

La sola maniera vidi kun certeco muta
cion ee bakterioj estas refari malgr11nde tion, 
kion Hugo de Vries fari grande, t. e. semi 
sporojn kaj observi, eu aperas kolonioj, ha
vantaj deklinigantajn ecojn, kiuj jam devas 
resti konstantaj. Tiun vojon iri Jager, uzante 
b. fimbriatan. Li priskribas sîajn eksperimen 
tojn kaj aldonas multajn bildojn. Fine li 

1 atentigas je la ebleco de naskigo de novaj 
s pecoj de bakterioj, al kiuj la epidemiologio 
devos turni atenton. 

En la n ·ro de 1 ~-a decembro 190 en 
la sama gazeto d-ro A. Ci j fer raportas pri 
la ekvanta kazo. ê e maturaga virino, lciu 
antaüe ne estis in fektigebla je skarlatino, 
aperas unu tagon post mordo de hundo la 
simptomoj de streptokoka infekcio. Post du 
tagoj aligis tipaj simptomoj de skarlatino, 
kies ekzantemo, elirante de la vundo, iom 
post iom va tigas sur la luta lrnrpo. La ek
zantemo estas pli den a ur la infektita brako 
lcaj kompare je la alia brako gi restadas tie 
pli tongan tempon . 

Poste sekvas tipa deskvamigado, kiu ree 
vidigas plej baldau ur la mordita brako kaj 
tie, kompare je l'alia brako, estas pli farta. 
La karlatino estas antai:iirita kaj akompanita 
de grava angino kun difteritaj membranoj. 
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La edzo de la ma lsanulino havis amtempe 
treptokokan ang inon. 

Tie èi ni certe havas l{azon de karlatina 
infekcio p o t infekt igo per iuj streptokokoj 
de hautvundo. D-ro Cijfer konsta tas, ke la 
skarlatinviruso eniris tra la vundo. 'ed kia 
do estis la fonto de la skarlatininfektajo? 

El la konstanta eeesto de ·treptokokoj ee 
skarlatino, el la provo j pri aglutinacio kaj el 
la rezultatoj de inokulado de homoj per mor, 
tigitaj streptokokkulturoj, devenantaj de la 
korsango de ska rlat inmortintoj oni havas la 
rajton konkludi , ke la skarlatinstreptokoko 
e tas la kauzo de skarlatino. 

Dr-o Cijfer eldiras la hipotezon, ke en 
lia kazo skarlalino naskig is per m u t ac i o 
de kelkaj el tiuj st reptokokoj, k iuj en iris en 
la vundon kaj gian eirkauajon kaj multipli
kaciis. 

ê ar en la kraeajo kaj sur la tonsiloj de 
anaj infanoj streptokokoj sin povas trovi, la 

klarigo de eble spon tana apero de la komuna 
skarlatino estas donata per supozo pri muta
cio de tiuj st reptokokoj. Tiu hipotezo ankau 
klarigas, l<ial iafoje idigas skarlatinojdaj ek
zantemoj ee aliaj streptokokmalsanoj (septi
kopiemio) kie la aliiÊtO de komunaj strepto
kokoj en ska rlatinst reptokokoj nur parte e:.,tus 
efektivig ita. 

En la n-ro de l 9-a de decembro opinlas 
d-ro J. \ · ri e s e n do r p ke ne estas perme
site klarigi la supredi r itan kazon Jau mutacio . 

Fine en la n ro de 26 a de decembro 
ankau d-ro de J age r ne akceptas la klarigon 
de Cijfer , èa r tie êi alia klarigo esta ebla. 
Ne estas konate, êu la viruso de la komenco 
estis skarlatinstrepto kokoj au aliaj treptolw
koj. Oni devus pruvi, ke la unua ebleco esta 
tute forigeb la . La v undo devenas de hundo, 
kies bu o eie eirkauvagadas. 

} . lv. j. Smitlde1's 
Scltijndel. 

Medi cino sociala. 
Forigado de alkoholo el frenezulejoj. 

:\linistro grafo And r as s y malpermes is la 
di donon kaj la uzadon de alkoholaj lrinka
joj en la hungaraj tataj mal anulejoj por fre
nezuloj. La kuraci toj de liuj ei malsanulejoj 
deva laü mini ra ordono fari paroladojn kon · 
trau alkoholi mo a tau la flegantpersonaro 
kaj rekomendi al la egantoj rnem ru e in 
deteni de alkoholo en ia ajn formo. Pro tio 

tule èesi la g1snuna distrubuo de alkoholaj 
trinkaJoj al la ofici toj, flegantoj kaj geser
ristoj de la nomitaj institutoj; anstataüe oni 
ricevas monan kompensaJon. La direkcio de
vas zorgi, ke frenezu1oj neniam, èe neniuj 
cirkonstancoj, poYu rice,i alkoholon. 

amaj antaurimedoj ankau por Germa
nujo jam pliofte estas postulitaj, precipe de 
l'flanko de la ,.Unuigo de abstinencaj 
k u ra c i s l o j de 1 a g e r m a n a I i n g v o r e
g ion o '· al kiu apartenas kiel ferrnraj anoj, 
tre satataj psikiatriistoj (ni nomas nur Fore 1, 
Kraepelin). Jam 1905 direktoro d·roDel 
brück en Bremen, estrarano de la lJnuigo, 
faris enketon, !au kiu li povis citi 30 institutojn, 
en kiuj neniu paciento ricevas alkoholon, 
92 in titutojn, kie oni donas nur okaze alko 
bolon al mal anulo, sed neniam al la alko
holuloj. Dume kreskas la nombro de la fre
nezulejoj, en kiuj la alkoholo estas forigita 
ne sole el la flegado de la pacientoj, sed 
entute el la instituta Yivo (direktoro, kuracistoj. 
oficistoj, fleganta kaj laboranta personaro). 
La rega wuertemberga flegejo kaj kuracejo 

hune n rie d anoncas ee la vendadon de 
siaj provizoj da mosto (ponwino), por liberigi 
la kelojn de alkoholo. 

D-ro Karl Briegleb, Worms. 

• h e in i s se. êu la hebrea raso estas 
imuna kontraü alkoholismo? (Sem. medic. 
1908 ii-ro 52). La malofteco de alkoholismo 
ee Judoj estas nedisputebla fal<to. Sed estus 
malprave rilatigi tiun econ al ia ennaskita imu
neco de la rase kontrau narkotaj venenoj. 
La kai:izo estas pli gu te en la religiaj prin
cipoj kaj la sociala fermeco de la Hebreoj. 
Ce emancipitaj Izraelidoj ankai:i la alkoholis· 
mo troviga . D- ro Fels . 

·.ter n. R,ajtsituacio de rusa kuracisto. 
(Vrac. Gaz. JgO , n-ro 51). La autoro ne
guste titolis sian artikolon, ear gia luta enhavo 
mont ras, ke la rusa kuracisto havas tute ne
nian rajton, precipe nuntempe, ee tr iumfanta 
politika regreso, kiam nunaj potenc uloj vidas 
en rusa kuraci to sian nepacigeblan malamikon. 
La fierajo de la rusa medicino, zemskaja 
medicino nun traviva krizon, èar zemstve
straro preferas la i la lo~antaron sen ku
racado, ol aUasi al gi kuraciston suspektatan 
pro lia politika pen ado. Tial nun centoj da 
lokoj re tas sen kuracis~oj dum miloj da 
kuraci toj ne hav rajton okupi ilin. 

D-ro Sobole1;. 
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Korespondajoj. 
B eau ne. P11blika monkolektado por mo

mimeuto de Etienue J11les lvlarey, starigota 
e11 Beaune (J.,rancujo), tia naski~a 1,rbo. 
Komitato }us formigis en la celo starigi en 
Beaune monumenton al la eminenta Îlziolo· 
giisto Etienne Jules Marey, membro de la 
Franca Instituto, profesoro en la franca kole
gio, membro de la medicina Akademio, de la 
biologia ocieto, de multaj eksterlandaj aka 
demioj komandoro en la Honora Legio k. t. p. 

E.tienne Jules Marey estas, kiel eiu scias, 
la kreinto de nova kaj fruktodona metodo por 
la scienca o' servado, la graÎ!ka metodo . Al 
li oni suldas same, krom multnombraj in kri· 
biloj, la kronofotografion, kîu iomete alügita, 
farigis la popola kinematografo. Plie la ftzio· 
logio kaj la medicino sin rièigis per liaj ri
markindaj laboroj pri la koro la sangcirku
lado, la muskola kuntirigo, la mar o de l' 
homo kaj de la bestoj k. t. p. Liaj laboroj 
pri la nugado de la insektoj kaj birdoj lin 
alkondukis formuli la teoriajn bazoj n de la 
aviacio. La aviatoro Wilbur Wright tion ei 
konfesis mem en la unua Salono de I' aviacio. 
Fine, nuntempe, êiuj Gziologiaj laboratorioj en 
la tuta mondo uzas la me.todojn de la Beau
ne'a sciencisto kaj internacia instituto, la Ia
rey'a Instituto, estas starigita en Parizo en 
celo ilin disvastigi. 

Tial la komitato adresas varmegan alvo 
kon al èiuj, kiuj ne stas indiferentaj kaj gi 
e peras, ke la listoj, kiujn gi rondiriga , ra
pide est os plenigitaj. 
Por la koniitato Dr . A. Fromageot. Beaune 

(Côte d'Or) r. de 1' Hôtel Dieu +. Francujo. 
De la redakdo. La Komitato pet1s nin 

malferrni monkolektadon en nia Jumalo, sed 
estos pli praktike, ke la kolegoj sendu la mono
ferojn rekte ald-ro F romageot tau supra adreso. 

* ,. 
Reciproka helpo. En la n Internacia mo

nata gazeto kontraü alkoholismo" (Base!) en 
marto aperos de mi alvoko al la ab tînencaj 
kuracistoj lerni E peranton kaj aligi al la Te 
ka. Ankaü profesoro Fore!, fervora esperan
ti to, rekomendas al la legantoj mian alvokon. 

un estus tre bona okazo helpi al mi èe 
tiu èi propono, ankaü tre simpla, tre malkara 
tasko por èiulandaj esperantistaj kuracistoj, 
por legantoj de " . d. K." kaj Teka'anoj 
pruvi al la abstinenculc,j la universalan utilecon 
de E peranto kaj tiamaniere efike varbi por 
nia ling,·o kaj nia Teka, kiu ja lezonas mul
tajn anojn. 

La abstinencaj kuracistoj, unuigitaj en 
internacia asocio, dissendas nuntempe la sube 

presitan alvokon kaj petas la kuracistojn de 
êiuj landoj ubskribi gin. :--.Ii kre as, ke ni de
vus uzi ciun èi alvokon, kiun Jau mia opinio 
pova subskribi èiu kuracisto, abstinenca au 
ne k i e I t r e bon an p r o p aga n di I o n 
p or Es pe ra n to. Kun helpo de nia gazeto 
la alvoko trovas disvastigon ce diversnaciaj 
kolegoj. l\li do petas èiujn kolegojn preni 
po~tkarton, adresotan al la sekretario d·ro Ho
litscher, Pirkenhammer apud Karlsbad Buhemu
jo - kaj eble skribi: .. ~Ii legis en la ,, V o
e o de 1< u ra ci s t o j" Vian al okon interna
cian je alkoholismo kaj mi permesas subskri
bi sub gi mian nomon-. (Oni klare skribu 
nomon, titolon, lcgejon). Plue oni povus ins
tigi aliajn kolegojn, subskribigi la alvokon. 

e poste d-ro Holitscher havus la eblecon 
publikigi en niaj gazetoj de abslinenculoj sen
nombrajn nomojn ekstertandajn, akiritajn per 
,,Voèo de Kuracistoj", cet'te reciproke tre mul
taj abstinencaj kolegoj farigus esperantistoj 
kaj Tekaanoj kaj ,,Voeo de Kuracistoj" gaj
nus abonantojn, konvinkitajn pri la efika uti
leco de Esperanto. Jen !a alvoko: 

Alvoko de kuracistoj tiulandaj 
al eiuj rega ntoj, registaroj, popolreprezenta · 
doj, al eiuj edukistoj, instruistoj, pastroj, al 
eiuj, kiuj havas zorgon pri la bonstato de nia 
gene racio kaj de la estontaj generacioj ! 

Ni, kiuj ni apartenas al la kuraci ta pro
fesio kaj tau niaj studadoj precipe kapablas 
ekkoni kaj jugi la esencon kaj la efikojn de 
alkoholaj trinkaJoj, ni deklaras kiel nian fir
man konvinkon, ke tiuj ei trinka}oj estas ne· 
pre ennecesaj kaj treege malutilaj ankau ke 
la ma bonoj, kiuj elkreskis de la uzado de 
alkoholaj trinkajoj kaj eiam denove elkreskas, 
povas kaj <levas esti ekstermataj kaj antau
forigataj. 

Antail èio la junularo <levas kiel eble plej 
multe esti in truata kaj per ekzemplo edu
kata, kiel ankau per legoj protektata, por ke 
gi lernu tute sin deteni de la uzado de alko
holaj trinkajoj. _ i deklaras, ke Jau nia kon-

inko tiu et vojo nepre estas enirenda, por 
krei mondon sobran, por akceli feliêon, bon
taton kaj progreson de la popoloj. 

1 ïel iniciatintoj subskribis: 
D-roj : Ri d g e (Enfield), Lai tin en (Helsing-
fors), antesson ( tockholm), Olrik(Fre
deriksvaerk), Ho 1 i t s cher (Pir kenhammer), 

te in (Budapest), Vogt (Kristiania). 

Vorms s/R. 13/Il. 1909. 
D-ro K. Briegleb, 

Tekaano. 
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K r o n i k o. 
La 28-an de novembro ee la Pariza Î\[e

dicina Fakultato, s-ro Pi e r r e Corre t pre · 
zentis tezon por doktorigo pri " ' t ile c o 
k a j e b I e c o d e h e 1 p a 1 i n g \' o i n t e r
n ac i a en m e di ci no". La unuan fojon en 
Parizo Esperanto sin trudis al oficiala ekza
meno de stata jugantaro ka j oni rajtis iom 
dubi, eu tia sentima pro\·o sukcesos... Gi 
triumfis kaj la tezo de nia klera samideano 
ricevis la menc ion , Tre bone", kiu estas la 
plej alta. 

- La 8 an de februaro paroladis d-ro os 
pri Esperanto en la kuracista unuigo de la l. 
distrikto en Vieno (\ Vien). La eeestinta.i ko
legoj au kultis la paroladon kun granda inte
reso. E pereble ankaü en ieno baldaü pli
grandigos la nombro de l'esperantistaj kura
cistoj. 

- La artikolo de d-ro Sidlowskij pri arte 
farita aborto ee tuberkulozo (vidu n-ron 1-an 
pag. 3) aperis tradukit~ francen de d-ro La f
fo nt en ., Kuracista "'ho de evenoj". 

- nLe aducée" (de 7-a de februaro) 
publikigas artikolon de d-ro L Jenny pri 
Esperanto kaj Ruga Kruco. 

- Aperis ank/\Ü poresperantaj artikoloj 
en 11AerzUicber Central-Anzeigeru (Hamburg) 
kaj en ., The Journal of the American Medi
cal Association". 

* 
La redakcio ricevls : 

Bos h o n w ers (Harlem). Infection sta
phylococcique des organes génita ux. 

D-ro K. Br i e g I e b (Worms). Io pri la 
akvosimpluloj. 

D-ro K. Brie g le b (Worms). Alkohol 
und 'nfal l. 

H. Ka ban o w. Wspomogatelnij mezdu
narodnij jazik Esperanto. Helpa internacia 
lingvo Esperanto. 

H. Ka ban o w. Pervaja Esperanckaja 
kniga dlja etenja. 

Gr o tj ab n. Zeitscbrift für soz iale ?lledi
zin, Sauglingsfürsorge und Krankenhau we 
sen. Band l\ . Heft 1. 

1Iichel Becker kaj E. Grosjean
M au pin. Cours élementaire pratique d'Espe
ranto d'après la méthode directe combinée. 
1909. 

G r os j e an-Mau pin et Ca m i 11 e Ay -
m on i e r. ours methodique d'Esperanto. 
Thèmes. 1909. 

C ami 11 e A y mon i e r et G ro s j e an
r ... 1 au pin. Cours methodique d'Esperanto. 
Versions. 1909. 

Dro E mi I e La ffo nt. L'accouchement 
a la quinine 

D-ro Pierre Corre t. Utilité et possi 
bilité de l'adoption d"une langue internatio
nale auxiliaire en médecine. 

Georg Davidov. Katalogo de la Bi
blioteko Esperanta . (Preskail kompleta biblio 
graûo de Esperantaj eldonajoj dum la taj 21 
jaroj, tre tauga por propagando. Rîm, de la 
red.). 

Kalendaro kongresa. 
M a r t o - A p r i I o. Internacia ekspozicio de 

arto, laboro, nutrado kaj higieno, inicia· 
tita por bonfarada celo de l' Asocio de 
Pub!ika Asistenco ,, Verda Kruco". Bolonjo. 
Pri klarigoj, informoj, aligoj, programoj 
sin turni al nia samidean I s-ro A. Tellini, 
Balogna asella postale 12. 

1 a r t o. 4- . 30 . Kongreso de balneologio. 
Berlin. 

29. ma r t o g ;s '.! a p ri I o. m. Kongreso in
temacia por lerneja higieno. Paris. 

A p ri! o: +-LO. \'Ill. Internacia kongreso por 
hidrologio, klimato!ogio, geologio kaj fi 
zikala terapio. Alger. 
'2- ï. - XI. lnternacia kongreso por 
oftalmoterapio . eapolo. 
l - 22. II. l(ongreso de la Germana o
cieto por urologio. Berlin. 

I aj o. IL Internacia kongreso kuracista por 
malfelieaj akcidentoj Romo 

J u I i o. - - : O. Imernacia konferenco pri tu· 
berkulozo tockholm. 

·- l - 24. XII. Internacia kongreso kon
trailalkoho!isma London. 

l. au g u s t o gis 30 . sep te m br o. Ekspozi
cio de Higieno en Rio-de-Janeiro, arangota 
dum J\ . Kongreso Latinamerika de ku
racistoj . 

La ekspozicio elmontros aparatojn kaj 
ilojn medicinajn kaj higienajn · materialojn 
por pavimado kaj por necesejoj; produ· 
ktajojn pornutrajn sekajn au konservitajn, 
bestojn por nutrado homa, produktajojn 
hemikajn kaj farmaciajn k. t. p.; mode
lojn, projektojn, informojn, statistikojn, 
interesajn por higieno kaj medicino. 

Au g u t o. II. Internacia konferenco pri lepro. 
Bergen. 
23- 2 . . lnternacia kongreso por sto
matologio . Berlin. 
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29. augusto.--\.. septembro.XVI. Kon
greso internacia de iedicino. Budapest. 
O!icejo de la kongreso : Budapest (Hun
gario ), Eszterhàzy - utca, 7. Kotizon 
(25 kronoj austriaj) oni sendu per post-

J\ 

mandate al la adreso: Prof. Dr. de Eli
scher, ka isto de la kongreso, Budape t 

1 
VIII., Eszterllàzy - utca 7. 

Septembre. 5-ll. Universala kongreso de 
Esperanto Barcelono. 

Komunikajoj de T. E. K. A. 
La estraro de T. J<:._ K. A. .:;1iga la 

anojn kaj konsulojn, ke po t mon o de d·ro 
Roblot bonvolis akcep ti la dev ojn de kasisto 
d-ro A. Fromageot, Beaune (Cote-d Or ) . rue 
de l'Hôtel Dieu, 4 - Francujo. 

La konsuloj, kiuj gin ne ankorau faris, 
estas petataj sencti senprokraste a,I la nova 
kasisto la kolekt itaj n de ,li kotizajojn. 

V ars o v i o. Sabate, 16/1, okazis en 
\'arsovio kunvokita de mi Organ i z a k un· 
veno de \"arsoviaj Tekaanoj. Pre
zidis d-ro ~ktodowski. La konsulo por Polujo 
d-ro Wizel klarigis al Ceestantoj la profltojn 
de nia kunlaborado. D-ro Robin, sekretario 
de la T . E. K . A. prezentis raporton pri la 
nuna stato de nia Asocio en la mondo, mon
tri , ke la T. E. K. . tre rapide di \'a ti
ga , ke g i lrovis simpation en diver aj landoj, 
havas multa jn energiajn laborantojn, kalkulas 
jam 370 anoj n. En la tagordo esti enmeti
taj jenaj ateroj : a) 1 a v o r t a r o a n a t o
m i a; b) la referato j por .,,Voèo de 
Kuracistoj"; c) la internaciaj ku
r ac. en k et o j. D -ro Leono Zamenhof pre
zentis la aferon de la ,,anatomia vortaro"; 
li klarigis, ke Internacia "cienca Asocio pro
ponas al la T. E. 1.;:. A. trarigardi la pre
tajn vortojn kaj sendis jam la unuan aron 
da vortoj al la sekretari o de la T. E . K. A. 
Oni decidis fondi ,, v or tara n k omi s ion", 
celantan la prilaboron de la pola traduko de 
la anat. vortoj kaj la trari gardon de la espe
rantaj vortoj ; en la komis ion estis elektitaj : 
d-ro Leono Zamenhof d-ro krodowski, d-ro 
Nauman kaj d· ro J. Krenick1. 

D-rn \V. Robin preze,1ti la a feron de 
,,refe r-1toj" en la ,,voeo de 1..::uracistoj"; li 
petis subteni nian ofr:ialan organon kiu pe
na laiiforte plenigi la mank on de internacia 
medicina organe, kaj proponis al êiuj autoroj 
tuj sendadi al la nVoèo 11 aiitoreferatojn: tia
maniere la tutmonda E peranti ta kuracistaro 
rapide ekscios pri la aperinta laboro. Kon
cerne la referatojn li proponi fondi "r e f e 

r a t a n k o m i s i o n ·. kiu tradukus Espe
rante polajn referat ojn, alsenditajn de T. E. 
h:. A. anoj ne konantaj sufiee bone nian 
lingron. Lia propono estis akceptita kaj en la 
komision oni elektis: d-ron W. Robin. d-ron 
A. Wizel, d-ron Leonon Zamenhof kaj d-ron 
J. Krenicki. 

Vine d-ro vVizel prezenti la aferon de 
enketoj. Li klarigis la profltojn, kiujn ni po· 
vas êerpi el la orgn.nizado de kuracistaj enke
toj pri gravaj demandoj, tu!5antaj la tutmon
dan kuracistaron kaj peti la eee tantojn res
pondi la enketon de d-ro Briquet pri ,,diman
êa ripozo". Oni decidis arangi ankau en tiu 
celo apartan n k o m i s i o n e n k et a n", en 
kiun eniris: d-ro F. Arnstein, d-ro L. Lubli
ner kaj d-ro nI. \rVarszawski. 

D-ro W. Rôbi11. 

1 
Berlin. La /12. 190 mi deklari al 

kol. Breiger, ke la Teka-Berlin de nun ekzi
stas. Komence li ridetis sed mi anoncis tuj 
la unuan kunsidon en medicina Jurnalo , sen
dis invitkartojn k. c. Pnst la unua kunsido 
mi presigis 6000 Teka-kartojn; d-ro Schwab 
sendi raporton pri la fondo al multaj medi
cinaj j urnaloj. 

En januaro mi presigis 500 anoncojn pri 
nia nun sema j na kunveno (ekzercadvespe
roj ). Jam -l-5 a!i ojn mi sendi al êi tieaj insti
tutoj kaj malsanulejoj. 

14 Berlinaj kolegoj estas aligintaj . 
~Ii rekomendas al la kolegoj presigi al 1•0-

kon en medicinaj jurnaloj, êar precipe per tio 
mi arbîs mîajn gi mm 25 Tekafilojn: Brei
ger, ch1vab ~ullak Küppers (cand), Pursche, 

chroülier, tern, Haap, Baumgarten, Rosen
berg, Ochs, olger, Boldt, Eiger, Rilling, Feh
de Hapo, i\fodrze, Hoffmann, Grotjahn, Mi
lobar, Adam, Füscher, F'insch, Jaeger. 

Espereble ankorau aliaj sekvos, êar en-
1 tute 126 kuraci toj skribis kartojn al mi de

post decembro por ricevi specimenon kaj mi 
esperas ekvidi la nomojn de îli en la sek
vontaj numeroj de "Voeo". 

D-ro l{iippers. 
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Listo de la abonantoj. 
(Dailrigo) . 

El Brazilujo ni ricev is de s -ro C. (Juerino de Oliveira la pagon por sekvanlaj 40 abonoj : 
P. T.: 658 - 661. (4 ekz.) Oliveira 662 . Ya concello · 66:, . osta Artur 664. Costa Antenor 665. Fa

vares 666. Sodré 66ï. Almeida Daniel 668. Mello Guedes 669. Nunes 670 . Guartin 6ï l. Lacombe 67'.l. Oiticica 
6i3. Reis 6H. Possolo 675 . Magal haes 676. Epimacho 6i7. ouza 678 . Aranjo 679. Feitosa .\ligucl 6 O. Feitosa 
Antonio 6 1. Leite 682. Silva Venancio 6 3. Bazilio 6 4. iguei ra 6 5. ilva Caetano 686. Aquino 687 . Junios 
6 . ;\\ello Pedro 689 . Giorelli 690. Pereir a 69 1. :\ladure ira 692. Cunha 693. Almeida Gabriel 694. Guines 695. 
Sanctos, èîuj el Rio-de-Janei ro; 696-697 (2 elu ,). Gomes (Banana lJ. 

D-ro Sidlovskij (Mosk\ ' 0) alsendls pag on por set..·vantaj kolegoj P. T . : 
698 . Borhardl (:\loskvo) 699. \ïhodce\· (Petcrhurgo) 700. Kirilov 1Nikolsk) 70!. Miku!in (Arhangielsk ) 

ï 02 . Timosinin (Honutjec ) 703 . Trunov I Lipeck) , . e lavîn kij (Kargo' inu) 705. Silversman (Moskvo) 706 
:f.lekseJe\' (Hova tka) 707 . f-lips (Bobrov ) 70 1 er (Tir a po!) 70'1. Kowalski lMalaj e~ti) 710. 1 ovikov (Preobra
jensk) 7 l l. Hizt jer (Tai5kjcnt} il 2. Gureckij (Oriehov o-Zuje, 01 La abonantoj 705 - 7 10 esti jam registritaj sub 
n-roj 65[-666 !ail lis to, antaüe alsendita kaj estas petata sciigo . èu ili pagis abonon dufojc lcaj dcvas ricevadi 
po 2 ek:zemplerojn . 

Plue sendis abonon P. T.: ï 13 Prieto ( e\·i ,a 7 14. Rico ( o •amosa-Columbia ) 715. Droz (ida r) 7 t 6. 
Biel ki (\ ars. ) 7 lï . J\tatbail (Roda) i 1 . Tsuk 1moto (Kofu: menda s 2-an ekz .) 719. Labarrcrc (Monein) 720. Blon
din /Nice) i2 1. Esperan tista Grupo Kord oYa ï'.!:.!. gen ebert (Pariz o) . - Despcigne , notila jam sub n-ro 90. 
723 . Wa!kows ki (Krzeszowice l ?:14. Pra chi! (Lw6wl ï'.!ii :\liczu l ki 1 ~lnjdan) 726. lng (Briath Wells\ 727 - 72 . 
Davidov ( ara tov) 72~. Seferoff 1,\rm avir a) 73 . Roz y pal IAltenrnar ktJ i 3 1. Jan i 7.e \ ki tNowosi61ki) 732. Trze 
binski {Kij6w) 733, Le Duigou (Cherb ourg 734. Laffont (J !e- ur - orgue . 

Tc k aanoj. De la ekretario de Teka ni rk e\·i adre aron de Teka-ano j (de 11-ro ku ranla Tcka -ana 
364 gis 420), cl kiu ni preterlasas tie èi la nomoj n, j am en nia .listo de.. la abonantoj" cililajn kaj notas nur 
novaj n aliiintojn, re-p. abonintojn : • 

P. T.: 735. toneman (Cr afton ) 736. Clerc tYichyJ 737. Grodrnll e (Tour.- ,3 . Chn (l'iice) 739 . Ho
ward (Cape olony) ï40 . andman ( tockholm) 741. Ro eboorn (Rocheste r) 742. Oglesby (Danv ille) i43. Yama
sati (Kioto) ï 44. Vargas (i\lexico) 745. hybczy6 ki (Warszawa) 746 . Bulgovszky 1Budape t 747. Maillard 
(Sceaux ) 748. Gaiss et I zès 1 749 . Stanislawski t l.owicz 750. Reuter (Stockholm) i5 I. W1ckman ( tockholm) 
752. Kinberg ( tockholm ) 753. Edwards (Yorkshire , ï54 . Ro coe Park (Buffalo) 755 Golden (Chica~o) 756. 
K napp (Evan ,·ille) î57. Howell {Buffalo) 75 . Old 1Norfolk) i69. \Valter Adams (Norfolk > î6 0 . Dri1·er ( 'orlolk ) 
76l. le Kcn nan (Was hington) 762 \Valker (Evan ville) 763. Ty rode Boston) 764 . Besemer (lthac a) 765. 'l o
mohi5a Tsutsumi tTokio) 766. Murai (Forma a) ï 67. Alkier (Brooklyn) 768. Schofield (l<'ort Collins) 769. Kerr 
(Baltimore) 770 .• Rose ( ·ew-York) ï7l. Gibb (Chicago) îï2 . Todson (Elgin). 

D-ro ïdlovskij alsendis ahonpa gon por la vekvantaj Teka 'anoj (421-427 ) : P. T. 773. Bjeiu kladni
kov (Merv) 774. Jakovtev (Simbirsk) 7ï5. iarndnickij (Taskent) 7?6 . Broverman (Taskent) 777. Borovskij (Tas• 
kent) 778. Zubov (Taskent) 7i9. Slornin (Ta kent) 

De d-ro Despeignes n i ricevis kotizajon por Te ka = 0·5 Sm .. kmn ni sendi al ln ~ekretario D-ro 
l -affont endi I lrankon kiel koliza.îon por Teka . 

La listo estas fermita la 20-an de februaro. 

A 

Jarkolekto 1908 de ,,Voco de Kuracistoj" 
estas lau provizo aêetebla êe la redakcio po prezo de l Spm. 

Grava avizo. 
La templimo por alsendado de manuskriptoj por la sekvon ta numero estas " la 15- a de marto. 

Franca Esperantisto 
monata orga no de francaj esperantistoj. 

Jara abono ; Fr. 4. 
Redakcio kaj adminïstraci o: Paris. Boulevard 

fag enta 46 . 

Rumana Esperantisto 
Oficiala êiudumonata organo de la rumana 

Esperantista Societo. 
Jara abono : 2 m. Redakcio kaj admirustra

cio: Bukaresto, 5 tr. I. C. Bratianu. 

Esperanto 
Ouonmonata internacia gazeto. 

Direkcio : H- Hodler, 8, rue Bovy-Lysherg, 
Gene\·e. 

Prezo jare 1 ·20 m. 

Germana Esperantisto 
oficiala organo de la Germélna Es perant i ta 
Societo aperas eiumonat e. Jara abono: Mk 3 
( m. 1·50). Redakcio kaj aJrni nistracio: Es 
peranto -Verlag Moller & Borel, Berlin 

Prinzenstrasse 9f>. 
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Pola Esperantisto 
monata organo de Polaj Esperantistaj So
cietoj, redaktata de d-ro Leono Zamenhof. 
Abonprezo jare : 2 rb. = 5 fr. 4 mrk. 
Adreso de la administraci o : War $zaw a (Var-

sovio), Hoza Nr. 40. m. 8. 

lnternacia Scienca Revuo 
monata gazeto. Abonprezo jare 2'75 Sm. Ad
ministrejo: lnternacia Scienca Oficejo, 8, rue 

Bovy-Lysberg, Geneve. 

LA REVUO 
internacia monata literatura gazeto kun la 
konstanta kunlaborado de d-ro L. L. Zamen
hof. Abonprezo jare 7 fr. Adreso de la ad
ministracio: Hachette & K-o, 79. Bd St-üer-

maio, Paris. 

Chirurgisch • urologische 
Privatklinik 

von Dr. A. FREUDENBERG 
Berlin. W. Apostel-Paulusstrasse Nr. 12. 

Kuracejo por eiuj malsanoj de l' urinorga
noj. - Operacioj je reno, veziko, prostato, 

urintubo, testiko k t. p. Tri klasoj. ====== Prospekto laü deziro. ____ _ 

The British Esperantist 
Oficiala monata organo de la Brita Esperan

tista Asocio. 
Adreso: Museum Station Buildings 133-136, 

fügh nolborn, uondon œ. C. 
= Jara abono: 4 frankoj = 1 ·5 Sm.= 

Specimena numero senpage ricevebla. 

Medizinisch. Licbt 

&: Herz- u. Nerven- l Jhilanstalt • • V • l por lumkuracado 11Ur a Cf JO pormalsanoj del' koro 
k!lj de l'nervoj. 

vormals: ROTES KREUZ ant au e: RUGA KRU 0 

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

Elektra lumo per elektrodoj de karbo, fero, hidrar go. 
Lumo de Roentge n. Radiado d' Arsocva l kaj de Ou
din, Radio- banoj k. t. p. Kontra ü artrit o, reüm atismo, 
neüra lgio, iskialg io, furuo kulozo, diabeto k . t . p . 

E sploroj per ra dioj de Roent gen kaj konstato de l' 
agado de l' koro. Bm oj ku n karbacî do kaj sprucba
noj kun pinbur gJ noj. Elektraj banoj par.la tut a korpo 
kaj por apartaj memb roj . Vibrom asago k. t. 1>. 
La kuracado pleue aiistataüas restadon en Bad 

Radiado kaj lotografado lau Jloentgen. Wiesb~den, Teplitz, Nauheim, Cudova. 

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

D ir ektoro: D-ro Ureig·er. 

SANATORIO 
de D=ro K. DLUSKI 

en ZAKOPANE (Galici~ -Austrio) 
1)0r brustaj malsanul oj 

malfermata tutan jaron. 
Bela perspektiv o al T a t ra j m o n t o j. 
La eambroj suden turni aj . - Centrala haj
itgado, elektra lumi gado, konduktoj de mal 
varma kaj varma akvo sur eiuj etato i, elek 
tra lifta , p orde sinfekta kamero, êambroj por 

apartigo êe infektaj malsanoj. 

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

loj en la instituto. 
La prezoj tre moderaj k.omencante de Il 
kronoj por logeio, peosiono kaj 11.Uracado. 
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Pri ekonomia situaeio de kuracistoj en Germanuj o. 
Vet·kis P,•ofe oro D-'l'O I. Herm ,. Baas *) (Worm s). 

Dum la 1:1.staj kvindek jaroj la ekono
mia situacio de la kuracisto j en èiuj landoj, 
ne sole en Germanujo, plima lbonigis. En 
Francujo, Usono, Anglujo k. t. p. oni aüdas 
samajn plendojn, eble malpli Jau e, kiel ee 
ni. ê ar en tiuj landoj la batalado pro Ja ta 
ga pano gisnune ne estas tiel urganta. gi 
okazas pli mallai:ite kaj ne tiel publike. Oni 
tie legas pri tiu ei batalado precipe en fak a· 
zetoj, gi ne trovigis kiel speciala rubriko en 
la tagaj jurnaloj. La eefa kaüzo de tiu i ape· 
rajo, tre maJgojiga por la profesio kura • -ra 
en Germanujo, èstas la jena . Ni, Germano·. 
perfektigis plejmulte la socialan asekuron je 
ma Isa no kaj invalideco de la laborist oj. kiu 
farigis reganta kontraü la kuracistoj kaj en 
kelkaj rilatoj ee revolucia potenco, por tiel 
diri socialisma ~tato en konstitucia ~tato. Certe 
la organizo de la kasoj por malsanuloj faris malli 
bera kaj dependa la kuracistan profesion pro 
tio, ke la plejmultaj kas oj por malsanuloj alla
sas nur apartajn kuracistojn kuraci la kasa 
nojn kaj ekskluzas grand an plimulton da ku
racistoj. Tiuj ei ekskluzitaj el kasana prakt i· 
ko suferas pro tio domagon ~is tia grado, ke 
i\i ne povas kontentigi ee tre moder::ijn pre· 
tendojn, ofte ee falas en mizeron. Ciuokaze 
ili havas enspezojn tre multe pli malgrandajn, 
ol la iamaj kuracistoj, ear la duono, eble ee 
70- 80 procencoj de eiuj pacientoj apartenas 
al la kasoj por rna\sanuloj . 

Sed ankaü la kaskur acistoj ricevas nur 
kiel eble p!ej malgrandan honorarion de la 
kasoj. 

Kaj tiu ei ptimalbonigo de la kondieoj de 
prakti kado por eiuj kuracistoj, ind iferente, eu 
ili labo ras por la kasoj au ne, okazis ee eiam 
pli mallev iga nta monvaloro. Tiele la pago de 
la kaskuracistoj estas hodiaü ee pli mal 
granda, ol la plej ma lalta tak o anta u du kaj 
tri centjaroj gin fiksis, ans atau ke la hono· 
rario, konforme al la malleviô-mta mon valoro 
kaj al la kartempo en Germanujo, farig u pli 
alta. Relative bone pagant aj ka.:oj dona hodiau 
por ordinacio en la domo de kuracisto 60 
- 70 pfenigojn, por vizito en la domo de 
la malsanu lo 80- 100 pfeo ., nok e la duob 
lan au lrioblan sumon. En la jaro 158-+ 
kostis en Frankfur to s. 1\,Jamo la ·uraci ta 
vizito ee la metiisto j, kiuj hod iau ple; multe 

apartenas al la kaso· 5 pfenigojn, t. e. ko -
forme al la ia a !'n0i1"aloro, kiu estis pli . 
kvar- gis kv ino ,e pli alta. 2,32 gis 2,90 rnar
kojn. La recep o en a do mo de kura ci to 
kostis laü la pr • -_o de 1725= 30 pferu
gojn, konforme a~ .a hod:aiia monvaloro = 1 '..0 
markojn, !au la hasa takso de 1762 = 40 pf. 
(kio egalas hod iaii • . 6() - __ ()() markojn). Tem
pe de la mezo de :a 1 . entjar o oni pagi 
en Darmstadto (èefur -ie Has ujo) por du 
litroj da ku~adbier o : _ pf., por funto da vian
do 18 pf., por du entf mo· da sekalo pres
kaii 5 markojn. 

En la jaro 175- a" ew Les sing pa· 
gi por sia tagm ango • p ., la filologiisto 
Heine ee nur 10 pf. - .·aj hodia ii! 

Laü la hasa takso .. e ·icina de 1767 la 
unua vizito ee ordinar aj ma....a:.a.::1oj kostis 1.00 
markon, ee infektaj (tiu feren co forfalas 
h 'iaii) :!,20 mk. En l __ .a rdinac io dome 
e ... fiksataje 36 pf. (4X = '.-H- mk), 1865 
en Hasujo je 45 pL, dum a ··aITJa mo nvaloro 
es:• - ankorau almenau duo:,;e F · alta kom
pare · n la hodiaua, sed en 1 •• ~- .a lega takso 
mon~n por la unua ordinac:o orne la su
m r e mk,, do la saman, k.ie. en: --:67 j., mal· 
graù a treege mallevi~inta m~:-- aloro. Sed 
bo ... :a... ,a malsan ulkasoj paga_ ::-.:.ir escepte 
tian : ... mon. (La lega medicina :ail: o fiksas, 
kiel e · ;:emojn, la plej ma lalta ·aj la plej 
altan : :;;o umoj n; por la priva-a~ . a.::ientoj la 
b."Ura: -: : ovas laü la bonhave ·e :a pa-
ciemc e e ·:: inter ambaü limoj, a kasoj 
pagas o~..-:1.,are nu r la plej malaltan tak on). 

. fa: "' - a pris kribita eko nomia :na: ·o 
jiga sta· .:e nia ku racista profe io en Germa 
nujo la · · :_ :retario von Be th man n-Holl
w e g e .:i _ • -~ opinio n, ke la kurac' t ; de 
vas garJ .. a • .:ieruojn, alie - tion oni povas 
legi inter a :oj - la kuracdev iao enove 
estus pro,. a.-i1 .a Sed kiel idealo j om de,·as 
kompre ni .a e_:a on en mizero (au ee ia . or
detadon ée a · tuketo, kiel diras germana 
paroltu rnc • -· n .a O procentoj da Ber inaj 
kolego j, h~ :--:~· en la jaro 1894 jara·n en
spezojn de r-... r 3(,J() ma rkoj, eiuokaze pli bo· 
ne ekse ntis , .a :-rusa ministro. ricevanta la 
,,ne ideala,.,- ·_ron de preskaü 20.000 mar
koj ! 

Trad . D-1·0 Bri .egleb. 

") Lao mia peto la fama medic,n~ historii to kribis l iun 
cistoj" kaj perme is al mi csperantig i gin. Ru:::i. de la tradukinto). 

• peciale por ,.Voèo e Kura• 
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Utileco kaj ebleco de alpreno de lingvo internacia en medicino. 
Ciuj esperantistoj kaj precipe ni kuraci

stoj §uldas grandan dankon al d-ro Corret 
rro tio, ke li sage kaj kurage elektis por 

ia oficiala tezo la temon: ,,Ut il eco k aj 
ebleco de Esperanto en medicino". 
Dank' al li nia lingvo la unuan fojon estis 
diskutata antaü la oficiala §tata jugamaro de 
Pariza medicina 1 akultato, kiu konsistis el 
konataj prnfesoroj Bo uch a rd, ha nt e
m esse, Réno n, Ba 1 th a z a rd, fa k u 1 ta
test r o prof. Landouzy. kaj vicrek
toro de l'Pariza Akademio prof. Liard . 
La erninentaj scienci toj montris gr,mdan inte
reson al la tezo, kiun d ro P. Corr~t kun sia 
kutima talento kaj laboremo pritraktis plej de
tale, sage, zorgeme kaj konvinke. êiuj anoj 
de l'jugantaro trovi lauJajn vortojn por la 
doktor:ganto kaj esprimis ankaü sian favoron 
al Esperanto, pri kiu d-ro Con-.t z0rge kolek
tis multnombrajn gravajn donitajojn p r helpo 
de rnultaj diverslandaj esperantistoj. La pre
zidanto fama prof Bou bard laüd1s kaj gra
tulis d-ronCorret, ke li elektis kaj maj
stre pritrakti temon tiel utilan 
k aj a lt ce I an kaj finis la paroladon per je 
naj atentindaj vortoj: ,,E k z i s tas dive r· 
sa j a I i a j si stem o j de lin g v o inter
n a c i a, s e d rn o n t r i g i s t a ü g a p o r s i a 
celo nur Esperanto kaj nur al gi ni 
devas doni nian helpon". 

La tago de 26 a de novembro 190 estis 
vera triumfo por nia estimata kolego, eieko
nata, konvinkita, sindonerna kaj tre aktiva ami
ko de nia lingvo kaj samtempe gi estis gran -
da· sukceso por E peranto. Al nia kolego estis 
aljugita tre rara plej alta mencio: tre bone, 
kiun li plene rner,tis. Do ni danku lin, ke li 
per tiu tezo enmetis ankorau unu grandan, 
fonikan stonon en la fundamenton de nia 
grandega konstruajo. endube diuj kuracistoj 
esptr,mtistoj aeetos la libron de d ro P. Cor
ret (Paris. Presa esperantista Societo. Rue La
cepede 33. Prezo 2·5 frankoj) kaj citos gin 
en iliaj naciaj rnedicinaj JUrnaloj kaj revuoj . 
Tio ti nepre altiros al Esperanto la atenton 
de kuracistoj en eiuj landoj kaj varbos inter 
ili multajn novajn amikojn al nia îdeo. 

D-ro I. Ostrovski. 
Genevo. 

êar la verko de d-ro Carret estas france 
skribita kaj tial nekomprenebla por la kole
goj, ne konantaj francan lingvon, ni citas tie 
èi gian resumon laü Lingro Internacia": 

En eiu tezo, eu medicina, e legoscienca, 
eu alitema, ln aütoro per la titolo de sîa ver· 

ko k vazau starigas problemon, kiun poste I i 
solvas, malvolvante faktojn , obserrnjn kaj 
argumentojn; Lute malsama mont rigas la tezo 
por doktorigo, kiun s-ro Corret prezentis al 
la Pariza medicina Fakultato la 26 an de no
vembro 1908. Li ja pl:'r la titolo de sia verko 
starigis demandon: "Cu e tas utila kaj ebla la 
enkonduko de helpa internacia lingvo en rne
dicinony, sed anstataü liveri rnem la respon
don, li gin petis de la interesatoj, t. e. eiu
landaj profesoroj kaj kur acistoj . En Francujo 
nome prof. Grasset el Jontpellier, prof. Lé
pine kaj prof. oulier el Lyon, prof. Bergonié 
el Bordeaux profesoroj Bou hard Achard, 
André Broca, Fournier, Ch. Richet, Gariel el 
Parizo, la plej eminentaj el la frdncaj eminen
tuloj, unu post alia respondis la demandon 
konfesante ke la diverslingveco estas eefa 
malhelpilo al la pritraktado de sciencaj temoj, 
ke internacia ling,o farigas pli kaj pli nece
sa ke gi atportus al la kuracistoj de îu ajn 
lando la medicinan lrezoron de e1uj aliaj Jan
doj ... kaj el tiu gr..1va respondaro konsistas la 
antauparolo de la priparolata tezo. Citinte krom 
tio la opinion de eiekonataj sciencistoj, Naville, 
Méray, genera lo . ebert, ;,rofesoro Hermann 
Oiels kaj rektc ri Boirac, pri la malfacileco de 
la homaj int< rr,latoj Fl'O multeco kaj nelerne
bleco de la na.:iaj lingvoj, d ro Co1Tet en la 
unua eapilro de :=:i:t ïerko alira al la grava 
dt:mando de la n~di inaj inttrnaciaj kongre· 
soj, eiam konservanle la saman me'.odon, t. e. 
pravigante sian opinion per la pinio de eiu
landaj interesatoj. Jen gravan alvokon sendas 
en la jaro l 98 la ru~a societo Espern al la 
organiza komitato de la internacia lcongreso 
·de kuraci toj (Paris 1900) pn la neceseco 
akcepti E peranton en la oficialaj kunsidoj kaj 
paroladoj: jen d-ro Lucas Championiere, pre
zidanto de la 3-a kongr~so de la Jnternacia 
Societo de Hirurgio, skribas pri la lasta k.on
greso de tiu societo, jus okazinta en Bruxelle : 
,, Estas certe, ke la multeco de la lingvoj neni
igas parton el la rezultatoj de tiuj intunaciaj 
kun\'enoj. Jam ne ekzistas la latina lingvo kaj 
Esperanto ankoraü ne ekzistas~. (Kompre-

l neble, en tiu frazo la autoro intencas diri, ke 
Esperanto ne ekzistas kiel oficiala lingvo de 
la kongresoj). Jen d-ro Kabanov el :\lo kro 
pruras, ke ee tiuj kuracistoj, kies lingvo esta 
oftciale akceptata en tiaj kongresoj, povas ilin 
plene prol1ti nur se ili ankaü konas la aliajn, 
same oficiale akceptatajn, lingvojn. Jen prof. 
Demosthen el Bucarest montras, ke malniulte 
da kuracistoj estas poliglotoj kaj ke la pli
multo scias nur sian propran lingvon, ke sekve 
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forperdi~as preskaü la tuta efikeco èe la inter
naciaj medicinaj kongresoj; tial, e la 14-a 
kongreso de Higieno kaj Demogra fio, okazi nta 
en Berlin dum septembro 1907, rrof. Demo· 
sthen esprimis deziron, ke kiel eble plej bal
daü Esperanto estu alprenita en eiuj sciencaj 
internaciaj kunvenoj. 

Sekvas dupaga listo de nemed icinaj kon
gresoj, en kiuj ankau similaj proponoj estis 
faritaj, ear en eiuj fakoj de la borna penso. 
penanta internaciigi, aperas sama malheipo, 
kauûta de la diverseco de lingVoJ. 

D·ro Krikortz el Stockholm praktike !
vis la demandon kaj en la jaro 1905 êe kon
greso de Fîzioterapio legis en Esper ,•to o:i
ginalan verkon pri la kuracado per ,-arno, 
kies teksto, kun franca traduko apu de, e as 
plene represîta en la tezo de d-ro Corre:. 

Aliaj medicinaj kongresoj ankaü a ·cep 
Esperanton lrnj en la fi.no de tiu unua api· 
tro la aütoro priraportas ra deziron, e pr~.i. · 
tan de la ,,Kazan'a medicina societo~, ki · 
proponis enkonduki Esperanton en la veno,
tan kongreson de la Rusa societo, fondita e:1 
memoro de Pirogov. 

Kaj ke Esperanto plene taügas por ·u 
dezirinda celo, la autoro pruvas per la ekze -
plo de niaj pli kaj pli sukcesplenaj kon œ· 
soj, precipe de la Dresdena, kiun partop renis 
1500 anoj, reprezentantaj 42 malsamajn li.ng
vojn kaj naciojn. 

En la II a eapitro d-ro Carret montras. 
ke eu en la trasereado de la alilandaj medî
cinaj verkoj, eu en la tralegado de la alilan 
daj medicinaj jurnaloj, eiu ajn kuracisto ren• 
kontas gravan malhelpon pro sia nesciad o de 
la fremdaj lingvoj. Sama barilo staras inte. 
diversnaciaj kuracistoj kaj ankaü inter kura
cîstoj kaj malsanuloj. Sed per Esperanto jam 
komencis .,dissalti la obstinaj baroj" kaj Ciu· 
tage plimultigas sciencaj artikoloj, publikigi
taj en Esperanto, eu de niaj s;,ecialaj, eu àe 
naciaj gazetoj. Tiuokaze la aütoro priparola 
la jam aperintajn tebnikajn jurnalojn kaj ver
kojn nScienca Revuo", ,, Medicina Revuo", ,, \ o· 
~o de Kuracistot, Anatomia Vortaro, F'arma
kologia Vortaro, k. t. p. Fine li altiras eies 
atenton al la grava jus fondita ., Tutmonda 
Esper anta Kuracista Asocio" (T. E. K. A.) 
kiu povas fari tiom da servoj al la kuracista· 
ro, kiom al Esperanto mem. 

La III-an eapitron la aütoro dedieis al 
la Ruga Kruco. Ciuj Esperantistoj ja scias pri 
la grava movado, entreprenita de leütenanto 
Bayol, per kies nelacigebla agado nia ligvo 
iom post iom sin trudas al la societoj de 
helpo al la vunditoj. En tiu paca kaj bonfara 
batalado du venkoj estas aparte notindaj: la 

jusa fonda de ·a ;ranca societo nE-;er a.n:o
Ruga-Kruco· : la eest o en la Dresdena ·c. -
greso de s-ro . fo_·nier, oficiala deleg ·:n ·e 
la Intemacia Cen,ra Oficejo de la Ruga 1': co. 

En la IY-a 'ap· ~o d-ro Corret pr ·tra;,;'éa_ 
la generalan prob,e:non de lingvo internacia, 
montras, ke, pro koakure meco de la popo ~ 
neniu el la nacia; !i.,g ·oj îam povos esti akcep
tita ; ke la latina lir:0 fO estas mortinta kaj 
cetere ne taüg~s por la esprimado de nun
tempaJoj kaj teh nî,,::a·oJ: kaj antaü ol alî"eni 

1 al la konkludoj, 1• p:ezenta s al la legantaro 
, du gravajn doku me;-:w~;i. re rkitajn de prof. 

Cart ,, pri Ling\·o m e~acia • kaj de rektoro 
Boirac ,,pri Esper ari-o~. 

La konkludo jn, o_-ici le szibskribitajn de 
profesoroj Bouchar d. cezprezidanto, Landouzy, 
deka no de la med i i:ia f akulta to kaj Liard, 
vicrektoro de la Par îza . a ernio, ni citas tie 
ei in extenso pro ilia g:-a e.:o kaj pro tio, ke 
ili resumas la tutan cnba· on de la verko: 

,,I. - La diverse o ·e .a lingvoj kaüzas 
en internaciaj medicinaj ·ongreso j ôiam pli 
grand ajn malfacilaj ojn. prec.re sentatajn kaj 
esprima tajn de t1uj meci: irus:oj, kies nacia 
îctiomo ordinare ne estas ati -ertata en la di
n:aj kongresoj. 

,, ).fultaj kongresoj esprim. la deziron, 
ke, por forigi tiujn malfacila}oj . orù alprenu 
e'1 intern aciaj kongresoj la • e pan lingron 
!n:ernac ian Esperanto. Ke '-aj e. ··i ee jam 
ak eptis tiun ei lingvon, ekze mple la pasinta 
rternaci a Medicina Kongres o en Lisabono 

ka' la unua Internacia Kong reso de Fiziot e · 
:-apio. en kiu komunikajo estis prezemi:a en 
~-Feran o de d ro Krikortz el tockholm. 

l ar Esperanto estas por eiuj facile ler
:1eb a kaj ebligas facile trakti medîcinajn te
xo;n: ear aliparte la eksperiment o de la in· 
ter::ia :aj esperantistaj kongresoj mon ri , ke 

e ligas tujan diskutadon pri la plej dî\•er· 
:;a, d andoj inter plej diverslingvaj kongre
sa.:1 J_ nekapabl aj sin kompreni reciproke per 

a; e. la naciaj idiomoj ; - tial estas de
·e gia uzado pli kaj pli generaligu en 

a ·:1:ema aj medicinaj kongresoj kaj, por tio, 
i:{e · · e_: de nun etam akceptata inter la ofi-

- voj de tiuj kongresoj. 
If. - Esta s egale dezirinde, pro la sa
.o: - ~- ke la aütoroj de medicinaj arti· 
a· e:-·oj, generale interesaj, postmetu 

er ·o resumo n en Esperanto, kiel fa. 
ris . e -z rn= e. d·ro Lambert en sia tezo de 
Zü--: h ;.-r. ·,a :eorio de humertordeco kaj kiel 
de mm · ar - .a rusa gazeto Hirur gio. Tiam 

1 
medic:n.;~.o1 e. Ciuj nacioj facile povos kon
stante : - , p · la novajoj de la fremda me• 
dicina ·:era:uro. 
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,.Ill. - La generala scio de la hel pa lin· 
gvo internacia Esperanto ee la medicinistoj 
tre faciligus la internaciajn medicinajn rila 
tojn, eu inter malsamlingvaj medicinistoj, eu 
inter malsanuloj kaj kuracistoj el diversaj 
nacioj. 

,,IV. - Tiu ei scio estus ankaü tre utila 
dum militoj por la ser\'oj de la Ruga -Kruco 
inter di ersnaciaj kuracistoj, flegontaj la vun
ditojn de la batalantaj armeoj, kiel ankaü in 
ter tiuj ei lastaj kaj la kuracistoj mem kiuj 
povus facile sin komprenigî de ili per helpo 
de specialaj gvidlibretoj, kies eldonado estas 
jam komencita. 

,,V. - êar la alpreno de unu el la nune 
Yivantaj lingvoj kiel lingvo internacia ne estas 
ebla pro la interpopola konkurado, kiu eiam 

1 malhelpos la diversajn nac10Jn interkonsenti 
pri la elekto de la lingvo de unu el ili ; 

.ear la alpreno de la lingro latina ankau 
ne estas ebla, tial ke, estante ligvo malno.a, 
gî eiam mal pli taügas por la dis, olvigado de 
la moderna tehnika lingvo, kaj estus necese, 
por gin uzi, gin antaüe simpligî kaj plenigi, 
kio nur gin farus malbona arta ling\·o; 

,, tial la elekto de neütrala idiomo, arte 
arangita kaj facile lernebla, trudigas por la 
rolo de helpa ligvo internacia, kaj inter èiuj 
pli malpli plenaj projektoj, proponitaj jam de 
Leibnitz kaj Descartes gis nia tempo, Espe· 
ranto estas la sola, kiu, posedante eiujn ne
cesajn kvalitojn, efektive poYis eniri la vojon 
de praktikaj aplikoj kaj en la tuta mondo jam 
posedas tre grandan nombron da adeptoj ", 

Tuja medicina helpado kaj memmortigoj en Odesa. 
En decembro 190 estas eldonita belega 

publikajo s. t. "Raporto pri tuja med icina hel
pado en Odesa". En tiu ei raporto trovigas 
statistikaj sciigoj kaj ankau interesa artikolo 
de d-ro O s t r o v s k i pri memmortigoj en 
Odesa dum 1903-1908. 11 pensas, ke la 
donitaJoj Je la raporto havas komunan inte
reson kaj tial mi komunikas ilin tie ei. 

,.La tuja medicina helpado" en Odesa 
estas fondita en 1903 jaro la 20-an de aprilo 
dank' al kapitalo, oferita de grafo L M. 
T o l s t o j, kiu longe ellernadis praktike la 
aferon en Vieno. Li oferis 100.000 rubl. (pres
kau 270.300 fr.). Estas konstruita aparta bela 
domo. La ., tuja helpado" estas administra ta 
de komitato, kiu konsi tas el kuracistoj de la 
stacio. La mastruman parton administras in
spektoro, havanta kiel helpanton unu sekreta
rion. Funkciadas 8 kuracistoj, 8 sanitaristoj 4 
veturigistoj. La stacio havas 10 eevalojn kaj 
4 kalesojn. La elspezoj estas eiujare preskaü 
30.000 rubloj, kiujn donas g r. Tolstoj. La 
stacio havas rnuzeon kaj bibliotekon- gi aran · 
8is en 1905 senpagajn kursojn pri tuja hel
pado. La nombra de èiuj kazoj estis dum 
5 jaroj 16,390, el kiuj 11,t}l+ (75,8%) elve
turaj, la nombra de ëiuj suferintoj 15 224 el 
kiuj viroj 8,443 (55,46°1o), virinoj 4 566 
(29,99¾), infanoj 2215 (14,1:'>0/o). La plej 
juna estis novnask.ito, la plej maljuna 103· 
jara. Lau karaktero de malfelie ajoj unuan lo
kon okupas èiuspecaj difektigoj - 8 9-1-6 
(58,76%), duan malsanigoj - 3,98 ('.]6,2u/o); 
plue sekvas venenigoj - 2,290 (15,04%) el 
kiuj memvenenigoj - 1,060. 

Plej grandan intereson en la raporto pre
zentas la statistika esploro de d-ro Ostrovski 

pri memmortigoj. La unua konkludo, kiun 
faras la aütoro estas, lœ memmortigoj en 
Odesa ega le !au ilia absoluta kaj relativa nom
bro montras minacantan karakteron, kiel oni 
vidas el jena tabelo : 

Jaroj L11gaularo llraiarnrli oj J Po1 lûO.IJOO 
1904 -1- 7.000 22+ 45,9 
1905 507 .600 256 50,43 
1906 +4-0.000 305 69,32 
1907 -l-91.800 356 72,38 
1908 (3 IDOO. 20 ta1.) 500.000 151 98,80 

Tiuj ti ciferoj estas ankoraü pli frapan
taj, kiam ni komparos Odesa'n kun aliaj 
urboj. 

Por l 00.000 da logantaro en 1904 havis: 
Ode a kun 4 7.000 log. 45,98 memmortigoj 
Varsovio ,, 737,000 ., 29,00 
Vieno ,, 1.780,000 ., 26,00 • 
Praba ., 515,000 ., 17 ,00 
Münhen ., 500 000 ., l 2,5 

" Vilno ,. 200,000 ,, 6,00 
Leipzig ., 500,000 " 5,00 " Riga ., 325,090 " 2,00 .. 
Dresden ,, 602,000 ,, 1,2 

Odesa okup11s la unuan lokon inter 
grandaj urboj rusaj kaj alilandaj koncerne la 
grandecon de relativa cifero de memmortigoj. 

Plue, la proporcio inter memmortigulinoj 
kaj memmortiguloj estas 100. O. Tiu ei fa
kto por Odesa estas signifa, precipe se oni 
konsideros, ke en la tuta nombro de logan
taro unuan lokon okupas viroj (53,7¾), duan 
virinoj (46,3¾). faksimumon de memmor
tigoj donas la ago 16-20 jaroj (32,16°/0), 

plue sekvas ago 21-25 j. (26,35), plue a&o 
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26 - 30 13 l 9°10), t. e. 6Q do:: ti uj mem mor • 
tigoj okazas en la ag o Jf)- -,0 jaroj. 

ln ere e estas, ke pcr viroj mak simu· 
mon e memmortigo j Jonas la ago de 40 --F• 
jaroj (h9,1ï " o), dum por .rinoj la ago l6- :.C 
j . (67 ,0.J.0,0 ) . Premant ajn ciferoj n prezen tas la 
me mmor igoj inter infano!-

Dum en la Jaboro de d-ro Fal kner 
pri la ama deman da en l '0-- 1 9 jaroJ 
est as kolektitaj nur 11 kazoj de memmor ti oj 
ee infa noj (sur 40 1 memmo rtigoj ), en la ra 
porto priparolata trov 1g dum 5 jaroj 67 ka
zoj (viraj 27 virina j 40). La plej malgra nda 
a~o de memm ortigin o; e tas 12 jar oj (3 lia 
zoj) ; 15 jar. montra -L ·azojn. Entute por 
unu jaro en Ode a e .a 13,4 memm ortigo 
inter infano j . 

La eefaj memmonigilo j e stas veneno_. 
memvenenigo j prezenta ïô ,42ui. de eiuj mem
mortigoj Viroj uzas ene non t:n 57,90 %, v~
rinoj en 91,29 • : duan lokon okupas paîà; 
iloj (9,3 ~). trian mempe ndigo (6, 2 ' .%') k . t. p. 
El veneno j un11an lokon okup as NH 10H 
(5l,6 °lo de ôiuj menw eneni goj, du m en Kie\ 
19,95~,o, en \"ar ovio 17,37"/u,en L6dz + 0• 

Jen la konkludoj de la aütor o . 

1. En C je.:-a la multiga "'e memmor-
titoj alprenas er.oz an, minac an·an karakteron. 

2. Ou m asta tempo la ab_ol uta kaj re-
lativa cifero dt ne:nm ortigoj e j esa preskaü 
duobligi s . 

3. Lau la · ... amo de relat i ·a propo rcie al 
logantaro ) cife de memmor ti oJ desa inter 
multaj gran daj rboj okupas un-an loko n. 

4. La no _ ... ro de rnem m rtigulinoj en 
Odesa absolu e - 1.; relative supe ra_ la nombron 
de memmo rtigu..oj. 

5. La pie -.:itika por la mem mortigulo j 
ag o estas 16-~0 jaroj. 

6. Por ~. ·no· la kritika ma k imumo fa
las sur la ag 1.' de 16- 20 jaroJ. por yiroj 
ur -+ l-45 jar· . 

7. En Qjesa la plej ofta maniero de 
memmortigo e : - memveneni go. 

' La ir' o~ uza s memvenen igo n preskaü 
uoble pli ofte ol rjro j. 

9 . La plej ra'.lda nombr a de me mmor 
igoj oka·~as prin empe . 

10. La plej granda n nombro11 de mem-
mortigoj pr; zen· s personoj senprofes iaj 
ï ,58"lo). Si. med. G. Kraj:;;. 

Ode- T rg ovaja 45 log. N. 2. 

La T. E. K. A. kaj la Budapesta kongreso. 
La gisnun.1jn ,,internac iajn medi cinajn 

kongr e oj n - ni devas n omi pl1guste . ger · 
mana -fran a-anglaj medici naj kongres oj " , sed 
nen iel "intern aciaj " . ur la suprenom itaj 
:3 na cioj pova do ricev i e:ujn profitojn, kiuj n 
liveras la kongr eso , t. e. i:-ovas havi preleg ojn 
en si1 patruja Jing vo, pova faci le plivastigi 
la rundon de iaj konatuloj k.. r.. p. 

La rcprezenta ntoj de aliaj nacioj, precipe 
de la pli malgrandaj, tre malmulte profitas el 
la kon g reso, e ili ne kanas sufiée bone unu 
el la su praj lingvoj kaj ne pavas libere gin 
uzi. Ni nu r imagu al ni la situacion de Hun
garo , vedo au Ruso k:iu kona s nur sian na 
cian lingv on .. Ti aj kolegoj estas suf 1êe mu lt
nombraj kaj por i!i I kongreso perdas la 
plej g ran da n part on de , alo··o kaj farîga nur 
pli au malp li inter e a prezt:ntad , en kiu la 
rolon de aktoroj Judas Germanoj. Franco j ka j 
Angloj . 

Por ke la kongresoj e l' efektive in e r
n ac i a j , t . e. por ke eiu kuracis to, ende
pende de sia nac ieco, po,Tu plene profiu de ia 
kongresa j aran goj , ni devas depreni de 1li la 
3-4 lingve con kaj doni al ili unu lingv on, 
devigan por éiuj kongresanoj. Mi ne ha ltado 
plue ee la grandaj ut1loj kiujn alportus la 

unulingv eco al la kura ' aro, al la scienco 
· ~ al la kongreso j me . . tar tiu ei temo es

ti multfoj e prîpar oli a en d:vers aj tempoj. 
La unulingveco e a_ a va rmega deziro 

de la kuracistaro jam delon e. ed de la de
ziro gis la efektivigo estas ·a ·re ma lproksime . 
. ï ne povis gis nun a ni!! a celon, èar ni 
ne e rî multnombraj, Car n: r t:zemîs en eiu 
ku racis ta kongreso malgran dar are on , mala
peranta n en la amaso da nee~Ferami stoj ... 
Estu ridinde, se tia areto pos :t. ·~ ·a en kon-

1 dukon de E speranto en la kongr e- ~. 
Tia n postul on povas nur preze · rava 

mulmombr a organ izacio de ko.trac~- _ -e pe· 
rantis toj . 

De unu duono da jaro ekzi .a 'a ., T ut
mond a E sper ant a Kuracista. c,o .. T.E.K.A), 
kiu rapide di vol\'igas ·a: endube an kaü 
estonte disvolvigos, .::1r ~. ïdeble trovis sim 
pa tion en vasta~ ron..::o· de kuracistoj, &is 
nun ne e peran ·raj. La T. E . K. A. kal· 
kulas jam ~irkau 500 anojn, disjetitajn en la 
tuta monda . A ante in ur la gra\'a nom
bra e :a· a ,oj, T. E. h:. A. povus postuli de 
la kon 0 re j e rar oj la of1cialan alprenon de nia 
lingvo . komenc e kiel unu el akceptitaj lingvoj, 
po te kiel unika, deviga por èiuj, ling vo, 
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La Centra Komitato de la T.E.K.A. efe
ktive okupis sin pri tiu ti tasko kaj se gi 
trovos subtenon de siaj anoj , gi esperas, ke 
ni jam en tiu ei jaro havos praktikan sukce
son , kiun ni atendas de multaj jaroj. 

Gis nun T.E.K.A . taris jenon: estis aran
gita .,Budapesta Kongresa Komisio" 
kiu kune kun la Centra Komitato de la 
T.E.K.A. organizos la aferon. En la Komision 
eniris sekvantaj kolegoj : D-ro Sidlovskij kaj 
D-ro Kabanov - oskvo, D-ro Kovats -
Budapest, D-ro Leon Zamenh of - Varso vie, 
D-ro Rothschuh - Aachen, D-ro Artigues -
Versailles, D-ro Legg e - i\lickleover kaj 
D-ro Skalkowski - Lw6w. 

Budapest tuj respondis al la unua alvoko. 
D-ro K6vats kune kun aliaj kolegoj fondis 
en Budapest .,Hungaran Esper . Kuraci
s tan Gru p on" por aferoj de la venonta kon
greso, alie fondis ligilon, kunigimtan nin kun 
la kongresa estraro, krom tio, dank' al la 
penoj de la 11Hungara Grupo" kaj la "Kon
gresa Komisio" la kongresa e traro jam ko11· 
sentis allasi nian lingvon por la diskutado en 
la sekcioj. 

Tiamaniere la fundamento jam estas fa
rita. un restas le plej grava afero, la sub
teno de la vastaj rond oj de esperantista ku
racistaro. Mi do turnas min nun al eiuj ko · 
legoj kun afabla peto respondi al la alvoko, 
dissendota de la ,, Kongresa Komisio ", kiu 
invitas al la plej multombra partopreno en la 
Budapesta Kongreso. 

Mi nur deziras aldoni, ke laü mia opinio 
par atingi nian celon ne suf 1eos alveturi Bu
dapeston, sed ni devas plenumi ankoraü je
najn 4 konditojn : 

1) ni davas esti multnombraj, 
2) ni devas fi u e p a r o li Esperante, 
3) ni devas parto preni en la dis k u

t ad o en la lingvo Esperanto ka i 
4) ni devas peni ara ng-i ,,E s p e ra n tan 

ekcion". 
Al 1) La multn om breco estas la plej 

grava kond ieo, por ke ni povu pruv i, ke Es-

Revuo 
Klimatologio. 

a I i t (Totmos-Heluan )- Rimarkoj el 
Egipto. (Medic. Kli11ik 1908, n ro 39). En 
lastaj tempoj la egipta klimato kaj giaj sani
gaj indikacioj vekas eiam pli la generalan 
intereson, sed ne eiuj priskriboj estas tustaj 
kaj veraj: .,Egipto estas ankorau èiam lando 

peranto havas nun reprezentantojn inter la 
kuracistaro de Okcidento kaj Orienta, de Sudo 
kaj ordo. Tio ti estas la plej bona reklamo 
por ni kaj por la T.E.KA. 

Al 2) i nenion devas aldoni, Car tiu ei 
kond ieo estas memkomprenebla. 

Al 3) Ni nepre devas partopreni en la 
d i s k u ta do dum la sekciaj kunsidoj de la 
kongreso , por montri al la eeestantoj, ke esta 
eble libere paroli Esperante pri sciencaj de 
man doj kaj ke nia lingvo sona bele. Sed 
ear la plej multo de eeestantoi na kompren r s 
la vortojn de nia samideano, mi proponas, 
ke eiam eee tu en tiaj okazoj iu kunfrat0 -
ge rmana an gla aü franca esperantisto, kiu 
tuj tradukus, se bezune, la esperantan paro
lon germanen, francen au anglen . La orga
nizo dè tiu ei afero . ee volonta helpo de niaj 
samideanoj ne estos tre malfacila. Sed antaü 
ol partopreni en la diskuto, ni <levas bone 
interkonatigi kun la koncerna temo kaj antaüe 
prepari niajn rimarkojn. 

Al 4) Laü mia opinio estus tre grava 
kaj uti la, se la kongresa estraro havas ne
nion kontrau tio ei, arangi dum la kongreso 
l-2 pure Esperantaj n kunsidojn, en 
kiuj èiuj prelegoj kaj diskutadoj okazus en 
la lingv o Es peranto kaj al kiuj ni invitus 
multa jn kongresan oj n - neesperàntistojn. 
Tio e i estus "provo èe la kongreso de eston
teco" k iu montrus okulvideble, kian grandan 
harmonion kaüzas la unulingveco kaj kiel gi 
detrua eiujn nacia jn diferencojn. Tiaokaze 
ni devus antaiie elekti 1- 2 temojn, trovi 
referantojn kaj preparigi por la diskutado. 

i do devas : v et u ri B u d a p e s t o n, 
f I u e p a r o 1 i E s p e ra n t e, p a r t o p r e n i 
en I a k o m u n a di s k u ta d o kaj p e n i 
arangi "Esperantan Sekcion". 

Mi estas konvink ita, ke se ni alpasos 
al la laboro kun fervoro, ni sendube venkos, 
rit igos la T.E .K.A'n per centQj da novaj anoj 
kaj ekvidos en la sekvonta medicina kon
gres o nian lingvon, kiel sole por èiuj de-
vigan. D-ro W. Robin. 

sc1enca. 
de miraJoj kaj de fantazio". La klimataj fak
toroj de Egipto estas g ia konstanta, hela kaj 
suna eielo, eksterordinara sekeco de l'aero kaj 
somera vintrotemperaturo, sed ili ne estas en 
la tuta lando egalaj. Inter la meteorologïaj 
kondieoj de Heluan en la malsupra Egipto 
kaj de la klimataj stacioj Luksor kaj Asuan, 

1 ku~antaj 700 kaj 900 km. pli sude 1 ekzistl\s 
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granda diferenco, kiu· por malsanuloj en la 
vintraj monatoj ne povas esti indiferenta. En 
Heluma la meznombra varmeco estas je 4-5° 
pli malalta, tial la relativa malsekeca de la 
aero estas pligranda ol en Asuano, kie ankaü 
la efikado de la sunradiaj pli ol tri harojn 
plilonge dauras. Asuano havas en la vintro 
meznombre 10½ da sunaj horaj, Heluana 
nur 7 horojn 18 minutojn. Dum januaro su· 
peras en Heluano malvarmeta, malagrabla 
aero tiel, ke en la sanigejaj la eambroj ko
ridoraj kaj banCambroj devas esti hejcataj, dum 
en Asuano la meznambra temperaturo je 9. 
haro matene estas 15° kaj ani tute ne beza
nas hejti la Cambrojn, kio Cio ne restas sen 
influa por nefrituloj. Cetere la aütaro, prakti
kanta jam la sepan vintron en Eigpta, kan
fesas, ke eè en Asuano okazas dum januaro 
kelkaj malagrablaj tagoj. • La dezerto faras la 
egiptan aeron tre seka, kio taciligas la to
lern.don de alta temperaturo kaj estas gran
dega saniga faktoro de la egipta klimata, 
aganta kiel daura vaporbana, pligrandiganta 
la hautan sekrecion kaj sparanta la karon kaj 
renojn. La klimato de Heluano respandas al 
bela frua somero en :1\Iezeuropo, sed A.suano 
estas la plej varma kaj plej seka loko kaj 
8uste tial gia klimato estas por nefrituloj vera 
sanigklimato. Se oni diras, ke par nefrituloj 
estas tie èi dum la kvin vintraj rnonatoj t. e. 
de novembro ~is marto tro varmege, tio estas 
nur fablo, disvastigita en malsupra Egipto, 
ôar en januaro tie êi eê ne estas suCTee var
mege por tiaj malsanuloj. Por ke do la ku
racado de nefrito en Egipto estu sukcesa, oni 
devas en komenco de no,·embro veturi direkte 
Asuanon kaj resti tie gis mezo de marto, 
tiam nur oni pavas tra Luksar ,·eturi Helua
non, eventuale en :Mena-Huson kaj resti tie 
gis mezo de aprilo, èar en Heluano nur la 
\'armeg;.i aprilo efikas vere sanige por nefri· 
tuloj. Sed Jaü malnova skemo la mal anulo 
elveturas ordinare en komenco de no\'embro 
au ankorau pli malfrue el Europo, restas kel
kajn tagojn en Kairo, vojaga Heluanon, pa
sigas maksimume januaron en Asuana kaj 
veturas tra Luksor de:1ove Heluanon. por ke 
êe fino de marto au komence de aprilo reveni 
Europon. En tia maniera li uzi eie ,,mildan 
aeron de frua somero", seJ ee ne svitis su
fièe, kio por li havas la plej gravan signifon. 
Cetere oni povas observi pli maJmultigitan 
urinadon pro altigita hauta funkcio êe nefri
tulaj nur dum la varmegaj tagaj de no,·em
bro, decembro kaj marto. 

La samo, kion ni diris pri nefrituloj kon
cernas ankaiî reiîmatismulojn kaj podagrulojn, 
5ed malsanajn je la koro oni devas ekskluzi. 

1 
Alla estas la afero pri ftizuloj, ee kiuj la re
zultatoj de klimata kuracado en Egipto egalas 
la kuracrezultatojn en altaj montaroj · por ili la 
supra Egipto povas esti indikata nur en de
cembro, januaro kaj eble ankorau en februa• 
ro; sed ee tuberkuloza de renoj, veziko kaj 
artikoj denove Asuano estas indikata. Kon · 
cernante la neiîrastenion asertis kelkaj en la 
lasta tempo, ke egipta klimata gin malbane 
influas sed la aütoro pensas, ke egipta v-o
jago, nature ne en la varmega somero. al 
neiîrasteniulaj bone faras. Ili trovas tie trank· 
,ilon, sangon de l'êirkauajo kaj naturo, lielve
teron, refresigon kaj diversecon; cerce, kiu 
kun la grandaj societoj de Kuk au Stangen 
trenigas de templo al templo, ne elkuracos 
sian neurastenion. Kiu intencas korpe aü spi
rite labori, ne resanigas en Egipto kaj ,erigas 
tie ei la frazo de la antikvaj kuracistoj: ,, :s'oo 
hic curatur, qui curat". La anglaj kuraci toj 
konsideras Asuanon por certaj neurasteniu oj, 
precipe por sendormulaj, guste kiel specifika 
karac!oko. Ofte oni audas, ke ,,en Egip o la 
homo ne .svitas ". Oni de vas tion kornpreni 
kungrajnadasalo(cum grano salis), êar 
kiu fizike laboras, bone svitas; sed oni devas 
eviti la vitadon, par ne malvarmumi, tial oni 
rekomendas malrnulte da aktivaj, sed pli da 
pasivaj movoj en la suno, kiel veturadan en 
droskoj, pasrajdadon sur azenoj, eevaloj kaj 
kameloj. Nur en la dezerta oni ne svitas mal
grau flzika laboro, ee en plena sunbrulo, w 
tie la aero estas tute seka. Do la estado en 
dezerto plenumas en kiel eble plej ideala ma
niera èiujn kuracpastulojn. Tial ankau la ger
mana pensiono eüfeld arangis dezertan en -
daron proksime de Asuano kaj la anglaj tiel 
same tre rekomendas la tendaron en dezer o 
(,,camping in the desert"), kie la aero e tas 
pli pura kaj ankorau pli seka. Krom ·o en 
la tendo la temperaturo estas pli egalmezura 
kaj la sacieta etiketo pli libera, ol en hotelo. 
Certaj kuracistoj rekomendas al la ma anuloj 
porti ankau egiptajn vestajojn, kiuj e a pli 
oportunaj kaj sanigaj; por eiu okazo mallar• 
gaj vestoj estas evitindaj, ear ili . a ·a itigas 
la aliron de la aero al la haüto. kie unk
cion ni guste intencas plialtigi. D- ·o Fels. 

., 
Hirurgio. 

Sud a k e vie. Ezofagoskopio êe diver
tikuloj de ezofago. Kunekzistado de la pro
funde kiisanta trakcia divertikulo kaj de la 
kancero de stomako. (Hirur...-fo l!i08, n-ro 
143. Moskvo). 

Rakontinte en la komenco e sia verko 
historiajn donita Jaj n pri esplorado de la diver
tikuloj de ezofago per lumigiloj, S. parolas 
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pri patologio kaj klasifikado de la divertikuloj 
kaj daurigas la statistikon de Stark', kiu gis 
1900 jaro 1·1.1Iektis L 7 l,azojn de la pulsiaj 
kaj 250 kazojn de la trakcîaj divertikuloj. 
Dum 1900-1907 S. trovis en medicina lite
raturo 61 kazojn e la pulsiaj kaj 3-1-kazojn 
de la trakciaj divertikuloj. Plue S alkondukas 
resume 2-l- l;:azojn de I divertikuloj, kie estis 
farita ezofagosli:opio kaj detale tak a la rice
vitajn ee tio czofagoskopiajn bildojn. La l,azo, 
kiu igis fari tiun êi artikolon, estis observata 
de S . en la kliniko de prof. Djako11ov. La 
malsanulo (33-jara) dum !) jaroj suferis ron
dan ulceron de la stomako. Lastatempe la 
doloroj ee li pligrandigis kaj aperis la mal
helpo por traira de la nutrajo . Ce la ezofa
goskopio du centimetrojn antau la knrdio 
estas vidata ln enireJO de la divertikulo; tiu 
~i enirejo tralasas sondilon je tri centimetroj. 
La supozo, ke tie ei esta cikatra mallargigo 
de la kardio sur la bazo de cikatrig , de sto 
maka ronda ulcero, ne pravigis kaj la provo 
de sondado tra ezofagoskopo kauzas tre for
tajn dolorojn. êe gastrostomio montrigis ke 
tuta malgranda kurbajo de la stomako estas 
okupita per la neoplasmo. La divertikulo en 
tiu ei kazo devenas, Jau S., de tio, ke la ronda 
ulcero lokigis proksime de la kardio kaj cika 
trigante adheziigis al la parieto de ezofago; 
tio ei faris gian elstarigon. La apero de la 
neoplasmo estas Jau la sekundaria feno
meno, al k.io favori,, la longedaiira ekzistado 
de la stomaka ulcero . D- ro oboleu. 

A. P uèko w ski . Ka1.0 de mallargigo 
de traheo, sanigita per inj cktado de fibroli
zino kaj kateteriz2do. (Ruski r·,-ae 1909 
>i-ro 2) . Ce 39-jara ,·irino sekre de sifili o 
ekzistis cikatro, kiu mallargigis la traheon en 
alteco de dua kartilaga rinµ;o. Dum 2 rnona
toj si ricevadi Biet'an mil,sturon kaj kate
terizadon per Schrütter'aj kateteroj; sed tiu 
ei kuracado resti sen rezultaco. Tiam oni 
komencis fdfi samtempe ku:1 katet rizado sub
hautajn injektojn de fibroliz:no. Dank'al pli· 
moligo de cikatroj per Obroiizino post du mo
natoj de tiu ei kuracado aperis eminenta pli 
bonigo de objektivaj Lcaj subjektivaj simpto -
moj . D-ro I. Kreiiicki . 

H o l o d k o v s k i. Kazo de obstrukco 
de iotestoj, (Hi rurgio 1908, n-ro 143. Moskuo). 

La malsan ulino 35-jara enigis la malsa
nulejon pro obstrukco de intestoj, kiu daüris 
dum 15 tagoj. Kauzo de la malsanigo estis la 
falo de la stuparo ; post tio aperis lcolikaj do
loroj en abdomeno, mallakso kaj vomado; la 
vomajoj prenis de tria tago de la malsanigo 
la defekaja n ka rak teron kaj dum 4 lastaj ta
goj eesis. La malsanu lino es tas tre konsumi 
ginta tre malforta.; la abdomeno estas dis-

blovita, en gia malsupra parto estas la tu 
moro; pro granda di blovigo de la abdomeno 
estas malfacile difmi la ecojn de tiu-ei tumoro. 
Duan tagon post la enjgo en la malsanuleJon 
ape ris sufieegaj defekadoj, kiuj daur is pres
kau 2-l- horojn. Post tri tagoj estis farita lapa· 
rotornio: es tis trovita granda hsto de la dekstra 
ovario; tiu-êi kisto estis tran tordiginta sur sia 

1 
piedeto kaj èirkaüita per multenombraj adhe
zioj kun la peritoneo, oment o, intestoj kHj 

1 utero. Sur la malantaua suprajo de la tumoro IH 
fortike alfiksiginta Jaeo de jejuna intesto for
mis fortan lransflek,on, kie, videble, estîs la 
malhelpajo por la trapenetrado, - ear la al
kondukanta fino estis rîmarkeblc hipertroflinta. 
Post la disigo de êiuj aèhezioj la tumoro estis 
forigita . La malsan ulino resanigis sen iaj pluaj 
pligravigoj . D-ro Sobolev. 

V. Gomolicki. Kazo de hronika hi
perplastika tuberkulozo dt: cekumo. (R11ski 
T raê . 1909 11 ro :.!). 35-jara ririno suferis 
dum 5 jaroj je cloloroj en ventro, lak oj, fe
bro, tremfrosto nokta Srito. e esplorado c,ni 
konstatis peristaltikajn mol'ojn de intestoj kaj 
en la regiono de cekumo uHèe malmolan 
nemoreblan tumoron, harantan èirkau 8 cm. 
de longeco kaj 4 cm. de largeco. êe obduk 
cio oni trol'iS preskaû en tuta maldika intesto, 
cekumo kaj apendico rermojda rastajn tuber
kulozajn ulcerojn kun cikatriginta fundo. La 
mukoza membrano de tuta rekumo prezenti· 
gi , kiel cikatra up:-aJo kun nemulÎ:aj ulce
roj ankoraii ne cikatrigintaj. Cirkau cekumo 
kaj apendico 1·ermojda malno\'aj kunkre ka
Joj kaj sur muskolo psoasa karerno, haYanta 
la grandecon de kokina 010· gi lrnmunikigi -
kun lumo (interna ) de aµendico kaj enha1 is 
putropusan fluidaJon. En la puso kaj en de 
tranêajoj estas trovitaj bnciloj tuberkulowj. 
Dum la rivo de la pacientino la cliagnozo 
ance 'igis inter tuberkulozo karcinomo kaj 

aktinomikozo. ::-.Calgrau multfoja esplorado oni 
neniam troris en la elpurajoj la tuberku lozajn 
bacilojn. D-ro 1. Krent'cki. 

V. Gaud i an i. lnflama stenozo de rek
tumo, (D e11t. Zeit chr . f. !Tir. Vol. 9ü ka
jero 1-3). Silili o, gonoreo kaj tuberkulozo 
estas la plej oftaj kauzoj de la inflamaj re
ktumstenozoj ; la disente ria etiologio ne estas 
ankorai:i certa. La tuberkulozo de rektumo 
estas pli ofta, ol oni gis nun opiniis. êe pli 
facilaj angoj kaj en la komenca stadia oni 
povas sukcese apliki malrapidan largigadon. 
En progresintaj kazoj re tas nur operacio 
konsistanta preskaü eiam en resekcio aü am
putacîo de rel<tumo. • n pli progresintaj kazoj 
nur preternatura anuso po,·as mildigi sufe-
rojn de la pacientoj. D-ro J,è/s. 
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Hildebrandt (Berlino) Kuracado de 
hipertroîio de prostato. (Tlierape11t. ,llonats 
hefte 190 ', decemb1·0). La hipertroflo de la 
prostato pasa en multaj kazoj tute ensimp· 
tome, kontraüe en aliaj gi kaüzas dau.ran 
kriplecon au et la monon. ).falgrau tio ekzis
tas nur ma!mu!taj malsano.", ... e kiuj la kura
cisto kiel tie èi, povas per proporde implaj 
nmedoj reteni ofte la pluan dis\"<JIVon de la 
pro eso, forigi gravajn uferojn kaj rebonigadi 
farton de malsanu!o gi la rmo. . ·i ne po e
da rimedon, por bari pluan kreskadon de 
prostata glando. kiel ni ankaü ne pov s per 
medikamentoj forigi la turmentajn mal ane
rojn. 

l. Hiperglilcemio per si mem ha as por la 
gangrenigo malgrandan ignîfon; se tamen la 
gangrena jam is\·Ol\·igis, la troeco de ukero 
en la . ango fa, ora la aligon de sepsaj în-
fektoj. '.!. Acetono estas por la gangrenigo 
versajne en ignifa, ankau aceto-vinagra acido 
e tas en i èi riia o nur malmulte malutila. 
La hemia korp . fa ·oranta la gangrenon e tas 
la -ok i uœra r •. ed anl<au gi ne pova 
kauzi gan •renon en amtempa arterio- klerozo. 
3 .. -\mon:ako ~e1 ·a..:. 1-::iel indikatoro, por di
fini la 0 radon Je la acidaJa venenigo . ·e 
lia kvan o e ta en ...!-+ horoj pli ol I gm., 
<mi e a tion kon idt:ri kîel in ïkacio kon• 
rau o eracio. e ceptante urüajn kazojn. 4 .. ·e

fmo ha\"a;; ·ur gangreno nenian influon, e 
r lia. ig, s nature la dangerojn de operacio kaj 
narkozo. :-). La plej graYa faktoro por gan
grenigo e tas la arteriosklerozo .. -ed esta ri· 
markin ·e, ke ankau longedauraj kazoj de dia
beto po· a· trapa i en arterio klerozo, la la-
ta do ne esta - enpera sek o de la unua. 

Inter senila 1aljunula) kaj diatieta gangreno 
ekzistas diferen ... o e diabeto la mal eka formo 
de gan 0 reno s as . li ofta ol ee sola arte rio
sklerozo. ·e !a la · a la gangrena estas kauzita 
per i !1emio, l:C la ·,abeto per malpletoro kaj 
pluii, hemie agan a. malu ila faktoro. fi. b.n 
prognoza rilaLO kaj precipe koncerne opera
cian entreprenon la alteco de la angopresio 
ne ludas malgmvan rolon. Tre aira presio 
ate ta pri mul e progre intaj arteri sklerozaj 
:~ani(oj kaj versaJnl! pri nerrito, dume alillanke 
nenormale mdalta Fre~io e tas kaüzita de 
generala malforteco. D-ro Fels. 

Bion di. Kuracado de tuberkulozo de 
perma aparato ( .1/r-di . 10:linik 190rl, n-ro 7). 

purn la 31. kongreso de la ocieto de italaj 
hirur 0 oJ, okazinta dum la ~ï. kaj ~·.de okto
bro en Romo, parolis prof. Biondi pri kura· 
cado de tuberlrulozo de perma i temo kaj 

1 veni al jenaj J·onkludoJ. La mal ano jam de 
la unua komenco emas al dis\"a tigo kaj pe
ne rado ; operacio tial nur tre malofte pova 

J sanigi la I kalan proceson, en la plejmui taj 
kazoj gi eè ne povas maU,elpi la geileraligon 

Bankuracadoj, apliko de jod kaj Jiaj 
derivatoj, ludintaj antaue grandan rolon, mon
trigis senutilaj. La trinkado de minera ak\"oj 
estas direkte malhelpa, ear la plLigita ·ekre
ciado ubtenas la hiperemion en urogenitala 
trakto. Grandsignifaj estas la higiene-dietaj 
porskriboj. La pacientoj derns e\'iti èion. ek
vigantan kongestion al la pro tato. La man
gajo estu facile digestebla, evitendaj e ta 
opulentaj mangadoj, malperrne endaj alkohu 
loj en grandaj kvantoj, pre-:i e pezaj bieroj 
kaj vinoj, tiel same akre picitaj mangaJoj. 
Kiel trinkajo taüga mineralakrnj kun mal
multa karbonacido, malpeza Leo kaj lakta Lca
fo. Generale oni limigu abundan trinkadon 
precipe Ve pere. La intestan funkciadon oni 
devas reguligi tiel, ke estu èiutage sunea mal
plenigo. .i{orpaj 1110,·oj e tas en moderaj li
moj absolute ufüaj male e ta malutilaj gran
daj streeadoj sportoj, rajdado, longa vetura
do per fervojo a11 veturilo. Oftaj varmaj ba
noj kun sekvanta frotado bone efikas ed 
oni devas èe tio bone gdrdi la pacientojn de 
malvarmumo. Precipe la ventro dern e ti 
èiam varme tenata, kion atentu bone la pa
ciento ankaü nokte, se li leviga , por urini 
aO sin kateterizi. iam li akurate obeu la be
zonon de urinado, por ke la veziko ne e tu 
tro plena. e la urinado ne sekva tuj, li 
faru iom da movado en rekta ~ituacio au pre
nu .a rmegan idbanon. Kiel ek cesoj en Ba· 
ho, tiel ankau ekscesoj en Venero estas rnal
permesendaj. En la plua dauro la regula, 
asep a kateterizado prezentas anlwraü èiam 
la suverenan kuracmetodon de la pro tathi· 
pertrofio. ed en kome 1ca stadio katetero 
estas sole indikata èe akuta urinretenigo. e 
la kateterizado jam ne helpas oni elcranèu 
la tutan glandon kaj se la farto de la mal
sanulo tion malpermesas oni faru la endan-

l de la tuberkulozo . Bazante ur multaj anato· 
miaj esploroj kaj klinikaj eksperimentoj B. 
rekomendas konservativan kuracadon per en-

~eran cistotomion. D ro Fel . 

Eugen e H. E i in g. Amputacio kaj 
diabeta gangreno. tJled. Record Fol. ï-1). 

sprucigoj en malkovritan sperman kond uki· 
Ion (vazon deferantan) kaj en testikon, k:ies 
utilo estas triobla: unue oni kontraub atalas 
tiel la lokalan mal anon, due la origina formo 
de testilw re tas nesangica kaj fine ties funk
cio restas entute au almenau parte konser
vata. Kiel plej bonan kuracmetodon de test i
ka tuberkulozo li rekomenda en. prucigojn de 
jodo, proponitajn antau '.:!6 jaroj de prof. Du-



voto DE KURACISTOJ 67 

rante kaj aplikatajn de tiu ei tempo èiam de 
li kaj de liaj disciploj tiel, ke nune èi tiu me· 
todo, almenau en Ttalujo, estas generale dis
vastigita. Oum la diskutado post tiu fü pa
rolo -êiuj diskutintoj certigis la valoron de tiu 
êi sanigmanîero kaj prof. No\'aro akcentis, ke 
de pli ol 20 jaroj, t. e. de la tempo, kiam li 
aplikas la metodon de Durante li neniam plu 
bezonis fari kastracion. 

D-ro Fels. 

L. Lie k us. Al la demando pri prima
naJ malignaj neoplasmoj de omento granda. 
(Primaria sar komo de omento). (R11ski Vraê 
1909 n-ro 2). La autoro tro,·is en literaturo 
nur 10 kazojn de kredinda primaria sarkomo 
au karcinomo de granda omento. Li mem 
priskribas detale unu kazon de primaria mal
grandoe !la sarkomo de omento ; la neoplasmo 
estis granda, kiel kapo de grandaga homo 
kaj donis metastazojn en peritoneo. 

D-ro I. Krenicki. 

D ni t r en k o. Unu kazo de galbroofta 
fistulo. (Vraê. Gaz. 1909, n-ro 2). La au
toro donas literaturon, eti0logion kaj simpto
matologion de la malsano kaj detalan malsan
historion de sia kazo kun resanigfino. 

D-ro Sobolm 

\ ' i c t or au c.h et. Hirurgio de la hi
pofüo (La Cliniq11te 1909, n-ro 1). Malfacilega 
operacio pro la loko kaj la apuda3oj de la 
organo. Oni gin faras en la okazo de dangeraj 
malordoj (premo sur la kiasmo akromegalio, 
degenerigo adipoza de la organo genitala ). 
I. Diagnozo: 1. Radiografio montras la san -
gojn de la selo turka lauprofunde !au.large 
(neoperaciebla), lau am bau direktoj. '.! Vidaj 
malordoj : ambauflanka temporala mallargigo 
de la Yidkampo, (neniu malvigligo de la pu· 
pilaj funkciadoj dum oftalmoskopia ekzameno), 
okula atro llo sen neurito. 3. Akromegalio, 
degenerigo adipoza de la organo genitala kun 
au sen diabeto. IT. Operacia tef:miko: lau la 
naza VOjO . 1. La malsanulo estas ku •anta sur 
la dorso kun pendanta kapo. :l Preparo de 
la malsanulo: La naza muk ·membrano esta 
zorge desinfektata dum kelkaj antauaj tagoj. 
Kloroforma anesteziigo per enbu a tubeto. 
Vatbulo fermas la faringon. 3 . 1-a fazo. Haüta 
traneo lau hufuma formo . Ostotomio duflanka 
de l' naza skeieto, kiun oni mallevas al la 
buso . ~-a fazo. :Vlalfermo de l' frunta inuso. 
3-a fazo. Trairo de sfenojda · osto kaj de 
dura -matro, kiun oni malsupren_ tranêas . • 5-a 
fazo . Dispecigo de la hipolizo per skrapileto 
(meeo tra drentubo), Enpremo de vatbuloj en 

1 
tu nazajn foveojn. Remeto kaj kudra do de 
la nazo. R . B adert . 

Stomatolog ie . 
J a eh n. (Breslau). Aktinomikozo de la 

buso kun precipa konsidero pri giaj rilatoj 
al la dentoj. ( Deutsche Monatssc!trift fiir 
Zahnheikwnde 1909 Heft 1-3). Post deta la 
kaj fundamenta pritraktado de l'temo, rap or
tinte generale kaj speciaje pri la 11 kazo j de 
la polikliniko por dent -kaj busmal anoj de la 
Breslaüa universitato, aldoninte ankau multajn 
makro- kaj mikroskopajn fotografaJojn, la 
autoro venas al la sekvantaj konkl udoj. 

1. Certa el<kono kaj konstato de la akti· 
nomikoza malsanigo en la buso kaj makze 
loj pro gia simileco al aliaj malsanecaj sim
ptomaroj por la d e n t k u r a c i s t o (Jau mia 
opinio ankau enkomune por la k u ra c i s t o. 
Rim. de l' ref.) nepre estas necesa. 

2. Estas prezentita pozitiva pruvo de 
akt inomikozaj buletoj interne de pulpa kan alo 
kaj per tio estas certe elmontrita la karioza 
dentodifekto kiel unu el la enirpordoj por 
la aktinomikoza germo, kion gis nun kelkaj 
sciencistoj neadis. 

3. La pluenmigrado de la ge rmoj tra la 
forameno apikala kauzas nur tre malofte 
centralan ostan aktinomikozon ; kontraue la 
plua klinika daurigo progresas nepre ana lo
gie al la simptomaro de la hronika perio
dontito. 

1 
4. Sveligo de la apartenantaj limfoglan · 

doj mankas. 

1 

5. Okaze de farigo de fistuloj oni eiam 
povas konstati ekstere firman €muron de in
filtrata histo ~is la kulpa dento . 

6 é'e plej oftaj kazoj, precipe ee la ka-

1 
zoj en la regiono de malantauaj dentoj, ekzi
stas makzela kunpremo gis certa grado. 

7. La diagnozo komence tute ne estas fa
cila . .Nur, kiam formigi jam pu~o, oni povas 
facile en gi ekkoni makroskope certajn pece
tojn, kiuj montras sub mikroskopo la kona 
tajn bastonegformajn fungojn, radiare aran 
git ajn. 

. La prognozo rilate al la vivo kaj sa
nigo estas êiam fa,•ora . 

9- La terapio estas ôiam operacia. Oni 
favoru (se gi aokorati ne farigis,) la tra
penetradon de l' puso per kataplasmoj k. t. p. 
Kiam moligo farigis kaj per punkcio puso 
estas konstatita, oni entraneu, elskrap u for
tege la kavernon aü kavernojn kaj · ilin el-
topu per jodoforma gazo k. t. p . êu la ku lpa 

! dento povas esti konserrata, ankorau ne estas 
sufiee esplorita. Sed eiuokaze prezentigas la 
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forpreno de gi kiel forigo de la korejo ee la 
enira pordo kaj pro tio gi estas êiam ~usta. 

liajn kuracmanierojn, ekz per interna j ku· 
raciloj au lokaj en~µruci~adoj eni tute forlasis. 
~ur estas rekemendinde Joni kalion jedat an 
internen kiel helpilon per malaperigi iom pli 
rapide la ostajn ·veiigojn. D-ro Kleider. 

A. 8 oz o. Austataua protezo de la man
dibulo kaj de la lango (R evu.e de Stom ato
logie 1908, n-ro 10). Gi estas por malsanulo , 
o~eraciita pro neeplasmo, êe kiu la mandibule 
esta· elartikigita, la tango kaj la maldekstra 
glosepalata arko forpreni taj. Dank' al la apa 
rato, de si elpensita B. ebligis al tiu malfeli
eulo la societajn rilatojn. 

La aparato entenas kauèukan denlaron 
{suprnn kaj malsup ran) artikigitan, kies mal· 
supra parte estas lau (ormo de duontubo kaj 
perfekte modeligas sur la buso . Tiu parto 
entenas mandibulon kun antaüa el tarajo por 
la streêo de la muskolo erbikulara de la bu o 
kaj 2 truojn, ebligantajn la fluon de la salivo 
de la vestiblo al la faringo . Fendeto estas 
ambauflanke farita por ricevo de· la langa 
parto. La langa parto kiun oni metas nur je 
la momento de la man~ado, enigas en la 
mandîbulan duontuben kaj tenigas en gî per 
J teniletoj . kiujn oni metas en la fendetojn. 
Unu el tiuj teniletoj estas tubo kaj komunika s 
unuflanke kun kaueuka globeto per tubeto, 
aliflanke kun aereambro, malsupre rigida, 
supre kaüeuklamena, plidikiganta de la dentaj 
arkaJoj . L1 individuo portas sian nutrajon en 
ia buson, st r eas la muskolon orbikularan de 
la bu--.o, premas là globeton, kiu sveligas la 
aereambron de antnue malantauen kaj pusas 
la nutrajan bulon al la ezofago. 

R. Badert. 
Chi a ri. Pri diagnozo de pusadoj en 

apudaj kavoj de la nazo. (1vled. Klini k 1909 
n·ro 5). Per vojrompanlaj e ploroj de Z u
c k e r kan d 1 ( L 82) estas el mon tri ta ofteco 
de tiaj pusadoj sen sangoj, facile konslate 
blaj. Plej ofte kaüzas ilin kataroj , nome post 
intensaj infektoj kiel influenco, skarlatino 
k. t. p. :\lalpli ofte provokas ilin denta pe
riestito kaj tiqm es tas de la pusado okupata 
nur la antro Highmora. Al plej malofcaj kau · 
zoj aparcenas difektaj oj, fremdaj korpoj, tu 
berkulozo k. c. 

La akutaj posadoj, pli oftaj ol la hro
nil,aj, aperas sub moderaj simptomoj kaj 
. pentane resaniga , iafoje tamen transiras en 
hron ikan kataron. 

Hr nikaj pusadoj karakterizigas per mal
den a pu a sekrecio el la nazo, malofte per 
malb_pnodoro. êe rinoskopia esploro oni vida 
la pusan elfluon êiam en la sama loko. 

La antro Highmora es tas plej inklina 
al la retenado de la sekreciajo kaj tiu t i se
krecia Jo, neniam komplete foriginta, ekvigas 
hiperemion, hiper trof1on kaj formadon de po· 
lipej . etere la simptomoj estas ofte ensi
gnifaj , doloro mankas. Objektiva esploro mon· 
tra nur pu. an trion, kies reflekso pulsas. 
La meza konko e ta de antai:ie hipet rofiinca. 
Ofte ekzistas pohpoj. Tre bonan helprimedo:1 
prezentas la tralumigo, sed plej fidinda es tas 
aspiracio de la puso kaj prova trala vetade, 
eventuale la Roencgenografio . 

Ce la bronikaj pusadoj en fruntaj i· 
nusoj oni konstat as ofce doloron êe perku
tado kaj edemon de la hauto super la frunta 
sinuso. Tie ei e tas necesa sondado de la na
zofrunta dukto kaj sekvanta elspru cigado. 

ufièe f1dindajn klarigojn donas an kaü la 
Roentgenografio . 

Pusadoj en la antaua kribrila osto mon
tra en la spegulo la saman bildon . 

Pusadej en la malantauaj kribri laj êeloj k-a
rakterizigas ofte per kapdoloroj, precipe en la 
okcipito, krustoj sur la tegmento kaj retro 
farînga parieto kaj rnalagrabla sento de fremda 
korpo. Lokala e ploro bezonas amputon de la 
meza konko ka j malfacilajn son adojn. 

D-ro ô . 

Ginekolog; o. Obstetr i ko . 
J as k e. Korrimedoj antau kaj post gi

nekologiaj operacioj kaj signifo de narkozo 
êe ekmalsanigoj de la cirkula aparato. (Tlie
rapeüt. Monatsh. 1909 n-rej 1 k. 2). La 
stato de la koro kaj de la cirkula aparato 
antau kaj post oparacio Judas gravan rolon 
por sukceso de la operacio. Enkomu ne la 
kompen itaj kordifektoj permesas \,-li bonan 
prognozon, ol ekmalsanigoj de miokardo kaj 
la koro ee nefrito intersticiala. La kloroform · 
narkozo ne e ta direkte forjeunda, ankaü la 
eternarkozo enha a dangerojn per la koro 
kaj devas e ti konf1data nur al spertuloj. èe 
miokarditaj angoj oni apliku k-0rrimedojn 
jam Ok tagojn antaü la operacio, èe pura 
tahikardio uf1ea valeriana tinkturao au va
lidolo, êe anginojdaj tatoj eritrotetranitrato. 
êe arteriosklerozai suferoj post la operac io 
morfio atirigas ian rajton, ee postope racia 
peritonito kaj sepso la kontrolado de la koro 
kaj vazoj postulas tielsame grandan atento n 
(digitali o). D-ro Fels . 

J. L. Faure . Operaciaj indikoj êe ute
raj fibromoj. (Presse Jllédicale, i::-ro 13. feb . 
1909). La aütoro konkludas: ,,Ciu fibromo 
kauzanta gravajn akcidentoj n : g randajn hemo
ragiojn, organpremojn, renajn fezioJn, akraj n 
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dolorojn, rapidan pliampleksigon, ,.füekton de 
l'ge nerala stato devas esti operaciita, kiu ajn 
e ta la ago de la mal anulino. La operacia 
ind1ko e ta ankorau pli absoluta en la epoko 
de la menol'auzo, ol êe junaj virinoj. 

,, 1u l1bromo de malgranda amplekso kaj 
kiu kailzas nenian akc ident on, devas re ti ne· 
tu ' ita kiu ajn esta la ago de la malsanulino . 

1 de endokardito streptoko~oj en, ~mis en s~
gon, aperigi akran nefnton kaJ kun unno 
veni en vezikon. lntereso de ei tiu kazo gran· 
digas pro tio, ke en lohioj ankau e_ ti trep
tokokoj, ed de alia speco, nekapablaJ a1 hemo
lizo kaj elvokintaj neniajn mal anecajn simp-

1 
tomojn en utero. D-1'0 J . J(re11ic~i. 

.. Ciu fibromo evolucianta ed kiu pre-
zenl a nur negravajn akcidentojn: m~zan 
amplekson, malprecizajn dolorojn negrandajn 
hcmor.1gioj n. nenian uret eropremon de as 
e ti zorge ob ervata kaj operaciita nur kiam 
pliiga la akcidentoj, malgrau la medicina ku
racado. Kiam la malsanulino ne povas e ti 
zorge ob ervata, pli bone estas operacii alme
nau se la mal ·aaulino esta juna. e la mal· 
sanulino prok imï al la menopaüzo, pré.• 
ferinde esta atend1, sed e la imptomoj 
pliiùa , liu èi cirkoa tanco esto kontraue plua 
mot1v por agi M. D-ro Pierre Corre/. 

VI ad i mi r o v. Al la demando pri ku
racado de endometritoj ( Vrae. Gaz. 1909. 
n-ro ). La aiitoro rememo rigas kaj aproba 
la metodon de prof. G ra m a t i ka t i ( en:Z:pru
cigo en uteron de tr. jodi kun alkohola 
solvajo de alumnolo po 1. gm.) precipe ee 
gonorea endometrito. D-ro Sobolev. 

Popov . Kuracado de eklampsio per 
hedonalo ( Vrae . Gaz 1909, n-ro 1). La 
autoro en 2 l kazoj de postnaska eklamp io 
uzadi hedonalon (po 3 0 gm . per kli terilo 
kaj neniu el tiuj kazoj fïnigis per morto; 
en 6 1-azoj re anigo venis post unua dozo, 
en 5 kazoj post dufoja dozo, en kazoj 
post trifoja dozo, en aliaj post -t- foja do
zo. La aü Oro notas pligrandigon de urinado 
post hedonaluzado. D•ro Sobolev. 

Henkel kaj Heye. Pri aperado de 
streptokokoj en urino de naskintinoj. ( m
lralblalt fiir Gyniikologie 1908, ii-ro 51). 
Kauzo de cistitoj èe naskintinoj plej ofte e ta 
kateterizado. En kazoj, kie kateterizado ne 
estis, infekto povas esti enkonduki ta en vezi
kon urin an per penetro de bakter ioj 1. el ure· 
tro, '..!. el vundoj de \' agino per kanaloj lim· 
fatikaj kaj 3. el renoj kien ili envenas kun 
ango. Lau esploroj de la autoroj èee to de 

strept ok oko en veziko de na kintinoj po a 
esti sen iuj ajn imptomoj de kataro kaj sen 
febro. T1al ili pensas, ke derns ekzi -ti spe · 
cialaj kondieoj, kiuj faras mikroorgani mojn 
tiom irulentaj, ke ili farigas mal anigaj . 

La autoroj pri kriba dei.ale atentindan 
h1 torion de malsana na kintino, êe kiu la fe · 
bro esti kauzita de streptokokoj kiuj e tis 
trovitaj en urino. llian penetradon en urinan 
vezikon ili klariga tiel ke dank · al renovigo 

l arsouio, str. Marsalkouslla ,,3 A. 

Malsa noj hauta.j . 
au e r bru ch. Kuracado de angiomoj 

per frostiganta karbonacido. ( Ce11tralbl. l 
Chir11r. 1909. n· ro 1.) . rek omendas por 
kuracado de angiomoj metodon. kiun li ekko 
ni en Chicago. Oni kovra la an giomon per 
tavoleto da gazo kaj direkta sur • in fortan 
radi n de karbonacida anhidrito. ur la angio· 
mo fariga nego. kiu devas re ti tie 10-~0 
sekundojn. Tiu ei frostigado kauzas kuntiri
gon de la vazoj kaj anemion l<aj sist~ma 
aplikado eiun -10. tag n ekv1ga . 
atrofion de la angiomo . Tian huracadon ont 
devas pacience aplikadi, gis la angiomo tute 
malapero . D-ro l!èls. 

Interna medicino . 
o. R y b à k (Praha ). Pri efiko de ka~o

melo kaj gia valoro en interna terap10. 
(Rerne de médecine tchJ111e l'o/. 3.) La ofle 
uzata anigilo kalomelo malgrau tio, ke gi 
estas pre kau' nesolveb\a en akvo, kauzas 
oftajn medikamentajn Yenenigojn, kio pruvas 
ke gi en la intesta kanalo enira solveblajn 
kunligajojn, kiel farig as ankau r11 vitro 
ekzemple per efïko de la lumo. . 

En la literaturo oni trova ' kaz oJn de 
mortiga venenigo, unu jam po t ekpreno de 
0·36 gm. de la medikamento. Ee post int_ra· 
muskuia injekto okazis en unu kazo mort1ga 
venenigo . 

Dum eksperimentoj èe bestoj oni kon
stante trovas sangojn en la intesta kanalo, 
katarajn gi hemoragioj en lieno hiperemion, 
en stomako ekhimozojn, en urino ofte suke
ron kaj albumenon. 

La klinika ob ervado pruvis, ke la me
dikamento estas tre dangera, êar la kuracisto 
neniam cias, eu li jam per terapia dozo la 
pacienton ne venenigos, pro tio la utor? 
in tigas al uzado de kalomelo nur en kazoJ, 
kie g i estas neanstatauebla. 

D-ro A. Jouza ( tra!ek-Jlor.i1 •io). 

Bo as (Berlino). êu ekzistas spa ma 

1 
ob trukco? (Medicitt. Klinik 190 , n·ro 39). 
Boa disfa ligas la tutan instruon pri spasma 
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ob trukco, kiun unue ekkonstruis en la jaro 
1 93-a Flejner kaj post li daürigis ankorau 
Vestfalen, G. Singer, Kisch jun. Spasma 
mallakso ekzistas nur ee la plumba koliko, 
dume tiuj simptomoj, priskribitaj kiel karak
terizaj por habituala spasrna obstrukco, ne 
eltenas la kritikon, èar kaprecaj kaj krajon
formaj ekskrementoj okazas en eiuj mallakso j 
kaj spasmoj de la dika intesto estas precipe 
apero de generala neürastenio kiel entute la 
intestaj kaj subjektivaj aperoj, kiujn la auto 
roj pri kribis êe spasma mallakso, estas sole 
neiirasteniaj simptomoj. Boas kon tatis spas
mojn de la dika intesto entute ee nervozaj 
homoj, ee malsanuloj kun habituala obstipacio 
kaj htonika diareo, ee malsanuloj kun alte 
au malalte lokita kankro de la rektumo, êe mal 
sanuloj kun Î1ronika kataro de la dika intesto 
kaj kun hronika sigmoidito. La oleaj klismoj, 
kiujn n:komendas la au.toroj êe spasma ob -
stmkco estas bona malplenigilo (eccoproticuro) 
en êia mallakso kaj la dietoj rekomendataj 
havas nenian inOuon sur la intestaj spasmoj 
kaj kr om tia tre diferencas inter si. Beladono 
mildigas eble la spasmajn, sed tute ne sani · 
gas la mallakson, tiel same la bromo. 

D-ro Fels. 

J Thom a y e r (Praha.) Pri la interna 
terapio de la apendicito. (Revue de médecine 
tchèque. Vol . .'I) La autoro ne pavas kansenti 
kun la opinio pri nura operacia terapio de la 
apend icito, l{iu estas propagandata jam de 
i:10-aj jaroj kaj kiu kulminacias en la verko 
de Sprengel el jaro 1906, pastulanta, ke 
êiu kazo e ape ndiciro e tu operaciata post 
unuaj 2-1-haro j de la komenco. 

Dum la unuaj 5 jaroj de sia klinika 
agado la aï1toro kuracis l l 9 kazajn, el kiuj 
mortis nur unu j e pulma f;izo. La ceteraj 118 
kazoj estis tre ofte gravaj, febraj, komplikitaj 
je ik ero, tremfebroj, vomito k. t. p. Malgraü 
tio neniu finigis per morto. 

Pri tia sukces o neniu operacia statistiko 
poras fanfaroni. La ai:itoro evitas timeme 
laksigilajn, permesas al la pa:::ientoj nur mal
multe da mangaJoj, orskribas 0·03 gm. da 
morfio tage kaj metas super la malsanan lo
kon glaci aketon. 

D-ro A. Jouza (Stratek-Mora1•io). 

Lancer eaux . (Pariza ). Kuracado de la 
epiteliaj nefritoj per alkohola tinkturao de 
kantarido. (Acad. de Médie. 16-an de feb . 
1909). La alkahala tinkturaa de kantar ida tre 
efikns kontraü la epitelia nefrito. Danita per
buse en la dozo da 5-10 °utoj lai:i la indi 
vidua reago dum 5 - 7 tagoj, gi èesigas anu
rion · la taga kvanto da urina atingas gis 3, 

l 
4 kaj ee 5 litroj ; la albumeno malaperas e 
la urino kaj resanigo plenumig-as. D-ro L . .J. 

Dr. He r z. Malutilaj influoj de la man
lm de spaco sur la koron ( ,Herzbeengung' 
malvastigo de la koro). (BramnüUer Wien 
1909). Per relativa malvastigo de la toraka 
komprenas H. la spacan senpraparcian inter · 
la grandeco de la karo kaj la vasteco de la 
toraka. Gi povas nature 0kazi au sekve de 
malgrandigo de la taraka spaco au sekve de 
pligrandigo de la koro . êe proksirnig q de la 
antaua brusta parieto al la vertebra kolono 
la koro cedas maldekstren kaj malantauen, 
sed tie èi ne havas sufiean disponeblan spa • 
con · se ne estas ebla plua cedado farigas 
kunplatigo de i<\ koro. Ce ankoraü pli g ran -

_da senproporcieco okazas 1~ tria faza de la 
. relativa toraka malvastigo, t. e. la enkojnigo 
de la lwro. La influa sur la agadon de la ko 
ro esprimigas en videblaj kaj palpeblaj pul
sadoj, kiujn la lwro produktas en limaj de 
sia kontakto kun la toraka. La frapado de 
la korpinta estas translokita pli maldekstren 
kaj aperas pli rezista. Pli altgradaj relativaj 
malvastigoj akazigas pulsaciajn mavadojn de 
la terno. Pro tio farigas la laboro de l.s. si
stalo senekonomia, èar unu gia parto estas 
foruzata por produkti sufièe grandajn streèfor
tojn sur la toraka skeleto. Plie la interripaj 
spacoj konveksigas dum sîstalaj en la regio
no de absoluta malsanigo de la koro. Jam 
ee la unuagrada relativa malvastigo la §angita 
pazicio de la koro kau.zas sistolan brueton pro 
lrnrbigo de la koro et: la radiko de la aorto 
kaj per la turnigado de la sango en tiu ei 
loko. La sekvoj por la kormuskolo estas 
senekanamia sistolo de la maldek tra ventri
kulo kaj plimalgrandigo de la diastola sue 
forto, kontraue tre energia sistolo kaj nur èe 
la plej altaj gradoj de malvastiga malfaciliga 
de la diastolo de la dekstra ventrikula. Pro 
tio akaza en la cirkulado unue malgrandigo 
de la pleniga en arteridj, due malhelpo en 
la sangfluado el pulmoj en koran kaj fine 
fluhalto en periferiaj vejnaj. 

Lau tio, èu e tas nekorekteblaj ~angaj 
patologiaj, eu alkutimiga agado de la musko
laro, au pasemaj angoj en formo de la to
raka kaj de la koro, oni povas diferencigi 
anatomian, habitualan kaj fakultacivan malva
st igon de la torako. Ekzemplo por la anato-
1uia relativa malvastigo estas kifoskoliozo, 
por la habituala la malvastiga, sekvigita per 
malbona tenigo èe certaj metioj (suistoj, sed 
ankaü aficejlaborantaj, ad,·okatoj, desegnistoj, 
dentistoj, Jurnalistoj k . t. p.), por la fakulta
til'a malvastigo la alta stato de la diafragmo 
kaj la akuta dilatacîo de la koro. 
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La kuracado de la habit uala forma po
tula precipe korektadon de la malbona te

ni o per altaj starpupitroj, kruta skribmanie
ro k. t. p. rrom tio rekomend indaj e tas 
pirada gimnastiko, endomasago kaj apogiloj 

por la ko ro. D- ro '6s. 
H. \ incent (Parizo). Kuracado de pusa 

treptokoka pleurito per intrapleuraj injektoj 
de kolojda argento. (So . de .lfédecine mili
taire .française. 21-an de )mi . 1909). Kolar
golo plej bone efika , kiam oni gin uzas tuj 
de la kornenco de pusa pleürito. ni unue 
ellira per la pumpileto de Potain grandan 
parton de la elcsudato, poste oni en· pruciga 
per unu fojo en la pleuran ka on 1- -20 k. 
cm. da senmikrobigita sol aJo l 0r0 de kolar
golo. Ve pere aü sekvantan tagon la tempe
ratura ma lplialtigas gis Cirkaüe la nonno . Jorn 
pli poste gi denove kreskas. enprokra te oni 
faras duan punkc ion, kiu elirigas pu -on brun
koloritan de la argente kaj oni injekta , laü 
la ô-enerala stato kaj infektaj imptomoj, 5 
10 aü 15 k . cm. da kolargola solvajo. 

~e necese oni fara trian injekton dum 
sekvantaj tagoj. Post la unua kaj precipe la 
dua intrapleüra injekto la stato de la malsa
no, an taüe tiom maltrank\ iliganta, fariga tre 
kontentiga . Febro malaperas kaj kun gi la 
terkoloro de la vizago, febrotremadoj, ciano 
zo, di pneo. 

Per Liu rimedo oni atingas bonegajn re-
zultatojn, verajn revivigojn. D ro L. J. 

D u four . Likvajo cerebro"spina hemo
ragia êe kazo de sunfrapo. ( oc. de Biolo
gie . 6-a,,idefeb .1 909) . h.iel Dopteren 1903 
D. ee kazo de sunfrapo ricevi per lumba 
punkcio likvaion tute hemoragian. La malsa
nulo 26-jara viro prezenti meningitajn sim
ptomoj n kaj mensan konfuzon, kiu daüris dek
kvin tagojn. 'e la unua punkcio . aplikita en 
la sesa tago, la likvajo entenis multenombrajn 
polinuldeajn ko rpetojn. 'e la tria punkcio la 
likvajo reprenis ian normaian aspekton, sed 
du monatojn pli poste per isti ankoraü mal
gram limfocitozo . 

La agado de suna varmeco kJariga la 
simptomojn kauzitajn de cerba kongesto kaj 
men inga reakc io. 

La terapia elïkeco de la lumba punkcio 
e tis tre videbla kaj aj nas , ke gi faro es
tonte gravajn servojn por kuracado de sun-
frapo . D -ro L. J. 

Jan o vs k i j. Pri neûralgio interripa 
( Vrae . Ga=. 1909 n-roj 2-5 ). ;:.a aüto ro, 
bazante sur siaj 4--1-0 kazoj, konkludas ke 
liun Ci malsanon oni ne diferencigas ofte de 
multaj aliaj malsa noj kie imptomojn gi 
êajnigas , ekzemple de ma lsanoj de pulmoj, 

pleüro, mamo, tomako, koro, k. c.: krom 
tio gi iafoje kaüzas simptomojn similajn al la 
angin0 pek tora, al renaj aù heparaj dolore
goj apendicito, iafoje gi elmontras in hel 
naüzo au vomo fme gi povas ekzi ti !rune 
kun suprenomitaj malsanoj lrnj ma!lumigi 
ilian imptomaron. La aùtoro dona . ufice 
gan kazan materialon. el kiu oni po1.a:s vid1, 
ke kelkaj malsanuloj .'ajnis gravege mal. a 
n.,i.j, gi kiam e_t1s diagnozita la nt!ürnlgio 
interripa kaj determinita konforma kuracado. 
Por kuracado la aütoro èiam uza la kantand ojn 
de Milan sur dolon1j punktoj kaj brom n 
kun antipirino kaj havis 9- 010 da resani,§;in-
toj. D-ro Sobolev. 

J. G. Apostolea nu. Kuracado de eri· 
zipelo per injektadoj de sero antidiîteria. 
(Spitalul 1909 1i-ro Ill .) La iiutoro prezen
tas l l ob er adojn de erizipelo êe kiuj li 
injek adis po 1 dozo da furla sero antidifte
ria en 2-t-horoj, ekvat ee gravaj kazoj 1e 
dua in· ektado. La te 11 peraturo malkreskas 
rapide la daüro de la erizipelo ne superas 
3--t- ta ojn. La gen erala ·tata plibonigas 
tuj post la unua injekto. La kuracado estas 
efika en kia ajn fazo de la mal ano. 

[ ~li pelas la kolegojn ekprovi la rimeJon 
kaj komuniki la rezultatojn en . Voêo de 
Kurac istoj" . D-ro ·. Braileamt, 

Negnsii, 1 aslniu. Ruma 111;jn. 
Ga ller. Observadoj pri seroterapio de 

la holero. ( 11 raè. Ga::,. 1909, n-ro 1). Dum 
1 halera epidemio de 1 \:l08 en aratov la au

taro aplikis a! :16 mal nuloj kontraüholeran 
seron de l"raùs, .··alimbeni kaj Peterburga 
in tituto de ek perimenta!a medicino lrnj kon· 
kludas laü siaj observadoj ke l ) la k('ntraü
Îlolera sero haYas kurncan valoron, pli ol 
aliaj rimedoj, ~) -~i estas uzebla nur en mal
sanulejoj kaj 3) oni devas gin injektad i ne· 
pre en vejnojn kaj pomulte ( 100- 150 k. cm. 

1 
kun fiziologia solvajo aa .). D -ro ~oboleio. 

. 1 i t k or. Pri kuracado de holero per 
sistema uzado de abundaj _euvejnaj enversadoj 
de fiziologia sala solvajo (7°Jo 0 ). (Ruski 
Vraê, 1909, n-ro 1). Por malgrandigi la kon· 
centracion de holera toksîno kaj tiel malfor • 
tigi gian efikon sur la tek aJojn de organisme, 
la aütoro rekomendas plifluidigi la sangon de 
malsanuloj pe.r riCaj em er~adoj. La malgran
dajn rezultatojn, riceYitajn de aliaj autoroj. li 
k larigas per malgranda k,-anto da enkondu• 
kita so!Yajo. La aütoro konsilas en, 'ersi en 

ejnojn eïun fojon ne malp li, ol 2900 cm. 
kub. ; unuan enver~on li faras tuj, kiam ape · 
ras konvuls ioj au malfortigo de koro: sam
tem pe li uzas rimedojn ekscitantajn kiel kam
foro. e la konrnlsioj reno, igas aü la pulso 
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ma]graü la kamforo mallevigas, li refaras la 
envergon. Tiel okazis al li i:1.foje enversi dum 
dudekkvar horoj 4-5 fojojn po 3 litroj . 
El 07 malsanuloj kun vomo, lakso, konvul
sioj kaj signifa rnalfortigo de lwro 203 rice
vis rieajn emeJnajn enrergadojn, kaj el tiuj 
malsanuloj mor tis 89 t. e. -!-3·8°/o; el ceteraj 
604 mortis 40+ aü 66-8¾. El supreJiritaj 
203 malsanu loj ee 115 esti u,;ata sistema 
enve,sado t. e. enver ~ado èe èiu aper0 de 
konvulsioj au de kora malfortigo; de tiu ei 
grupo mortis nur 31 malsanuloj aü 2ï¾ . La 
autoro turnas la atenton ankorau al tio, ke 
en la plej granda parto da kazoj, fmiginta j 
per morto, la obdukcio au klinika observe kon · 
statis aü gra, ·ajn hronikajn malsanojn de ko
ro, hepato kaj renoj la organoj tiel gra11aj en 
la batalado kun Ciu infekto, aü akrajn malsa
nojn de pulmoj kaj koro. D-ro I. Krenicki. 
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Lancer eaux (Parizo ). Pri origino kaj 
kuracado de arteriosklerozo. (De1tt. medic. 
Wochensclir. 1908, n-ro 39). En la pariza 
akademio de medicino Lancereaux klarigis 
sian opinion pri la farigo kaj kuracado de 
arteriosklerozo (endarteriito universala). La 
malsano estas ofte ohservata te homoj de 
30-40 jaroj, sed plejofte gi aperas inter la 
40 . kaj 50. jaro kaj kondukas inter la 55. 
kaj 60. jaro al morto. De la 60. gis 65. viv
jaro gi ne aper::;s plu aü, se gi jam antaüe 
ekzistis, trairas nun en malpli dangeran, kvie
tan tadion. Ju pli juna estas la individuo, 
des pli rap ide trakuras la arteriosklerozo kaj 
ju pli maljuna la individuo, des malpli grava 
gi estas. La sufero ne farigas pro trouzado 
de alkoholo kaj tabako, ankai:i ne per nu
traj memvenenigoj (alimentaraj aütointoksika
cioj, elczemple abunda viandomangado) ai.i per 
toksinoj de la infektaj malsanoj aü per san
goj en la suprarenalaj glandoj. Laü Lancereaux 
ekzistas nur du etiologiaj antaükondiêoj: la 
artrito (podagro) kaj la saturnismo, elvokan
taj trof.an (nutran) malhelpon de la nervosi
stemo kaj atakantaj tiavoje la vazajn parie
tojn. La kuracado tial ne devas kontraüba tali 
la altigon de la sangostreeo, ne apliki altfrek
ventajn fluojn, nitroglicerinon ai1 amilnitriton, 
sed gi devas kuracî la nervan sistemon per 
fizikaj metodoj. sed ne nur tiam, kiam la 
plidikigitaj arterioj jam perdis eian elastecon, 
Miksita dieto estas plej rekomendinda, plue 
jodkalio 1-3 gm. por tago, dum monatoj au 
jaroj, tamen kun unusemajna interrompo eiu-
monate. Dro Fels. 

Bo] o vs k ij. Al la demando pri fleboskle
rozo (llraè. Gaz. 1909 Jt•ro 3). La aütoro, 
bazante sur la esploradoj de Mehnert kaj 

1 

Pokrovskij, op inîas la flebosklerozon memsta
ra, kvankam analogia al arterioskleroza mal
sano kaj priskribas 2 siaj n kazojn. 

D-ro Sobolev. 

Pediatrio. 
V. P ex a (Praha .) Pri vaginaj hemora-

gioj de novnaskitinoj. (Revue de médecit1e 

1 
tchèque. Vol. 3). La malsano estas malofta 
(Schukowsky trovi 35 kazojn inter 10 000 
novnaskitinoj), s:.d pral<tike grava, èar gi 
tre ekscita la êirkaiiantaron de la pacientino. 

La sangado lrnmencas rlej ofte la 5-an 
gis 6 an tagon post la naskigo, estas ordinare 
negranda, daüras dum 1-2 tagoj, neniam 
pli longe ol unu semajnon. La trafïtaj novnas
kitinoj ne estîs naskitaj antaiitempe. 

Prognozo eiam favora, diagnozo facila, 
pri etiologio regas plej diversaj opînioj. êe 
la diferencala diagnozo oni devas atenti pri la 
trofrua menstruacio, septikemio kaj malîgnaj 
tumoroj de la vagino . 

D-ro A. Jouza (Strazek-Mor avio). 

W i 11 i m (Breslau). Suêula mortaleco 
kaj somera temperaturo. (Zeitschr . f. Hy
giene. Tfoltuno 62, kajero 1). El la cititaj 
statistikaj donitajoj sekvas, ke la pli granda 
mortaleco de suéuloj pro intestaj malsanoj 
dum somero estas kai:izata preskaü nur de 
la pli altaj temperaturoj en la logejoj . Kon
traüe la malsekeco de la aero ne ludas gra
van rolon . La varmegeco ef1kas per la nu
trajo, ne senpere. Preskau éiam la infanoj 
arce nutrataj estas oferoj de la somera mor
taleco kaj la malgranda nombre de la mam
nutrataj infanoj koncemas tie ei certe la 
infanojn, kiuj rice,·as krom la mamo ankai:i 
alian nutrajon. La nombra de la mortantaj 
infanoj estas multe pli malgrancta en la pli 
rieaj, ol en la pli ma'riêaj sferoj. Tamen la 
kaüzo, ne ku~as tiom en kvalito de la aee
tita lakto, kîel en la netaüga traktado de la 
lakto dame. Tial pavas havi gravan signifon 
klopodoj pri artefarita malvarmetigado de la 
lakto dum la someraj vormegecoj hejme, 
eventuale agado de la tiel nomataj laktaj 
kuirejoj. D-ro Fels. 

Triboulet (Parizo). Facila rimedo por 
ta ksi f unkciadon de hepato êe suêinfaoo. 
(Soc. de Pédiatrie. 16-an de feb. 1909). En 
provtubet<m oni metas 10- 20 k. cm. da akvo 
distilita, en kiu oni dissolvas 1 k. cm. da fre· 
~a defekaJo, ntiksita kun dek gutoj de la 
sekvanta solvajo: 

Sublîmato , 
Akvo. , 
Aceta acido . 

3 gm. 50 
10 gm, 

1 k. cm. 
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Post eirkaue duonhoro la likvajo surna
ganta ricevas di ersajn koloritojn. La senko
Joreco instruas pri pigmenta aholio kaj perme -

as konjekti pri grava malhelpo de la hepa
taj funkcioj. La verda kolorigo vidigas nature 
ee estado de gala pigmento; oni gin trovas ee 
mekonio de novnaskitoj kaj ofte ee infanetoj 
gis 2 monataj. La viola au ruga reakcio estas 
la normala reakcio de la sueinfanoj post du 
unuaj monatoj. ~angado de tiu kolorigado 
en rozan, navan, grizan, estas signo pri mal· 
fortigo de hepataj funkcioj . Pala koloro dum 
akutaj malsanoj (rubeolo, bronhopneümonio, 
skar!atino, k. L p.), kiam gi ripetigas dum du 
sinse!tvaj tacroj, estas malbona prognostiko; 
kontraue. rozkolorigado pruva bon1.n funk
ciadon de la hepato kaj donas favo:an prog-
nozon . D -ro J. L. 

Gouget kaj f-ino Dechaux (Par:
zo). Neantaiividita morto dum skarlatino. 
(Presse ,wéd. 24-an de feb. 1909). Neantau
,·idita mprto ne estas nialofta dum karlatino. 
Jen gi okazas en la komenco de la malsano, 
antaü apero de la ekzantemo kaj oni gian 
kaüzon diagnozas nur pro la epidemio; jen 
oni gin obse rvas dum la trakuro de la mal
sano . Ce la unua okazo la malsano kornen
cigas subite meze de bona farte per seneesaj 
vomoj, lakso, grava deliro konvulsioj, kelk
foje akuta dispneo sen stetoskopaj signoj, fe
bro tre alta (gis -1-2·4°, 4~·8 °), pu! o tre mal
granda, fadenforma kaj ekster ordinare ofta. 
Balooü la malsanulo mortas kolapse. Oni estas 
surprizita de la subiteco de la malsano kaj 
tuj la prognozo estas malbonega. Estas mal
same ee la dua okazo. Ciam en la k vara au 
k\'ina tago de la malsano aperas la rnalbonaj 
simptomoj. La temperaturo atingas Ire altan 
gradon, la pulse farigas nekalkulebla kaj 2 
au 4 horojn pli poste la malsanulo senvivi
gas. Fine, la morto kelkfcje alvenas per tute 
same neantauvidita maniero dum la resaniga 
do. Pri la kauzo de la subita morte autopsia 
ne donas ian ajn kontentigan klarigon. Eble 
gi konsistas en intok ikacio de la nervaj cen
troj, de la suprarenalaj glandoj au de la koro. 

D-ro L. J. 

Oftalmologio. 
'frousseau (Parizo). Deliro post ope

racio pro katarakto. (Journal de Médie. et 
Chir. pratiques. JO-an de feb. 1909). Ofte 
èe operaciitoj pro katarakto, precipe ee mal 
junuloj, oni ob ervas deliron jen trankvilan, 
jen furiozan, kiu instigas la malsanulon for§iri 
sian bandagon au fari agojn pertortajn kon 
traü si n1em aü la personoj eirkaüantaj lin. 

Tiu deliro, povanta malbonigi la opera
cian rezultaton, estas malsama ol la deliro, 
kiun povas kaüzi intoksikacio pet atropino, 
aü per alkoholo, antaüa stato neüropata, pneu
monîo urernio, k. t. p. Sen ia ajn organa 
difrkto la maljunuloj prezentas ofte deliron, 
kaüzitan de la mallumo. Ee la malsanuloj, 
kiuj sufera duoblan kat::i.rakton, diferencigas 
la lumon de la mallumo. o~ tiuj 0p::raci itoj SU· 

fieas malbandag i unu okulon, por êesigi la de
liron. Pro tio T . konsilas, kiam operaciito de
lira , formeti la bandagon. Precipe oni ne de
va:. enfermi pacienton en nigra eambro, tiel 
deprimanta por èiuj. 

La œmbroj de operaciitoj devas esli lu· 
mecaj kaj aerurnitaj . Tra sia bandago la mal· 
sanulo devas ekkonaJi la lumon. 

La kaüzoj de tiu deliro sin trovas ,m la 
ango de la kutimoj, èiam tre grava por mal

junuloj . en la ekscitigo au priokupoj, rilatan
taj al la operacio kaj en la izolado, devenan
taj el la estado en la Jito kaj el la nokta mal· 
trankvilo . D-ro L. J. 

Toksikologio. 
W i r t (Vieno) . Interna venenito per blo

roformo kaj gia kuracado. ( Wiener klinisclt. 
H oche11 chr. 1909, 11 ro 2). La aütoro pri
skribas du kazojn de interna venenigo per 
hlorofo rmo. En la unua la paciento eltrinkis 
150 grn. da htoroformo kaj malgraü ellavado • 
de la stomako per 50 litroj da akvo kaj per 
10 litroj da la]{to li mortis. En la dua la mal• 
sanulo eltrink is 100 gm . da hloroformo ; oni 
ellavis la stomakon per vanna oleo, al kio 
laü opinio de Wirt la veneniginto dankas sian 
savon. D-ro Fels, 

~ 

J ga medicino. 
\' 1. lowik (Praha.) Du strangega j ka 

zoj de memmortigo. (Revue de médeâne 
tcJu}q11e. Vol. 3.) I. 23-jara edzino de bindisto 
ekbatis al si la okan tagon post akusigo dum 
puerpera febro 2 L batojn per hakilo sur la 
frunton kaj tra la truo en fruntosto el tio 
rezultanta, trapikis per kuirejtraneilo la tutan 
maldekstran cerbhemisferon gis al la okcipito, 
kie la traneilo sur la osto fleksigis. La mem
mortigintino mortis nur trian tagon post la 
vundigo . 

II. Unu freneza viro estis trovita en kq
munuma parl<o kun 22 vundoj sur la frunto; 
nen iu da ili enpenetris la kavon de la kranio, 
nur flanke de unu oni rimarkis splitigon de 
la interna ostlameno, 17 mm. longan. La Yiro 
mortis longan tempon post tiu ei vundigo, 
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pro tute alla kaüzo, ne haYanta rilalon al 
la vundo. 

Ce ambaü kazoj la efiko de la tria per
sona estis ekskluzita. La autoro rimarkas ke 
en la jugmedicina literaturo oni ne trovas 
eC unu kazon analogian al lia unua kazo. 

D-ro A. Jouza ( tra::.ek-Jloravio). 

Medicine militara. 
Ferrato n (Parizo). Pri operacio pro 

vundoj de abdomeno êe la servado en la an
taüa milita zono. (Soc. di;, Méd. mil.fr.18-an 
de feb. 1909). S ro F. resumas la diskutadon 
de la antaüaj kunsidoj kaj konkludas jene: 

Dum militiro laparotomio pavas esti fa
rata nur escepte êe bonaj kondiêoj, eu en 
ambulancoj, êu en militiraj hospitaloj. Gi estas 
operacio tro malsimpla kaj tro longa , por ke 
oni po\'u gin uzi por la tiel multenombraj 
abdomanvunditoj Laü 1a sperto, êerpita el la 
lastaj militoj, la ,·undito havas pli eblan re
sani~on, se oni lin ne operacias. Kelkfoje, 
malofte, la neceseco de ventra malfermo po
vas esti indikata pu interna hemoragio 
tuj minacanta. D-rn L. J. ' 

Medicine seciala. 
Chantemesse kaj Borel (Parizo). La 

fervojo de Hedjaz'o tau internacia vidpunkto. 
(Acad. de Méd. 2-an de ma,,to 1909). La 
aütoroj attiras atenton pri la dantero, rezul 
tanta koncerne divastigadon de la holero el 
la inaüguro de la fervojo de Hedjaz·o. Tiu 
ôi fervojo malaperigas la barilon , kiun starigis 
la dezerto kaj plimalgrandigas la dauron de 
la vojago, kiu permesis por tiel diri, i te 
~an forigadon de la suspektatoj. Xuntempe, 
b-20 tagojn po t kiam ili estos forlasintaj 
la sanktajn lokojn. la pilgrimantoj alvenos en 
urbojn, tre homplenajn kaj gi nun malbone 
purigitajn, kiel Beyrouth kaj Damas, kie la 
mal~ano denore revivigQs. La izolado, kiu re
zult1s el la mara traveturado, estos eesinta 
kaj la defendo kontrau la mal ano estos nu-
ligita. D-ro L. J. 

Pri uzado de alkoholo en malsanulejoj. 
Profe_oro \Veintraud en Wiesbaden, 
inspirita per la hodiauaj sciencaj alkoholes
ploradoj, limigis en sia apartajo de la urba 
hospitalo sisteme ôiam pli la uzadon de al
koholaj trinkajoj kiel porgua kaj pornutra 
rimedo kaj ordinacias gin nur kiel kuracilon 
en la kazoj medicine bone inclividuigitaj. En 
la interna apartajo en 1907 sekve de tiu ei 
limigo 3343 pacientoj kun 80,000 ftegtagoj 
bezonis alkoholajojn nur por 800 markoj, t. 

e. por flegtago nur po 1 pfenigo, dum la 
flegado entute kostis preskau 100,000 mar
kojn (en tio 90.000 litroj da lakto). 

Kaj la rezultato de tiaj principoj? 

Eê la pacientoj kun deliro tremanta, ku
racitaj sen alkoholo sed per anstataüantaj 
kuracitoj furtigantaj la koron, estis bone 
kondukitaj lrans la krizojn. La pnei1monioj, 
kiujn oni iam kuracis nepre kun helpo de 
alkoholo, montris sen alkohoto tre bonan re
sanigon. Malsanuloj, havantaj febron, venas 
per alkoholo ofte nur al pligrandigita humoro, 
montras nur sajnan bonfarton, per kiuj cir· 
konstancoj la kuracisto estas nur trompita je 
la seriozeco de la situacio. Ankau êe tuber
kulozo oni plibone forigas hodiau alkoholon. 
Antaüe oni uzadi gin por efiKi pezokreska
don, sed tian ôi oni ebligas nun pli bene per 
sistema nutrado enalkohola. Certe jam kauze 
de edukaj principoj la laureg ula alkoholguo 
estas nepre ne rekomendinda en kuracejoj, 
ear iliaJ enlogantoj forportas kun si po te 
ti~I la bonajn, kiel la malbonajn higienajn 
kutimojn al sîaj familioj. Al la nervpacientoj 
oni povas havigi trankviligon kaj dormon 
ankai:i sen alkoholo. 

Profesoro W e i nt ra u d tial venas al la 
rezultato, ke alkoholo devas esti en kuraca
do nur medikamento. Wei nt ra u d konstatas 
ankaü, ke kelkaj de siaj kuracatoj, kiuj dum 
semajnoj re:;tadis en La hospitalo konvinki
gis, ke oni povas vivi ankaü sen alkoholo 
kaj ee - sanigi D-ro Briegleb. 

Me ic·n eksperimentala. 

.-\ .. laciesza (Krak6w). ignito de la 
kanalo iatesta por farigado de pneümoko
niozo kaj koniozo de organoj en kavo ven 
tra (Rozprawy U7dziaht mat. pr::-yr. Aka
demji Umiej(JI. w Krako,vie. Vol 48. Ser. 
B. 1908). La eksperimentoj '1stis faritaj sur 
36 mu oj blankaj, 7 hundoj kaj kobajoj. 
Al suprenomitaj bestoj oni donadis kune kun 
mangajo fulgon, malgrandete pulvorigitan kar
bon bestan kaj karminon dum -l- gis 6 12 ta-

1 goj. Poste la bestoj estis mortigitaj kaj la 
organoj internaj esploritaj makroskope kaj 
mikroskope. Konkludoj de l'autoro de tiuj 
ei prezizaj esploradoj esta la jenaj: 1) La 
k;;nalo intesta havas nenian s ignifon en fari
gado de pneümokoniozo. -ur tre malofte ob
servitaj êe homoj kazoj de koniozo en orga
noj de kavo \·entra kune kun am!eï1p a ko-

1 

niozo de glandoj mesenleriaj eble farigas per 
pero de kanalo intesta. Doc. D-ro Wrzosek. 

Krakôw. 
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B. Po 1 a k (Praha .) Pri efiko de striÎmi
no je la intesta peristaltiko. (Revue de mé
decine tchèque Vol. 3.) Konsente kun Nasse 
trovis la aütoro dum eksperimentoj Ce ranoj 
kaj kunikloj, ke malgrandaj dozoj de la stri
hnino la peristaltikon absolute ne intluas, nur 

la mortigaj dozoj gin moderas kaj ee mala
perigas. 

Kontraü la motora insuficienco de la di· 
gestaj orgp.noj estas do la uzado de striÎmino 
nemotivita, neracia kaj nekonvena. 

D•ro A, J ou~ (Strazek-Moravio) . 

A 

KorespondaJoj. 
rew-York . Esperm1to medicina. La 

verkoj de Hipol{rato, Galeno kaj aliaj multaj 
verkistoj de antikva Greldando, plue de Cel
so, la sola klasika \Terkisto lati ia medicina, 
kiel ankaü la \·erkoj de la ku :·ac:st'>j de la 
üniversitato de Atenoj, restas kaj eiam restos 
bazo kaj provilo de korekteco lingva I aj de 
pureco de la terminoj grekaj kaj lati11aj, uza
taj en la onomatologio medicina. 

Estas nur per tio, ke la sc.ienco medicina 
portas la stampon de inttrnacieco, de inter
komunikigeco kaj de simpleco. 

Pro tio estos èiam dern de la kuracista· 
ro terni tiujn èi lingvojn. La alveno de E5pe
ranto !;angas nenion rilate al tio êi. !,iam 
Esperanto estes akceptita de èiu nacio, kiel 
belpa lingvo, kio okazos post nelonga tempo, 
tiam estos neeble, ke giaj propagandistoj in
tencu forlasi la nomojn kaj terminojn, kiuj 
havas raj ton historian en medicino, sed kiuj, 
kiel ankaü la terminoj grekaj, estas latinigi
taj. Terminoj grekaj kaj latinaj, kiuj estas 
jam germanigitaj, angligitaj, franügitaj, k. t. p., 
prave estos ankaü esperantigitaj. Efekti\·e. tio 
estas la krono de Esperanta lingvo, ke gi pro
p, igas al si èiujn sciencajn terminojn eerpi
tajn el la lingv oj greka kaj latina. 

Adaptante terminojn grekajn kaj latinajn 
al Esperantaj formoj kaj Esperanta ortografio, 
oni devas zorgeme malhelpi la eniron de eiu 
termino malgusta, nescienca. 

La kuracistoj de la okcidenta Eüropo kaj 
de Ameriko enkonduki en medicinan ono 
matologion multe da terminoj, por difini no
vajn ideojn kaj faktojn, kiuj evoluciis dum la 
progreso de eltrovado kaj elpensado. Plej mul· 
taj el tiuj ei vortoj estas konstruitaj sur la 
greka lingvo, sed ankaü multege da ili estas 
malguste konstruitaj aü malbone elektitaj 
kaj la konvenaj vortoj, kiuj trovas sin ee la 
klasikaj grekaj verkistoj medicinaj, estas an
stataüigitaj per barbarisrnoj. Estus tre bedaü
rinde, se tiu malpraveco estus eternigita per 
Esperanto. 

Por montri la plorindan kondieon de la 
vortaro medicina kaj klarigi, kiel oni devas 
agadi ee la esperantigado de gustaj term inoj 

grekaj, mi prezentos malmulte da ekzemploj 
eerpit.i j el m ia verko ., l\-fedical G reek" . 

Sed unue mi volas diri, ke malmulte da 
nacioj povas elparo!i la sonon h. La greka ;,; 
(ch), estas anstataü1ta ordinare ee ~ plej
multaj nacioj per k, aü per alia:.sono. Hirur
gio, ekzemple, transform igas angle en ,,Sur
gey" (s), france en "chirurgie" (k), itale en 
,,cirurgia" (è), hispane en cirugia (th. angle). 
La sono k estas, kontraiie, komuna al èiu 
nacio kaj tial gi estas multe preferinda. Tial 
mi proponas, ke la "ch" greka, germana, 
skota (kiu e tas la sama kie! la »gh" irlan
da) anstataü igu èiam per la .,k". 

èi tie mi prezentas• kelkajn ekzem· 
plojn de vortoj. malprave konstruitai au elek
titaj kune kun korektaj terminoj kaj iliaj ko
respondaj terminoj en Esperanto: 

Acne, estus pliguste acme; Esp erante, 
akmo. 

Actinomycosis, pligu5te actinomycetosi ; 
Esperante aktinomyketoso. 

Chlorosis, pliguste chloriasis; Esperante, 
kloriazo . 

Ch0lecystîtis, pliguste cholocystitis; Espe
rante, kolocystito. 

Oopborectomy, pliguste ootbecotomy; 
Esperante, ootekotomio. 

Iridectomy, pli~uste iridotomy; Esperan
te iridotomio . 

Tonsillitis. pliguste amygdalitis · Esperan
te amigdalito, k. t. p. 

i\1i tutkore esperas. ke, kiam la ono
matologio medicina en Esperanto estos reguli
gata, la komitato, kiu prenos sur sin la de
von esperantigi la vortojn e!eerpitajn el la 
greka lingvo, havas kiel anon almenaü unu el 
la kuracistoj filo!ogiîstoj, kolegoj de la Univer
sitato Atena. En Germanujo, kiel ankaii _en eiu 
alia loko, oni taras ajojn kaj bonajn kaj mal
bonajn: sed el eiuj malbonaj ajo_i, kiujn oni 
faras, la plej malbona estas la laüdire greka 
scienca vortaro. D-ro A. Rose. 

Ch am b é r y, Pri protektado de publika 

1 
sa1ieco. En Francujo, la 15-an de februaro 
1902 aperis la !ego pri protekto d~ la pu-
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bli~a _sa~e~- Laü tiu ei !ego en èiuj urboj 
k~J v1la_goJ devas la estroj sciigi al siaj admi
mstratoJ per regularo, kio estas permesita au 
malpermesita en la aferoj, tu~antaj la publî
kan sanecon. Ekzemple onî devas ciîgi: kio · 
ma dev~s esti la alteco de la domoj, kiaj de
vas esti la ampleksoj kaj la lumigado de la 
eambroj, kiamaniere oni devas konstrui la ne
cesejojn au forigi la eluzîtajn produktajojn, 
k. t. p. 

Plie la Lego devigas la medicinistojn kaj 
akusistinojn, ke ili komuniku al la estraro 
publika, tuj kiam l.a diagnozo estos certa 
pri èiu kazo de la jenaj epidemiaj malasanoj ! 
tifa febro, tifo, variolo kaj varioleto, skar!a
tîno,~ morbilo, dîfterio, miliar~vitego, halera 
kaj holeriformaj malsanoj, pesta, flava febro 
disenterio, puerpera infekto (escepte kiam la 
malsanulino estas postulinla sekreton pri la 
ak_u~'go.), cerbspina epidemia meningito. 

En duan lis' on oni enskribis: pulman 
tuberkulozon, pneumonion, erizipelon kaj 
aliajn infektajn malsanojn, pri kiuj la komu
nikado ne estas deviga. 

Ciufoje kiam la urbestro ricevis la avizon 
de kuracisto, scüganta lin pri la apero de 
u_nu el la antaüdiritaj malsanoj, li arangas 
è1on necesan, por malhelpi la dissemadon de 
la malsano, nome la izoladon de la rnalsa
nulo kaj konvenan desinfektadon. 

En la urboj, havantaj pli, ol 20.000 da 
logantoj, ekzistas higienof,cejo, kies direktoro, 
ordinare medicinisto, anstatauas la urbestron 
en èiuj aferoj, koncernantaj la publikan sa
necon de Ja urbo. 

La nova lego ebligas ankaü Ja ordonon 
de riparadoj en malsanigaj domoj, eè la mal
permeson de logado en ili, se neniu plibonigo 
povos ilin fari sanigaj. 

Par tiu ei celo la estro de la urbo ail 
de la higienoficejo sendas al la saneca ko
misiitaro raporton pri la malsanigeco de la 
logejo kaj tiu kan ilantaro ordonas, kio saj
nas al gi utila par eesigi malbonon. 

Se la saneca komisiitaro ne volus ordoni, 
kion la estro demandis, tiu ei sin tumas al 
la higiena departementa konsilantaro, kiu 
eble ordonos proponatajn al gi rimedojn. 

Se la posedantoj de la malsanigaj loge
joj ne obeis en la fiksita templimo, oni pro
tokolas kontraü ili kaj la unua jugisto kan
damnas ilin je 1 g is 15 frankoj da monpuno 
kaj permesas al la estro, ke li plenumu la 
laborojn ordonitajn je la kosto de la kon· 
damnitaj. 

Kiu ajn konstruas novan domon, ne pe• 
tinte la permeson, devas esti kondamnita je 
16 gis 500 fr. da monpuno. 

êiuj kuracistoj au akusistinoj, kiuj ne 

komunikis al la estraro la kazojn de infektaj 
malsanoj, per ili observitaj, riskas la saman 
punon . 

La malobeintaj al la ordonoj de la sa-

1 
ne,;a regularo devas esti punitaj per mon puno 
de 1-J 5 frankoj . 

D ro V . Despeignes, 
Direktoro de la Hiuienojicejo en Chambéry 

(Savoie- France) 
repre::.entrmto de la 1 eka en la departemento 

,,Sat'oie" . 

\·ars o ,. i o. Propono de 1mu enketo iJ.l
ternacia Inter aferoj interesantaj la kuraci
staron, precipe la kuracistojn, kiuj laboras 
en malsanulejoj, tre grandan gravecon havas 
1~ d:~iando pri rautopsioj scie·ncaj (ne jugaj), 
kiu gis nun ne estas tute juste kaj kon
tentige solvita ee èe la plej kulturaj nacioj. 
La stato de tiu èi afero estas en diversaj 
landoj n-:al ·ama kaj en la landoj malpli ci
viliziraj autopsioj fangas ofte kaüzo de akraj 
konf iktoj inter kuracistoj kaj publiko. 

En nuna tempo la demando pri l'auto
psioj sciencaj estas reguligita en èiu lando 
per legoj kaj kutimoj lokaj, tamen laü mia 
opinio gi estas tiel malsimpla kaj malfacila, 
ke La plej gusla solvo de tiu ei demanda po· 
vus isti farita nur per komunaj penadoj de 
diversnacia kuracistaro. 

. Sed, por ke tiu ei celo estu atingita, 
om deras antaüe kolekti tutan materialon 
faktan, tuSantan la nunan staton de l'afero, 
kaj por tio mi proponas ma\fermi en n Voèo 
de Kuracistoj" enketon internacian rilate al 
tiu èi temo. 

La punktoj, kiuj postulas respondon, estas 
jenaj: 

1) Cu la malsanulejoj en via lando ha
vas en siaj regularoj ian normon, tu~antan 
la rajton de hospitalaj kuracistoj far i auto· 
psiojn de la malsanuloj, mortintaj en bospi
talo kaj kia gi estas? 

2) êu la hospitalkuracistoj de via lando 
obeas absolute al la hospitalaj normoj aü 
ne kaj en la lasta kazo èu ili ne suferas 
pro tio ôi iajn malagrablajojn flanke de la 
publiko aü eu ili ne estas persekutataj de la 
jugistaro. 
. 3)_ Cu ek_zistas krom 1eskriptoj registaraj 
1a kutlmo, klll reguligas interrilatojn inter 
kuracistoj kaj parencoj de la martin oj. E tas 
tre dezirinde, ke la diversnaciaj kunfratoj. 
laborantaj en malsanulejoj, bonvolu respondi 
la suprajn demadojn. Di-. .A. Wizel 

T ·arsot •io. str. Xorn-Sie1111a 1- e. 
K ra k é w. Prnjekto de i1tternacia e'nketo 

pri manieroj de fostnio medicina en diver
saj ia.1idoj. Post fino de l' internacia enketo 
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pri sekreto profesia de kuracistoj la ,.Voeo 
de kuracistoj" sendube malfermos siajn ko
lonojn por enketoj pri aliaj aferoj, kiuj inte
resas kuracistoj n de eiuj landoj l:i:aj nacioj. 

La studmaniero de medicino en di\·ersaj 
landoj estas unu el tiaj aferoj, kiuj interesas 
tutan kuracistaron. Enketo pri tiu afero po 
vas ne nur liveri al kuracistoj multajn inte
resajn sciigojn, sed ankaü havi ne malgran
dan signifon por la studentaro de medic ino. 
Laü mia opinio elveturo en fremdajn landojn 
por studoj medicinaj, almenau por unu a~ d11 
semestroj, estas utila pro multaj kaüzoj. ·an
go de la loko de studoj alportas ne rnalgran
dajn prof,tojn: oni ekkonas institutojn medi
cinajn studmanieron de medicino, homojn 
kaj lingvon de alia lando. 1i mem sludis 
medicinon en di ersaj universitatoj, nome: 
austria, fran.:a, germana, pola, rusa kaj svisa 
kaj mi konvinkigis, ke la manieroj de instruo 
medicina, speciale klinika, en diversaj Jandoj 
multe diferencas. Jen unu el taskoj dP, l' en
keto kiun mi proponas, estas doni infor
mojn al studentoj de medicino, kiuj volas 
studi medicinon en lremdaj landoj. 

La partoprenantoj en la enketo devas an tau 
Cio respondi rnallonge la jenajn demandojn: 

1. Kiaj kvaiifikoj sciencaj rajtigas en
skribi sin en la nombron de la studentoj de 
medicino? Cu fremduloj povas esti enskribi
taj, kiel studentoj, se ili havas atestojn lerne
jajn nur de sia lando? Cu virinoj estas alla
sataj al sludado de medicino? 

1 
2. Kiom da jaroj dauras minimume la 

studoj de rnedicino kaj kiom mezonombre? 
éu la diplomo doktora medicina diferencas 
de la diplomo kuracista? 

3. Kia estas la maniero de instruo pri 
medicino, precipe klinika? 

4 . Kian lingrnn oni uzas por lekcioj? 
5. éu oni pagas por lekcioj ? Kiom? 
6. Cu fremdulo, ha vanta la diplomon ku

racistan, havas rajton sin okupadi je raktiko 
kuracista? 

Krom respondoj je suprenomitaj eefaj 
dcmandoj estus dezirindaj ankau respondoj 
je aliaj demandoj, ek7.. kia estas frek entacio 
de la medicinaj fakultatoj k. t. p. 

Doc. D-ro Ada,n Wrzosek, 
Krak6w. 

D-ro Perott sciigas la kolegojn, ke li 
sangîs la adreson kaj nome : I r k ut s k -
Orienta Siberio, "\ oennyj Gospital (Milita 
malsanulejo). 

K r o n i k o. 
ia revuo farigas jam tro malvasta kaj 

ne povas enpreni tutan materialon, al,enan
tan de diversaj landoj, kvankam ni pligran
digi duoble amp!ekson de la gazeto. Ni pe
ta do la kunlaborantojn, de kies verkajoj 
publikigo devis esti prokrastita gis la sekvonta 
numero, ke iti nin senkulpigu. 

Granda parlopreno en intergango de ko
munikajoj per pero de nia internacia organo 
pledas por plua pligrandigo au plioftigo de 
La e]donajo, sed en nuna momento mankas 
ankordÜ monrimedoj por tia entrepreno kaj gi 
estos efekti1•igebla nur post kiam trovigos 
almenaü 1500 abonantoj. 

Ni a!vokas do niajn amikojn kaj ami
deanojn, ke ili ne eesu ferrnre propagandi 
por ,, Voeo de Kuracistoj" por ke ni kiel 
eble plej baldaü povu ekstari pli firme sur 
la posteno okupita kaj pli alte S\' ingi nian 
standardon . 

etere la batalado progresas sukcese. 
En niaj ricoj ni salutas precipe novajn na· 
ciajn grupojn: s,edan, hungaran, eehan. La 
aroj de kunbatalantoj rusaj, germanaj, fran
caj, polaj, amerikaj hispanaj, eiam pli gran· 
gas . De eiuj landoj ni ricevas medicinajn jur• 
nalojn kun artikoloj, favoraj por Esperanto 

kaj nia penado. Kun plezuro ni rimarkb an
kaü raportojn el nia gazeto en kelkrij gaze
toj êiutagaj polaj kaj rusaj. 

, i rekomendas al naciaj grupoj de T. 
E. K. A. organizon de specialaj kornitatoj, 
kiel tion ei faris la grupo Varsovia. Plej 
urga esta starigo de lokaj kaj naciaj komi
tatoj porreferataj, se ni Volas sisteme kaj 
orde plenumi la taskon de reciproka rapida 
informado pri rimarkindaj plej no1'aj laboroj 
medicinaj en eiu lando kaj bone prepari la kon
diêojn por dusemajna aldonado de nia }urnalo. 

Ankau la lwmitato por enketoj interna
ciaj estas en eiu lando tre dezirinda, êar 
krom la scienca revuo guste la internacia 
enketado havas gra1'an signifon por inter
sango de ideoj inter diversnaciaj kuracistoj. 
Ce manko de komitatoj enketaj oni ne po
vas esperi bonajn rezultatojn de enketoj. La 
demandc,n pri ripozo dimanea gis nun respon 
dis nur nemultaj kolegoj, atendas vane re
spondojn la demando prî impostoj de kura
cistoj, en ei tiu numero aperas novaj gravaj 
demandoj pri maniera de înstruado en di
verslandaj medicinaj fakultatoj kaj pri auto 
psioj hospita laj . 
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Kalendaro kongresa. 

;\[art o - A p ri I o. Internacia ekspozicio de 
arto, laboro, nutrado kaj higieno inicia
tita por bonfarada celo de l' Asocio de 
Publika Asistenco ,,\ erda I,ruco". Bolonjo. 
Pri klarigoj, informoj, aligoj, programoj 

in tumi al nia samideano s-ro A. Tellini 
Bologna, asella postale 12. 

29. ma r t o gis 2 a p r i 1 o. III. Kongre o in
temacia por lerne)a higieno . Paris. 

A p ri I o: 4-10. V1II. Internacia kongreso por 
hidrologio, klimatologio, geologio kaj fi 
zikala terapio. Alger. 
2- 7. - XI. Internacia kongreso por 
oftalmoterapio. Neapolo. 
14- 20. I. Tutrusa kongres o de fabrikaj 
kuracistoj. 
l -22. J[. Kongreso de la Germana o
cieto por urologio. Berlin. 

~l aj o. IL Internacia kongre o kurad sta por 
malfelieaj akcidentoj . Remo 

Julio. 8--10. lnternacia konferenco pri tu· 
berkulozo. Stockho lm. 
1 - 24 . XII. Internacia kongreso kon: 
traualkoholisma . London. 

A 

1. au g u t o gis 30 . e p te m br o. Ekspozi
cio de Higieno en Rio-de-Janeiro, arangota 
dum IV. Kongreso Ls.tinamerika de ku
racistoj. 

La ekspozicio elmontro aparatojn kaj 
ilojn medicinajn kaj higienajn · materialojn 
por pavimado kaj por necesejoj; produ· 
ktajojn pomutrajn sekajn au kon ervitajn, • 
bestojn por nutrado homa, produktaJojn 
hemikajn kaj farmaciajn k. t. p.: mode
lojn, projektojn, informojn, statistikoj n, 
interesajn por higieno kaj medicino. 

Augusto. II Intern11cia konferenco pri lepro. 
Bergen. 

- 23- 2 . V. Internacia kongreso por to
matologio. Berlin. 

29. ailgusto.-4. septembro.X\J. Kon
greso internacia de ~Iedicino. Bud11pest. 
Oficejo de la kongreso: Budapesi Hun
gario), E zterhàzy - utca, ï. K<>uzon 
('.l:'> kron oj au triaj) oni sendu per pcst
mandato al la adreso: Prof. Dr. de Eli
scher, kasi to de la kongre o, Budape t 
VIII ., Eszterhàzy - utca 7. 

eptembro . 5- 11. Universala kongre ode 
Esperanto Barcelono. 

Komunikajoj de T. E. K. A. 
La Centra komitato de la T. E. K. A. 

sciigas plezure la Teka ·anojn, ke dank al ln 
oferemo de D-ro Thalwitzer, nia germann 
konsulo , la .. I. Jarlibro de la T. E . K . A 
por la 1909 jaro" aperis la 15-an de marto 
kaj e to dissendata sen page al eil1j a o· 
cianoj. 

La konsuloj ricevos pli grandan kvan
ton da ekzempleroj de la nlarlibro" kaj 
estas petataj disdoni ilin al kolegoj ne ali
gintaj ankorai'i al nia Asocio, por ilin varbi al 
la T. E. K. A. Krom tio kolegoj konsuloj 
sendu po unu ekzemplero de la "Jarlibro'' al 
la redakcioj de naciaj medicinaj kaj E peran 
taj jurnaloj. Se iu el konsuloj bezonos anko
rau plu da ,.Jarlibroj ", li bonvolos turni in 
senpere al D ro Thalwitzer, kiu promesis li
veri pluajn ekzemplerojn por malgranda prezo. 

La konsuloj de la T. E. K. A. estas 
insiste pelataj reguligi la monkalkulon kun 
nia Kasisto, D ro A. Fromageot - 4 slr. 
Hôtel-Dieu, Beaune (Cote d'or) - Francujo, 
ear la kaso rice is gi nun ne e i u j n koti 
zojn kaj devas pagi por e i u j T. E. K. A. 
anoj al la Administracio de » Voeo de Kura 
cistoj." 

êar la T. E. K. A. dezir .ls montri dum 
la okazonta en tiu ei jaro ,,lnternacia Medi· 
cina Kongreso ' en Budapest, ke ni estas 

jam multnombraj kaj nia lingvo plene meri
tas kaj tauga farig i e:ama lingvo de interna
ciaj kongresoj, la entra Komitato de la T. 
E. K. A. arangis ,,BudapestaJL l{9ngresa11 
l(omision ", en kiun eniris D-ro ïdlo, · kij 
kaj D-ro 1-:abanov - ~lo kvo, D-ro Kovat -
Budapest, D-ro Leono Zamenhof - Varso· 
vio, D-ro Rothschub - Aachen, D-ro Arti
gues -Versailles, D ro Legge - ivlickleover 
kaj D ro Skalkowski - Lw6w . Dank ' al 
energia laboro de la Kongre :-a Komisio", 
esta jus fondita en Budapest ,Hmzgara 
Bspe1'anlista K1tracista Gntpo por la aferoj 
de la venonta Kongreso kaj estas ricevita 
la oficiala konsento de la kongresa estraro 
fari raportojn en la sekcioj en la lingvo 
Esperanto. 

Dankante kore la , Kongresan Komi
sion" por gia energia laboro la entra Ko
mituto de la T. E. K. A. turnas sin al tiuj 
T. E. K. A.' anoj, ke ili bonvolu helpi al 
la penoj de la komisio kaj tuj sciigi gin (per 
adreso de D-ro ïdlovskij - Ioskvo -
Arbat - Denejnij per. 2 ), Cu ili vizitos la 
Budapestan kongreson kaj dezira partopre
ni en la aktiva Jaboro. 

La Sekretario de la TEKA 
D1•. W. Robin 

(Varaovio, air. Stnator1k<+ 80), 
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Listo de la abonantoj. 
(Dailrigo). 

Tek a· an oj . La kasislo d-ro Fromageot alsendis abonon por sekv antaj Teka 'a noj P. T . : 780. Reuter 
(Stockholm) 781. Alfveri (sen preciza adreso) ï 2. lüllern (sen preci,1;a adreso) 783. Brown (Hartford) 784. 
Daigncaii (Austin) 785. Schaefer (Teksas) 786. Bud,!I (Lugo1f) 78ï. Juettner (Cincinati) ï88 . Townscnd (Os
good) 7 9. Hale (Alto Pass) 790. Barat (Lille) 791. t'lerc (Vichy), plue por a bon in toj, jam en ant:iuaj listoj ci
tit aj : \Vickman, Kinberg, Sandman el Stockh olm. 

Krom tio mendis la gazeton prof Dor por sekvantaj Teka'anoj P. T.: 79'.l. J\quilar José (\'alenda) 
793. Aquilar Romualdo ( Valencia l 794 lgle ia (Lezido) ï95 Breau (Angers) 796. Johnston (Dublin ) kaj d-ro 

idluvskij pagi por P. T.; 7Q7. Feldman (:,[ .. s\;xo) _,98. Kiev êinskij (Tiraspoll 799. Kakurin (Elisabetgrad) 800. 
:\,finajlov (Lebedin •. 801. Elia n (lfostinopol) 0~. t1ohrjakoy (Kaza n) 03. Smiruov (Tomsk). 

'eupere ee la redakcio ckaboni· P. T.: 04 . ngar (Lw6w) 805 . Tessner (Dresdcn) 806. Kazakov 
(Moskvo) 07 . mith c Son tGlasgow) 08. Preeçe (Adelaide-Australia) 09--RIO. Miltican (Chicago): 2 pluaj 
E,k't. 811 Rydy ier Ludov. (Lw6w) 812. Kuhn (Lw6w) 813. Ziembicki \Vit. (Lwow) 1-L Fry (Breconshire) 815. 

afir (Peterburgol 816. Higgens (London 17. erra (Liria) 81 Kibnrdin (Ekaterinburg) 19. Jakovlev (Sim· 
birsk); 2-a ekzempl. 20. Garegradski (:\l enzelinsk) 821. ,,Frateco" (Zaragoza) 2~. Kokai (Rudapest) . 823. Howle 
1 Pambula-Auslralio) 82 . Davidov (Silistria'. '.!5. Sydney tLondo _n). 

La listo estas fermita la 15-an de marto. 

Avizo. Por eviti konfuzon en la kalkuloj interkonsenti la redakcio kun la kasisto de Teka d-ro r·ro
ma~eot. ke de nun estos cnregistrntaj nur tiuj Tek:i'anoj kiuj estos pagintaj la abonpagon. Tial ni ne citas en 
la supra lis to la nomojn de kolegoj, pri kie aaigo nin scigis la konsuloj, ne alscndan1e !amen la abonpagon. 
Tmjn êi novajn Teka"anojn ni enskribis en provîzoran apartan liston el kiu ili c tos forstrekitaj, se ilia abon
' uldo ne a lvenos gis 15-a de apr ilo. 

Nur malmultaj l(ompletoj ! 
A 

Jarkolekto 1908 de ,,Voco de Ku racistoj" 
estas laü provizo aêetebla êe la redakcio po prezo de l Spm. 

Grava avizo. 
La templimo por alsendado de ma11uskriptoj por la sekvonta 11umero estas la 15- a de aprilo. 

Rumana Esperantisto Germana Esperantisto 
Oficiala êiudumonata organo de la rumana 

Esperantista Societo. 
oficiala organe de la Germana Esperantista 

ocieto aperas ti umonate. Jara abono: ~Jk 3 
(Sm. 1 ·50). Redakcio kaj adm inistracio: Es 
peranto - Verlag l\loller e Borel, Berlin 

Prinzenstrasse 95. 
Jara abono: 2 m. Redakcio kaj admini tra

cio: Bukaresto, 5 tr. I. C. Bratianu. 

Ban-kaj Aerkuracejo 

TRUSKA WIEC 
en ûalido - (Ausfrio). 

Banoj: salakvaj, sulfuridaj, karbonacid
gasaj, fer-mar e:i.j. 

Akvoj por trinki: fersalaj, salamaraj, 
salgla ilber aj kaj natr-alkalia diureziga 
fonto ·de ,,NAFTA". 

Enspiradejo : salakva laü sislemo de 
Wassmuth. 

Klimato : apudmonta (405 m. a!ta ebe
najo), mild a, se11venta, seka; abun
deco da arbaroj foliaraj , pînaj kaj 
abiaj, da montoj kaj montegoj. 

Lo gejoj komfortaj, Banaj adapta]oj 
emlnentaj. 

Jndikacioj : Anaemia, Arthrit. rheum., Obesitas Lues 
croph., Diath. urica, Peri - endo - et myocardit., 

Catar. et aton. intest., Haemorrhoid., 1 euralg., Ischias, 
Laryngo- trach eit., Bronchit. cat. chr., Asthma bronch. 
et cardiac., Emphys. pulm., ephrit., Pyelit., Cyst it., 
Chole- ephro· et Cystolithiasis. Hypertr. prost ., Pe
ri- para- et endometrit. - Adnexitis chronica. 

Bana sezono: daüras de 15-a de majo gis fino de ep· 
tembro . 

Jara frekvenco: kvar miloj. 
Bankuracistoj: Dro E. Krzyzanowski 

kaj D-ro T. Prascbil (Es p.). 
Brosuroj estas sendataj tiutempe senpagealdezirantoj de: 

Ban-Direkcio. 
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Pola Esperantisto 
monata organo de Polaj Esperantistaj So
cietoj, redaktata de d-ro Leono Zamenhof. 
Abonprezo jare: 2 rb. = 5 fr. - + mrk. 
Adreso de la administracio: Warszawà (Var-

sovio), Hoza Nr. 40. m. 8. 

lnternacia Scienca Revuo 
monata gazeto. Abonprezo ja re 2·ï5 m. Ad
ministrejo: lnternacia Scienca Oficejo, 8, rue 

Bovy-Lysberg, ûeneve. 

LA REVUO 
interna cia monata literatura gazeto kun la 
konstanta kunlaborado de d-ro L. L. Zamen
hof. Abonprezo jare 7 fr. Adreso de la ad
ministracio: Hachette & K-o, 79. Bd St-Ger-

main, Paris. 

Chirurgisch - urologische 
Privatklinik 

von Dr. A. FREUDENBERG 
Berlin. W. Apostel-Paulusstrasse Nr. 12. 

Kuracejo por eiuj malsanoj de r urinorga
noj. - Operacioj ,ie reno, vezibo, prostato , 

urintu bo, testiko k. t. p. Tri klasoj. 

===== Prospekto Jau deziro. ========= 

The British Esperantist 
Oficiala monata organo de la Brita Esperan

tista Asocio. 
Adreso: Museum Station Buildings 133,136, 

Fiign flo16orn, bondon œ. G. 
=Jara abono: 4 frankoj = 1·5 Sm.= 

Specirnena numero senpage ricevebla. 

Medizinisch. Licht

& Herz- u. Nerven-
) Jeilanstalt • • V • l por lumkuracado 

f\ U fa (f JO por malsanoj de I' koro 
: k1;tj de l'nervoj. 

\'Ormnls: ROTES KREUZ nntaüe RUGA KRUCO 

51 Luisenstrasse B € R L I r-1 N W. 6 Luisenstraiise 51 
Sekcio por lumkuracado Sekcio por malsanoj de I' koro kaj de I' nen •oj. 

Ele ktra lumo per elektrodoj de karbo, fera, hidra go. 
Lumo de Roentgen. Radiado d' Arsonval kaj de Ou
din, Radio- banoj k. t. p. Kontraü artrito. n ümat ismo 
neQralgio, iskialgio, furunkulozo, diabeto k. t. p. 

Esploroj per radioj de Roentgen kaj konstato de I' 
agado de I' koro. B1noj ku" karbacido kaj prucb a
noj kun pinburg moj . Elektra J banoj por la tuta korpo 
kaj por a.partaJ mem bro: . V1bromas~g-> k. t. p . 
La kuracado plene aostata aas re_tadon en Bad 

Radiado kaj iotografado latl Roentgen. Wiesb,iden, Teplitz, auheim, CudoYa. 

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

Direktoro: D-ro Breio-er. 

SANATORIO 
de D=ro K. DLUSKI 

en ZAKOPANE (Oalicio-Aüstrio) 
por brustaj malsanuloj 

malfermata tutan jaron. 
Bela perspektivo al Ta t ra j m o n t o j. 
La eambr oj suden turn itaj . - Centrala haj
itgado, elektra lumigado. konduktoj de mal 
varrna kaj vanna akvo sur'êiuj elagoj , elek 
tra lifto, porde infekta kamero, èambroj por 

apartigo èe infekta j malsan oj. 

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

loj en la instituto. 
La prezoj tre · moderaj komencanie de Il 
kronoj por Iogejo, pcnsiono kaj kuracado, 

-. 
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A 

XVt internacia midicina kongreso en Budapesto (Hungarajo) 
de 29. vm. - 4. 1x. 1909. 

Sub la protekto de la rega l\Ios to Fran 
ciska Jozefo I. 

Alvoko. 
T, araj sam idean oj J<aj kolegoj ! 
La XVI-a internacia medicina kongreso 

okazo de la 29-a de a•'.!gusto gis la 4-a de 
sep tembro 1909 en Budapesto , la èefur bo de 
Hungarujo. La diverslandaj kuracistoj kolek
tigos tiarn espereble grandnombre. Tiaokaze 
ni, la èi tiea esperanti ta kuracis ta grupo, 
invitas tutlrnre l'in èiujn. Partopren u grand
are kaj fervore al tiu kongreso ! Jen denove 
okazo konatigi ka j valoriai nian karan lin -
gvon, por ke gi povu okupi eble plej baldai:i 
la pozicion, kon""t'enan al gi. Ju oli multaj ni 
lrnnvenos, des pli ni esto fortaj, es pli da 
niaj idea loj ni povos realigi. 

~ia t1sk e tos enkond kigi nian ling 
von inter la oficiale allasatajn, klopodi, ke 
oni ekkonu bone niajn celojn ka~ n:an karan 
Esperanton . 

La èi tiea Esperantist:i ocietô nin kun 
he\pos èiamanie re por igi tiujn tsg ojn agra· · 
laj kaj memorindaj por èiuj. 

La kotizo est1s 25 kronoj = 10·-!-taku 
rate 10·39-l-) spesm iloj, kiujn oni sendu per 
poscmandat al la adreso: Prof . D-ro de Eli
scher, kasisto de la kong reso, Budapest VIII 
Eszte rhazy-utcza 7. 

Informojn , aligilojn k. t. p. bonv olu po
stuli de nia g rupo sub la adreso de D-ro 
Korats Jôzsef, en Budap esto, IV :VIuzeum
korût lf>. 

Est u bonvenontaj ! 
Gis la revido ! 

H11,ngara Esperantista 
Knracista Grupo. 

Konstanta oficejo de la lrnngreso : 
Honora prezidanto: S ro profesoro 

barono Frederiko de Koranyi membro de la 
Akademio scienca kaj de la grand -sinjora 
èambro parlamenta k. c . 

Prezidanto: S-ro profèsoro Kolomano 
Müller, membre de la grand sinjor 'a êambro 
parlamenta k. c. 

Generala sekretario: &-ro profe 
soro Emil Grôsz. 

Ka sis to: S-ro profêsoro Julio Eli5cher. 

Organizo de la kongreso. 
La X\ I internacia medicina kongreso 

oka zos en Budapesto (Hungaru;o .::e a :!9 
de ai:igusto gis la 4 de septembro , , 

Pavas partopreni: 
1. :{iel aktivaj membroj: la ' a ïs-oj, 

kiuj depagis la kotizon de 25 kronoj; 
2. kiel neaktivaj membroj : la edz:n ; kaj 

la f1linoj de la lwngresanoj; volontaj parto· 
preni en la privilegioj de la kongr e an ri_i. pa
gas po duono de la kot izo. 

La kotizo estas sendota al la kasisto la 
alig ilo al la generala sekretari o, a me ante 
vizitlrnrton kaj rimarkigante la numer on de 
la sekcio , en kiu oni volas partopre ni. 

La membroj ricevos la unu an ~olumon 
de verkoj de la kong reso kaj la volumon, kiu 
enhavas b verkojn de l::i. elekt ita sekc io. 
La sek ioj de la kongreso estas sekvantaj: 

I Anatomio, Embriologio, Histologie. 
li Fiziologio . 
lil Patologio generala , Patologio eksperi · 

menta , Patofiziolog io kaj Hemio pa
-o!ogia . 

IY ~Iikrobiologio (Bakteriologio), Anatomie 
patologia . 

- Tera:-eü iko (farmakologio, balneologio, 
-era_ :o per f1zikaj rimedoj , le t . p.) 

, .. bte:7a kura ado. 
\li Hir rg·o . 

\ïll G e -o:o i.o, Obs etriko. 
]X i)h :i.e o ·o. 
X Pe-:ia:r·o. 

XI _ -errnj sufe:-adoj. 
XII Psikïa-rio. 

XIJI Dermat olog·o. ~i ili 'ologio . 
XIV Crologio. 
XV Rino-lar i110 0 · o io. 

XVI Otologio ( armempe la YIH-a intema
cia otologia konareso). 

}CVll Stoniatologio OJomolog io). 
XVIII Higieno kaj Imunologio . 

XIX Juga medicino. 
XX :vledicino milita kaj militsipara . 

XX l ~ ipa medicino kaj rnalsano j tropiklandaj . 

La scienca :aborado estos servata per 
a) kunsido j generalaj 
b) kuns idoj sekciaj 
c) komunaj kunsidoj de kelkaj sekcioj. 

En la sekcioj estas 1egotaj refera toj kaj 
Jau.vole elektitaj komunikajoj (rnportoj). 

La membroj povas partopreni ankau en 
laborado de kelkaj sekcioj. 
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La raportoj porns dauri maksimume 15, 
la paroloj lrnncerne la refer atoj n. l O lrnncerne 
la raportojn 5 minutojn. 

La manuskriptoj de· la raportoj kaj redi
roj devas esti transdonotaj al la sel,retarioj 
de la sekcioj anlrnraü en la tago de la lwn
sidoj, raportoj, au rediroj. 

La lingro Esperanta estas uzc bla en la 
sel{ciaj kun.sidoj sad nur tiam, s- iu el _ la 
eeestantaj kongr esanoj prenas sur sin la tu
jan tradukon en f,rancan, germanan, au anglan 
lingvon. 

Por êiuj sciigoj oni devas sin turni al 
la selnetariejo de l' kongre o (Budapest VIII 
Eszterhàzy- utcza 7 .) 

Komitato de sinjorinoj estas kreata, por 
akcepti kaj gvidi la familianojrt (edzinojn, 
filino.i n) de la kongresanoj. 

La lwngresanoj, kiuj deziros uzi la inter
nacian lingvon Esperanto, povas sin turni al 
sinjoro D-ro Kovats J6zsef, Budapest IV 
J\fozeumkërut 15. 

D-ro Kovcits J6zsef. 

Kolegoj esperant istoj, kiuj intencas par
topreni en la kongreso, bonvolu gin sciigi 

kiel eble plej baldaü al nia redakcio, por ke 
ni povu presigi ilian rtomaron en plej prok
sima numero. 

êar en la kongreso esperantista en Bar 
celono êeestos Yersajne nur malmultaj kura• 
cistoj, estus lrnnsilind e aran g i gen eralan kun
\·enon de la T. E. K. A. en Budapesto durn 
intern acia kongreso kuracista. 

Ni atentigas ankaü, ke la kolego j el 
centra kaj orienta Europo povas veturi al 
kongreso esperantista en Barcelono per Bu
dapesto kaj post kiam ili estos partoprenintaj 
en la internacia kongreso lmracista alveni 
ankorau gusta tem pe al la kongreso esperan 
tista , lciu komencigas oficiale fa 5-an de 
septembre, sed nur la 6-an de septembro 
komencos siajn laborajn kunsidojn. Oni do 
pavas êeesti en ambaü kongresoj êe mal
granda aldono de tempo kaj elspezoj. 

Kolegoj, kiuj ne povas vet uri Barcelonoh, 
po.-us post la kongreso en Budapest viziti 
kelkajn urbojn universitatajn, ekz. Vienon, 
Pragon, 1-Crakovion. 

D-ro Stefan Mikolajski. 

A 

Ami ka Societo de la francaj kuracistoj por kompensajo · dum malsanoj. 
Kiam komercis to mabanigas, lia eJzino 

aü liaj parencoj pavas lin anstatau.i; male se 
kuracisto malsanigas, li deva venigi ansta
tau.anton diplomitan, kiun eslos neces e µagi 
kaj se la malsano longatempe daüros. la klien
taro iom post iom forkuros; sekve malriêeco 
estas ebla. 

Por eviti tiun bedaurindan evenlualecon 
la Societo ,,Concours MéJical" star igis en 
189-1-la ,,Amikan Societon de la francaj ku
racistoj por kompensajo dum malsanoj" . Gia 
celo estas doni monan komjJensajon al giaj 
anoj, kiuj pro al<cidento ,1Ü malsano ne po
vas plu, êu kelkat empe, êu definitive, rraktiki 
sian profesion. 

La lrnracisto, kiu deziras alig i al la So
cieto, devas unue es ti ekzamenata pri sia farto, 
êar kompreneble tre bona sano estas postulata 
por la akcepto. 

La kompensaJO estas po dek frankoj êiu
tage, komencante de la kvina tago de la mal
sana; gi restas sarna dum sesdek tagoj; 
poste, dum la sekvantaj monatoj, la kompen
sajo estas po cent frankoj èiumo nate, senlime 
gis resanigo au morto. 

La anoj de la Societo pagas eiujare ko
tizaj on, kies alteco sangas laü ilia a~o je la 

momento da la aligo kaj laü la kombinajo, 
de ili elektita. Jen estas la diversaj kombinajoj. 

Ko m b in a.î o A. La asekuro kontraü 
rnalsano êesas je 65 jaroj. Post tiu êi ago la 
ano eksigos; li ne plu pagos kaj ne plu rice 
vos la kompensajon. 

Kombinajo B. La aselrnro dauras la 
tutan vivon. (La Societo opiniis, ke tiu-ei 
kombinaJo estas tro multekosta por giaj finan
coj kaj ne plu akceptas novajn aligojn tielajn). 

Kombina30 C. Laano, gis la sesdek
kvina ja ro, ricevas kompensajon dum malsa
noj . je 65 jaroj li ricevas jaran pension da 
mil ducent frankoj. 

Ko m b in a.î o D. ame, kiel la kombi-
naio C, sed, plie, la vidvino ricevas jaran 
pension da sescent frankoj kaj ee la morto 
de la vidvino eiu el la orfoj ricevas jaran 
pensi on (300 frankojn, se estas unu au du 
orfoj - 200, se estas tri - 150, se estas 
kvar - 120, se estas kvin k .t.p.) ; nenjam 
la pensiaro superos 600 frankoj n por unu 
familio. 

La kombinaJo . estas la plej bona, la 
plej rekomendinda, precipe por la junaj kura
cistoj. Je 65 jaroj ili ne ricevos plu kompen
saion dum malsanoj, sed ili ne pagos plu 
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kotizajon . Eble, ear la kotiza j o estas iom alta, 
oni povas timi, ke la lmrac isto mortos, antaü 
ol ricevi pens ion kaj ke la sumoj pagi!aj es
tos por eiam perditaj. Sed tio estas ancaü 
vidita. Efektive en tiu ei komb inaj'o la ano hava 
eblon asekuri siajn lrntizajojn, por ke, se li 
mortos antaü la sesdekkvina jaro, la sumoj, 
pagitaj de li por la pensio , estu redonitaj al 
liaj heredantoj. 

En eiu el la cititaj kombinaj oj oni po\·a 
pagi duonan kotizajon por ricevi nur duonan 
kompensajon . 

. Ni diris, ke la kotizajo sangas laü la 
ago kaj laü la lrnmbinajo. Nun ni don os kel· 
kajn ekzemplojn, eltiritajn el la Jistoj, stari
gitaj de la Socie to : 

En la kombina}o A la jara kotiza10 esta 
54 frankoj en 25 vivjaro, 59 fr. en 30 viv
jaro, 89 fr. en 50 vi-vjaro, 112 fr. en 61 
vivjaro, kaj 118 fr . se· oni aligas nur en ago de 
64 jaroj; poste oni ne pova s plu alig i. 

En la kombinajo C (kompen sajo dum 
malsano j gis 65 jaroj kaj poste pensio da 
mil ducent frankoj ) la kotizaJo estas 170 
frankoj, se oni aligas en 25 vivjaro, 20 ' fr. 
en 30 vivjaro, 261 en 35 vivjaro k.t.p. 

En la kombinajo D la kotizajoj estas 
kornprene ble iom pli altaj, sed ni ne kred as, ke 
estas necese skribi pli detale pri tiu êi punkto. 

En kio konsistas la nekapableco pri la
boro, kiu donas la rajton ricevi la kompen
sajon? vu malsaneto sufieas? ~ e, sed estas 
necese, ke la malsano au la vundo maleblig u 
al la kuracisto viziti ekstere malsanulojn; la 
ordi nacioj, kiuj n la kuracisto povas doni en 
sia hejmo, estas permes ataj, esceptante la ku
racistoj n, kiuj kut ime ordinac ias nur en sia 
domo kaj neniam ekstere viûtas malsanulojn. 
Kiam la kuracisto ne plu profesias, li ricevas 
kompensa}o n nur, se la malsano lin devigas 
restadi en sia eambro aü lito. 

Kiel la Societo kontrolas la deklaraciojn 

1 
de la lmracistoj? Tuj, kiam an o ekmalsani
&as, Ji deva s skribi al la sekretario de la So
cieto kaj sendi atestajon de la kuracisto, kiu 
fui kuracas; se tio ei ne estas farit a dum la 
dek unuaj tago j , la lrninpensajo por la tagoj, 
kiuj antaüis la deklaracion, ne estas pagata . 
Du J la malsa no eiudekkvintage la ano de-

endi novan atesta .1on de sia kuracanto. 
Kia la ano estas resanigita kaj el{profesias, 
li e,as, antau la tria tago, avizi la estraron 
de la ocieto; se li tion ei ne faris, li pagos 

1 

monpunon da du frankoj por eiu t.ago. 

D-ro Br ·iquet 
Annenti ères. 

T utrusa Esperanta Kuraci ta Societo. 
1. T. È. K S. havas la celon disvasti

gadi internacian helpan lingrnn Esperanto 
inter kuracistoj kaj uzi gin skr ibe prese ka. 
buse en internaciaj ihterrilatoj kun alilanda ; 
kura r;istoj. 

2. Por tiu ei celo T. E. K. S.; a) aran
~as komunajn kunvenojn de siaj metnbro j ; 
b) malfermas lokajn filiojn kaj kunvokas 
kun venojn de delegitoj ; c) elektas iomtem
pajn kaj konstantajn komisiojn por efek tivi
gado de apatta j aferoj; d) eldonas perioda jn 
organojn, bulete nojni cirkulerojn, brosurojn 
kaj librojn originalajn kaj tradukitajn ! e) or 
ganizàs ekspozic iojn , publikajn lekciojn , Es
perantajn kursojn, bibliotekojn kaj klu bojn 
de lmracistoj-esperantistoj i f) organizas kon
stantajn oficejojn por infonnoj kaj specia
lajn oficejojn por kuracistoj espetantistoj ee 
medicinaj kunYenoj ' g) fondas premiojn lrnj 
konkurso jn; h) fondas kapitalojn. 

3. Membro de T. E. K. S. povas farigi 
eiu kuracis to, aprobanta la celon de la So• 
cieto kaj paganta eiujare en centran kason la 
difinotan memb ran kotizon. 

R: mark o. Kiu ne estas paginta Ja ko
rizon dum 6 monatoj, perdas la rajtojn de 

ocie ano. 
~ . .\dmini ·rado de T. E. K. S. konsi

__ as en: a kùrnunaj kunV"enoj de Societanoj 
ka~ b E-;:omi.a o de la ocieto. Krome, se 
fon ·go~ ·oka· ilioj. poYas esti kunvokataj 
c) kun,eno: de en ·coj. 

5. Komunaj kunvenoj okazas ne pli mal• 
ofte, ol un fo_:o èiujare kaj estas -ralidaj sen
de en-..e de rnomoro de la kunvenontaj . La 
a'1o .co pri 'a kun, eoo deras esti gu tatempe 
publikig·ca per gazetoj kaj dissendita al la 
Societanoj La kunveno n ma lfermas la prezi 
danto de la komitato kaj la prezidanton de 
la kunveno elektas la lrnnveno mem. êiuj 
decidoj e tas akcep tataj per simpla plimulto 
da voèoj. La kom una kunveno: a) elektas 
membrojn de la komitato; b) difinas la su• 
mon de la membra kotizo (kiu ne deras su
peri 3 pm por unu jaro); c) pridiskutas la 
raportojn pri la agado de la Societo kaj de 
la filioj ; d) revizias la kason de la Societo i 
e) pridiskutas raportojn kaj proponojn pri 
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êiuj demandoj, konformaj kun la taskoj de 
la Societo kaj f) difinas lokon de la sel<Vonta 
komuna kunveno. 

6. La Komitato, elektata de la komuna 
kunveno, havas siciejon en Moskvo kaj konsi
stas el 5 personoj, logantaj en Moskrn , kiuj 
inter si dividas la oficojn de prezid anto, se
kretario kaj kasisto. Ciu komitatano eksigas 
post 2. jaroj; post -la unua jaro 2 lwmitata
noj eksigas per loto. La eksigintaj povas esti 
ree lektita j. 

7. La filioj de T. E. K. S. estas mal
fermataj, post deklaro pri tio A êi al la komi 
tato, de 5 lokaj Societanoj. Ciu filio estas 
memstara en limoj de ei tiu regularo kaj 
havas la rajton difini specialajn kotizojn por 
filianoj, kiuj krom tio <levas pagi la membran 
kotizon en la centran kason. La specialajn 
kotizojn kaj ankau aliajn lokajn enspezojn 
la ftlioj elspezas laü propra volo. La filioj 
elektas prezidanton, sekretarion k. t. p . kaj 
reprezentantojn al la kunvenoj de deligitoj, 
po unu de êiu filio kaj ankorau po unu por 
êiuj 10 filianoj. 

8. La kunvenoj de delegitoj estas kunvo
kataj de la komitato por antauafera pririgardo 
de diversspecaj proponot kaj demando j, rila
taj al la tuta Societo. Ciujn decidojn de la 
kunvenoj de delegitoj, kiuj ne lrnntraudiras 
al la celo de la Societo kaj regularo, la ko
mitato plenumas. 

9. La kaso de T. E. K. S. konsistas: 
a) el membraj kotizoj; b) el profitoJ de pu• 
blikaj lekcioj, vesperoj, koncertoj kaj spek:ta• 
kloj; c) el monoferoj kaj d) el profitoj de 
kapitaloj kaj eldonajoj. 

1 O. Ciuj sangoj kaj aldonoj al la regu
laro de T. E. K. S. estas konfirmotaj de la 
lrnmuna kunveno de la Societo post antau
afera pririgardo en la kunveno de delegitoj. 

11. T. E . K. S. kaj filioj havas hekto
grafon kaj sigelon kun titolo en lingvo Es· 
peranto. 

12. Se la Societo estos fermita, eiuj ka
pitaloj kaj havoj, al g i apartenintaj, estas 
transdonot aj al unu el medicinaj Societoj, 
konsente kun la decido de la komuna kun
veno. 

lnternacia enketo pri sekreto profesia de kuracistoj. 
(Daürigo). 

Svisujo. 
La demande pri profesia sekreto de kura

cistoj en Svisujo estas tre komplikita, ear ni 
bedaurinde ankorau ne posedas generalan svi
san punan kodon . 

Tial estas tasko de la '..2 kantonoj doni 
la rilatajn legojn. 

Principe tiuj ei kantonaj kodoj ja akordi· 
gas, ear ei tion kondiêas nia konstitucio, kvan
kam en detaloj ili iom disiras. 

Do mi ne faros grandan mank:on, citante 
nur la paragrafojn de unu sola kantono, la 
kan tono de Berno, kiu ëiam antaüiris al ëiuj 
aliaj en interna kaj ekstera politiko. 

En Bernujo ni havas principe tri legojn, 
havantajn informojn pri medicina sekreto kaj 
sekreteco. 

1. La Berna lego pri punado. 
2. ,, n ,, ,, punprocedo. 
3. ,, ,, ,, ,, civilprocedo. 

1. Lego pri punado : 
La kurac istoj, vundkw-acistoj kaj aliaj 

sanecaj oficistoj, la apotekist -ij kaj la akusi • 
stinoj tiel same, kiel C:iuj, al kiuj pro ilia 
ofico au profesio sekretoj estas konfesitaj, 
perfidinte ilin estas punotaj, se la matutilito 
plendas, per malliberejo gis 40 tagoj aii per 

monpuno gis 200 fr . esceptinte, se ili per ia 
lego aii per ilia devo estas devigitaj denunci . 

2. Lego pri punprocedo : 
Same estas malpermesite 

auskultadi personojn pri sekretoj, kiuj al ili 
estas konfesitaj pro ilia ofico. 

3. Lego pri civilprocedo: 
Kiel atestantoj ne estas dema ndadotoj 

personoj, al kiuj pro iliaj ofico, profesio, se
kretoj estas konfesitaj, pri tiuj-ei sekretoj. 

Kiel oni vidas , la ordonoj de tiuj -êi tri 
legoj ne tute akordigas kaj tial naskigas 
certa dualisme. 

Laulege la kurac isto do havas la rajton 
rifuzi la atestadon pri sekreto, kiu al li, kiel 
kuracisto, estas konfesit a. 

ed efektive tiu·êi rajto estas granda 
iluzio, êar êiam lrnj êiam okazas, ke rifuzintaj 
kuracistoj fine tamen estas devigataj paroli 
malgrau ilia plena rajto. 

Nur antaunelonge okazis tia akra kazo, 
ke la kuracisto rifuzis en mortigoproceso atesti 
pri la antaua saneca stato de l' mortigito. 
Post longa rifuzado la j ugistaro decidis, ke 
tiu kazo ne estas komprenita en la rilata 
paragrafo. 

Dum unuf!anke la !ego nin devigas per-
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fidi nian profesian sekreton, aliflanke ni estas 
ê:iam en dangero esti den uncitaj pro per fido 
de sekreto kaj se tio ne okazas pli ofte ni 
danka s gin nur al tiu cirkonstan co, ke la 
popolo ne konas la legon . 

Antaüne longe ni ricevis per popola decido 
bonegan civilan kodon kaj nun on.i ellabcradas 
punlwdo n, kiu certe forigos tiun-ei haoson

D-ro Fr. Uhlmann 
Huttwil. 

La gazetaro kuracista en Pollandoj. 
Pola gazetaro kuracista ne estas multe

nombra , tamen gi port as inde la stan dardon 
de la prog reso kaj helpas al la pola kura ci
staro sekvi rapidan f!uon de la moderna me 
dicino. E ksterlande nemulte konata, g i en
havas aldonojn al la trezoro scienca rimar 
kin dajn. 

Car kelkaj samideanoj polaj preni s su r 
sin la taskon raportadi en konci zaj r efera toj 
pri pli gravaj oubliki'gajoj, aperantaj en eefaj 
polaj medicinaJ j urnal oj, mi skizos tie éi en 
plej ge neralaj traj toj la stato n de la pola 
medicina ju rnalaro . 

La nacio pola, kalkul anta ê:irkaü e 20 mi
lionojn da anoj, h ava s proksim ume 5.000 ku
racistojn , el kiuj_ 1500 logas en Galicio, apar
ten~ nta al Aüstri o, g is 2500 en la imperio 
rusa , 400 en germana lando la restan toj en 
aliaj diversaj landoj, preci pe en Xorda _-\me
riko. 

Nur en Galicio ekzistas du universit atoJ 
pollingvaj en Lwow kaj Krak 6w kaj aliaj 
kondifoj, favora j por memstara s ienca labo
rado . Sed pro multaj kaüzoj la medicin o en 
Galicio disYolviga s su b influo de 1a germana 
skolo kaj subtenas intima jn rilacojn kun 
scienca pro duktado germana . La lingrn ger 
mana estas instruata en galiciaj lernejo i kaj 
êiu instru ita hom o gin bone konas , la farma 
kope o aüst ria kaj aliaj medicin aj arangoj es
tas en Aü ·trio pres kaü la samaj , k iel en Ger 
manujo, la kuracado êerpa s plejgran dapar te 
rimedojn el la german aj fabrikejoj, kiuj uz as 
privilegiitan ta rifon limdepag an kaj kro m t io 
la galiciaj kuraci stoj ne malofte ekzercas pra
ktikon en germa nlingva j lando j de Aüstrio 
aü en kuraclokoj, kie la lingvo germana kaj 
germana maniero de ordinaciado estas uzataj. 

La plej g rava pola j urnalo medicin a eli
ras en l{rakow (Iùak: ovio) sub titolo , Prze" 
gl~d lekarski" (Revuo kuracista). · 

T iu êi semaj na ga zeto ekzistas jam 47 
jar ojn kaj pri riêa enha vo de diversaj fakoj 
medicina j povas lrnnkuri kun plej bonaj ek
sterlandaj gazeto j tiaspecaj. Originalajn èlise r
taciojn liveras eefe la krako viaj univers itataj 
profesoroj kaj docent oj. La organe estas ope 
f!bonata ro r êiuj membroj de la Societo de 

kuracistoj galiciaj kaj aperas en eldono de 
1200 ekz empleroj. 

De tr i jaroj eliras en Lw ow semajna ga
zeto medicina ~ Tyg odnik lekarski" (Semajna 
Revu o ku racista) , kiu konc entriga s la produ
kta jon sciencan de la un iversitat o en L 'v\ 6w 
kaj noble konlrnrencas kun ,, Prze gl~d lekar
ski" . Kva nkarn bone redak tata, gi ne havas 
certigit an subtenon kaj kalkula s ne pli ol 400 
abona ntojn . 

E n Krak6'v\ eldonadas prof. \ Vi c h e r
k i e w i c z s pecialan re ,·uon monatan por oftal
mologio : ,,Posrçp okuE ycz ny- (Progreso 
oftalmolog ia). 

E n Lw6Iv a_ eradas monata revuo por 
h igieno ,,Przecr~ higieni zny" (Revuo de hi
gie oL 

~ rom tiuj i •ali ia · gaz etoj medicinaj 
e t.a -ond1ta a;1:aii -; jaroj dusernajn a gazeto 
por afero· rofesiaj e:ikaj kaj socia l-medici
na j : ,,G!o leka rz: - Yo eo de Kuracistoj), · 
kiu pre-i as - _()() ekz e::npleroj n kaj estas le
gata pres:kaü ce .uj p::-aktikaj ku racistoj en 
Garcio . Gi ri ·eva ,•enc·on de la du ê am
broj kurac i a~ en S a -cio kies protokoloj n 
gi publikio-as. A: niaj lega ntoj la gaz eto estas 
konata, %ar â _a nua en Pollan doj stari gis 
kiel pioniro de E_~era mo rnalfermante la en
keton in•emac:.an Fri sekreto profesia de ku
raci toj ka' krean e nian Esp erantan gazeton. 
Tiu kura ga el. a· o estis tre bone akceptita 
d?. la po a] ku ra Lcoj, interaiie pli ol cent 
abonan o· .... e .a gaz e o, parte ankaü univer
sitata j em:ne ruloj alsend is al la redak cio 
aprobantajn le erojn , konfesante grandan si
gni fon e Es eranto por kuracistaj interna
ciaj rilatoj_ La enk eto pri sel{reto kttracista, 
laüvorte traduka a en ,,G-ros lelrnrzy", lrnn
Yinkis d · emajn pri uzebleco de Esperanto 
en scienca j traktaJ Oj kaj impulsis kelkdekon 
da enlan daj kuracistoj al studado de Espe
ranto. La redakc io, restanta en la manoj de 
la sub -k.ribinto, ne haltos en plua propagando 
kai esperas varbi por la movado esperant ista 
grand an parton de sia abonantaro. 

· En suorusa parto de Polujo W arszawa 
(y arsovio ) estas la centre de pola kuracista 
verkado . La medicino tie ei ne malsatas la 
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gerrnanan skolon, sed montras ankau influojn 
de la rusa kaj franca literaturoj, dt)rn en Ga
licio oni preskaü nenion scügas pri rusa pro
duktado scienca kaj pri franca kaj angla li 
teraturoj oni trovas en enlandaj polaj revuoj 
multe pli maloftajn notojn, ol pri germanaj 
verkajoj. 

Plej legata semajna revuo varsovia estas 
,,Medy cyna ", kiu antaü unu jaro kunigis kun 
eldonata de multaj jaroj ,,Kronika lekarska" 
(l<roniko kuracista) . • Medycyna" zorgas pre
cipe alportad i al la legantoj sciigojn, bezona 
tajn en praktiko kuracista. 

Prefere sciencajn publikigajojn enmetas 
.,Gazeta lekarska", (Gazeto kuracista) , alia 
semajna Jurnalo medicina . ,,Pami~tnik Tow. 
lek. warsz." (La 111emorajoj de la Societo 
kuracista varsovia) resumas la plej gravajn 
publikigajojn medicinajn, aperintajp en Polujo 

Tre bele kaj ee lulcse prezentigas ,, Prze
gl4d chor ob skorn ych i wenerycznych" (Re
vuo de malsanoj haü taj kaj seksaj), rnonata 
revuo ilus!rita. 

Plie eliras en Varsovio ,, Kronika denty
styczna" (Kronilw dentistikn), ,,Ginekologia" 
(lrnn interrompoj), ,,Zdrowie" (Saneco), multe 
disvasti gita revuo de lligi eno. 

En Lodi, granda urbo industria de la 
subrusa Polujo aperadis gis lasta tempo ,,Cza
sopismo lekarskie" (Gazeto kuracista), mo
nata revuo , entenanta verkajojn de praktikaj 
kuracistoj provincaj. 

Revuo 
Av i z o! 

Ni petas eiunaciajn autorojn alsendadi al 
ni aü.toreferatojn de iliaj verkoj kaj art ikoloj 
kiel ankaü ni petas la diverslingvajn referan
tojn alsendadi sarnternpe Esperantajn tradukojn 
de iliaj referatoj. La Redakâo. 

Interna 1nedicino. 
Vincent k aj Boil o t (Parizo). Diagnozo 

de la rneningito cerbospina meningokoka per 
la ,,precipito reakcio". (Acad . de Méd. 16. 
marto) 0 fte la bakterio logiaj elsereadoj ne 
vidigas mikrobojn en la eksudato, êar tiuj ei 
estas facile detrueblaj. La sekvanta metodo 
povas fari grandajn servojn por la uzado de 
la seroterapio. 

En du tubetoj, l{iuj enhavas, la unua 501 
la alia 100 gutojn da likvajo cerbo-spina; 
centrifugile klarigita, oni aldonas unu guton 
da antimeningokoka sero aglutenanta. Oni 

La subgermana parto de Polujo havas 
nur unu monatan revuon kuracistan ,,Nowiny 
lekarskie" (Novajoj lmrac istaj ), provizatan je 
verkaJoj grandaparte de galiciaj ai:itoroj, ce
tere tre bone redaktata. Ent ute la gazet4ro 
kuracista en Pollandoj luktas kun grandaj 
malfacilajoj kaj estas preskaü rnirinde, ke en 
tiom nepro speraj kondieoj gi povas ekzisti. 
La abona ntaro estas tre malgranda, dividita 
en tri teritoriaj partoj, vivantaj kaj ekzercan
taj la praktikon en malsarnaj kond iêoj kaj sub 
malsarnaj influoj, d·o la kuracisto ekzemp le 
en subaüstria Polujo nur tute escepte abonas 

· varsovian revuon kaj inverse. Tre sensignifa 
industrio farmacei:itika en Pollandoj ne liveras 
sufiean subtenon por la gazetoj fakaj sub 
formo de anoncoj kaj la polaj gazetoj kura
cistaj grandaparte suldas sian ekziston a 1 
anoncoj de fabrikejoj germana j , parte ank au 
francaj, kvankam la prezo . de anoncado es tas 
proporcie malalta pro negranda nombro de 
ekzempleroj. 

La plirnulto de revuoj medicinaj polaj 
kovras deficitojn el privata ofereL110 de sin
donaj kolegoj, kiùj kornprenas la valoron de 
jurnaloj fakaj por la nivelo de instruiteco kaj 
profesia lerteco. La kunlaborado plejofte esta s 
senpaga au la ai:itoro kontentigas per mal 
granda honorario. 

Kiu konas tiujn cirkonstancojn, sentas 
estirn on por la kreerna laboro malgrau êiuj 
kontraüaJoj. D-ro Stefan Mikolajski. 

sc1enca. 
1 

ankau preparas por kontrolo tubeton lrnn nura 
likvaJo cerbo-spina. Oni metas ê:iujn en b 
termostaton je 37° au 50 ''-55°. Post 8-10 
horoj oni lrnn stata s unuforman rnalklarigon 
en la miksajo êe la nuraj lrnzoj de mening1to, 
rilatanta al la meningokolrn de \Nei chselbaum. 
Tiu reakcio estas eiam negativa ee la Jil{vajo, 
devenanta el malsanuloj, suferantaj pro me
ningito, ne rilatanta al la rnikrobo de Weich
selbaüm aü ee la likva5o de' sanulo. ê•ï ha
vigas rapidan rezultaton kaj permesas uzadon 
de likvajo cerbo-spina, el kiu la diplokoko 
tute malaperis. Tiele la meningokoko pavas 
esti malkasata en likvajo nature multemikroba, 
konctiee ke oni faros la reakcion je 50°-55° C., 
ear je tiu ê;i temperaturo la ordinaraj bakte-
rioj ne lueskas plu. D-ro L . J. 

N etter.-V a illard . (Parizo). Meniugitoj 
cerbospinaj. (Acad . de Méd. 9. 11narto) El la 
rezultatoj , ricevitaj el kuracado de meniogito 
cerbospina per injektoj d.e an timeningok oka 
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sero en kavon envertebraran, d-ro etter kon 
kludas, ke por esti efika, la sero devas esti 
frutempe ensprucigita en la ka von je grandaj 
dozoj, t. e. 20 -30 k. cm. ee la infan o, 40-45 
k. cm. ee la plenagulo. Oni devas ripeti la 
injektojn dum 3-4 ta goj sinsek ve. ê e unu 
malsanulo la kvanto da ser o injektita atingis 
gis 620 k. · cm . Per tiu rime do oni ricevas 
g randan proporcion da res an.igoj, plimalgran 
digas la daüron de la malsano kaj forigas la 
refalojn kaj la postr esta}ojn. 

S-ro Vaillard samopinias ; li diras, ke 
antai:i la uzado de la ser o dum la nuna epi
demio en Evreux 'o el 5 ma lsanu loj 5 mortis; 
depost la apliko de ero el 18 injek tituloj 
nur '.:l mortis. D-ro L. J. 

B 1 an c (La Roche sur Yon) . Kazo de 
meningito cerbospina, knracita per sero an
tidifteria. (Caducée, 20 ma rto) e tiu ei mal
sanul o, l<ies likn}o cerbo-spina enha\' is me
ning okuk:on, la st ato res tis an.koraü malbona 
post 29 tagoj , malgraü la ordinara flegado: 
l<alomelo, varmaj banoj, gla(;io sur la frunto, 
intramuskolaj injektoj de elektrargolo 

B. faris unu injekton de antidif teria sero 
je :W k. cm.; 16 horojn pli poste la plibo
nigo estis tre notinda . Dua injekto de 10 le cm. 
est is farita pust tri tagoj. La malsanulo fari
gis senfebra . Ok tagojn post la komenco de 
tiu ei terapio li estis tute resani ô-anta. 

D-ro L. J. 
Lenormand (Parizo). Tetano mortiga 

malgraiî injekto intervertebra de magnezia 
sulfato (Soc. Méd. des hop. 5. mar to) Ce 
viro 49-jara, suferanta pro malnova ulcero de 
la krur o, profun de infektita, kvar tagoj n post 
la amputo , farita tra sana j hist oj kaj kun 
ordinaraj antisepsaj zorgoj , subite aperis sub
nkuta tetano. Unue oni uzis la subha ütajn 
injel<tojn de antitetana sero (20-3 0 k. cm.) 
kaj hloralon; poste, la 9-an tago n oni sen
sulœese faris subhau.tan injekto n de magne
zia sulfato (2 k . cm. da solvajo 25¾); fine 
la 12-an tagon, dum la stato estis suf1êe 
malboniginta, oni ir.jektis intervertebre '.! k . 
cn-:. de li sama solva}o. Tri horojn pliposte 
la malsanulo subite mortis. La magne zia su -
fato estis tro malfrue m~ita, sed la aüt oro de· 
mandas sin, eu ne estis rilato inter la imer
vertebra injekto kaj la morto. D-ro L. J. 

Pit s ch. Pri unu kazo de mericismo. 
(La Revue de Stomatologie 1909 n-ro 1) 
Mericismo estas malsano. êè kiu la nutr ajoj 
englutitaj resuprenigas en la buson, por ri
cevi novan maêadon, kiel ee rernaeantaj be
stoj. La dentoj difektigas pro tiu anomalio. 
Ku racist oj, kiel Fabrice d' Aquapendente (1618) 
kaj Brown-Sequard, estis mericismuloj. Estas 

2 specoj de tiu anomalio: 1. Simpla m r;-:i
smo , den aska iafoje hereda. 2. Patologia me
ricismo, sekvant a akutajn malsanojn aü dis
pepsiaj n malordojn . La si'llptomoj esta· ento 
de geno, streeo de la diafraamo kaj de la 
abdomena j mus koloj . pusanta la nutrajojn al 
la kard io, kiu cedas kaj ebliga upreniron 
en la bus on, kie la malbo ne maêitaj manga 
}oj denove estas maèataj. RemaêaJo ol<azas 
post kva ronboro gis + horoj. ReYenas au 
eiuj nutra joj èu Wn·ajoj, èu mal1luidajoj, au 
11ur certa j nutraJoj (vianjo kruda.foj k .:. •. 
Ce sim plaj mencismuloj la bongtMO de la 
nutrajoj esta ko~ en·ata kaj ,a reengluto 
agrabla. impla mericisrno po ·a - dauri tutan 
vivon, maloftigi au eê ute malaperi. \ ïroj 
pli ofte ol nrinoj. gin ufera . Ob. er,ajo : 
Junu lo 151, 2 jara. fortika, bonmu kolara. Lia 
patrino --t-0-jara, neüropatino kun kanozaj den 
toj . Li estas dena_ka merici mu1o: nutraja ro 
revenas bongu ta. po t ..J. horoj per nern la 
kaj agra bla ago. èmj den.oj esta kanozai , 
kvazaü sen"eligita_', kio êS a alJug,ta ai la ac i
deco de la remaêa~j nutrajoj. De l{iam li 
havas kompletan artan dentaron pane mala 
peris lia afekcio. R . B adert. 

W o 1 f f - E i s ne r (Berlino). Pri netuber
kulozaj kataroj de la puimopintoj. (Nleclic. 
Klinili 1909. Il ro 1:!) etube rkulozaj kata
roj de la ulmopintoj tuce ne estas t re malo
fta malsan o kaj ilia diag nozado havas g ran 
dan praktil;:an signifon. Kroenig unue priskr i
bis la nel uberku. ozajn katarojn de la pulmaj 
pintoj , kiel ., ko· apsa elektazon kaj kolaps in.
durac ion"; la kunika e, ploro ebligas ilian dia
gno zon . La lokaj mberkuiinreakcioj (la kon
junktiva , baüta kaj pikreakc io) ne nur certi
gas la diagn ozon sed plifaclligas gin esencc 
kaj entute al la praktikulo gin ebligas .Nune 
trovigas mult aj malsanuloj kun netuberkulo
zaj kataroj de la pulmpin oj en la pulmaj sa
nigejoj. Oni do devas ilin de tie !origi, ear 
ilia estado en tiuj sanigejoj estas por ili ne
racia kaj povas eê igi <langera. Lau 1..:roenig 
la kolapsatelekta zo farigas per senpera aspi
rac io de polvo, sed eble ankaü per igo de 
malplenejo (vacu um) se dum la inspi racio la 
nazaj konkoj klapforme al la apa rtigilo (sep-
tum , almeti&as. D-ro Fels. 

.-\.rd in -De t r h e il. Algero) . Pneümonio 
kun iktero . flepatit o kaj angioholito pneii 
mokoka. (Soc. de Jied. d"A.lger. 10. f ebr.) ê e 
tiu kazo la iktero prezen is eiujn karakterojn 
de la flubal a iktero. La hemokulturo , 1--1rakti
kita am aü la senfeb rigo, donis puran kulturon 
de pneümok okoj . La sama bakterio estis tro· 
vita en 1a kra êa}oj de la malsanulo. La hi
stologia esplorado montris hepatiton kaj an-
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gioholiton. En la mikroslrnpaj eltranea.îoj la 
pneïunokokoj estis multegaj. Oni tro\'is ilin 
preskau eie en la kapilaraj Yazoj same kiel 
en la hepataj èeloj, ee en la nul leoj de tiuj 
ôeloj kaj en la parieto de la galaj kanalo,i. 
Kontraue ili estis maloftaj en la porta vejno. 

D-ro L. J. 

Molow (Sofio). Pri pigmen1aJoj de la 
busa kavo. (Medic. Klinik 1909, n-ro 10) 
La pigmentajoj de la busa mukmembrano 
estas neniel patognomona sirnptomo por la 
Adi. ona malsano · ili povas aperi en normalaj 
kondieoj suf1ee disvastigitaj sur la tuta bu a 
membrano ee Ciganoj, precipe en la vireca 
a~o. Ce enlandaj Bulgaroj oni observas en 
norrnalaj kondieoj pigmentajn makulojn sur 
lipoj kaj gingiro, sed neniarn en la pli pro
fundaj partoj de la busa kavo. Oni povas 
observi pigmenta.îojn de la busa lfavo krom 
en la Adisona malsano ankaü ee aliaj sufe
radoj, kondukantaj al kaheksio lcaj al priskri 
bitaj jam de longe hautaj pigmentajoj. Tiaj 
suferoj estas, krom la priskribita jam antaue 

agista malsano, ankaü la hronil<a malario 
kaj la pelagro. La diferencigan diagnozon 
kompare kun la Adisona malsano oni povas 
fari kun granda certeco, konsiderante eiujn 
simptomojn, la astenion kaj adinamion, la 
stomakajn simptbmojn kaj precipe la san~ojn 
de la sango ( eozinofilio ee pelagro, parasitoj 
lrnj leükopenio kun relativa plii~o de la gran
daj mononuklearaj lei:ikocitoj ee malario). êe 
kombino de la Adisona malsano kun malaria 
ail pe!agro, kio ja, kvankam tre malofte, po
vas okazi, la diferenciga diagnozo estas tre 
malfacila kaj dependos de la specialaj kazoj. 
Tre grava estas la scio pri la mukmembranaj 
pigmenta.îoj ee Ciganoj, por eviti falsajn diag
nozojn. Koncerne fine la originon de la pig
mentajoj la autoro supozas, ke ilia ofta ape
rado per si mem kaj precipe ilia apero en 
diversaj malsanoj, lrnndukantaj al kah.eksio 
kaj haütaj pigmentajoj, atestas pri tio, ke ilia 
eefa kaüzo kugas en la simpatia nervo, sed 
ne en la glandoj suprerenalaj . 

D-ro Fels. 
Fau r e (Lorient). Kuracado de la pleü

rito serofibrina per subbaütaj injektoj de 
antidifterfa sero. (Soc. de Jllléd. mil. franc. 
4. marto) La subhaüta injekto de 20 k. cm. 
da antidifteria sero en 7 kazoj de sero-fibrina 
pleürito estis sekvita de nenia reago kaj la 
resorbado de la eksudato komencigis C.irkaue 
-+ horojn post la injekto por farigi kompleta 
post la tria, kvara aü kvina tago, postlasante 
nur kelkajn frotbruojn. La injekto estis eiam 
frua (antai:i la ok unuaj télgoj). ~ur unu fo
jon, pro la masiva eksudato, dua injekto es-

tis necesa kaj sekvita de la malapero senre-
komenca de la eksudato. D-ro L. J, 

W i r th (Yieno ). Kuracado de hemofilio 
per seraj injektoj. (De11.t. 1nedic. Wocher1sch1·. 
190.9, n-ro 11) La malsanulo 14-jai'a estis 
alkondukita hospitalon kun farta sangado el 
nazb, gingivo kaj kun subhautaj sangadoj. 
La sangâdo el la nazo ne eesis malgrai:i apli· 
·kado de ergotine, adrenalino kaj gelateno, 
gis l<iam oni la kvaran tagon de la sangado 
engprucigis 20 cm.0 da difteria sero kaj post tri 
horoj eesis la sangado. Poste ankoraü du fo
jojn ripetigis la sangado Ce la malsanulo kaj 
eiun fojon la sera ensprucigo sekvigis la sa-
man bonan efikon. D-ro Fels. 

a 11 ois. (Parize). Kiel oui devas kon
sideri la skarlatinon. (Bulletin . Médical. 20. 
febr.) La skarlatino ne estas malsano tiorn 
specifa, kiom oni gL11 pen i gis nun. Gi es
tas angine komuna kun ekzantemo flanka. 

Oni qbservas tiu~ ekzantemon ee aliaj 
cirkonstancoj: ee la hirurgia septikenüo, ee 
la tifa febro, Ce la puerperia febro. Tiam gi 
estas la rezultato de streptokoka infekto, de
veninta el vundo el intesta ulcero au el 
utero. 

La streptokoko estas milaobo treege va
riema. ni kunsuturu Yundon nesufiêe desin
fektican: preskai:i certe oni aperigos erizipe
lon, eè se ne ekzistas en la eïrkaüajo ia ajn 
erizipelo. l(aj tiu artefarita erizipelo povos 
naski erizipelan epidemion. 

imile streptokoko, fariginta skarlatina, 
povos okazigi skarlatinan epidemion. Kio es
tas dangera pri la komunikigemeco, tio es· 
tas la busaj sekreciajoj, ne la deskvamiginta 
epidermo. 

La komunikigemo eesas, post l,iam la 
rinofaringito estas finita. Konsekvence oni po• 
vas mallongigi la periodon de izolado kaj 
permesi la eliradon de la malsanulo, kiam 
la rinofaringito, akompananta la anginon, es-
tas finita. D-ro L. J. 

A. . Sokolo ·v. Al la demando pri la 
mikroskopa sango de la renoj êe fiolero. 
(Rir.skij Vrae 1909, n-ro 1) Gis nun oni ne 
scias la lrnuzon de la sango en la reneJ ee 
holero. La aütoro esploris rnikroskope la re
nojn de 19 malsanuloj, kuracitaj per la sero 
de urupov - kaj de 16 malsanuloj, ne ku
racitaj per la sero. De 2-a tago de la mal
sano l' epitelio de glomeruloj proliferas, en gi 
aperas graso kaj l'epitelio komencas forfali. 
Same gangigas l'epitelio de la kapsuloj de 
Bau.man kaj de la korpetoj de Malpigio. La 
epitelio de la torditaj kanaletoj svelas kaj sub
falas al la koagula nekrozo ; la eeloj perdas 
ilian suprajan parton, sed ili mem ne forfalas. 
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Samajn sangojn oni observas ankau en la 
ancoj de Henle. La autoro konsente kun 
Fraenkel opinias, ke la kau.zo de la • ango 
en renoj estas holera endotoksino . La sero 
de Sm:upov ne influas la renojn. 

N . Anosüu. 
V. R. St ue le/- Al la demando pri. la 

kuracado per antiholera sero de J. z. Su
rupov *). (R ·uskij Vrat 1909, n-ro 1) La 
ailtoro injek tas unutempe en\' ejne kaj subhaüte 
po 60, 0 gm. da sero de Surupo en miksajo 
kun fiziologia solvajo (envejne 500 0 -
3.500, 0 subhaiite 200, 0 - 500, 0 de 
la lasta je 40 °-45 ° C.) Li ripetas injekton 
1-6 fojojn. El 55 malsanuloj (51 en algida 
periodo kaj 50¾ el ili da alkoholismuloj) re
sanigis 31, mortis 24 . La aütoro ne opinias 
ke tiu êi sero havas gravan valoron, sed su
pozas, ke kune kun pligrand _igo de la dozo 
kaj pliperfektigo de le metodo seroterapio de 
holero havos estontecon. N. An osov. 

h 

Hirurg io. 
F. Ca lot (Berck). Prognozo de la eks

teraj tuberkulozoj. La riskoj de morto kai 
la rimedo ilin forigi. (Journal des Praticies, 
n-ro 12. 20. marto 1909) La aütoro lrnn
kludas: 

,,Ekzistas tri riskoj de morto ee ekstera 
tuberkulozo : 

1-e. Amiloida degenerado de la 
hepato kaj de l 'reno, ki.u kauzas 9110 de 
la mortoj. Tiu ei degenerado okazas pro mal
fermigo de l' tuberkulozaj fokusoj. Por vin 
gardi certe de gi, sufieas malhelpi tiun mal· 
fermigon. Alivorte vi devas neniam operacii 
tuberkulozojn, neniam malfermi tuberkulozajn 
abscesojn, sed ilin punkcii kaj injekt i. 

2-e. Generaligo de la tuberkulozo al 
la pulmo, al la reno, la la veziko. Vi gin 
preskau eiam evitos, se la malsanulo vivadas 
ekstere, en libera aero de l'mateno gis la 
vespero, kaj se vi evitas en la- lolrn kura
cado eian perfortan operacion, t. e. vi devas 
malrapide kaj grade rerektigi la malrektaj cjn 
de koksalgio, malsano de Pott kaj blank aj 
tumoroj. 

3-e . Menin git o. Vi gin eiam aü pres
kaü t;iam evitos, pliigante la generalan forti
ke con de l'malsanulo (kaj por ti.o restado 
sur marbordo estas evidente la plej bona, sed 
ne evitigas observadi la nervajn infanojn, por 
ilin bone alkutimig i al la mara klimato ), cer
tigante la cerban ripozon de tiuj malsanuloj 

•) J. Z. Sur u pu v. Al Ja demande pri ricevo de 
la kuracila antiholera sero. - Rusk ij Vrae 1908, n-ro 40. 

kaj evitante eian sangan operacion kaj rapidan 
rerektigon . 

Kaj nun vi scias, kion vi rajtas res 
pondi al tiuj gepatroj , kiuj, alkondukinte mal· 
sanulon kun ekstera tuberkulozo vin tuj de 
la unua tago demandos, êu li resanigos . Jes , 
vi povas promes i, ke li resanigos, aü . pli 
vere, ke v i lin resanigos, ear li efektive ne 
resanigos mem: li ne resanigos se li estos 
trafe maltrafe kuracita ; li resanigos ~ar vi 
scios fari tion, kio estas necesa .kaj vi scios 
eviti tion, kio povas malhelpj au kompro 
miti la resanigon". D-ro Pierre Corret. 

G ü t i g. Unu kazo de gangrena inflamo 
de la galveziko sen konkrementoj. ( Berlin. 
klin. Wochenschr. 1909, n-ro 7) l nu 58 
jara v iro ekmalsa nis subite inter grandegaj 
doloroj en la hepata regiono, elradügantaj ma
lanlaüe11. Iktero, febro, vomoj rnalestis. En la 
lastaj du tagoj naüzoj kaj ruktoj. Pro la na u
zoj, singulto kaj 120 pulsoj oni diagnozis per
forativan peritoniton. Ce la laoarotomio elflu· 

~ ~ 

etas malgranda kvanto da verda fluidaJo, la 
tuta galveziketo estas gangrene detruita · ko
lapso, morto. Kaj la operacio kaj la sekcio 
ne montris eê postsignon de konkremento j. 

D-ro Fels. 
N. S o I o vie f. Kazo de ltronika intesta 

malpasebleco. (R1iskij Vraê, 1909 n-ro 9.) 
Priskribata estas kazo de preskau plena 

intesta malpasebleco, en kies sekvo juna vi
rino tute konsumigis. ê e gener ala lrnnsumi
teco de la korpo altiris atenton senmalsan a 
koloro kaj a pekto de la vizago en foresto 
de vomaj paroksismoj . Anamnezo notis kel
kajn abortojn kaj ;:edifinitan ekzantemon en 
infanago. Estis klare videbla peristaltiko de 
la intestoj kaj RÜdebla lauta ïnte stomurmure· 
go. Diagnozita estis benigna tumoro de in
testoj kun supozo je g u ma t o sif i li ti k a . 

elongedaiira ku raco per hydrargiro kaj jodo 
ne havis sukceson. Post Japarotomio trovigis 
mallargigo de maldik:a intesto per disvolviginta 
en gia maso tumoro. Piena resekcio de la 
intesto kun forigo de tumoro, rapida resanigo . 
En tri mon atoj la malsanulino alpnmis floran 
tan eksterajon. Mikroskopia esploro de la tu 
moro montris konstruon de granulomo sen 
nesta disfalo (gumma sifiliticum) . 

C o en on. Kankro pro Rentgena radia
do. (Berlin . klin. Woche1ischr. 1909, n -ro 7) 
La autoro kunkalk ulas 36 kazojn de kankro , 
kiu sendube igis sub la influo de la Rentge 
naj radioj kaj aldonas ankoraü unu kazo n el 
sia propra observado. Unu 41 jara elektro
tekn ikisto ee Rentgenaj instalacioj, laboranta 
en ei tiu metio dum 10 jaro j , ricevis kom en
ce fortan ekzemon de la maldekstra mandor-

.., ______ ,.. 
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so. Poste farigis ulcerantaj lokoj sur la mon · 
tra kaj meza flngroj. La mikroskopa ekzame
no vidigis kankron (kankroidon). Post eltranêo 
de ambaü falangoj seKvis resanigo. 

D-ro Fels. 
A. L. Mencikovski. La kuracado de 

la nokta kaj taga netenado de urino. (Ruski:1 
Vraê 1909. n-ro 10). 

La kmacado de la netenado de urina 
estas gis nun malmulte sukcesa, êar la esenco 
de la sufero estas malmulte konata. 

Bazante sur siaj kazoj d-ro Iencikovski 
konkludas ke en tiu êi afero êio dependas 
de la grado de sentemeco kaj sangpleneco 
de la mukaj membranoj de urin t veziko lcaj 
uretro. La aütoro diferencigas du kategoriojn. 

1, La muka membrano de urinelkondu
kantaj (kaj - êe knabinoj - seksaj ) vojoj estas 
sentema kaj tro sangplena. La plej facila 
tuso al ili estas tre doloriga kaj eê elvokas 
kun premon de la piedoj. Enkonduk i kateteron 
oni povas nur sub bloroforma narkozo kaj 
ee tiam ne sen malfacileco. La mukmem· 
brano de la veziko kaj uretro enhavas den
sajn retojn de sangportantaj vazoj . 

En tiuj êi kazoj la plej malgranda kvan· 
to da urino reflekse elvokas tiom fortan 
kuntir igon de la eljetanta muskulo (detrusor ) 
de la urina veziko , ke eê tage, dum la volo 
de paciento agas la sfinktero estas tre facile 
venkata kaj mino eligas. 

Por Yenki la trosentemecon kaj la tro
sangplenccon, la aütoro aplikas miksajon de 
1 %-a solvajo de kokaino, eukaino k. s. kun 
l 11/00 solvajo de adrenalin9 (1 guton por l kuba 
centim. de la unua ) . Ce knabinoj li metas 
peceton da vato, trempitan en tiu ei fluidajo 
sur la mu kmembranon eirkaü la malfermo de 
uretro; post 3- 5 minutoj li enkondukas 
uretran bastoneton, êirkaüvolvitan per vato , 
trempita de tiu sama miksajo. êe knaboj per 
gonorea sporucigilo li ensprucigas en uretron 
certan kvanton, laü la ago de paciento, da 
tiu ei fluidajo. Poste li lrnteterizas la uretron. 
Samtempe, laü bezono, oni povas ordinacii 
internen bromajn preparajojn kaj apliki banojn 
kies varmeco estas iom post iom - ekzemple 
eiutage je 1 ° - plimalaltigata, ekzemple de 2 ° 
gis 20°. 

2. Al la dua kategorio apartenas kazoj, 
en kiuj La mukmembrano de urinelkondukan
taj (kaj -êe knabinaj-seksaj) vojoj astas sen
sentemaj kaj palaj. Oni pavas tie êi manipu
ladi per kateteroj kaj eê per cistoskopo kaj 
la pacientoj preskau tu te ne reagas . 

En la kazoj de tiu êi kategorio la inci
tebleco de la sfinktero de urina veziko estas 
tiel m~lgranda, ke, se tage la malsanulo per 

helpo de volo ankoraü povas retenadi en la 
veziko certan kvanton da urino, nokte la 
lasta, renkontante sur sia vojo nenian baron, 
êiam libere eligas. 

Kuracado. Bugiado de uretro kaj lavado 
de la urina veziko per 1 ¾- 3 °lo solvajo de 
nitrata argenta, per solvajo de albargino, de 
novargano k. s. ekzemple êiutritage. 

Per helpo de cistoskopo la aütoro 
konvinkigis, ke post la kuraco la nombra de 
la sangportantaj vazoj en la urinaj vojoj en 
la 1-a kategorio plimalgrandigis, en la 2-a 
pligrandigis. 

Cititaj de la aütoro kvar kazoj estas 
efektive tre konvinkantaj. Proponita cte li 
metodo meritas esti provata. 

D-ro J. Gelibter (Zamosé). 

Stomatologio. 
Müller. Pri dentaj neüralgioj, speciale 

pri orela neuralgio de denta deveno. (Zeit
schrift f Ohrenheilkunde, volu,ino 57) La 
plej grandajn neüralgiojn elvokas malsanoj de 
la malsupraj molaraj dentoj . pli malofte tiuj 

· neüra lgioj estas provokataj per malsanoj de 
la supraj molaraj dentoj . M. turnas la aten
ton pri graveco de preciza esploro de la den
toj en tiuj kazoj de orela neüralgio, kie ni 
trovas kaüzon nek en la supraj spirvojoj nek 
ankaü generalan kaüzon kaj citas unu kazon, 
kie li pro orela neüralgio eê faris eleizon de 
la mastojda proceso kaj poste montrigis kiel 
kauzo de la neuralgio nekrozo de pulpo de 
malsupra molara dento ; ekstere la dento ne 
diferencis de aliaj. D-ro Fels. 

Ginekologio. 
Th umin (Berlino) . Seksaj signoj kaj 

superrena glando en ilia reciproka rilato. 
(Berliner klin. Wochenschr. 1909, n-ro 3) 
Jam de longe oni turnis atenton al reciproka 
dependeco de glandoj kun tiel nomata interna 
sekreciado. Tre interesanta estas la rilato de 
la superreno al la seksaj signoj, precipe en 
kazoj de hermafroditeco . eugebauer obser
vadis en 13 kazoj de hermafroditeco hiper
trofiaj n §angojn en la supe.rreno kaj krom 
tio tiel nomatajn Gravjtzajn tuberojn en la 
reno mem. La aütoro priskribas la sekvantan 
kazon: Fraülino de 17 jaroj, la unua men
struo en la 15 jaro, sed gi baldaü êesis kaj 
kun gia êesado aperis tipa vira barba kaj lip
haroj, lüel ankaü harajo sur la brusto kaj 
blanka linio, samtempe la voêo virigis. La 
eksteraj kaj internaj seksaj organoj montris 
tipajn inajn signojn escepte la ovujoj, elpal-
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peblaj kiel m algrandaj, malmolaj korpoj. Pro 
generala infekto, eliranta el pusa brulumo de 
fingro la malsanulino mortis kaj la sekcio vi
digis krorn atr oüaj sangoj de la ovujoj gran
dan hipertrofion de am bau superrenoj. Till' ei 
kazo kvankam ne klarigas la rilaton de tiuj 
supre diri.taj aperoJ, sed estas interesa aldono 
al piuaj esploroj en tiu ei direkto. 

D-ro Fels. 

Oftalmologio. 
Moisson i e r (Tou rs). Papilomo de la 

korneo. (Toiws Médical. 1909 n-r_o 1) La 
observadoj pri gi estas malofraj. Lastatempe 
M. observis unu el ili 1. f<linika ekzameno; 
67-jara terkultu risto, bonsana, kies dekstra 
okulo antau 2 jaroj igis larmigema, fotofoba, 
poste sidejo de blanka pun)$:to, kiu pligrandi
gis, sekvata de vidaj malordoj. Ekzistas tu
moro, kunfiksita kun la lrnrneo, opaleca, mola, 
kun neregulaj randoj, Iarga je 3 mm,, reliefa 
je l mm., kovranta la pupilan kampon. Neniu 
vazo videbla sur la tumoro, neniu doloro. La 
vazoj de la konjuktivo estas videblaj kaj sve
lintaj, la antaüorelaj ganglioj netusitaj, Dia
gnozo: Papilomo kornea negrava. La tumoro 
estas facile operaciita per pineilo kaj Graefe'a 
tranCilo. La resanigo unue normale okazis sed 
post 10 tagoj, la okulo igis treege dolora 
kongestita. Post kelkaj tagoj peritomio kun 
forskrapo de konjuktiva zono redonis tujan 
kvietigon. Ne okazis rem alsanigo. 2. Histolo
gia ekzameno: Post trakto per Boin 'a likvoro 
kaj kolorigo per hemateino kaj eozino la tu
nwro prezentigas sub form.o de plata lento, 
enbavanta 2 tavolojn: eksteran epitelian, inter
nan konjuktivan. Tiu tumoro estas de kornea 
deveno kaj trovigas j e la nivelo de la antaua 
elasta (Bowman 'a) lameno, kiu ofte detruigas. 
Gi prunteprenas siajn epiteliajn elementojn de 
la korneo, sia]n vazojn kaj kunigan histon 
de la konjuktivo. Gi estas ntgrava, resanigo 
sekvas post nura fortraneo, kiu ebligas kon · 
serv:i la okulon. R. Badert. 

Malsanoj veneraj. 
G. Milian. (P:uis ). Kiam oni devas ko

menci la kuracadon de sifiliso? (Journal 
des Praticiens, n-ro 19, 6. marto 1909) Ku
time oni atendas gis apero de rozeolo au du· 
agradaj akcidentoj, antaü ol komenci la lrn
racadon de sifilisuloj. Tia nelng ,ka a e:1clo 
trovigas nur te lrnracado de sifiliso (ee or
dinaraj malsanoj kuracisto ja ne atendas gis 
periodo de plena malsaneco, por komenci ku
racadon) pro la malfacileco certe diagnozi la 
sankron kaj pro la timo kelkafoje dekreti si-

filisa ian sensignifan haütvundeton. ,,Kiam 
oni vidis cent sankrojn, diris p-ro Fournjer, 
oni sin kredas tre lerta por la diagnozo; kiam 
oni vidis mil, oni farigas pli singardema". 
Tio estas precjpe vera en la unuaj tagoj de 
l'sankro, kiam la ulcerajo ne ankoraü mon· 
tras tipan karakteron , La apero de rozeolo 
au duagradaj akcidentoj konfirmas duban dia
gnozon, kaj tiun konfirmon oni riskus mal
helpi per pli frua kuracado. La lrnracisto ne
pre volas certigi al si eiujn garantiojn. 

Kvankam singarda tiu ei praktiko tamen 
estas tre domaga al la malsanuloj . Al la pa· 
ciento gi ja malsparas la malagrablajn kaj 
ofte cloloraj n manifestaciojn de la duagradaj 
akcidentoj : kapdoloroj , maldormado, febro, 
generalaj fenomenoj de prostracio kaj laceco, 
erupcioj tiel malkYietigaj kaj malpur,aj de l'kor
po kaj de l'vizago (rozeolo, papulaj sifilidoj), 
alopecio diveniga, doloraj langaj ulcerajoj, 
tonsilaj mukoz-papuloj, laringitoj, kiuj rompas 
la · voeon. 

Estus ne tre grave, se tiuj diversaj ma
nifestacioj cedus facile al la kuracado, sed 
ofte okazas, ke ili forte kontraüstaras, pre
cipe kiam la rozeolo ne estis tre evidenta kaj 
tial oni devis ankorau prokrasti la komencon 
de l'kuracado. Kiu ne vidis dum sia prakti
kado tonsilajn mukoz-papulojn, laringitojn, 
duagradajn ungajn lezajojn, aknajn sifilidojn 
kontraustari dum kelkaj semajnoj, kaj eC dum 
kelkaj monatoj, al la plej energia kuracado? 

La komenco de kuracado nur en la mo
mento de l' duagradaj akcidentoj lasas efekti
vigi la !>ifilisan septicemion, t. e. lasas la vi · 
ruson en granda kvanto dissorbigi en la or
ganismo kaj en eiuj giaj teritorioj : nervaj, 
visceraj, mukozaj, k. t. p . Tio ei estas mal
bona afero; observado ja montras, ke tria
gradaj akcidentoj prefere montrigas en tiuj 
regionoj, kiuj estis vizititaj de l'parazito en 
la momento de la duagrada periodo Malhel
pa nte tiun generalan invadon de la 
organismo per kuracado, tuj komen
cita, kiam ekaperas la sankro, oni 
preskau certe mal ·helpas tiujn ma
nifestaciojn. 

Tio evidente estas grandega profita, kiun 
ja pruvas la faktoj: kiam oni kJ)rnencas hi· 
drargan kuracadon sufü:e energian (ekzemple 
injektoj de kalomelo au hidrarga oleo) tuj de 
la apero de l'sankro . aü almenaü sufiCan tem · 
pon antau la konjektata dato de la apero de 
la rozeolo, norne 20 tagojn maksimume post 
la komencigo de l'sankro, oni estas certa, ke 
ne aperos rozeolo, ke ne montrigos alopecio, 
kaj ke tiuj malmultaj duagradaj akcidentoj, 
kiuj povas okazi, estos kiel eble plej rnalgra -
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raj : tio ei do es tas ideala lrnnduto por ku
racist o. 

Nur pro la aludit rij sanceligoj de l'dia
gnaza oni gin anl<0r11ù ne sekva. Hadiaü 
ne plu estas permeseblaj tiaj sanceligaj . Oni 
ja Kanas la sifilisan mikroorganismon, la tr e · 
panema pallidum, kaj la konstato de 
gia eeesto en ia klinike duba rundo estas 
pa tagnoma nika signa de la sifiliseco 
de tiu êi vundo. Oni do devas gin se rei eiu
foje, kiam estas demanda pr i naluro de ia 
vundo de l'peniso. 

La eltro\ ' O de l'trepanemo estas malnorn 
jam lrnllzajn jarajn (1905) kaj oni ne anko 
raü rnulte pripensis gin utiligi por la solvo 
de l'prublemo · pri frua diagn azo, ebl igant.i 
ruja n kuracadon. La kaüzo est as en tia, ke 
la kolorigaj rnetodoj, gis nun uzitaj, estis 
longaj lrnj malfacilaj kaj gran da edukiteco de 
l'okulo estis necesg, por trovi ia paraziton en 
la jefrotaJoj, en kiuj gi estas tiel malbone 
kolorigita . .:--Jun oni pavas dank' al la ultra
mikroskopo rapide kaj sen kalorigo vidi la 
trepanernon v11antan kaj tre facile 
rekoneblan e11 la sukaj, kiuj elfluas el la 
sifilisaj Jezajoj, êu sank roj, êu dua g radaj akci
dentajoj ; la tehnilrn l<aj sekve ankaü la de
rnando estas do tre simpligi taj. Dum antaüe. 
per kolorigaj rnecodaj oni travis la trepane
mon l fojon el 3 aü 4 sif1lisaj sankroj, oni 
pavas hodiau per la ultr amïkrosko o gin trovi 
tute konstan te. El 30 si f1lisaj san l<roj la aü.
toro tr ivis 30 fojojn la trepanemon. Tio ei 
klare pru l' as la bonegecon de ln metodo kaj 
estas nun eble diagnozi rapide k aj tut e 
ce r te sifilisa n s:rnkron en pre kai1 è;uj 
okazo j . 

Ee §ajnas nece sege kon f!l"rni la klinikan 
diagnozo n per ult ramil no skopa esploro en 
ê iuj ok" zoj kaj ne nu r en dubaj. Kuracado 
komencita antaü la rozeola malhelpas ja certe 
la duagradajn al<cjdenta jn kaj duboj povus 
aperi en la spirito de l'kuraci sto, kiel ankaii 
en tiu de l'malsanula, pri la realeco de la 
rna lsano. Certiga bakt eriologi a pruvo estas 
sole kapabla forigi 0iajn dubajn kaj doni la 
certecon pri necese~o de longtempa 1-:uracado 

La auto ra konkludas : 
1-e. La kur acaJo de si filiso de vas ko

menci ~i tuj de la apero de la Aanl-ro. Tio 
est as la sola rime da p r malhelpi la apernn 
de duagradaj akcidencoj kaj efektive ,·enki 
tiun malsanon. 

2-e . Oni devas esti abso lute certa pri la 
diagno zo de sifilisa sankro, an aü ol lrnrnenci 
la hidrar gan kur acadon . :'\ur la bakter ia lag ia 
esplora kaj aparte la ultramikroskopa esploro, 
rapida kaj trafa, kapabla doni tujan pozitivan 

respondon en êm ok aza, altrudigas por eia 
sankro, ee se la klinika diagnoza de sifilisa 
sankro sajnus e\·ide nta, kaj des pli en okazo 
d , pe nisa ulcerajo, kie~ naturo es tas duba. 

D-ro Pi.erre Corret. 

Terapeutiko . 
C a ha l. Diabetula pan o. ( Spital ul 1909, 

n ro 3) La aütoro elpensis panon, k ies êefa 
parto kansistas el nuksa faruna kaj kiu ple · 
numas êiujn postuiojn de la gusto lrnj de la 
diabeta dieta. Pur 1 kg. da pano oni miksas 
'1-00 gm . da nuksa faruno kun 200 gm . da 
triLil,a faruno lrnj aldonante 12 gm. da bilrnr
bona natria kaj 6 grn. da vina (tartara) acida, 
oni faras pPr akva la koncernan paston. Cent 
gramoj da ei tiu pana enha, ·as 15 gm . da 

1 

karbon bidratoj, dume 100 gm da ordinara pa
no enh av as 60 gm. da karbonhidratoj. Sed 
lrnntra üe tiu ~i diabe tula pano enhavas 22 
gm. da grasa substanco kaj LO gm . da albu-
menaj korpoj. D-ro Fels. 

Schleich (Berlina). Desalgeno, Îltoro-
forma pulvoro por interna uzado (Therapie 

1 

der ·Gegenwart 1909, n-ro 3) Desalgeno 
estas aibumena produktaj o. pavanla daüre 
fi.ksi ~5¾ da hloroformo. Gi bone efikas en 
ê iaj doloraj statoj, elirantaj el organoj cirkaü -
1 aj per peritoneo ]{aj pleje en kolikaj atalrnj; 

1 
ankaü kontraü fermentadoj en la intesta ka
nala, kiel ee infel,taj malsanaj de la pulma 
trakto gi estas indikata. La dozo estas tri 
fojoj n tage sur pinto de tranêilo . D -ro Fels. 

H. Kr op f (Vieno). Formarniato kiel des
infektilo · de la busa kavo. ( Wiener medic . 
iVochenschr. 1909, n·ro 12) Por profil aksa 
kaj kuracado de rnerkuri ala stomatita on i do
nad1s êiun unu gis du horojn unu formamin 
tan pastela n . La e-vito de la merkuriala sto
rna tito prosperis sen escepto kaj ekzista nta j 
j a m inflamoj malaperadi en 3- 7 tagoj. An 
kaü ee afto l{aj folilrnlara a ngino la forma -
min taj pastelaj bane eril<is. D-ro Fels. 

Blonde 1. (Parizo). La laktosero. (Acad . 
de lV[éd 9. -inario) Por rice\ -i la seron de la 
boYma lakt o, oni koaguliga fresan lal<ton per 
Îllo rhidra acido . Apart.igin te la koagulon, ani 
filtras la lik vajon kaj samtempe gin senmi
krobigas per trapasigo trn la filtr ilo de d'Ar
sonval. 

Tiu lik\ ·ajo. injektit a subhaüt e, produk tas 
plimal grandigitan leükocitozon, pli malpli gr a
van falon de la temperaturo ee la februloj, 
forigan de ura acid a kaj tre rimarkindan mal
pli igan de la arteri a premo êe la hiperstre
euloj. La lalüos ero danis tre kontentiga jn re
zultatajn en la pneümo nio lrnj precipe ee la 
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arteria hiperstreeo. Generale 10 k. cm. faUgas 
post kelkaj tagoj la arterian premon gis la 
norrno. Sa rntempe malapera s kapdoloro, mal
dormo, k. t. p. Ketkaj injektoj, ripetitaj de 
tempo al tempo, sufie&s por daürigi tiun re · 
zultaton D-ro L. J. 

T oksikologio. 
Bo 1 t,i n. Kontrauveneno êe formalino . 

(Journ. of Amer. Assac. 1909, n ro 8) La 
aütoro rekomendas kiel tia rimedo amonja
kon, J{iu kun formola kunigas al helrsarneti-
lentetramino. D-r(_} Fels. 

Higieno. 
As cher (f{onigsberg). La influoj de fu

mo kaj fuligo sur la homan sanecon. (Deut
sche 111,ed. Woclzeuschr. 1909, n roj 13 k. 14) 
Statistilrn kaj eksperiment.oj montras , ke pro 
la kYantoj da tumo l<.aj fuligo, enhavataj en 
la aeco de urboj lrnj mdustriaj regionoj, la 
lrnntraustarebl eco de Ja pulmoj estas malplii 
gita 0tiel, ke farigas predispozicio por akraj 
pulmaj malsanoj kaj la dekurso (dauro) de 
la tuberkuiozo estas akcelata . La malfavoraj 
sekvoj vidigas en la senêesa lueskado de 
aluaj pulmaj malsanoj ee sueuloj kaj en la 
malgrandigo de la ago êe mortantaj tuberlm-
lozuloj. D-ro Fels. 

'\ ictor Henri kaj G. Stadel (Parizo ) . 
Senmikrobigado de lak:to per transviolkolp
raj radioj. (A.cad. des Scie11ces. 111arto) Ce 
siaj eksperimentaj, far itaj lrun lakto , infe ktita 
per kulturbuljonoj kaj kun natura· la~üo, la 
autoroj atingis senmikrobigadon plenan, uzante 
agon senperan de radi oj transviolkoloraj sen 
notinda plialtigo de la temperaturo. Tiu êi 
farmanicro permesas eviti la malbonajn efi
li:ojn de senmiluobigado per varmeco. 

D-ro L. J. 

Medioino eksperimen ta. 
S. W e 1 e c k i. Esploradoj pri influo de 

adrenalino sur forigadon de C02 kaj urino. 
( Rozprawy vVJ1dz. mat.-przyr. Akademii 11-inie
i~t-nosci w Krako1Vie 1909, Vot 49. Se1r. 13) 
La autoro esploradis influon de adrenalino sur 
forigadon de C02 per ·pulmoj Ce hundoj kaj 
kunikloj. Post ennjnaj injekta doj de adrena 
Iino (po 0·016 mg . - 0 ·56 mg. par 1 kg. 
de l 1 besto) la kvanto de CO2 pligrandigadis; 
post intraperitoneaj injektadoj gi kontraue mal
pligrandigadis. 

Ls. influo de adrenalino (po 0·833 mg.-
11.1 mg . por l kg. de la besto) sur renojn 

estis e plorata sur kobajoj, al kiuj la autoro 
injektadis adrenalinon intraperitonee kaj sub· 
haute. La rezultataj de tiu fa serio da ekspe
rimentoj estas la je naj: post intraperitoneaj 
i u subhafüaj fojektadoj de adrenalino pligran· 
dig·as la kvanto de urina, absoluta kvanto de 
sekaj restaJOj lrnj de azoto; la specifika pezo 
de urino kontr aue malpligrand igas. 

A. Wrzosek. 

C. O. Jensen (r{openhagen). Pri 
kelkaj problemoj de eksperimenta karcinom · 
esplorado. (Zeitschrijt Jiir Krebsforschwng 
1909, Vol. VII. lwjero II.) Antaü malmul 
taj jaroj oni l(Omencis sin ckupi je neoplas
moj de musoj kaj ratoj, kiel je materialo tre 
tauga por eksperimenta esp lôrado de neoplas
moj. En la nombra de sciencistoj, kiuj unua j 
turnis atenton sur tiun ei demandon, estis 
Jensen. De post unuaj esploradoj de Loeb, 
Jensen kaj Borre! pri transinokulado de neo
plasmoj de musoj lrnj ratoj estis publikigitaj 
multaj eksperimentaj laboroj, tusantaj la pro 
blemon de ne oplasmoj de variaj bestoj, sed 
èefe de la suprecititaj. 

Jensen en I' artiko lo, kies titolo estas di· 
rita supre, pripar -:>las la plej grn, •ajn rezulta
tojn de tiuj ei esplo radoj kaj la probJemojn, 
kiuj el tiuj esploradoj sekvas. Antau êio estas 
tre interesaj sangoj en la strukturo de neo
plasmoj-sangoj, kiuj aperas iafoje post serio 
da transinokuladoj de neoplasmoj el bestoj 
sur bestojn . Ehrlich, Loeb, Bashford k. a. 
ekzemple ekrimarkis gradan transformigon 
de karcinomoj en sarkomojn . - La rezulta
toj de esploradoj pri kuracado de neoplasmoj 
de musoj kaj ratoj es tas egale interesaj. Eks 
perimentoj de Apolant, Salomonsen, Bashfo rd 
[{. a. montras, ke mallonga influa de radiurn
radioj pm·as kauzi rapidan resorb igor1 de neo
plasmo. Kuracado de muska rcinomo j per spe
cifikaj seroj antikarcinomaj donis ankau bo
najn rezultatojn. ed t1ujn êi rezultatojn oni 
devas akcepii tre singarderne, êar la musneo
plasmoj, atinginte iun gra ndecon, ofte mala 
peras per resorbigo sen i.a ajn kuracado, -
Plue Jensen akcentas gravan signifon de esplo
rado de autolitikaj fermentoj en èeloj de neo 
plasmoj. Tio èi laü opinio de Jensen, estas 
unu el la plej gra, ·aj problemoj de karcinom
esplo radoj. Interesa fakto, unuan fojon per 
Haaland obse rvita, ke blankaj musoj de di· 
rnrsa de, ·eno ne en egala grado taugas por 
poziti, ·a inokulado de neoplasmoj, devigas al 
pluaj esploradoj. La clemando de heredeco de 
muskarcinomo ne estas gis nun guste esplo 
rita . Tiu fü demando, kiel ankau esplorado 
de kondi aj, en kiuj neoplasmoj rnernstare 
disvoh-igas êe musoj kaj ratoj, postulas plu -
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aJn eksperim entajn · esploradojn, faritajn ne 
nur sur centoj lrnj miloj da best oj, sed eê 
sur centmil oj. 

.Adam TVrzosek (!{rak6:,v ) . 

Medicino sociala. 
La unua premio por plej periektaj esplo

roj pri skarlatino kaj pri la individua au 
socia batalo lrnntraiî gi en Rusujo. (Socia 
kuracisto 1909, n-roj l kaj 2) Till êi pre
mio, fondita ee la ,, Pirogova Societo" de ge 
sinj'oroj !:'ospolitaki pro la memoro de l'mor 
tinta de skarlatino ilia filo Dirnura Posoolitah 
estas nun la unuan fojon unu vot~ ·aljugita 
por la laboroj de prof_ d-ro G. Gabriêevskij 
glora rusa bakteriologi isto, kiu i) esploris la 
rolon de streptokolrn lrnj kon fesis gin kiel 
kaüzo de skarlatino, '.:l) prepari s strept okokan 
inokulaj on, kiu ricevis en Rusujo largan dis
Yastigon kaj alportas tre bonajn rezulcarojn . 
La premio egalas 2-1-00 Spm. · gi estos alju 
gata post èiuj du jaroj kaj kunmetigas el 0i0 c,0 

de kapitalo 30.000 Spm., oferita de gesinjoroj 
Pospolitaki . K. $idlovskij. 

P. Rozanpv. Al la. demando pri epi
demiologio de holero. (Socia kuracisto 1909, 
n-ro 2) Studante la epidemtojn de holero en 
Tavriêeskaja gub. de la jaroj J 892, l 93 
189-1-kaj 1908, la autoro serioze atentigas al 
la teorio de prof. Pettenkofer kiun oni 
tute forgesis en Rusujo, batalante kontrai:i. bo
leraj epidem ioj. Tiu êi batalado - sufièe sen 
senca kaj treege multekosta - celas nur êie 
mortigi la mikrobojn kaj konsist as c;efe en 
profilaktika êiuloka seninfektigado 1) kaj izo
lado per policaj agoj. Dume: 1) plimulto da 
lokoj (en TaH iêeskaja gub. ekz . 9/l O) êiam 
la samaj kaj êiun fojon restas tute liberaj èe 
rh ole ·,1j ep1demioj kaj en ili malsan igas nur 
kelka nemultaj personoj, 2) mcdicinaj poli
caj agoj lcutime restas tute senfruktaj en eiuj 
Îloleremaj lolrnj k.'.tj Îlole!"o disvolvigas mal
grau ili en tiuj lokoj, 3) holero ne nur ape
ras en certaj infektigemaj lokoj, sed ankaü 
dum certa kaj èiam la sama sezono (por suda 
TavriêeskajR gub. ekz. dum la fi.no de some 
ro kaj dum aütuno), 4) fine - kaj tio estas 
tre rimarkinda - en Tan ;èeskaja gub. dis
vastigo de Îlolero tute ne dependa · de fervo · 
joj: la last aj havas la direkton de l'nordo al 
la sudo , sed holero êiam iras de 1:oriento al 
la okcidento. La aütoro opinias, ke la en.havo 
de kont.rai:i.bo.lera praktika batalado <levas kon · 
sisti nur en kuracado kaj zorga tlegado de 
malsanigintaj kaj en nutriga helpo al familioj 

') Desin fektado. 

de mortintoj. Sed se oni deziras, ke urboj kaj 
vilagoj farigu ne infektigemaj per holero, oni 
devas agi ne per ekstraj aù iomtempaj rime
doj, sed per radikalaj reformoj sanitaraj (se
kigado de tero, konstruado de saoigaj akvo
kondukoj, bona kanalizado k. t. p.) kaj kul
turaj, kiuj ebligos la sangon de individuaj 
homaj kutimoj. K. Sidlovskij . 

P. Ku r k in . En atendo de l'dua gene
rala tutrusa popolkalkulado. (Socia kuracisto 
1909, n-ro 4) En gazetoj aperis la sciigo, ke 
la registaro intencas ne pli malfrue, ol en 1910 
fari la duan generalan popolkalkuladon en Ru
sujo kaj la Centra Statist ika Komitato sin tur
nis jam al urboj kaj zemslrnj kun peto mon
tri dezirindajn sangojn en la ordo de l'unua 
popolk:alkulado , okazinta en la jaro 1897. La 
autoron tre gojigas tiu sciigo, sed li konsta
ta , ke la estonta popolkalkulado <levas esti 
konstruita tute malsame ol, la unua. Poste li 
se\·erege kritikas la unuan tutrusan popolkal
kulad'.m. Gi enkorpigis en si la ideon de au
tokrata regno . Gi nre estis lulcsa frukto de 
kancelaria burokrata kreado. Sciencistoj lrnj 
sociaj reprezenta nto,t tute estis forigitaj de tiu 
èi graYega afero . Gion prenis en siajn ma
nojn la oficistoj, nur ili solaj. Oni ne povis 
eê por lokaj celoj uzi la materialojn de la 
kalkulado èar tio estis malpermesita de lare
gistaro. T iel, diras la aütoro, krnzaü al
dono al regaj rajtoj (al monop oloj sala, ta
baka. \·ina) en Rusujo esti · legigita ankoraü 
unu nova formo de rega monopolo, nome -
prilaborado de la generala popo lkalkulado". 
ètujn preparojn oni faris selffete, en buro
krataj o!icejoj. Dum la rusa societo kaj rusaj 
sciencaj lrnj spertaj s · atistikistcj ankoraü ne· 
nion sciis pri la· piano de la projektit _aj labo· 
roj, la direktoro de rusa statistika Instituto 
dum la lrnnsido de Internacia Statistilrn Insti
tuto en Bern en aügusto de l 895 a fable pri
konatigis al la statistikistoj de êiuj landoj la 
êefajn principo jn de la unua tutrusa popol · 
kalkulado. La saman malatent on al rusaj scien
cistoj elmontris la ctirektoro de la Centra Sta
tistika h'.omitato kiarn li en la jaro 1899 en 
Hristjania prikonatigis la rezultatojn de la 
popolkalkulado al alilandl'lj statistikistoj pli 
frue, ol al rusaj. 

En efelctiveco tiuj rezultatoj ne estis kaj 
eê ne povis esti bonaj, êJr, kiel diras unu sta
tistiki sto, citita de l'aüt oro l;:aj de proksime par
topreninta en la kalkulad a p1 ilaboro, ,,generala 
piano tutc forestis kaj la procedoj de la pri · 
laborado de kolektitaj materialoj baùs karak
tero n de okazeco, en ili estis starigitaj laü 
a1 bitra deziro de 2-3 personoj . . e malofte 
bodiaü oni detruis tion kion oni faris bieraü" . 
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La prilaboritaj materialoj estis eldonitaj nur 
post 8 . jaroj en la gene ralaj sumoj lau urboj 
kaj distrikt9j. Sendube Rusujo tre bezonas la 
novan senprokrastan popolkalkuladon, sed en 
efektivigado de gi large devas partopreni la 
sociaj insti tucioj, helpataj de eminentaj spe 
cialistoj-statistikistoj. Por prilaboro de la doni
taj oj de popolkalkulado devas esti difinita lim
tempo, ekz. 2 jaroj. La aütoro opinias, ke 
·estas tre nece se plej ba ldau arangi la tutru
san kongre son de stat istikistoj kaj reprezen 
tanto j de sociaj in .:titucioj por starigi la êe
faj n principoj n de estonta popolkalkulado ,ka j 
enir igi ilin en la socian konscion. de l'lando. 

K . Sidlovskij. 
K ac. Al la demando µri medici naj 

budgetoj en Rusujo. (Socia ku,racisto1909, 
n-ro 5) La autoro analizas rnedicinajn bud
getojn !au ofi.cialaj dokumentoj, kontrolan te 
ilin per la ciforoj , prenitaj el kelkaj statistikaj 
verkoj de kuracisto j de zem stvo 1) en Mo
skva, Vorone}a, Smolenska, He rson a gub . 
La generala elspezo por medicino en la tuta 
Rusujo egalas (en la jaro 1905) 66½ rnilio
nojn Spm . El tiu sumo els·pezis: 
registaro 5½ milionojn au 8,3''/0 

zemstvoj 34 milionojn au 51,1 ¾ 
urboj 13½ milionojn au 20,2¾ 
privataj pers onoj 

kaj societoj 13½ rnilionojn aü 20,2°/ 0 

Tiamaniere pri la popo la saneco en Ru
su jo zorgas lokaj, êu organizitaj, êu neorga
nizitaj institucioj kaj êefe zemstvoj kaj urboj 
(kune 71,3¼) . En Rusujo ekzistas 1/ 3 parto 
el gubernioj, en kiuj tute fores tas zemstvo; 
en tiuj gubern ioj logas 50°1o de la tuta lo
gantaro . Por vidi diferencon en la organizo 
de medicina konstruo en zemstva i kaj ne
zemst vaj gubernioj, la aütoro donas la sek
vantajn ciferojn: 

La meza spaco de unu kuracista regiono: 
zems tvaj gub . 0,8 mil da kvadr .. , verstoj" 2), 

nezemstvaj gul.J. 5,0 mil da kvadr. ,,\·ei·stoj". 
La meza nombro de logantaro: 

zemstvaj gub. 34 mil 
nezemstva j 73 mil 

1) La zemstvo estas ins tit ucio de loka memrega 
do, fondita sur la fundamento de ter-kaj hav-depago 
kaj havanta la rajton elekti repre:.1entantojn, konlor 
me al difinita arnplek so de havposedajoj . 

2) üuu ,,versto" = 1,0667 kilometro. 

Sin anoncis ma.lsanuloj (el 1000 da log .): 
zemstvaj gub. 514 homoj 
nezemst vaj gub. 262 homoj 

El tiuj malsanuloj estis esplorita j de sub 
kurac istoj : 

zemstvaj gub. 168 homoj (30,7¾) 
nezemst vaj gub. 126 homoj ( 48, l ¾)
Es tis lokit aj en malsanulej oj ( el 1000 da 

log.): 
zemstvaj gub. 16,6 homoj 
ne zemstvaj gub. 7,3 homoj. 

La kuracistaj regionoj en nezemstvaj gu 
bernioj superas Jau siaj spacoj ses o b l e· kaj 
lai:i la nombro de logantaro duo b 1 e la lrn
racistajn regionojn en zemstvaj gubernioj. 
Kontraüe en la unuaj gubernioj la nornbro de 
ricevantaj medicinan helpon estas duoble mal
plia, ol en la lastaj . La kvalito de l'helpo en 
zernstvaj guhernioj estas ankaü pli alta, ol 
en nezemstvaj , pri l{io bone atestas la cife 
roj de malsanuloj , esplor itaj de subku racistoj 
lrnj lokitaj en ma lsanulejoj. 

El generala budgeto (de 1905) 66½ mi
lionoj da Spm. la zems tvaj gubernioj elspe
zis 48 milionojn da Spm. Sekve 8/~ da bud
geto konsumas la zem stvoj , êe kio iliaj el
spezoj por la medicino egalas meze eirkai:i 
30¾ da ilia propra generala budgeto . La 
aütoro montras, ke la medicina budgeto en 
zemst voj progresas tre malrapide. Tio ei 
tu te ne dependas de la grandeco de depagoj, 
kiuj egalas nur 16- 30 Spd . por êiu logan 
to dum la jaro. Tio êi dependas de depag
fontoj kaj de ekzistanta konstruo de l'zem
stva reprezentado . Pli ol duonon da enspezoj 
nun donas nur tero, kies ndesjatino" 1) de
pagas meze 21,3 Spd. Tiu malgranda sumo 
ne estas sargo por vilaga noj, havantaj tre 
malm ulte da tero. Sed por graAdaj bienpose
dantoj, havantaj cent kaj mil ,,desjatinojn" 
da tero, tiuj depagoj estas jam sargo . Dume 
la samaj bienposedantoj estas êefaj reprezen
tantoj de l'nuna zemstvo. Kompr eneble êe 
tiuj kondiêoj oni ne povas atend i tre rapidan 
progreson de medicino en zem stvo . 

K. Sidlovskij. 

1 ) T. e. spaco da tero, kiu havas laülo nge 420 fu
tojn kaj laülarge 280 Jutojn. Unu hek taro = 0,9 d<1 
,,desjatino" . · 
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Korespondajoj. 
Pri interrilatoj kun kuracilaj finnoj. 

Moskvo. Krom la reciprokaj interrilatoj mul
taj lrnracistoj ofte bezonas personan kores
pondadon kun diversaj alilandaj firmoj, li
verantaj hirurgiilojn kaj sanigilojn. Laü mia 
opinio T. E. K. A. povas plifaciligi tiujn 
interrilatojn . La estraro de T. E. K. A. po
vas publigiki adresoj n de tiuj kur acistoj en 
diversaj landoj, kiuj konsentos transdoni tra
dukitajn de ili el Esperanto leterojn al la fir
moj, ne uzantaj Esperanton kaj generale servi 
kiel peruloj inter la firmoj kaj alilandaj ku 
racistoj kaj medicinaj institut oj. Kredeble mul
taj firmoj konsentos pagi al tiuj peruloj pro 
ilia laboro. ,, Voe . de Kurac." povas per siaj 
diverslandaj abonantoj konsentigi plej bonajn 
firmojn (ekzemple Merck en Darmstadt, Hei
den en Dresden, Knoll en Ludwigshafen kaj 
al.) enk onduki Esperantan korespondadon. 
Estas ankaü dezirinde interesigi diversajn fir
rrtoj n je presigado de anoncoj en ,,Voê. de 
Kurac. ", kio estus por tiuj firmoj profitiga 
kaj pligrandigus la . monrimedojn de nia re
vuo ka.i donus pli baldauan eblecon de pli
grand igo aü plioftigo de la eldonajo, ol gin 
povas fari plimultigo de la abonantoj. Tiun 
êi taskon devus preni sur sin lokaj konsuloj 
de T. E. K. A. D-ro Sobolev. 

Rimarko de la redakcio . Nia esti
mata kunlaboranto ektusis tre gravan afe 
ron, kiun ni rekomendas al la estraro de 
T. G. K. A. kaj al niaj amikoj. êiu perioda 
elcio11ajo apogas sian ekziswn êefe sur pagi
taj a noncoj kaj speciale kuracistaj jurnaloj 

eerpas el üu fonto rimedojn por ekzisto kaj 
disvolvo. Sen rimarkindaj enspezoj de anon
coj la eldonado de j urnalo estas tre malfa
cila kaj en tiaj cirkonstancoj ni apen aü po
\-0S kovri la elspezojn kontantajn, se ni 
bavos gis fino de la jaro ëirkau 1600 abo
nantojn. Plua prigrandigo de la gazeto antaü 
akiro de 1500 abonantoj absolute esta s nee
bla, kvankam la gisnuna gia amplekso ne 
povas enpreni la kurantan materialon kaj 
multaj artikoloj pro tio malfruigas. Eldonado 
de dusemajn a revuo en la formata de ,,V. d. 
K." postulus m.inimume 2.000 abonantojn, 
pagantajn jare 2·5 - 3·0 Spm kaj semajna 
revuo estus eldonebla nur ee 3.000 abonan
toj kaj êe jara abonprezo de 6 Spm. 

El tio êi estas evidente, ke eê ee plej 
prospera disvastig ado de Esperanto inter ku
racistoj ni bezonos multe da tempo kaj pa
cienco, gis ni fine kreos organon intern acian, 

1 kiu respondus al êiuj postuloj. 
La tasko estos duone pli facila, se niaj 

legantoj kaj amikoj suksesos instigi la fir. 
mojn kuracilajn uzadi nian gazeton por kon • 
vena reklamo. La nombro de niaj abonantoj 
estas jam sufiëe granda, por igi la anoncojn 
en nia gazeto pagindaj. 

Ni esperas, ke la estraro de T. E. K. A. 
kaj kolegoj, kiuj bonvolus nin helpi, sukce
sus en tiu penado pli bone, ol ni mem. Du
me ni atentigas la legantoj n al tiuj firmoj, 
kiuj jam faris la komencon, mendinte anon-
cojn en 11 V. de K." . 

D-ro Stefan lvfikol{ljski. 

K r o n i k o. 
Nia agema kaj sindona kunbatalanto d-ro 

Sidlovskij el Moskvo sciigas nin , ke la regi
staro malpermesis la eldonadon de la monata 
revuo s. t. ,,Socia Kuracisto", kaj ke ansta
taüe la redakcio entreprenas eldonadon de 
_neperiodaj ,,Almanakoj ", kiuj estos dissenda
taj al êiuj, ricevadintaj la îurnalon . ,,Socia 
Kuracisto", redaktata de d-ro Sidlovskij, fer
Vnt\, propagandadis Esperanton kaj tia\ gia 
fermo, karakteriza por ruslandaj rilatoj, estas 
grava domago por la afero Esperanta en Ru
sujo. Tamen ni kredas, lœ tiu malhelpo ne 
malakcelos la rapidan disvastigadon de Espe
ranto inter rusaj kuracistoj, kiun ni granda
parte suldas al senlaca kaj admirinda labo· 
remo de d-ro Sidlovskij. 

Multaj kolegoj sendas al nia redakcio 
ilustritajn postkartojn. Kvankam ni ne prakti 0 

kas la filatelian sporton, tamen eble ni povus 
uzi la kolekton de ilustritaj kartoj por pro
pagando de Esperantismo inter lrnracistoj, se 
la ilustrajoj prezentus la objektojn, kiuj la ku -
racistojn interesas, kiel fotografaj oj de klini~ 
koj, hospitaloj, kuraclolrnj, sanatorioj, monu
mentoj de famaj kuracistoj k. t. p. Ni petas 
do la afablajn korespondontojn, kiuj volus 
fari al ni komplezon per ilustrita postkarto, 
ke ili elektu tiaspecajn ilustraJojn kaj se 
prosperos tiamaniere akiri kolekton interna
cian, taügari. por ekspozicio en kuracistaj so
cietoj, ni atentigos pri tio la legantojn. 

Ankoraü unu peton ni havas al la legan • 
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toj . Ili bonvolu turni atenton al nia ,,arizo" 
en la rubriko "Scienca revuo" kaj helpi en 
resumado de di\·ersnac iaj publikigajoj rnedici
naj. Estus dezirinde, ke tiu èi nia "a,izo" 
trovigu tradukita en naciaj revuoj medicina_j. 
La lokaj komitatoj de la T. E. K. A. povus 
preni sur sin klopodojn pri akiro de nacilin
gvaj referatoj kaj tradukado Esperanten. Por 
referatoj elektu prefere la verkaJojn kiuj in
teres as la pral<tikistojn. La referatoj devéls ra 
porti pri plej novaj aperajoj medicinaj, tial ni 
rezignas de resumoj el disertacioj, kiuj aperis 
en nacia lingvo de pli longe, ol unu kvaron 
ja ro. Krom referaloj estas bonvenaj origina
laj mal1011gaj sciigoj , eYentuale kun kliseoj. 

D-ro Koslakov el Pet erbur go transl ogi-
gis en Irkuck (S iberio) Grand Hotel. 

* 
La redakcio ricevis : 
Dr. L. L. Zamenhof. La sentencoj 

de Sa lori1ono. Libro el la Biblio. 
E sper an tista Centra Oficejo. 

Esperanti sta dokumentaro: 
F undament aj dokumentoj pri· la Oficiala Ga· 

zeto Prezo 0 ·25 fr. 
,, 

" 

pri la Konstanta Ko
mitato de la Kongre
soj. Prezo 0·25 fr. 
pri la Espe rantista 
Lingva Komitato . Pre 
zo 0·25 fr. 

Tutmonda Esperanta Kura.ci
st a Asocio. T. E. K. A. - Jarlibro 1909. 
Aeetebla po prezo de 0-4 S:n. bros. kaj O·o 
Sm . bind. ee A. Thalw itzer, Këtzschenbroda 
Dresden. 

Ed m o n d About. La rego . de la mon
toj. Tradukis Gaston l\focb. Kun 15 ilustra 
Joj de Gustaye Do ré 

E\ · erardo Backheuser. Brazilio . 

Kalendaro ko ngre sa . 
Maj o. II. [nternacia lrnngreso kuracista por 

rnalfelièaj akcidentoj . Romo 
Julio. 8--10. Imernacia konferenco pri tu

berkul ozo Stockholm. 
·- 18-2-l-. XII. lnternacia kongreso kon

trau :llkoholisma London . 
1. aügusto gis 30. septembro . Ekspoz i

cio de Higieno en Rio-de-Janeiro, arangota 
dum IV. Kongreso Latinamerika de ku
racistoj . 

La. ekspozicio elmontros aparatoj n kaj 
ilojn medicinajn kaj higienajn; materia lojn 
por pavimado kaj por necesejoj; produ 
ktajojn pornutrajn selrnjn au konservitajn, 
bestoin por nutrado homa, prod uktaj ojn 
hemikaj rÎ kaj fannaciaj n le t . p.; mode· 
lojn, projektojn, informojn , statistilrnjn, 
interesajn por higieno kaj rned icino. 

Au gus l o. 11 Interrn,cia konferenco pri lepro. 
Bergen . 

- 23-2 . V. Internacia kongreso por sro
matologio. Berlin. 

29. aü g usto.~4. septembro. XVI. Kon 
greso internacia de Medicino. Budape st. 
Oficejo de la kongreso : Budapest (Hun
gario), Eszte rllàq - utca, 7. Kotizo n 
(25 kronoj aüstriaj) oni sendu per post 
mandato al la adreso: Prof. Dr. de El i
scher, kasisto de la kongreso, Budapest 
VIJI., Eszterhàzy - utca 7. 

Septembro . 5- 11. Universala kongreso de 
Esperanto . Barcelono. 

Listo de la abonantoj. 
(Daürigo) . 

D-ro Thalwitzer el Dresden alsendis abonpagon por 51 Teka·anoj, el kiuj 41 jam estis citilaj en an
laî'.laj numeroj de nia gazeto kaj 10 estas novaj, nome: P. T. 826 . Fü rsle r (Liegriilz) 821. Herya (Hanover) 
828. H6lder lLudwigshafen) 829. Konig (Ramstein ) 830. Marx (Worms) 831. lvlohr (Arlesberg 1 832. Adam (Jena) 
833. Haas (Vier~ en) 834. Rosenberg (Berlin) 835. Rausch (Gotha). 

D-ro Sidlo, ·s_l.::ij el Moskvo pagis abonon por sekvantaj Teka'anoj kaj abonantoj ; 
P . T.: 836. Studenèeskoje ob!ièestvo lT!?msk) 37 . Stankcjev (Jenisejskl 838 . Bobrinskij (::\foskvo ) 39 . 

Griaznov (Simbirsk) 840. Bellert (Simbirsk) 841. Sostak (Simbirsk) 842. Tatarskaja (Simbirsk) 843 . Linsi ( im• 
birsk) 844. Kartasov (Odessa) 845. Vermet (Moskvo) 846 . Bibiriov (Saratov) 847 . Zarubin (Savinka) 4 .. Gu· 
minskij (Krasn ij Kut) 8+9. Ionov ,Novouzensk) 850. Sokolin (Malij Uzen) 851. Konslansov (Feodosia). 

D-ro Fromageot el Beaune alsendis pagon por sekvanta j Teka'anoj . . 
P. T . : 85'.!. Witherspoon (Butte) 853. Cooney (Ausonia) 854. Norris (Phi!adelphia) 856. Burdick (Chi

cago) 856. Cruikshank (Carnegie) 857 Crow '(Easton) 8,58. l sasi (Hispanujo - sen ekzakta adreso) . 859. fglesias 
(Hisp anujo - sen adreso) 860. Gil (Hispanujo - sen a,dreso) 861. Lopcz (Valencia ) 86'.?. Boudin (Oronnax ). 
863. Krupar- (Zizelice) 86-k Bonnefoy (Genève) 865. Bcnson (Dublin). 

Plue ekabonis senpere: , 
P. T.: 866. Paskalev (Jambo l) 86i . Wiczkowski (Lw6w) 6 . Novolodskij (Kazaê j e) 869. Siroti a (Har 

kov) 870. Lamb (Ellis ton) 87 i. Biblioteka Tow. lek. (Brzesé lit.1 872. Stefanowicz (Beresteczko) 87 3 . i\ilako,Vski 
(Vilno) 874. Bikeles (Lw6w) 875. Kovats (Budape st) . 876. Stuh lberger (Mi.inchen). 

La listo estas fermita la 15-an de aprilo. 
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WF\LLISCNHOP 
Maria-Enzersdorf am Ciebirge 

apu d VIEN O (en di sta nco de 1 horo ) 

~ A l~[JO tre belc lokita, p or ku-
1.] ~~ ! U , racprocedo fizika-dieta. 

Bonegaj kuracsukcesoj. 
Prospektoj germanaj kaj esperan -

taj volonte e!sendataj senpage . 

1 
Carl Seyferth D-ro l•Iarius Stur::.a 

posedan to. ~lkuracisto . _, _______ _, 
!l!Jê illlê llllêllllêllllê llllê llllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllml 

! APOTEKO SU~c ,,~RA AGLO" ; 

~ ]. W E W I o R S K 1 1 __ fil -1111 
sub direkto de d-ro Ludoviko Wewi6rski 

!lll Lwow, str. Halicka 5. 1ITT 
--~ §1111 Tclcfono n-ro 345 ! r ekomendns ampu letojn, plcnigitajn je steril izit aj me- ffiî 
1111 dikame11toj por subha.utaj injektadoj : -

§ l ) Alkarsodilum purum, respondas plene al Jill 
~ llny eodi/e Leprince, ampuletoj enha,antaj :· lm 
~ Aquae dest. ste ril. 1 ·cm., Natrü kakod.ili i 0·05 ml 
1111 2) Neo-alkarsodilum , respondas plene al Seo-
§ a,wyc~ilile Leprince, ompuletoj, cnharn □ taj: W! 
~ Aquac dest. steril. l ccm., Natrii metylo-arsc- ml 
IIII nici ( Arrénal) 0·05. -
§ 3) Alkarsodilum ferratum, respondas al Fe,·- 00 
~ ,·acodile Leprinc e. ampule toj, enhavantaj: ml 
!!!! Aquae dest . sleril. 1 ccm., foerri kakodilici 0·05 . lITT 

1111 4) Alkarsodilum modificatum, ampuletoj, -
§ cnhav a ntaj: Aquac dest. steril. 1 ccm. Ato- fil 
!!!! xyli 0 ·Oii. ffii 
1111 ~liaj arnpuletoj, paki taj po 10 pecoj en skatole - § 
§ toj, konccrne la ekster:1n formon egalas al la 1111 
!!!! francaj kaj krorn tio e tas treege zorge dozitaj IDî 
=_1111 kaj stcriliz itai kaj la saloj, uzataj por produk - §IIII 

tado, kelkan iojou purigata j. 
~ La prczoj de 1uiaj nmpulctoj estas preskaù duone ml 
lfil malpli altaj ol la fran caj: = 
-fil 10 a,np. Allrnrsadilum . . . 2·- K 1· - rnblo 2·- mk. 

10 amp. Nco-alkarsodilum . 2·- K 1·- rubla 2·- mk. ml 10 amp. Alkarsadil. ferr~t . 2·- K t ·- rubla ? ·- mk· = 10 amp. Alkarsodil. mad1f. . 2·50 K 1•25 rubla 2·so mk. 

~lll lêllllêllllê llllêilllêllllê llllêllllêllllêllllêllllslllla 

Austria konsulo de la T. E. K. A. ..._, 

D-ro Maurus fiscb 
kuracas, kiel en la jaroj antauaj, en 

fraoceosbad(Bohemujaj 
Palaçe-Hotel. 3 - 1 

Rumana Esperantisto 
Oficiala êiudumonata organo de la rumana 

Esperantista Societo. 
Jara abono: 2 m . Redalœio kaj administra

cio: Bulrnresto, 5 Str. L C. Bratianu . 

~~~~r~~~~~~~~~ 

Grandfamajn kaj ordinarajn vinojn, 
blankajn au rugajn, kiujn li rilrnltis, li,·eras 

je rnoderaj prezoj 

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

4-1 

~~~~~~~~~~~~ 
Ban-kaj Aerkuracejo 

TRUSKA WIEC 
en Galicio - (Aüstrio). 

Banoj : sa lakvaj, sulfuridaj , karbonacid
gasaj, fer-mar eaj. 

Akvoj por trinki: fersalaj , salama raj, 
salglaübera j kaj natr-aJkalia diureziga 
font o de ,,NAfTA". 

lndikacioj: Anaern ia, Arthri t. rheu.m., Obesiras, Lues, 
Scropb., Diath . urica, Peri - endo - et rnyocardi t. 
Catar. et a on. intest., Haemonhoid., l\euralg ., Ischias, 
Laryngo- tracheit., Broncbit. cat. chr., As1bma bronch . 
et cardiac., Emphys. pulm., Keph rit. , Pyelit., Cystit., 
Chole- Nephro· et Cysto lithias is., Hypertr. prost., Pe
ri- para - et endometr it. - Adnexitis chronica. 

Enspiradej o: salakva !au sistemo de 
W assmuth. 

Klimato : apudmonta (405 111. alla ebe
na]'o), milda, se11venta, seka; abun
deco da arba r oj foliaraj, pinaj kaj 
abia j, da montoj kaj montegoj. 

Logejoj komfortaj, Banaj adap ta]'oj 
eminentaj. 

Bana sezono: dauras de 15-a de majo gis fino de sep
tembro . 

Jara frekvenco: kvar miloj . 
Bankuracistoj: Dro E. Krzyzanowski 

kaj D-ro T . Praschil (Es p.). 
Brosuroj estas sendataj eiutempe sen page al deziranto j de 

Ban-Direkcio, 
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,,POLA ESPERANTISTO" 
~\ONATA GAZETO, ORGANO DE POLAJ ESPERANT! TOJ. 

'R_edaktata de D-ro .S::eono .Zamenhof. 
LA ABONPAüO 

Jare sen la ,,Liter. Aldono" - 2 rb. - Sm 2,IO 
Kun la .,Literatura Aldono" - 3 rb. - Sm 3,15. 

Kun la posta transsendo. 
AllRESO DE ADMll\lSTR. : 

WARSZAWA (VARSOVIO) str. Hoza Nr. ·20. 
(RL'SA POLL.JO). 

lnternacia Scienca Revuo 
monata gazeto. Abonprezo jare 2·75 Sm. Ad
ministrejo: lnternacia Scienca Oficejo, 8, rue 

Bovy Lysberg, Cieneve. 

internacia monata literatura gaze to kun la 
konstanta kunlaborado de d-ro L. L. Zamen
hof. Abonprezo jare 7 1r. Adreso de la ad· 
rninistracio: Hachette & K-o, 79. Bd St-Ger-

main, Paris. 

FE HHHSMbA MS A AAtWMtiM 

Chirurgisch - urologische 
privaiklinik 

von Dr. A. FREUDENBERG 
Berlin. W. Apostel-Paulusstrasse Nr. 12. 

h:urncejo por êiuj malsanoj de l' urinorga
noj . - Opera cioj _ie reno, vezik'o, prostato, . 

urintubo, testiko k t. p. Tri klasoj. 

===== Prospekto !au dezi ro. ===== 

The British Esperantist 
Oficiala monata organo de la Brita Esperan

tista Asocio. 
Adreso: Museum 5tation Buildings 133,136, 

'1igh nolborn, Llondon œ. C. 
= Jara abono: 4 frankoj = 1 ·5 Sm.= 

Specimena numero senpa ge ricevebla. 

Medizinisch. Lient 

& Herz- u. Nerven- l 1I •1 t lt V • 1 por Iumkuracado pel ans a .... "uraceJO pormalsanojdel'koro 
kaj de l'nervoj. 

vormals : ROTE 

51 Luisenstrasse 
KREUZ antaüe: RUGA KRUCO 

B € R l I N N W . 6 luiscnstrasse 51 
Sekcio por lumkuracado 

E'ektra Jumo per elektrodoj de l<arbo, fera, hidrargo . 
Lum o de Roentgt:n. Radiado d' Arsor.val kaj de Ou 
ciin, l<adio -banoj k, t . p. Kontraü artri to, reümatismo. 
neüralgio , iskialg io. forunlrn lozo diabeto k. t. p. 

Sekcio por malsanoj de I' koro kaj de I' nervoj. 
Esrloroj per radioj de Roentge□ kaj kon~tato de l· 
ag:ido de I' lrnro. Banoj kun karba cido kaj sprucba, 

· □oj kun pi □bnrgonoj . Elektraj banoj por la tuta korpo 
kaj por apartaj roembroj. Vibroroasago k. t. p. 
La kuracado plene austatailas restadon en Bad 

~adiado kaj fotografado lal'.1 ~oentgen, Wiesbaden, Teplitz, Naulteim, Cudova. 

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

Direktor o: D-ro llreiget·. 

SANATORIO 
de D=ro K. DLUSKI 

en ZAKOPANE (Galicio-Aiistrio) 
por brustaj malsanuloj 

malfermita tutan jaron. 
Bela perspektivo al T ,a t ra j 111 o n t o j. 

' La èambroj sude□ turnitaj. - Centrala haj 
ito-ado, elektra lumigado, konduktoj de mal • 
v:rma kaj vanna akv o sur èiuj etagoj, elek · 
tra lilto pordesi □fekta kame ro , 0ambroj por 

apartigo 0e infekta j malsanoj. 

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

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

l)JltJIC\RNIA UD¼J J;OWJ• , T,WÔW. ]{0.PER.NlJU ~Il, 



Nro 6. JUNIO 1909. II. Jaro. 

VOCO DE KURACISTOJ 
Mooata orgaoo por internacia korespondado de Kuracistoj en aferoj profesiaj, 

etikaj kaj sociaJ-medicinaj. En unueco estas fo1:to 

Adreso de la redakcio kaj administracio: 

D-ro Stefan Mikotajsl\i 
Lwow, Strato Sniadeckich Nro 6 

Aiistrio-Oalicio. 

Originalaj a 'rtikoloj. 

ENHAVO: 

Eliradas la 1-an de eiu monato. 

Abonprezo jare: 1·5 spesmilo = 3·60 

kronoj aost riaj = 3 markoj = 4 frat1-

koj =3 !5ilingoj = t ·5 rublo=O 75dolaro. 

102 

D-r o J. Ge li b ter . Pri receptoskribado . fnterna cia enk eto pri sekrelo profesia de kuracistoj (Daüri go) . 
0pinioj de d ro Ho w I e (Aüstralio) kaj d-ro A c b i 11 e Te 11 i ni (Ttalujo). - D-ro Kun s c·b ert. 26-a Kongre5o 
por interna medicino en Wiesbaden 

ReV1,1,o scienca,. . 107 
Interna medicino. M ü nt e r. Pri akra intersti ciala inflamo de la stomako. - E i c b b o rs t. Pri efiko de 

tar tar o depurata - Popper Ervin, lzo lita difekto de la septo de l'atrio kaj giaj klinikaj simptomoj. - l:l u
c ha rd. Arteriosklerozo kaj ateromatozo. - He r. Pd seksala psiÎlodevena neürozo de la koro. - J. Ho r
n o w ski. Pri nova forma de la diat ezo bemoragia, karakterizata per ri markin daj sangoj en la parict oj de mal
grande taj sangovazo j. - E. R o I b s c bu b. Pri Jonged aüraj sulfuraj varmaj banoj kaj ·ubakva masagô ee rcü
matismaj kaj gu taj malsanoj. - Rom a novs kij . La kuracado de granulornoj per fosfacide. -- Ko s so vs kij. 
La tuberb.-ulino de Beraneck kaj la fosfacido de Rornanovskij. - I. Semerad. 'iaj principoj ee la kuracado de 
la meningito cerbospina epidemia. - C h a uffar d kaj Jean Trojssier. Pr ovokade eksperimeuta de makuloj 
rozkoloraj lentofor maj. - K u s s. Unu a ape re de okuloreakcio pozitiva sub inlluo de genera la reakcio je lube r
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Pri receptoskribado. 
Ekzistas en la kuracista ro peko 

oni povas nomi tutm ondaj , ear oni 
ee kuracisto j de eiu nac io kaj Jan · . A u..,u 
el tiuj êi pekoj mi intencas ded' ·e ·a·n 
vortojn en la jurn alo int ernacia, ,de. ~ ,·oèo 
de Kuracistoj ". 

Malsanulo je pneum onio krupa: 1 a ,ar 
mego ne trapa~as 39°, pul o ,00. e_:as 
sufiee plena ; lia cerbo estas libera: la f nk
cioj de la aparato digesta es tas sufi :! e,. o;-do 
k. t. p. La kuracisto rakontas a, a c·r-au 
antaro, kiel nutri la mal sanu lon, or lina li
veri al li multe da pura aero, ins: a__ kiel 
lin flegi k. c. kaj fine... kun grava '1lieno de 
aüguristo skribas ekzemple: da sarurajo e na 
tro duoble karbonigita 180,0 , da dolèajo _irn
pla 20,0 k. c. 

- Por kio estas serv anta tiu · i sanig i· 
leja kuiraJO? 

- Mi skribas - resp ondas la k:o ego -
por plenumi la deziron de la malsanulo; la 
pubiiko ja tre kredas recep tojn. 

Efektive, presk aii êiuj malsanu. : iam 
postulas receptojn, al kiuj ili atribua tre gran 
dan valoi;on kaj ni, kuracist oj esta ofre de• 
Vigitaj porskribi ion, kiel oni diras ordina re, 
por agi je animo de la malsan o. por rran 
~viligi lian menson. Per aliaj ,or oj ni trom 
pas fa malsanul _on , sed kun bona · n:enco t . 
e, n·i agas malhoneste, se d por li ile.::o. 

Ke la kuracisto ofte faras tiel bon a 
kredo, tio estas sendu ba, tamen :1 la sa
nigejoj la receptskriba do por recep kribado 
okazas malpli ofte, ol en la privata prak "ko kaj 
tio ei pruvas , ke en la afero pri kiu mi diras, 
ian rolon Judas ankaü ia cirkon ~nco, k iu 
kun kurac ado h avas neniom da komuna. Mia 
konatu lo rak ontis al mi ke li iarn _ufer"s pneü
monion kru pan, ke la malsano daùri jam ses 
tagojn sen ia sango, ,,ear - li al ·oni- - mia 
kuracisto esti s ia strangulo: kiu ne krib adis 
receptojn. Tiam mi invitis alian kurac iston, 
kiu ordinacii s al mi rimedon el sanigi lejo kaj 
imagu vi, ja m post la dua kulero mi eksù
tis kaj mia sanstato plibonigis. Kompr eneb le, 
de tiam mi eiam profitas nur de la servoj de 
tiu ei lasta kur acisto". De te .1po al tempo 
miaj konatuloj riproeas min: , i mlte malgaj
nas per tio, ke vi ne skribas -~ptoj n. 

Sek ve al receptskribado ufte p usas la 
kuraciston la intereso de lia poso aü, moderne 
dirante , la batal ado pri es tado. 

Ne l - mi aùdas Yo&ln de oponant oj -
vi eraras. i donas receptojn al la malsanùlo 
por influi sur lian psihon kaj psih sani gado 
estas ja tre grava! 

Jes. Sed 1) oni 
receptojn ankaü por _, 
enk onsciaj 2) eê al hi-:c 

loj, malsanuloj, êe k: . __ 
niero estas pleje raj i!!i:a •. 

! ve na indikacio estas p.e· 
pruva s al la malsanulo, 
orga nan malsan on. 3 
sedas pli utilajn kaj 
konforma inter ç-arolad • · 
Yere, ke tiuj êi iloj e r 

postulantaj de kurac: : 
doj , sed ili estas anka'· 
naj al lia alta des tino -""· -
grava - neniam doma '\-as 
raie, nek materiale '.ar 
najn elspezojn. Fine ~ 
malsanularo prez enta- -
ja kreitajo de niaj mar 
tojn ), ido de nia aga.: 
e iama receptoskr ibado. L -
natulo ne povas dïere- 5 

kaj "pro tio". En lia • =.:: 
penso, ke li san igu . se • 
kinta la sanigile jan -_: . 
estas liberigi la ma:s~- • 
kiun ni mem g in e!l.à ~ 

Efekti, e nun tem-ç 
jam kontentigi sin :e ..... , , u .• .:. ... 

senc o de la v or to. iJa 
inter la malsanulo· ,.a;_ 
polo verajn sciigojn "· 
higieno k. s. ê iu a 
esti sel{vo de glliita -- · - .~ 

k11racisto, sk:riban· re:-evon 
aü - tio ei ankau. • n e. 

ar gi 
feras 
i po

kiel 
stas 

nve 
plej 
mo

bezo
·un Ia 

e po,·a s 
ah·asta 

·svastigi 
n la po· 
ncoj el 
o, devas 

acio. La 

okaza s - pena..'1 =-,. :-_: mdikacio n por 
skr ibi gin, malaltigas .::n la rado de or · 
din ara sanigfusisto. · a.ikaü disrnrsas 
fluidigitan vakson a re-.:..:as certajn formu
loj n sole pro tio , k: lsanulo kredas en 
üi. Kontrau e, en i .:i r· aoo la sanigfu§isto 
staras morale pli al:e, o a kuracisto, ear li 
agas almenaü k n :.. :,a 11 o dum la lasta , 
anstataü instrui . ·o:is~ie trom pas. 

Senindika ia re-e _ :o ne povas ankaü esti 
pra vigita per tio. ke oni ordinare porskribas 
en similaj okazo! :-!trr indi ferentajn, ne doma
gontajn objekrojn. Sa~ta devo de la kuracisto 
est as fari kaj doni al la kuracato ekskluzive 
nur tion, kio e_tas , au, Jau la rezonado de 
la kur acisto porn s est i utila kaj helpanta al 
la paciento; ed e tas malpermesite al la ku• 
ra cisto ordinacii ion aj n, kvankam ne malu
tilan, sed ne belpanta n : - êio, kio ne hel
pas domaga s l 
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El èio suprediri ta elfluas, ke, esceptinte 
gusta n sciencan indikacion, nen ia cirkonstanco , 
nenia afero po·rns kaj devas impulsi la kura
ciston ordinacii ian ajn sanigilejan rimedon. 
Tial ni skribu receptoj n nur tia.11, kiam gin 
postulos la scienco, ~ej ne la rnalsanulo. 

Kiam êiuj, sen escepto , kuracistoj agos 
lau tiu èi reg ulo, tiam baldai:i la malsanuloj 
konvrnkigos, ke oni povas malsanadi kaj sa
n igi sen rece ptoj lrnJ êesos postuli ilin de la 

kuracistoj, èar la antai:ijugo pri la êiama mi
rakla forto de sanigilejaj prepara joj malape
ros por êiarn. 

Tiam ni atingos duoblan gravan celon: 
1) en la posoj de la malrnnuloj jare restas 
multe da milionoj kaj 2) en la mondo - pli 
malmulte, je rn1u, da sensenca 30. 

D -ro J. Gelibter 
Zamosé. 

lnternacia enketo pn sekreto profesia de kuracistoj. 
(Daüri go) . 

Aüstralio. 
Pa m bu lo . La komuna !ego tie. êi en 

la respu bliko de Aüstralio estas identa kun 
la brita lego kaj ankau la legaj riormoj kaj 
mankoj pri sekreto profesia de kuracistoj 
sek"las la ekzemplon de la malnova lando. 

Mallonge dirite, kvankam oni konsideras 
l{iel respektinda regulo, ke la kuracisto devas 
severe gardi êiujn konfidenciajojn de siaj 
malsanuloj, tamen en jugejo tiu êi regulo 
estas renversata. En jugejo la lrnracisto; de· 
mandata kiel atestanto, estas devigata mal
kasi eion, kion li estas sciiginta, dum li ser
vis la malsanulon. Se li ri.fuzas 0be-i, li estos 
arestita sub aku zo de ,, malestimo al la jug· 
estraro ." 1aksimume oni povas protesti, 
sed se la jugisto insis tas pri la demando, 
estas kutimo respekti la legon kaj respondi 
la demando n. 

Elrnter la jugej0j la sekreto estas zorge 
gardata kaj la kuracisto pri gi silenras. Gi 
povas esti mallrn~ita nur · laii lrnnsen to de la 
malsanulo. 

Se la kuracisto ne silentus pri la sekreto 
profesia, sekvus kontraü li proceso kaj ri ri
cevus monpunon, esceptinte se li po-vus pr-a-
vigi sian konduton. D-ro Howle. 

Italujo. 
La devo de sek reto profesia de kuracis

toj estas en Italuj,o bone determinita en la 
verko: ,,Vade-mecum de la kuracisto", el
donita en Udine en la jaro 1907 de d-roj 
Ces are kaj Sigurini. La libro,enhavas ko
don deontologian kuracistan, kiu estas la plej 
plena el êiuj, publikigitaj en Italujo kaj el kiu 
mi citos la paragrafojn koncerne la sekreton 
kura cistan. 

Artikolo 28. La gardado de sekreto pro
fesia estas por la kuracisto devo morala kaj 
laîile&_a (vidu punan kod on art. H53). 

Ci etendi~as al èi.o, lçion !.a kuracisto 

ekko nis, eu per senpera, êu per pera vojo, 
dank 'al sia profesio - l<aj entenas ne sole 
lion, kio estas al la kuracisto konfidita, sed 
ankaü tion, kion li vidis, aüdis, e}konjektis. 

Art. 29 . Oni ctevas gardi precipe sekreton: 
a) pri la tiel noma taj sekretaj malsanoj 

kaj pri komunikeblaj malsanoj (esceptante la 
infektajn malsanojn, kies denunco estas tru
data de la !ego); 

b) pri la heredaj malsanoj; 
c) pri êiu ajn malsano, kies matkaso fer· 

mus al la kliento eniron al la kariero (ofico) 
au la antaüeniron en la rango; 

d) pri eiu ajn cirkonstanco, kiu povus 
kompromiti la klienton, morne pri la loko, lde 
la malsano estis ricevita kaj pri la detaloj , 
k iuj povus suspektigi lin kiel au.toron de krimo. 

La kura:cisto eê ne devas rnallrnsi, kvan
l<am eê por bona celo, nek private, nek pu
blike, la veran malsanon de la persono, al 
kiu oni alskribas alian malsanon. 

Art. 30. La sekreto ne estas sensankti · 
gita, kiam , ankai:i sen scio de la malsa 
nulo, oni scügas pri la malsano alian kura -
ciston en celo de konsiligo; sed tiu êi lasta 
siaflanke devas ne malkasi la sekreton. 

Art. 3 1. La malkaso de la sekreto estas 
permesata : 

a) se la kliento gin rajtigas kaj kondiee, 
ke nenio kontraüstaras ; 

b) se gi estas necesa por eviti grandan 
dangeron al la kliento mem aü al aliaj ; 

c) kiam gi estas altrudita de la lego (vidu 
art. 439 de la puna kodo kaj art. 45 de la 
!ego de 22-a de decembro 1888). 

Art. 32. La malkaso ne estas permesata 
ee tiam, kiam gin postulas la kliento, se gi 
povas malutili al H mem, al lia tamilio, aü al 
aliaj personoj. 

En eiuj ok.azoj la malkaso ne devas trans• 
pasi la necesan limm,1. 

Art. 33. La mélè.Lkaso cil.e la sekreto, inspi
rita de la celo evitigi malutilon aü dangeron 1 
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estas permesebla nur tiam, l{iam la sama cela 
ne estas atingebla per alia rimedo. 

Art. 34-. Oni devas silenti ankau tiam . 
l{iam la sekreto estas des tinita farigi konata 
de la publilw, aü kiam gi jam estas publike 
lrnnata. 

Art 35. vni ne devas respondi deman
dojn, kiuj koncernas edzigon nek malka§i en 
tiuj olrnzoj la malsanon de la ldiento, escep 
tin te, se oni estas rajti gita de Li mem (art. 31 ·a) 
kaj se Li havas malsanon certe komuniket,lan 
(art ik. 3 1 a) b). 

Art. 36. La kuracis to de dt:Va malka'i 
au eê turni atenton de unu de geedzoj pri la 
malsano de la alia, se ne ekzistas neceseco 
kaj utileco de la malkaso ne estas evidenta. 

Art. 37. Kiam prezentigas Venera mal
sano (siûliso, gonoreo) êe unu de la geedzoj, 
estas indikata singardemo ne· tuj malka ï tion 
kaj ldopodi por sciigi, êu la infektigo okazis 
per ekst eredziga vojo, êu antau . au po t la 
edzigo k. t. p. En êiuj êi okazoj la plej gran • 
da singardemo estas postulata de la kuracisto 
Ce la esplor0j, kiujn li opinias konvenaj kaj 
~e eldirado <l~ la opinio kaj ordinaciado de la 
lmra~do. 

Art. 38. Kiam oni konsta tas sifilison êe 
-edzinigita virino graveda, oni po, ·as sek retigi 
la malsanon sub malvera nomo, se oni pavas 
malgr aü tio starigi la neces an kurac adon kun 
la konsento (-le la edzo, 

En tiuj ei okazoj oni pa vas ankaü peti 
helpon de la apotekisto por kasi la kvali
ton de la menditaj kuracil oj . 

. Art. 39. La kuracisto, kiu kuracas fami
lion, en kiu naskigas infano kun sifiliso de
naska, devas kontraüstari al la dungata mam
nutrado, uzante la necesajn antaüzor gojn, por 
savi la reputacion de siaj klientoj. Se la nu
tristino estus infomita de la gepatroj pri la 
dangero ricevi la malsanon kaj se malgrau 
tio si akceptus mamnutri la infanon, la kura
cisto tamen devas kontraustari, sciigante la 
nutristinon pri la graveco de la dangeroj, al 
kiuj si sin elmetas kaj sciigante la gepatrojn 
pri la artikolo 184 de la generala sanitara 
Regularo de 1901 ; se Li ne estas obeita, li 

1 <leYas forigi de si eiun respo ndecon pri la es
tonteco. 

(Dafirigo sekvos). 

D-ro Achille Tellini 
Udine. 

· 26-a Kongr.eso por interna medicino en Wiesbaden. 
Raporto originala de D-ro Kunschert, 

Sekreta Sanitara Konsilanto. 

Supozante, ke la kongreso por interna 
medicino, okazinta tie êi de I' 19-a gis 22-a 
de aprilo, eble interesos la legantojn de nia 
gazeto, mi donos mallongan raporton pri la êe
raJoj. êirkaüe 5-600 kuracistoj kunvenis la 
-19-ar, -de aprilo matene al la unua ·kun ido 
en la Paulina kasteleto (Paulinenschlo_ ben,. 
Tiu ei lrnnvenejo estis pro\ ·izora kuraca domo 
dum la trijar oj de l' konstruado del' no,·a ku
racdômo; gi havas belegan situacion vllr mon
teto en verda lrnj flora gardeno. La pre
zidanto de la kongreso prolè oro ~hulze 
el Bonn malfermis la kunsidon .îe la 10-a 
haro, salutante la kolegojn germanajn kaj 
eksterlandajn, interalie profesorojn \Vidal 
(Paris), Head (London) kaj bonoran mem
bron d-ron E. Fisc he r, profesoron de he
mio (Berlin), Pro honora de la anoj, mortin 
taj dum la lasta jaro, (Schr oter) Wien Schmitt 
(Reichenhall), Coester kaj Hecl{er (Wiesbaden), 
Haupt (Bonn), Scbüter (Magdeburg ), von Ren
vers (Berlin), levigis la eeestantoj. 

Parolinte pri la g raveeo de l' patologia ana
tomio en la instruado de r kuracistoj, Schulze 

citas la fizikajn kaj fiziologiajn progresojn de 
r nova epoko, permesantajn preskau la anato
mian studadon ee vivantoj per Roentgenaj es
ploradoj. Parla edukado de Yeraj kuracistoj, ne 
nur specialistoj, la studado de l' generala pa
tologio1 diagnostiko kaj terapio eiam estas 
necesa. Bedaürinde la progresinta dispartigo 
en multaj fakoj specialaj, kiel gin ekzemple 
bezonos baldaü la nervaj malsanoj, pli kaj 
pli malutilas unuecon de l' interna medicino. 
Lau la opinio de multaj kuracistoj ankaii la 
~ociala medicino baldaü farigos memstara fako 
instrua kaj postulas apartajn profesorojn kaj 
kolegiojn. La parolanto kontraudiras la nece
secon de tiu ei penado, ear oni ne pavas plue 
sargi la planon de l' instruado por studentoj 
medicinaj. ~ur la praktika jaro do nos tem · 
pon kaj okazo n , por ellerni la socialan me
dicinon, kiu êirkauprenante la tutan medici
non, ankaü por unu profesoro ne estas eller
nebla kaj inst ruebla kaj bezonigos denove di
vidon en pli multajn fakojn. La universitata 
instruo pavas nur doni la fundamentojn kaj 
ebligi la sciencan kritikon, kiu hodiaü antaü 
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êio estas necesa pro la senmezura reklamo 
tiel en diagnostilrn, kiel en terapio. 

.t'or la kongreso multego da paroladoj 
(eiutage eble 40) estis anoncita, pro kio estos 
ebla al mi citi nur kelkajn, sufiêe gravajn kaj 
interesajn. 

La unua tago alportis traktadon pri la 
minerala stofsango, de Magnus - Lev y 
(B~rlin) koncerne la parton patologiao kaj de 
W id a 1 (Par is) koncerne 'la parton kliniko -te
rapei:itikan. La francaj aiitoroj en tiu êi teri
torio estas la piuniroj, al kiuj ni suldas plej 
klarigajn esploradojn kaj progresojn. 

Magnus Levy komencas la paroladon, 
traktante pri la sangita teorio en la kompreno 
de l' salsolv igoj !au la nova fizika hemio. La 
saloj en la solvaJoj al ni ne sajnas plu firme 
kunligitaj , sed libere rnoveblaj, lüel elektraj 
jonoj, precipe en la korpaj sukoj kaj en la 
histoj. 

Tiu êi interlrnrnprenigo pri la jonigo de 
l' saloj ebligis progreson en la studado de 
la minerala stofsango. 

Sango de la formo neorganika en for
mon organikan estas ofca, kiel la eksperin-.en 
toj de l' klinikistoj jam de longe elpruvis, 
precipe dum la interna uzado de tero, kiu, 
maigrau ke g1 estas ordinaciata en forma me
tala (kiel delikata pulvoro), helpas konstrui 
la kornplikitan organilrnn hemoglobinon. Pripa
rolinte el la stofoj mineralaj unue la rojon 
de la kalko en la rnalsanoj de l' ostaro (ra
Î1itismo kaj osteomalacio), La preleganto diras 
k. la kalka malriêeco de l' nutraJoj ne estas 
la sol.a kauzo de l' rahitisrno (jam la eûka 
traktado de l' malsanuloj per fosforo kontrau
diras tiun · êi opinion), sed la kallrn malriêeco 
eble faras malfortecon, emigantan al la mal
sanig ·o. Koncerne osteomalacion ekzistas rila 
toj inter la ostaro kaj la ovario, êar tor igo 
de l' avaria ofte sanigas la malsanecon, sed 
esploradoj eksperimentaj gis nun he donis 
klarigon de êi tiu fakto. · 

Plej multe interesas la §tofsango de la 
kuireja sala. La esploradoj dum la lastaj dek 
jaroj konigis gra vaj n, neatenditajn spertoj n, 
kiuj rekte tusas la praktikon de la kuracistoj, 
precipe en traktado de la nefrito hronika. La 
kultura homo kutimigis forte sali la nutrajojn. 
La salo, prenata preskau êiutage (êirlrnue 
15-20 gramoj), ne malutilas la renojn del' 
sanulo, kiujn gi trapasas dum dudek kvar 
horoj. Male par renmalsanu loj tia multo da 
salo ne estas forigebla, eê dek gramoj da salo 
ne eliras el la korpo dum unu tago; la salo 
estas retenata. Se la sala pli ofte restas kaj 
amasigas en la korpo, sekvas hidropso de l' 
malsanuloj êi tio estas pruvata per la kla
sikaj provoj de profesoro Widal. Tiu êi autoro 

sukcesis lauvole kaj plifoje liberigi renmalsa
nulon de lia hidropso, ::loninte al li nutraj'on . 
nesalitan kaj êiufoje, kiam 10-12 gramoj da 
salo estis donataj en la mang·af oj, la hidro
pso ekre venis; kaj tiu reguleco plifoje ripe
tigis. êar la lakto ne estas incitanta, oni jam 
de longe dum tiaj m llsanoj sukcese donis 
lakton; sed tri litroj da lakto enhavas 5 gras 
mojn da salo kuireja kaj nun la spetto mon
tris, ke ankau dum la mangado de vianda 
rizo, pano, butero - nutraJoj, antaue mal
permesitaj - la svelajoj de renmalrnnuloj 
malaperas, se la mangaJoj ne enhavas salon. 
La tiel nomata ,,dieto sensala" ofte estas pra
ktike aplilcata . Ank au dum aliaj malsanoj 
(artrito, arterio.sklerozo, epilepsio, diabeto, 
laktoluusto de l' suêinfa11oj), saj nas la . salq 
amasigi en la lrnrpaj sukoj kaj espereble la 
sensala dieto an irnu tie êi al<:celos sukcesojn. 

Poste profesoro W id a L (Paris) en ,franca 
lingvo paro ladis pri: ,,La dechloruration the
rapeutique" - ., forpreno de l' .Î1loro·", ti.o 
estas : forpreno de l' salo kuireja. Ripetinte 
pli detale sian klasikan observadon, jam cüi
tan de s-ro Magnus-Levy, la parolanto dirp.s, 
lm li antau êio penadis precize or<linacii la 
dietan kunmetecon por la traktado de ren -
malsan uloj rilate al permes o de l' sala. La 
forpreno de l' hloro (dechloruration) celas: , 

1) Liberigi la organismon de l' sala kaj 
de §velaJoj. . 

2) Determini la dieton, kiu rilate al sal
enhavo akordigas lrnn la forteco de I' renoj. 
Post plej µreciza ekzameno kaj observado 
(anlrau !au la korpa pezo kaj stofsango) estas 
necese dozi la kvanton de l' pèrmesebla sala. 
.luj personoj nur rnal1:nulte _da _sala toleras. 
Ofte ne estas eble tu te resé\nigi la malsanu 
lojn nur per la ·forpreno de 1' salo, tiam oni 
bezonos ankau aliajn kurac ilojn, êar n~ nur 
la . retenigo de la salo, sed ankau ret enigo . cj.e 
nitrogeno ofte malhelpas la resani gon. Pdpa
rolinte poste la dife rencojn en la diagnozado 
de l' nefrito kaj ofte gin sekvarita, tre d,an
gera , uremio, li di'ras, l,e par la prognozo ~:stas 
gravega, êu la retenigo de l' salo au de rîi-
trogeno kau:,;as la uremion. , 

El la sekvinta Vico de paroladoj, traktâ.n
taj la saman temon, estas rimar .kinda la ra
porto de d-ro Strauss (Berlin) ·: ,, Prî ta· for
igo de l' hloro dum rena kaj kora hÎdropso". 
Li admonas, ke oni ne forprenu la salon '' el 
la nutrajoj , dum la renoj bone funkciad~s. 
B 1 u m (Strassburg) citas u:rn rensanan, Jiu, 
ricevinte certan kvanton da salo, montt'is I Ili · 
dropsajn svelajojn. Bic k e 1. kaf Dies in g 
(Berlin) parolis pri la influa de l' stofoj mi
nera laj je la glandof de r digesta kanalo .ksj 
la reguleco de l' stofsango _ minerala. Lau la 
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opinio de d-ro Diesing la glandoj de I' stof
sango (hepato, lieno, glando suprarenala) re
guligas la uzadon de stofoj mineralaj (jodo, 
fosforo, arseniko), kiuj, kvankam necesaj en 
malgrandaj partoj, en pligranda j krantoj mal
utilas la korpon. Dum la dua ta.go o ·upadis 
la kongresanojn la jena terno same interesa 
por klinikistoj, kiel por kura cistoj enkomune: 
nLa kuracado de l' stomaka ulcero". 

Len ha r z (Hamburg) la unua protestis 
dum la lastaj kvin jaro j kontr aü la sola rajto 
de la dieta skemo de profesoro Leube (Wür z
burg), kiu skemo, elpensita antaü pli, ol du
dek jaroj, supermezure abstemia kaj malforti
ganta, gis nun estas dogmo. Certe bone suk
cesis tiu dieto, malfacile suferebla por la mal
sanuloj, sed la parolanto, pripensinte teorie 
la rilatojn, rekomendas alian dieton. Male al 
la gisnuna timema indulgo, li permesas jam 
la unuan tagon, ee post sangàdoj, pli riean 
dieton, precipe certan kvanton da albumeno 
ovojn, sukeron, biskvito n kaj post nelonge 
viandon. tlalutilo, timebla lau la gisnun aj 
pririgardoj, neniam estis vidata. La eefan utt
lon de sia traktado vidas Lenharz en la bon 
farto de l' malsa nuloj, l<iuj ne trompas plu 
la lrnraciston, prenante nutra Jon malpermesi
tan, sed antaü eio en la pli rapida resani go. 
Ee la rilatoj koncerne la mortecon (morb:tli
ton) kaj la remalsanigon estas pli bonaj, ol 
ee la malnova regi.mo. 

Ros en f el d (Bresl au), pri\'.•arolante la 
saman temon: ,,La kuracado de stomakmal
sanoj" ab:centas, ke laü siaj longtempaj sper
toj la graso estas facile digestebla. La resa
nigo de multaj stomakmalsanuloj unue depen 
das de la pli aü malpli bona malfermigo de 
I' piloro, kiun faciligas graso donita per la 
parolanto en formo de l' kremo. h'omprene 
ble la cetera nutrado de r malsanuloj e~tas 
grava . Ankau la stomakulceron oni derns 
traktadi per multe da kremo. 

Dum la diskuto, nun komencinta, unue 
parolis Leu be (Würzburg), la eltrovinto de 
l' malnova reg imo, citante sian kuracmet odon, 
pliperfektigitan dum la lastaj dek jaroj kaj 
siajn plej bonajn rezultatojn. Li diras, ke la 
eltrovo de nova metodo ne estas necesa, ear 
li opinias tre dangera forigi por eiuj malsa
nuloj, ee post sangadoj, la abste mian kaj sin· 
detenan kuracadon dum la unuaj tagoj. Se la 
kuracmetodo de Lenharz donas bonajn rezul 
tatojn, li konsentas, ke la kuracistoj ne he
zonos plu timemon en la nutrado de stomak
malsanulo j. Poste multaj diskutant oj parolis 
por kaj kontraü la metodoj de Leube kaj 
Lenharz. Ee la diversa digestebleco en norda 
kaj suda Germanujo estis citata por la opi
nioj de Hamburga kaj Würzburga autoroj ! 

Fine la disku antoj pli kaj pli en tio konsen
tigas, ke malsannl oj post grandaj sangadoj 
ne devas ri e\·i dieton riean kaj ke generale 
estos rekomen ·inde, ke la kuraci stoj konsen-u 
la abstemian 1eton almenau ee la plej gra
vaj stomakmal anoj. 

La rian tago n matene granda p ·mu 1:0 

da kongresanoj decidis, ke la kongre o por 
int erna medicino eiam okazos en V\ iesbadeno, 
kiam alia url>o, kiel escepto, ne estos elektita. 
Tiu ei cago alportis ankaü Ja raport on de s-ro 
Head fLondo n) en germana lingYo: .Ceber 
Sensibilitaet und Sensibilitaels-Prü fung• Pri la 
senteble o kaj gia ekzameno) . Head. ~am de 
longe sin okupinte je nervaj e ploro·, akiri 
g ran ajn ukcesojn . Li mem parte dLtran igis 
la sentajn nen--ojn de sia antaubrako, or ·a
maniere plej precize obserrad i la malhei_ ojn 
de la sentado kaj de aliaj korpfu nkc:oJ, kiel 
ankau la reg eneradon, malrapide okazantan. 
Post distraneo de periferiaj nen-oj la malhel
poj de I' sentado ne estas la samaj. kiajn oni 
atendas laü la anat omia origino de · nen-oj. 
Kutime ni parolas pri l{valitoj de senta o kaj 
sentebleco. i sentas la tuset n p iigaman 
gis la sendolora premo, la doloron varmege
con, malvarmecon, la lokajn sentajojn, kiuj 
estas diver.saj kaj apart aj kvalitoj de l' sen -· 
tad o. Tiuj sentadoj certe depend3s de dive r 
saj impulsoj, sed la envicigo kaj bonordigo 
de l' malhelpoj post difektajoj de I' mjelo kaj 
cerb0 au de nervoj periferiaj ne estas ebla j. 
La simptomoj de I' sentado post distranèo de 
periferiaj nerrnj neniam konsentas kun la rnal
helpoj post difektajoj de la mjelo el kiu la 
nervoj devenas. 

El tiu êi perco rezultas a kondieo, ke 
la imp lsoj en la rojo al la cerbo ~angigas . 
Poste Head . aro •s ri ia manie ro akzameni 
la semado:1. La ekzameno estu kiel eble plej 
impla kaj ne lacigama la malsan ulojn . La 

suprajan ru eton li faras per facila lrntona 

1 
tufo. la pro, ·on de r sentajo dolora per pin
glopikoj aü per indukcia el.eJl:triga ma~ino k. 

1 t. p. kiel aliaj autoroj) . eiam komparante la 
' sanan flankon. Detale li pri kribas la tre in-

teresajn, post distraneo de du nervoj de sia 
antaubrako okazintajn, simptomojn, kiujn gis 
nun neniu observadis. Desegnajoj ankau estis 
montrataj koncerne la alii~ojn post difektajo 
de la mjelo kaj cerbo. La parolado de s-ro 
Head, tre leginda, estis tro longa por gin tie 
ei pli detale resumi. 

Al la sekvintaj paroladoj mi ne povis 
eeesti. La ekspozicio de la kongreso kiel 
èiujare, tre riehava je libroj, instrumentoj kaj 
ma~inoj, nutrajoi; trinkajoj lmn kaj sen al
koholo, estis bone vizitata l,aj provizata. 

La restoracimastro de la kuracdomo in-
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vitis la kongresanojn par provado de vinoj el 
la Rhejna ddrikto, kiun inviton multaj ko
legoj akceptis. Bela koncerto en la granda 
salono de la nova kuracdomo estas dediêita 
de la urbo Wiesbadeno al la gastoj meciicinaj. 

Fine mi, kiel esperantisto, ankoraü devas 
diri, ke mi mem kaj eble rnultaj el la êeestin· 
toj, ne komprenis tiom bone la francan lin
gvon, par sukcese sekvi la paroladon de s-ro 

Revuo 
A V i z o! 

Ni petas tiunaciajn autorojn alsendadi al 
ni aütoreferatojn de iliaj verkoj kaj · artikoloj 
l<iel anlrnü ni petas la diverslingvajn referan
tojn alsendadi samt empe Esperantajn -tradukojn 
de iliaj referatoj. La 'Redakcio. 

Interna medicino. 
:-,,r ü nt e r (Berlino). Pri akra intersticiala 

inflamo de la stomako. (Deu.t. med. Wo
chenschr. 1909, n-ro 11.). La akra intersti
ciala inflamo de la stomako, de kiu gis nun 
estas lrnnataj eirkaü 90 kazoj, aperas prefere 
en flegmona forma, malpli ofte en formo de 
puraj, submukozaj abscesoj. Transiroj inter 
ambaû formoj ne estas rnaloftaj, La malsano 
atakas pli da viroj al virinoj 1 relative ofce 
drinkulojn. La kaüzon de la sufero oni ardi
nare ne povas ekkani. malofte ekzistas gen e
rala infekto aü oni serêis la invadejon de Ia 
germaj en ekzis tantaj vundoj de la stomako. 
La diagnozo estas malfacila, eê afte neebla, 
ear la tipaj signoj de la malsano, kiel pusaj 
vomoj kaj elblovo de la malmole infiltrata 
stomako en la flegmona forma, aü malape
rado de stamak a tumoro inter pusaj vamaj 
en la abscesa formo, estas ofte ne atentataj 
ka..j ankaü ne êiam karakterizaj. En la mal
plirnulto de la kazoj stomakaj simptomoj tute 
mankis . Ofte superas nur generalaj nervaj 
simptomoj. La plej ofta sidejo de la sUJero 
estas la submuka hista kaj la inflamo pene
tras pli ofte en la pli profundajn tavolojn, ol 
en la mukmembranon, kiu ankaü ee mikro
skopa esplora pavas aperi netusata. La klini
kaj kaj patologia-anatamiaj observoj instruas, 
ke resanigoj estas eblaj, kvankam okazas 
ekst reme malofte. D-ro Fels. 

E i ch h o r s t (Zurilio) . Pri efiko de 
tartaro depurata (kalio bitartarika.) (Me
dic. Klinik. 1909 n-ro 11.) E. priskribas tri 
kazojn de hepata cirozo êe drinkuloj kun 

'Widal. Kvankam mi legas la ,,Semaine mé
dicale" kaj multe studadis la francan lingvon, 
mi komprenis nur iujn frazojn de la raporto. 
Ôi tio pruvis al mi denove, ke ni bezonas 
en la kongresoj, vizitataj de eksterlanduloj, 
la pli facile ellerneblan kaj kornpreneblan lin· 
gvon ,,Esperanto ", kiun mi tu te komprenis 
dum la kongreso Dresdena, malgraü miaj nur 
rnallongaj studadoj Esperantaj en maljuneco! 

sc,enca. 
granda ' malgrasigo, abunda transsudato en 
la ventran lrnvon kaj malmola, malglata he
pato, kiujn li sukcese kuracis per la sekvan
ta sanigilo: Rp. Decoct. rad. Altheae 10·0: 
180 ·0 Tar1:fri depurati 15·0 Syr. simpl. 20 ·0 
M. D . S. Ciujn 2 horojn kuleron. Li uzigis 
gin tre daüre, 5 semajnojn gis 4 mona tojn, 
aplikante sarntempe senviandan nutradon kun 
multe da lakto. En êiuj kazaj la 'fluidaja el 
la ventra kavo tute malaperis êe pliigita uri
nado, la nutra stata klare rebonigis kaj rea
peris apetito. Tamen la hepato kaj lieno re
stadis malm oh1j kaj kun malebana suprajo. 
Kiel longe tia rebonigo daüros, restas anka· 
raü nekonate. D-ro Fels. 

Popper Ervin: Izolita düekto de la 
septo de l'atrio kaj giaj klinikaj simptomoj. 
(vViener Ktinische Wochensch1,ift. 1909 n-ro 
16). Malfermita avala truo (foramen ova:le) 
sen iu alia deformado de la kora au de la 
grandaj vazoj ekzistas tre malofte, kiel denas
ka manka, kvankarn okaze de ai:itopsioj ofte 
oni trovas fendojn au truetojn en la septo de 
l'atrio, kaüzintajn dum vivo neniajn klinikajn 
simptomojn. La aütoro priskribas ekzakte la 
observitan kazan de dekjara infana, mortinta 
kau ze de tiu êi difekto. La klinilrnj simpto
moj estis: sistola bruado, plej precize a~s
kultebla en la regiono de la supera parto de 
la stemo, frapanta dilatacio de la dekstra 
koro kaj altgrada paleca de la hauto lrnj de 
la mukaj membranoj. La dua tono .de la ar
teria pulmona ne estis akcentita . êio êi es
tas konforma kun la malmultaj kazoj, ,kona
taj el -la angl.~ literaturo: La aütopsio vidigis 
sufiee grandan difekton de la septa de l'atrio 
sen iu ajn alia deformajo. La aütoro klari
gas la simptomojn tiel, ke dum la sistolo 
(diast~la de l'atrio) la sango, altluegante el 
la pulmanaj vejnoj en la maldekstran atrion, 
parte direkte alvenadis tra la malfermita ovala 
~rua en la dekstran atriori, kie gi renkontadis 
la sangfluegan, _venintan el la. k.orpaj . vejnoj 
kaj de tia rezultis la sistola bruado. Dum la 
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sistolo de l'atrio la sango fluas el la mal
delŒtra atrio en la ventrikolon, kiu ha,-as ne
gati,~an premon, sed ne en la sin kontrak 
tantan dekstran atrion, kiu estas sub rilate 
granda premo. 
· La rezultato estas dilatacio de la dekstra 

atrio kaj ventrikülo. D-ro Sos. 
Hucha rd (Parizo) . Arteriosklerozo kaj 

ateromatozo. (Münch. medic . Woclzen. 1908, 
ii-ro 40) . Dum la deka kongreso de francaj 
internistoj Huchard klarigis, lœ tro ofte oni 
konfuzas arteriosklerozon kun ateromo de la 
vazoj. Ateromo prezentas anatomian angon 
de la pli grandaj lraj mezaj vazoj kaj estas 
maljuneca proceso. Kontraüe arteriosklerozo 
estas ekma!sanig-0 de la pli malgrandaj vazoj, 
ernanta okupi la organojn mem (sklerozo ar
terio-viscerala); gi ne estas maljune~a proce
so, sed ekkaptas precipe individuojn en la ago 
de 35- 60 jaroj. Giaj malsaneroj estas: dis
pneo, plialtigo de la arteria sangostreeo, 
sendormeco, renaj kaj koraj simptomoj, ta· 
hikardio k. t. p. An .tomie gi karakterizigas 
per sklerozo de la organoj, kiel sekvo de arte
riaj sangoj. La lastaj povas ekkapti kaj la 
aorton kaj la korajn klapojn, sed okupas pre
cipe la malgrandajn kaj plej malgrandajn va 
z_ojn. La angostrefo povas esti pliigita au 
malpliigita. La plialtigo de la arteria sango 
presio havas plejofte renan ongmon la 
arteriosklerozo kun malplialtigo de la sango
streèo havas versajne intesta n origino n kaj 
estas akompanata per stazo kaj pliigita pre
sio en la sistemo de la porda vejno (vena 
portae). Terapie oni rekomendu lakto-vegeta 
ran dieton, plue en la komenca stadio (prae
sclerosis) 0·15 gm. da teobromino kelkan 
fojon dum la tago, por pliigi la sekre 
cian forton de la renoj. Sed oni ne donu en 
tiu ôi stadio jodpreparatojn! Male en la dua 
stadio, la kora-arteria stadio kun angino pek
tora, klaudiko intermitanta, oni donu jodon 
sed nur en malgrandaj dozoj, 0·2-0 5 gm. 
tage dum 10-14 tagoj de êiu monato. Ce 
simptomoj de lrnra kaj rena insuficienco jodo 
malutilas. . D-ro Fds. 

He r z (Wien) Pri s.!ksala psiliodevena 
neiirozo de la koro. 1 Frenokardio) (BraumiU
ler, Wien, 1909). 8:1 sangkolora simptombildo 
de la korneurozo kunme tas la aücoro precize 
determinitan simptomkomplekson, kielunu mal
sanecbildon, kiu estas karakterizita per tute 
fiksita etiologio. La tiel difinita aparta mal
sano, nomata de H. la seksala psihoge~a 
korneurozo (aü frenokard io), karakterizas sin 
rl;lgule per jenaj tri simptomoj: tiel nomata 
kordoloro, Sangoj en la spirado kaJ korbatado. 
La kordoloro êiam trovigas en· la maldekstra 

brustflanko, malsupre de la apico de l'koro, 
esprimas sin plej ofte kiel pikoj kaj kaüzas 
la Sam.an impreson, kiel spasmo de la tibika mo . 
La perturbacio de la spirado ne konsistas en 
vera dispneo, sed nur en la semo de malhel
pata spi rado ( ,,Atemsperre' 1aü Herz) . - E n 
d iversgra ndaj interspacoj efekti\'igas profun
daj, gema ntaj enspiroj kiuj ofte inter rompas 
la parolon de la paciento. lùuzo de tio estas 
la abnorme malalta stato de l'diafragmo, seltve 
de gia tonika kuntirigo. La subjektiva j kors u
feroj estas èe tiu êi malsano tre diversaj . La 
pacientoj rako ntas pri sentajoj vibraciaj, fiu · 
etado, -l-revado de veziketoj falado de g utoj 
k. t. p . Patognomona estas nur la subjektiva 
korbatado. Kune klJ.fi la diritaj pertur
bacioj okazas ankau aliaj nen·ozaj ape roj, 
kiel malkvieta dormo, doloroj en L?. supraj 
eltstremaJoj kaj en la kolo, spasma obstipacio, 
pseüdoperiostito angioneürotika k. t. p. La 
priskribitaj simptomoj povas in pligrandigi 
gis specialaj frenokardiaj atakoj, dum kiuj la 
paciento prezentas la aspekton de granda 
pasia ekscitigo, au de fortega, pli anima, ol 
korpa, sufero. êe tio iatempe ankaü aperas 
spirhaltadoj, tab.ikaràio, embriokardio, trern
frostoj kaj urino spastika. Rilate al etiologio 
Sajnas antaü eio certa nervoza dispozicio fa
ciligi la aperon de la frenokardio, la plej grava 
kauzo tamen estas daüra afekcio, kiun oni 
piej bone diünas kiel ,,sopiro pri amo" . 
Tiaspecaj tipoj ostas la edzoj , kiuj per helpo 
de koitado interrompata aü de kondomdj evi
tas la gravedigon, plue nekontentigita juna 
edzino de maljuna edzo, junaj knabinoj post 
nuligita fianèigo, au post seksual -psihika traü 
mato k. t. p . - Terapio konsistas en la 
forigo de l'malutilaJoj, supre nomitaj kaj en 
psib.ika traktado, celanta forigi la pasian 
eksciton. Krom tio hidroterapio kaj meî1anikaj 
terapiaj rimedoj estas aplikindaj . 

Dr. S6s. 

J. Hornowski. Pri nova formo dela 
diatezo hemoragia, karaketrizata per rimar
kindaj sangoj en la parietoj de malgrande
taj sangovazoj. (Lw. Tyg. lek. 1909 n-ro 5). 
La ai:itoro mallonge priparo las la specoj n de 
tiel nomataj diatezoj hemorag iaj. Li ne po
va konsenti al la nun ekzistanta klasifiko lrnj 
proponas alian dividadon , nome: 1. statoj pa
tologiaj, ee kiuj oni renko ntus neniajn ~an· 
gojn, eu en la sango, êu en la par ieto de la 
\"aZOj; '.!. statoj, ee , kiuj aperadus sangoj eefe 
en la sango; 3. statoj, êe lriuj sangoj en la 
parieto de malgrande taj vazoj povus klarigi 

l la kaiizon de hemoragio j. Al tiu ei lasta ka
tegorio kalkulas la aüto ro anl{au la kazo n, de 
si priskribatan, êe kiu li trovis en êiuj mal -
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grandetaj vazoj grandajn manJrnjn en 111. tu
niko elasta interna, l<:iel ankaü nekrozôn laü 
tipo ' de Zenker en la tuniko muskulara de 
tiuj ei. vazoj. La malutilajo qevenis en tiu êi 
kazp de la ,kahalo intesta, ear en la vazoj de 
rue~enterio oni trovas plej progresintajn san· 
gojn; tiu êi malutilajo ekagis antaü êio sur 
la fibrojn elastajn de la tuniko elastika in
terna, detruante ilin; danl;{:'a l tio okazis kom
pensa hipertrofio de la tu.niko muskulara de 
la vazoj kaj poste gia nekrozo, kio nepre 
~ekvigi devis la hemoragiojn. 

E. Rothschuh (A a ch en ) . Pri longedau
raj sulfuraj varmaj banoj kaj subakva ma
sago êe reumatismaj kaj gutaj malsanoj 
(Zeitschr.f.Balneologie etc.1909. Febr.)I. Lon · 
gedaüraj sulfuraj varmaj banoj donas b0nan 
tezultaton, krom en Îlirurgiaj kaj haütaj rnal
sanoj: 1) baldaü post paso de akutaj atakoj 
reümatismaj kaj gutaj, P,Or evitigi , recidivojn, 
resanigante la lokajn sangojn perfekte kaj 
batalante ener,gie kontraü la diatezo; 2) post 
subakutaj tiaspecaj atakoj pro la samaj motivoj ; 
3) êe periferiaj neüritoj, mialgioj, neüralgioj, 
prurito de la vulvo. II. Dezirinde estas provi 
la efikojn de tiuj banoj êe la hronikaj artri
toj de diversa origino kompare kun aliaj efi
kaj sanigiloj ak vokuracaj, termaj aü meha 
nikaj. III. La subakva masago estas la plej 
milda, sed tamen tre efika helpilo de la bal
neoterapio C!e la diritaj doloraj suferoj. IV. 
La plej bona metodo de la aplilrn de longe 
dauraj kaj va rmaj banoj estas la piscina au 
komuna bano V. Gi permesas ankaü fruan 
kaj sisteman kinetoterapion. 

Rom an o vsk ij . La kuracado de gra
nulomoj per fosfacido. (Vraê . Gaz. 1909 
n-ro 8). Al la malsanaro, nomata de l'aütoro 
granulomoj, li kalkulas tuberkulozon, sifilison 
kaj lepron, kies patogenezon li vidas en ne• 
normala pligrandigo de fosfora intersangado 
de la êelkernoj pro manko en organismo de 
fosforo, malmulte envenanta el intestaro. La 
normala materia intersangado de la êèlker· 
noj donas produktojn, mortigantajn la mikro
organisrnojn de tiu êi malsanaro, tial la au · 
toro celas plenigi la mankan parton de fos· 
foro per enigo de miksajo de fosforaj acidajoj, 
kiun li nomas fosfacido. Li obser vis pli ol 
300 kazojn de tuberkulozo kaj sifiliso, kura· 
citajn per injektado de fosfacido (de O 05 gis 
3'0) kaj luedigas, ke 1) 6iuj nekomplikataj 
lrnzoj de tuberkulozo estas resanigeblaj per 
tiu êi maniero, 2) la injektado de fosfacid o 
estas utila kiel antaügarda rirnedo lrnntraü 
tuberkulozo, 3) la sifiliso estas resanigebla 
per fosfacido durn êiuj periodoj, giaj malsa
neroj malaperas kaj progresado de la mal-
sano eesas. D-ro S9bolw 

Ko s s o,v s k ij. .La tuberkulino de Be
r11neck k{lj la fo~facid.o de Romanovs~ij. 
(Vraê. Gq.z: 1909 11--ro 8) . . La aütoro ,_hav_as 
propran sperton nur pri la fosfacido; , kiun li 
uzadis dum J monatoj por .30 ftizu loj, êiuj 
malritaj kaj sin kuracantaj ambulance, Pre?
kaü êiuj ma_lsanuloj dum la kuracado pligrand
pez.igis, la febro êesis kaj dufoje la baciloj 
de Koch malaperis; la aütoro opinias la fos · 
facidon grava helpa rirnedo por kuracado d~ 
tuberkulozo. Pri la tuberkulino de Beraneck 
la aiitoro ne havas propran sperton kaj do• 
nas nut literaturajn sciigojn . D-ro Sobolev. 

I. Semerad. Niaj principoj êe la kur-a
cado de la meningito cerbospina epidemia. 
(Revue de médecine tchèque. Vol. 3). Tiu 
êi infekta morbo, tre ema al lrecidivoj, 
lokigas sur kovriloj de la centra nerva sis · 
temo, estas kaüzita de konataj mikroboj, me
ningokokoj de Weichseibaurn, kiuj sur -fo1te 
alkalaj nutraj tavoloj malbone prosperas. -El 
êi tiu ditino sekvas nia kuracmaniero: l. Ni 
traktas la meningiton enkomune tiel, kiel êiun 
alian infektan rnalsanon, (e_nlitigo, dieto lct.p.) 
kaj penadas kiel eble plej baldaü forigi la to
ksinojn el la organismo a) per riêa trin
kado de fluidBj 1j b) per diaforezo. Por efiki 
diaforezon, ni uzas injektojn de pilokarpino, 
envolvojn k. t. p. Ni ordinacias konsek vence 
salicilon pro analogia lokigo de la patologiaj 
sangoj êe reümatismo, kie la salicilaj prèpa
ratoj eminente sukcesas. La lumban punkcion 
ni ripetas tiel longe, kiel longe la cerbospina 
fluidajo estas malklarigata de puso, au gis 
kiam la ma ls?,nulo montras signojn de ia 
pligrandigita cerbopremo. -

2. Dum la incita stadio ni ne uzas hi
hroterapiajn proced.ojn, êar la tuta korpo es
tas tre sentema. 

3. Ni injektas en la vertebraran kanalon 
la seron, preparit àn de prof. Hl av a, aten
dante dume neniajn miraklojn, sed antaüvi
dante en la seroterapio pli bonan estontecon 
por um.t tuta fako de ·1a ·-interna medicino. 

,:1-. Lau sperto de prof. H onl, publikigita 
en Casopis Zékafuv èeskjch (Gazr;to de bo
hemaj kurac_istoj) rneningokolrn de Weich
selbaum ne kreskas sur forte· alkalaj nutra
joj. Sopozante, ke ei tiu fakto povas valori 
ankaü in.terne de la korpo, ni ordinacias multe 
da Karlsbada akvo, aldonante ti')m da nntrio 
hidro karbona, g;s la fresa urino neü r.1le au 
iom alkale reagas. 

5. Ni rnalpermesas al la paciento antaü 
la 40-a senfebra tago daüre forl-asi la liton, 
~ar la malsano estas tre ema al recidivoj. 
Dum la senfebra perioclo ni zorgas pri riêa 
nutrado. 
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6. Ni ne turmentas · la malsanulojn sam· 
te m pe per êiuj cit itaj rimedoj; iam sufiêas 
piiokarpino, ~lifoje salicifo, alifoje a lkalo j 
l<aj sero. · · 

Dum êirlrnü 3-jara perio do ni traktis 14 
kazojn, el kiuj 5 mortis (35'7 l 0/o). El 4 ka
zoj de la lasta jaro mortis neniu. Krom unu 
aÇazio, gis nun post 2 ½, jaroj neperfekte sa 
nigita, êiuj ceteraj kazoj resan igis sen kom-
plikaJoj. Dro Jou.za . 

Chauffard kaj Jean Troissier 
(Pariz o). Provokado eksperimenta de maku
loj rozkoloraj lentoîormaj. (Soc. de biol. 
27 marto 1909). Unu guto da tre malforta 
solvajo de tifa toksin o, enig ita per trapik:o en 
1a dermon de tifulo , au plibone lau subde r
ma vojo en la rnalsupran t ,ivolon de la der
m o, produktas tipan rozetan makulon . 

Oni do povas konsider i. la rozko loran 
lentoforrn?r: makulon kiel rea go loka vazopli · 

îargiganta. Ce tifulo gi malkasas la est adon 
ge Ebe rth a lw lonio inlraderrna kaj dau.ras 
tie1 lon ge , l{iel la viveco aü virus eco de la 
baciloj, gin naslüntaj. D -ro L. J. 

Ku s s· (Parizo). Unua apero de okulo
reakcio pozitiva sub influo de generaJa re
akcio je tuberkulino. (Biitletin med . ?I {Jpri
lo 1909). êe tiu êi malsa nulo la okulo 
reakcio esti s tute negativa, dum la subhau.ta 

. injekto po malgrandaj dozoj de tuberkulino 
k'lare vijigi s tub~rku\ozon ka s itan, En la mo
mento de la geneia!aj reakci oj, kau 'zitaj de 
la injektoj de tuberkulino, la maldekstra o
kulo (impresernigita 12 tag ojn àntau É;., per 
eng utigo de unu guto da 1 ¾ ·a soivajo de 
tuberkulino seka, precipitita per alkoholo laü 
Borel) prezentis konjunl{tivan reakcio' n, dum 
la dekst •a okulo (kiu ricevis unu guton da 
½ ¾-a solvajo) montris ne nian real{Cion. Tiuj 

. kon j unk tivaj reak cioJ n9niamaniere malhelpis 
la kuracadon per tl.lbevlrnlino . 

D-ro L. J. 
Ger a rd kaj Le m o i n e (Lille). Pri 

memdefendado de organismo- per lipojdoj. 
( Tribune med. 24 aprilo 1909.) La hepato es
tas la defend.anto de la orga nismo -kontrau 
la infektadoj kaj intoksikadoj . La holesterino 
nenii gas l.l venenon de kobrao. Sed g i ne 
estas la s ,la anfitoksaj o de la galo kaj de la 
hepato, estas aliaj, kiuj havas pli grandan 
econ antitoksa , . Tiaj estas la subs tancoj, 
nom at.,aj ok s ih ;:estei ino, eteroksido de la ho
lesterino, ga laj lipojdoj k. t. p, Ili estas solv
eblaj en etero, benzino, etero de petrolo k. t. p.; 
ne solveblaj en akvo, ili naskas kun gi sol· 
vaJ ojn kolojdaj n en êeesto de kelkaj fosfora j 
kunmetaJoj, tiel nornataj fosfatidoj. Versajn e 
tiuj êi suldas sian specialan efiko n al üu ko• 

lojda sta to. rn estas anti:hemolitikaj t. e. ili 
kontraüstara s al la detruado de sangokor-
peto j. -

La fagocita ago de blankaj · korpetoj 
estas rnulte pligrandigata pe r la es la do en 
ilia protoplasmo de ant itoksaj Jîpojdoj kaj 
sendube dank' al tiuj êi ili povas detrui la 
i::otogenajn agantojn. 
· El la elserêadoj de la aütoroj rezultas, 
ke -la organoj, kiuj sek ve de sia situacio àu 
fünkciado estas plej tninacataj de infektaj au 

·toksaj agantoj, estàs precize tiuj, kiuj ente
nas la plej grandan kvanton da iipojdoj , pre
cipe da lipojdoj, fre r iêaj je holesterinajoj 
ekz. pu1mo, prostato, cerbo, k . t. p. Kiam 
tiuj organoj es tas tus itaj de infekto, ili gra
sigas; tiu êi amasigo de graso . devas esti riga r
data kiel destinita por nas ki lipojdojn. kaj .li
veri tiujn subs tancojn, anti to kse agantajn. 

La memdefendado de • la organismo de
vas esti konsiderata jene: la .bepato produk
tas antitoksinojn; la galo, kiu ilin ent enas, 
versas ilin sur la s upr aJon de la · intesto, kie . 
gi resorbigas . Tiel la antitoksajoj penetras 
en sangan kaj limfan sistemojn kaj disvasti

•gas en êiujn organojn ; kies protektadon ili 
provizas. D -ro L. J. 

Pediatrio. 
L jase n ko. Herba Serpilli êe maJsanoj 

de spirvojoj de infanôj. (lÏraê. Gaz . 1909 
n-ro 10). La autoro rekomenctas herba'n S fr · 
pill i êe êia kon v ulsia fuso; sekve êe la per· 
tus o,, bronha as tmo kaj an,k:au êe êiuj sekaj 
bronhitoj, influenco mor bilo k. t. p. Al unu 
jara infano li don as en infuzajo po 0, l por 
dozo kaj 0,5 por tago, al la dujara po 0,25 
por dozo kaj 1,2 por tago . D -ro Sobolev. 

A 

Hirurg io. 
V. I. Fe sin. Al la kazaro de operacia 

kuracado de la spino bifida. (Êiru.rgio ( fl/los
kvo) 1909 n ·ro 145). F. priskribas 2 kazoj n 
de la spino bifida (op·er. de d-ro Trofunov ). 
1. Knabo de 13 tagoj .Ambauflanka piedo varùsa. 
En _ la sakro-lrnkciga regiono estas tumoro, 
granda kiel infana pugno, ornla. La supra}o 
de la tumoro konsist as el 3 zonoj : en la cen
tro estas rugeta granulacia sup raJo (area me
du1lo-vasc ulosa), plue pli mallarga traYidebla 
zono (zona epithelio-serosa ), la plej periferia 
zono estas hau.ta (zona dermatica). La tumoro 
estas plenigita per fluidajo. Dum la operac io 
la muretoj de la sako estas · forigitaj, sup·er 
la disfendeto de la vertebraro ( 4X 1 cm.) 
estas s uturitaj la rnolaj bistoj. La ,·undo sa
nigis bone, sed post kelkaj mona toj la infan o 
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mortis pro lakso . 2. Knabo de 1--1-tngo j, mal
forta. En 1 sakra regiono estas 1ft tumoro , 
granda kieL kok ina ovo, kov rita per maldika, 
norm ala baüto . êe la operacio la fendeto en 
la vertebraro ( --1-X 1 cent.) estas fermita per 
osta lameno, prenita el la iliaka osto, sur la 
piedet o de molaj histo j (lau prof. Bobrov). 
Bona resanigo. La infano estas rigarJita pos t 
3 mon atoj ; neniaj elstarajoj estas e1l' la loko 
de la operacio . 

L. . :\I u han o v . 4 kazoj de denaskaj 
tumoroj en la sakro-kokciga regiono. (Ê'i 
riwgio (Moskvo) 1909 n-ro 145). M. obser 
vis kaj operaciis -1-malsanul ojn kun tumuroj 
de s a l{ro-l<okciga regiono, el-,ttlrant .aj en g lu
teajn regiono j n. En la 2 kazoj, êe la knabi· 

· noj_ de 11/ .,_ kaj 6 monatoj l t Lumuroj sendu -
- b e estis denaskaj . El 2 ce t nj kazoj teplen-
- aguli noj, en Ides anam1 ezo cstjs neniaj mon· 

trajo j , ke tiu j êi tumoroj aperi .' en frua in fan:e;' 
CO, êe unu tau la situacio, èi! la alia Lau la 

· bistol og ia konstruo on i povis konst ati, ke Hi 
sendube estis denaskaj kaj nur sin montris · 
e:1 la mal frua ag o êiuj êi tumoroj lau sia 
konstr:u o de\'as esti opiniataj derrnojcjaj kistoj, 

I. A. T yr m o . Al la demando pri la 
êirkauturnigoj de la stomako; kazo de re
sanigo post operacio. <Hinrrgio ( l1oskvo) 
1909 n -ro '1415). Post mallonga rakonto pri 
patologio de êirkauturni goj de la stomako kaj 
pri ketkaj observajoj, tro vig antaj en la lite ra· 
turo, T. priskribas la ob~ervitan kaj opera
ci itan de li kazon de tiu ei mal sano. te la 
laparotomio montr igis, ke la stomako sin lur
nis êirkai:'t la horizonta akso tiamaniere, ke 
la granda lrnrbajo tran slol{ig is su pren, la po· 
sta mureto lurnig is antai:'ten, la kojlono !ram;
ve rsa estis sub la dîafragmo, sur er la sto 
mako Pro la ê irkauturni go la piloro estis fer
mita, la stomako forte plenblovita. Post dis 
igo de ke!kaj adl:e zîoj ôio estis enigita en 
sian lokon. Pro ekzistado de ronda ulcero de 
la stomako esti s farita gastroertterostornio. La 
malsanul o resanigis. 

Zez in. Al la demando pri la fistulo 
stomako-kojlona. ( Vra ê. Gaz. 1909 n-ro_j 9, 
10). La kauzoj de la malsano estas kankro 
de stomako au de kojl on o, stomaka ulcero , 
tuberku lozo au absceso de peritoneo . La êe · 
faj sim ptomoj estas la el{skrementa vomado , 
ned igesti.ta nutra_jo en ekskrementoj irnj ofte 
laksoj . Krorn tio por dîagnozo estas uti laj 
hemia kaj mikroskopa esploradoj de la sto 
maka enhavo au ekskrementoj, enblovado de 
aero tra rek tumo au stomako, enYersado de 
kolo rig ita fluidajo tra rektum o, enigo de ko
loraj pulvoroj tra buso . La kuracado, krom 
kazo j neresani geblaj, estas operacia: colosto-

111,ia, jeju nostomia ai:'t coloco.lostonttia lrnn po 
sta elmeto liU ellraneo rie la Îlstulo. La aûtoro 
trc,vis 96 litcrnl t.:r,1jn lrnzojn kaj deta1è prjs-
krib as ta propr J ll. D ro Sobolev. 

. Gros man . Al la kazaro de melanouéo
plasmoj de hepato. (Vraê. Gaz . 1909 n ro 8). 
La au.taro sukcesis fari dumvi\ ;an diagno
zon de melano_sa rk omo de herato per kon
stato de mela nin o en uri110 de la malsanulo 
ka j, bazant e sur literaturaj kazoj, li opinias 
tion êi ma nieron tre oportuna kaj taü .ga por 
diagnozado de melanotumor oj. La êeeston de 
melanino en ur ino li ' Jrnnstat as, aldon ante al 
g i solvajon de PeCl 3 kiu kolorigas urinon 
nigre. Dro S obole_v. 

B 1 u 111 (Vieno ). Pri tuberkulozo de l're
noj. (Medic . [{tinik 1909, n -r o 15.) La re
zultatoj de hirurgia-- radrkaloperacio èe rèna 
lub erk ulozo estas lat'.t kolekta statisliko ·éle 
l' aiito ro bonaj , donantaj l l ¾ da mortaleco. 
En kazoj de frua rena tuberkulozo la morta 
leco es ta'.'- nur 1- 2.010 • La mortaleco de la 
ne hirurgie kuraci taj kazoj est as teru re gran
da, êar de 26 kazoj mOJ tis dum 5 gis 6 ja
roj 24 nalsanuloj. Rilate al tia stati.stiko . ·la 
radikala, hirurg ia inte1wno s::ijnas ee rena 
tuberkulozo urge indilrnta, kie l longe gi ne 
estas malfrua. Ankau en l,azoj de frua tu
berkulozo la proYo de interna, medikamenta, 
klimata, specifil.:a kaj fizilrnla terapio po~edas 
absolute n en ian pravi g on. Tiaj provoj si
g nifa nur pt:rdon de kara tempo, êar , ili 
malbon igas nur la san cojn de l'operacio . La 
ebleco de sponwna res anigo sajnas hel mal
granda, ke ni ne po.vas eê kun gi kalkuli 
èe rena tuberkulozo. Kiel êe ê iu hir urgia tu
berkulozo tinkau tuberkuloza folrnso en . la 
urinvojoj <levas esti forigita komplete, fi~ue 
kaj precize . D ro Fels. 

Cab n (Berl ino ). Spertoj pri eltranêoj 
de la prostato. <Deutsch. 111edic. Wochenschr. 
1909 , n-ro 13) . lndikacion por la prostatekto 
mio prezentas 1. malhelpoj en la urjnado, se 
la kateteriza do ne kc nJukas al celo au por 
la dauro estas neebla 2. sangurinoj (bema tu
rioj) en forta grado . El la operaciaj metodoj 
-oni aplikis êiam la superpuban prosfatekto 
mion laü F reye r. De 40 operacii!aj -pacientoj 
6 morti s post la operacio, de la 34 superv i
vantaj 32 estis s anigi !aj , tio estas ili povis 
malp lenigadi . sian vezilrnn komplcte lrnj sen
dolore, êe du restis la urina inkontinenco. La 
mikroskopa espl oro montris, lœ en êiuj 40 
kazoj la pros tat a gl.ando prezentis neoplasmo n , 
elira n tan el la glandaj epitelioj, kun la lwn
slruo de la papilara adenomo . En mm kazo 
estis konstatita la kankra transiro. El tiuj êi 
esplor oj sekvas, ke la prostatab iper trofio estas 
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konsiderenda kiel vera epitelia neoplasmo, ha
vanta nen.ion komunan kun inflamaj sangoj . 

D-ro Fels. 

Meng us . Kazo de forsiro de 2 lastaj 
falangoj de l' maldekstra montra fingro kun 
la tendenoj kuntenantaj kaj la fleksantaj mu
s~coloj. (La Gazette Médicale dn Centre 1909 
1i-ro 1). Kazo referita pro gia h1alofteco. Gi 
koncernas personon, kiu por resti ekvilibre sur 
amaso da- karotoj, sargitaj en vagono, estis 
enmetinta sian montran fingron en ringon. 
Sek\'e de dissutigo de la legomoj la persono 
fa lis kaj la 2 Jastaj falangoj de la flngro for
sirîtaj pro la pezeco de l' korpo, restis en la 
ringo kun la tendenoj de la 2 fleksantaj mus
koloj kaj la tuta traborata flek'.santa muskolo, 
forgirita d-è gia inserto sur la epitrokleo . La 
et mdantaj tendenoj estis nete traneitaj je la ni
v e'.o de la unua falango. Z:>rga purigado de 
la vundo, injekto de antitetana sero kaj asep· 
saj bandagoj kondukis al resanigo sen kom· 

~ plikoj post 15 tagoj de kuracado. 
R. Badert. 

Ko pilov. Plastikaj operacioj de tende
noj êe piedparalizoj. (Vraé. Gaz. 1909, n-ro 
'1 ). La kauzo de pîed'paralizoj plej ofte estas 
poliomjelito antaua akuta. La autoro priskri
bas 10 kazojn, kies fezultatoj rilate al posta 
movebleco de piedo estis rîcevitaj tute pros
peraj. Provizore antau 1-2 semajnoj li fa
ras sub narkozo perfortàn korektadon de pîedo 
kaj fiksas ~ih per gipsa bandago; la maniero 
de operaciô dependas de tio, kiuj muskoloj 
estas paralizitaj, konforme al kio sangigas la 
punkto de kunkudrado de tendenoj de sana 
kaj paralizita musk oloj. Por plua kuracado 
estas uzata gipsa bandaRo, kun kiu la mal -
sanuloj pasadas. D-ro Sobolev. 

Stomatologio. 
Rousseau-Decelle . Pri alopecio de 

denta deveno. (La Clinique 1909, n-ro 6). 
Estas 2 teorioj pri albpecio: 1. mikroba, 2. 
distrofia. Nun triumfas la dua. Diversaj estas 
la kauzoj de alopecîo: psika, trauma, stomak· 
intesta, bronh a· pulma k. c. Alopecio de gin
giva-denta deveno estas plej bone konata, éar 
preskaii eksperimentebla. Alopecio estas sen
harigo pli malpli subîta, sed neniel specifika. 
Ôi okazas ofte, sekvante doloran luizon de 
la trigemela nervo kaj sur la sama flanko. 
Pli ofte estas tusata la maldekstra flanko. 
Ekzistas kunligo inter la loko de l' den ta int1a
mo kaj la loko de l'komenca alopecia areo: 
poralopeciaj zonoj de Jaquet. Alopecia areo 
estas ofte akompanata de serio da fenomenoj: 
trofi<ij, vaz~-motoraj, termikaj, sentaj k. c. êe 

éiuj kazoj post resanigo de la denta lczio 
la alopecio malaperis . La au.taro trovis êe 25 
kazoj, kiujn li observis kaj de kiuj kelkajn 
li enpresas, alopecion lrnnligata kronologie kaj 
.topografle kun dentaj lezioj: un u fojon kun 
radika kisto, 2 fojojn kun pioreo, 3 fojojn 
kun pulpito, 9 fojojn kun la disvolvigo de la 
pli malfrua <lento, lO fojojn kun alveola-denta 
artrito. (?. Badert. 

Oftalmologio. 

Possek Rigoberto (Graco). lnfluenca 
konjunktivito. ( Wiener klin. Wochenschr. 
1909 n-ro JO). Ir.stigîta per sciigo de Cursch· 
mann, laü lüu, ~dumîa Ldpziga influe nca-epi
demio de la jaro 1908 estis trovitaj en la 
sputo de influenco -ma lsanuloj anstatau influ
enca-baciloj Pfeiffer pneumokokoj Friinkel
Weichselbaum, komunikas la autoro , ke en 
multaj kazoj de pli forta konjunl,tivito kune, 
aû sekve de influenco, okaze de la samja
ra epîdemîo en Graco, trovigis ankau pneü 
mokokoj kiel ekscitantoj de konjunktivito. êi 
tiuj malsanigoj montrîs sufiêe konslantan ti
pan bildon, nome kun ' velado de la kon
junktivo aperadis surgi pseüdomembranoj kaj 
ekzistis modera pusa sekrecio. La malsanigoj 
trakurîs nepre benigne, kaj flnigis per ,,kri 
tika" , defalo de êiuj simptomoj. 

Cu ankau tiu êi epidemio, kiel la Leip 
zîga, estis enkomune elvokita per la pneu 
mokoko Friinlœl-Weichselbaùm, ne estis fik
sita per respekti vaj esploroj ; tamen laü ekspe 
rimentaj spertoj influenco mem poYas fari vi· 
rusaj kaj patogenaj la pneumokokojn, kiuj 
ankai:i en normala stato eble troYigas en la 
konj unktiva sako, ne ekscitante tie malsane · 
con, respektive povas la malsanigintan orga 
nismon fari pli imi)resema kaj kondiCî tiama 
niere la devenon de epidemia konjunktivito 
dum samtempa influenco. D-ro Sos. 

Ginekologio kaj obstetriko. 

'Run g e (Berlino). Okulaj malsanor kaj 
iliaj rilatoj al ginekologio. (Berlin. klin· 
Wochensclrr. 1909, n-ro 15.) Dum la nor
mala menstruo povas aperi edemoj, ekzante· 
moJ kaj hordeoloj sur la palpebroj. Plue oni 
observadis movajn malordojn, facilan elrnof
talmon konjunkti\ ·itojn kaj herpeson de la 
korneo. Ankaü sangadoj en la antaüan oku
Jan lŒmeron , ,·itran korpon kaj malofre eê 
en la araÎ,nojdeon kaj vidnervon estas kon · 
statitaj. ê e anomali-:>j dum la menstrno la 
okulaj malordoj povas eê atingi pli altajn 
gradoj n. Amenoreo povas ankaü kaüzi vidajn 
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malordojn (anstataüantajn sangadojn). Ankaü 
la klimakterio kun siaj vazo motor aj ekscitoj 
estas tre ofte komplilrnta per diversaj mal · 
sanoj de la vido rgano. D-ro Fels. 

· H. Gans. La elfalo de placento. (Gy-
naekologische Rmidscha11t 1909 -n·ro 2). La 
aütoro priskribas maloftan kazon de elfalo 
de placento aritau nasko de la fetuso. Po:,t 
krevo de la fetusa vez.iko el{ver§igis cirkau 
200 gm. da fresa sango, post kio eesis mo 
voj de la fetuso. êe esploro en la vag ino 
estis trovita piedeto de la fetuso kaj apud gi 
placento. Lau opinio de la autoro kaùzo de 
tiu ei anomalio êe lia maisanulino estis hi
dramnio. Post defluo de granda k,·anto da 
altvo la utero tre malgrandigis placento apar 
tigis kaj elfalis, al k:o favoris pieda ituacio 
de la fetuso. Prognozo por la patr inoj en tiaj 
kazoj ne êiam estas favora lrnüz e de ebleco 
de granda sangado; en la kazo de la autoro la 
sano-ado forestis, postnaska periodo pasis nor
mal:. Por la fetuso prognozo preskaü êiam 
estas nefavora: en gisnunaj publikigitaj ka 
zoj la infano êiam estis malviva tiel same, 
kiel en kazo de la aütoro. Terapio - rapida 
malplenigo de l'utero. D-ro J. Xrenicki. 

Varsovio, str. Marsalkov ska 53 A . 
Ber ut i (Buenos Aires). Pluaj 600 na

skoj en skopolamina dormeto. (Medic. Kli
nik 1909 n-roj 14 k. 16) La rezultatoj , rice
vitaj de l' aü.toro, estas jenaj : skopolaminmor, 
fina dormeto estas atingata sen dangero aü 
malutilo al la patrino, sen esenca influo sur 
la f1ziologia nasklaboro kaj sen · malutilo por 
la infana organismo. La skopolaminmorf!na 
dormeto estas lcaj restas momente la umka 
metodo, per kiu oni êe preskaü 80°1o de la 
naskantaj povas suk :cese retenigi perceptadon 
(sentadon) de la naskaj do1oroj. Tiom pli 
bedaürinde estas, ke tiel êe laikoj kiel êe 
kuracistoj ekzistas ankoraii eraraj imagoj 
pri la artelarita dormeto, rnalhelpantaj gian 
pluan disvastigon D-ro Fels. 

Gavrilov. Deseligo (dekapsuligo) de 
renoj ( Vrae. Gaz 1909 n-roj 2. kaj 3). En 
1901 jaro amerika hirurgo Ede 1 b oh 1 s pro
ponis forigi la frbrozajn kapsulojn de renoj 
ee dumnaska eklampsio kaj êe kelkaj aliaj 
malsanoj de renoj kaj gis 1 <:JO jaro estas 
konataj 14 kazoj de tiu ei operacio ee eklamp 
siulinoj dum naskado kun rapi da sukceso. 
La afüoro faris spritajn eksperimentojn êe 
bestoj, kies renojn li dekapsuligis kaj per 
tio ricevis pli grandan ilian funkcian agadon. 

D-ro Sobolev. 
Kr i vs k ij kaj Bort k e v i ê. Pri hebeos

tomio (pubotranêo). (Vraê . Gaz. 1909 n-ro 
6) La unua aütoro priskribas 3 kazojn de su -

prenomita operacio pro malv~staj pelvoj kun 
sukcesa rezultato por vivo kaj sano de viri
noj kaj infanoJ . La dua aütoro traktas pri 
akusadoj, sekvintaj post hebeos tomi o, priskri
bas unu propran kazon. llnigintan dum 10½ 
horoj sen ia operacio tute sukcese kaj aldo 
nas tabelon de 22 konataj el literat u ro post· 
hebeostomiaj kazoj, kiuj estis 10-foje seno · 
peraciaj lrnj 12-f,Jje operaciaj (6 foje ripetita he
beostomio, 4-foje transturnado sur la piedoj lrnj 
eltirado, l akusprenilado, l Cezar · tranêo) 

D-ro Sobolev. 

Malsan oj hautaj kaj veneraj. 
B tu m Al la etiologio de furunkulozo. 

(Vraê. Gat,. 1909 n-ro 9). La aütoro laü siaj 
ob<iervadoj en n:lilitistaro konslatas interligon 
de furunlrnlozo kun malsanoj de digesta ka
nalo kaj nepre postulas la reguladon de dieto 
dum kuracado. Dro Sobolev. 

Z a k. La frua interrompanta kuracado 
de sifiliso. ( Vraê. Gaz. 1909 -n-ro 10). Post 
la eltro-rn de spiroheto pala, kiel kai.izo de 
sifiliso la interrompanta kuracado de sifiliso 
bavas 'pli grandan valoron, ol antau.e~ La aii
toro preferas la metodon de Holléinder (la 
kauterizo de ulcero per varma aero kaj posta 
deskrapado per akra kjureto) kaj montras pro
pran kazon d,e tia kuracado, l(i~ li trovis a1:· 
taüe la spirohetojn kaj post kur:i:rr..:o r:1s;s 
5 monatoj sen simptomoj de sifiliso. 

D-ro Sobolev. 
Ra pi port. Atoksito êe sifiliso. ( Vraê. 

Gaz. 1909 •u-ro 10). La autoro pru va s per 
propraj observadoj grandan valoron de atok
silo êe kuracado de sifiliso, precipe êe mal· 
boneca sif1liso kaj êe la anemio de sifilisuloj, 
au kiam la hidrargo ne ef1kas au kaüzas 
flankajn malordojn. R. injektas po 0,1-0,2 
je eiuj 2-3- tagoj kun interrompo post êiuj 
5-10 injektoj. D ·ro Sobolev. 

F.J. Lambkin . Disvastigodesifilisoen U
ganda-protektejo. (De1ûsche medic. Wochensch. 
1909, n-ro 4). La sarntara lrnltJr1elo F. J. Lamb
kin, kiu metis grandajn meritojn ee la enkondu
ko de zorgplena kuracado de siflliso êe la sol
datoj de angla armeo, revenis an tau kelk a 
tempo cl sluda vojago Ogan do n en Afriko kaj 
raportis en la. United Serrices ~Iedical Society 
pri la terura disvastigo de sifiliso en la Ugan 
ga-protektejo. En kelkaj distriktoj li trovis 
900; de la logantaro ekmalsanintajn kaj 
50-60 '!/0 de la infana mortoft ec li a lskri bas 
al la sif11iso. [<iel êefa kafüo de la sifilisa 
disvastigo inter la ugandaj ge ntoj, antaüe de 
tiu êi malsano tute ne tusataj, li kulpigas la 
enkondukon de kristaneco kaj asertas, ke ei 
tiun opinion absolute aprobis kaj la evange -



11-+ voêo DE KURACISTOJ 

lianaj kaj la katolikaj misiistoj, agantaj en 
Ugando. Antaü la enkonduko de kristaneco 
la virinoj estis tre severe gardalaj · kaj seksaj 
ekscesoj estis ee ambaü seksoj treege puna
taj. Kun enkonduko de krist:ineco venis for
igado de multvirineco, emancipado de viri
noj kaj senbaraj seksaj rilat oj. Sîl1liso ape
ras , kiel tre ofte inter la tiel nomataj sovagaj 
popoloj, tre akre kaj sekvigas, ear plejofte ne-
kuracata, gravajn kripligojn. D ·ro Fels. 

Higieno. 
Lev a s o v. Pri malutilaj flankoj de nua· 

tempaj vojagmanicroj. (Vraê. Gaz 1909 
n-ro 9) La aiîtoro pritraktas la malutilon, 
kaüzatan al vojag-1nl0j rer nu ntempaj ntu
riloj mem (vagonaro, aü '.omob ilo.i, onmibusoj) 
pro ilia slmado, kiel :.1nk;.Ü nu ll'ilo,, por la 
logantaro pro malhelpado al l,b.::ra irado tra 
urbstratoj, pro oftaj malfèlièa_j okaza ntaJoj , 
malbanigo de aero per la polvo fumo de 
aütomobilmotoroj, èiama bruado k. t. p. 

D-ro Sobolev 
Sc h w a o a ch (Eb erswalde ). Klimata 

valoro de la arbaro. ( Ce-ntralblatt fiir Bal
ueologie n ro 10). La verkinto priparola · la 
gravan higienan signifon de la arbaroj tiel 
por individuoj, kiel generale . Dum la somera 
duonjaro la grundo en la arbaroj estas pLi 
malvarmeta, ol la libera tero, en vintro la 
unua estas iom pli vanna . La absoluta mal · 
sekeco de la arbi1ra aero lrnj de la libera aero 
estas preskaü egala, sed la relativa malseke
co estas en la arbaro, precipe dum somero, 
iomete pli granda. La jara kvanto da defala
Joj super arba rigita kaj senarbara regiono ne 
montras gravajn diferencojn. La arbaro bavas 
mildigantan influon sur la aerfluojn. La pe 
nodaj diferencoj de la klimato, ordinare kon
siderataj kiel sekvoj de senarbarigado, estas 
eefe kau.zataj de la pe1 iodaj sanceligoj en 
temperaturo, aerpresio kaj pluvoj. D -ro Fets. 

E d w a rd s. Kontrolado de -infek.taj 
malsanoj en kaj ekster lernejoj. (Brit. 
1111,ed. Journ. n-ro 251 1). Por reteni laueble 
la disvatigon de infektaj malsanoj per la ler
nejo, la au.toro konsilas de tempo al tempo 
submeti la infanojn al kuracista esploro, eks· 
kluzi lwmunan urndon de lerniloj, kiel lrra
jonoj, libroj k. t. p. kaj enkonduki unu- au 
du-sidajn benkojn. Al la instruistoj oni de· 
vas konigi la plej gravajn simptomojn, por 
ke ili atentigu la kuraciston dum la esploro 
pri suspektaj kaz oj. Malsanajn aü suspelüajn 
infanojn oni devas forigi de lernejo. Sed la 
e!{sluzitajn infanojn oni havu plue en kontrolo 
kaj ne allasu ilin plu al la lernado, gis ili 
alportos kuracistan ateston 1 ke ili ne prezen-

tas plu dangeron pri infektado. Fermi Jerne
jon pro infekta malsano la verkinto konside
ras necesa nur sur kamparo, ear en urboj 
infanoj renkontigas sur a!iaj placoj kaj tia
maniare disvastigas la malsanon. D-ro Fels . 

Bibliografio. 
Chantemesse, Borel kaj Dupuy. 

Traktato pri higieno de la komerca siparo. 
(Librejo: 0 Doin, en Parizo). Jus aperis in
teresplena verko de tiuj aiitoroj, enha vanta 
pli ol 600 pagojn. La unua volumo traktas 
la selwantajn ternojn: l. La si p o: giaj di
versaj fakoj (masinejoj; logejo j; akv ujoj k. t . p.) 
2. La si pan o j; sipvojagantoj kaj · maristoj; 
vestoj kaj mangaJoj; antau.zorgoj pri la san
dangereco. 3. La medicinaj servoj sur 
l a k o m e r c a j €li p o j : malsanulejoj; iloj; 
medikamentoj k. t. p. 4. La a part aj si 
par o j: por militistaroj, malsanuloj, vunduloj, 
brutaroj vivaj kaj malvivaj. 5. Fine la lasta ea
pit ro enhavas la nunan legaron pri maraj de
mandoj . La \'er ko estas ilustrita . êiu kura
cisto, kiu interesas sin pri la siparhigieno, âe 
rns nepre posedi gin. La dua , -oJumo, lciu 
post nelonge aperos, enhavos: Singardoi kaj 
polic0 saniga marista 

D-ro Le Duigon. 
H. Ch aras Tuja medicina helpado. 

Gvidlibro por kuracistoj, verkita 6e kunla
bo:o kaj protekto de la klin ikaj profesoroj 
C b rob a lf, E i sels b erg, I: u ch s, Ho 
che ne g g, P o I i t z e r, v. Sc h r ·· t ter, 
Wagner '"· J a ü reg g· (16. illustr.) (Brau
müller, \Vien 1909 ) La perfektigo en la tuja 
helpado postulas konon de eiuj medicinaj 
fakoj. Ch. konvinkigis post multjaraj spertoj 
sur 1a teritorio de la tuja helpado, ke la in
slruado de kuracistoj pri la tuja helpado estas 
t re necesa. La preciza kaj kompleta libro, ver
k ita de -h., estas kom ·ena por plenumi tiun 
èi taskon .• eniu alia estas pli kapab}a por 
la nrkado de tia libro, ol la êefkuracisto de 
la ,, \ïena asocio por tuja helpado '', (Wiener 
freivvillige Rettungs-Gesellschaft). Konc iza kaj 
belet 0 pro\·izita, gL servas kiel valorplena 
informanta gYidlibro en êiuj okazoj, en k.iuj 
kuracistoj devas tuj helpi. La apartaj fakoj 
es as verki taj de rirnarkindaj specia!istoj de 
la Viena medicina fakultato, konataj kiel fa
maj sciencistoj. La nomoj de tiuj kunlabo
rantoj jam sufiee garantias fa bonegan kva
liton de la libro, en kiu per ekzakta resumo 
de la tuta materialo eslas tre trarigarde ble 
prezentita aro da instruoj por praktikaj ku
racistoj, precipe por la provincaj, lüuj ne 
disponas pri bone organizitaj institutoj por 
tuja helpado. D ·ro Sos. 
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K r o n i k o. 
,.Le Concours :\Iédical " enpresis tradu

kon de nia artikolo pri la ê amb;·oj kuracistaj 
en Au trio rimarkigante al siaj legantoj ke 
la originala artikolo aperis en "Voeo de Ku
raci stoj" Esperanta j umalo intemacia . D ro 
B r i q u e t el Armentières, al kiu ni uldas 
tiun ei tradulrnn lrnj enp reson en la multe le
ga ta j urnalo franca, fa ris per tio êi pli gra n • 
dan servon al la rnovado esperantista inter 
lw racistoj, ol se li estus publikiginta dekon da 
luon ikaj notoj pri Espera n to kaj ni denove 
petas niajn amikojn, ke ili laüeble simile pro
cedu . • 'i ja scias êiuj, ke en kuracistaro kiel 
en aliaj rondoj, ekzistas antaüj ugoj, kvazaü 
la lino-vu Esperamo apenaü taügus por inter
kompren igo pri plej ordinaraj bezonoj de êiu
taga virn l·aj kvazau estus neeble per gi espri 
mi pli delilrntajn nuancojn de la borna penso 
kaj sento. ~li mem renkontis kolegojn, kiuj, 
leginte polan trndukon de nia "enketo intcr
nacia pri elneto profesia de kuracistoj", ne 
ka~ is miron, ke oni povas Esperante sl<ribi 
aü paroli pri tiaspecaj temoj . Kaj ili êiuj el 
nelffedemaj farig is farora j por Esperanto , kel
lrnj el,lrnmencis \erni nian l ingvo n . 

Anlrn.i:i niajn diverslandaj n referatojn ni 
trovis reproduktitaj pole en ., Lwowski Ty
godnik Leka rsk i" kun mencio, ke la referatoj 
estas tradukitaj el nia gazero. 

ed ne êie sukcesas samideanoj en tia 
speca propagande. Unu el la kunlaborantoj 
plendas, ke la eeha medicina jurnalo ne pre 
sigis la tradukon de nia felietono. Tio ei ne 
devas senkuragigi nian kunbatalanton, sed 
nur instigi al pluaj klopodoj en tiu direkto. 

Cetere ni rice,·is multajn nacilingvajn jur
nalojn medicinajn enhavantajn fav9rajn no
tojn pri Esperan to. 

,,L'Enseignement Médico-mutuel Interna
cional" anoncas malfermon de konstanta ru
briko E pernnta por korespondaJo.i kaj invi
tas siaj n eksterlan dajn abonan tojn, l{iuj ne 
posedas perrektan lrnnon de la franca lingvo, 
ke ili skribu al la redak cio Espe rante, se ili 
bezonas iun informon en aferoj medicinaj aü 
sciencaj. En la sekvanta numero de la Jur
nalo la kore pondantoj trovos Esperantan re· 
spondon je iliaj demandoj. La redaktadon de 
la parto Esperanta prenis su r sin d-ro Char-
les Legendre. Dr. Mîkolajski. 

La eldoneja firmo H. F. Adolf Thalwit 
zer en Kotzschenbroda -Dresden estis honorata 

per argenta medalo en la Esperant.i. parto 
de l'ekspozicio internacia de arto laboro kaj 
higieno arangita de la urbo Bologna, por la 
eldono de la unua faka jarlibro, kiu estas eldo
nata en Esperanto. Tiu ei unua jarlibro, Espe· 
rante presi la1 estas la jarlibro 1909 de la 
TEKA. 

* * * 
La rcdakcio ricevis : 
Esperanta biblioteko internacia . K-ro 1. 

Legolitreto. l\"-ro 2. Fabcloj de Andersen. 
Parto I. 

Literatura Almanako, eldonita de la ,,Lin
g vo Internacia". 

_ aua Kongreso in.erna .::ia de Geografio. 
Traduko en Espe anto de b decidoj kaj de
ziroj. 

Kalendaro kongresa. 
Julio. 8--10. Internacia konferenco pri tu

berkulozo. Stockholm. 
•- 18-2-1-. XIL Internacia lrnngreso kon

trnüalkoholisma London. 
1. ai:'Lgusto gis 30. septembre. El<spozi

cio de Hig ieno en Rio-de-Janeiro ., arangota 
dum IV. Kongreso Latinamerilca de ku 
racistoj. 

La ekspozicio elmontros aparatojn kaj 
ilojn medicinajn kaj higienajn; materialojn 
por pavimado kaj por necesejoj: produ
ktajojn pornutrajn sekajn aü konservitajn 
bestojn por nutrado homa, produktaJojn 
hemikajn kaj farmaciajn k. t. p.: mode
lojn, projektojn, informojn, stali tilrnjn, 
interesajn por higieno kaj medicino. 

Au g usto . 3-7. -Vl. lnternacia kongreso por • 
psihologio. Genf. 
7 - 11. II Internacia konferenco pri lepro. 
Bergen. 
23-28. V. Inte rnacia lwngreso por slo
matologio. Berlin . 

29. ai:'Lgusto.-4 . s eptembro.XVl. Kon
gre ·o internacia de ;\Iedicino. Budapest. 

ficejo de la kongreso: Budape st (ll un
gario) Eszterhàzy - utca, 7. Kotizon 
(25 kronoj aüstriaj ) oni sendu per post
mandato al la adreso: Prof . Dr. de Eli
scher, kasisto de la kongreso, Budapest 
\ m., Eszterhàzy - utca 7. 

Septembre. 5-11. Universala kongreso de 
Esperanto. Barcelono. 
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Korespondajoj. 
Ah eno. Bonega sajnas al mi la ideo de d-ro 

Sobolev (vidu n-ron5 de ,,V. d. K."), ke 
la konsuloj kaj reprezentantoj de la T. E.K A. 
servu kiel peruloj inter la anoj kaj la firmoj, 
livera ntaj sanigilojn, instrumentojn, medika
men tojn k. t p. Ee Laü mia opinio povus 
plivastigi tiu ei tasko de la reprezentantoj 
tiamanie re, ke ili donu al la Teka-a~oj infor· 
mojn pri la banlokoj proksimaj, se oni gin 
postulas. Sed, por ke tiuj klopodoj helpu ne 
nur al la persono, kiu deziras informon, sed 
ankaü al nia generala Esperanta movado kaj 
precipe al la prospero de nia organo ,, V. d. K.", 
kiun ni devas apogi eiumaniere, estas necese, 
ke niaj kolegoj de dive rsa j Jandoj s k ri bu 
Esperante al la firmoj, liv.erantaj sanigi 
lojn aü al la direktoroj de la baninstitutoj 
postulante, kiel eble plej ofte, informojn, ka
talogojn, prezojn k. t. p. Antaüe la repre zen
tanto de la T. K K. A. por c !rta regiooo 
sciigos la eefajn firmojn kaj administracioin 
en la banlokoj de sia regiono, ke, kiel repr~
zentanto de la Tutmonda Kuracista Asocio, 
li estas preta traduki Esperante skribitajn de
mandojn, gis kiam la firmo ha vos Esperan· 

A 

t&n korespondanton. Tiamaniere oni devigos 
la firmojn okupigi je Esperanto kaj ili kom
prenos baldaii la praktikan utilecon èie nia 
lingvo internacia, sereos Esperantan kores
pondanton, ekinteres igos pri Esperanta litera 
turo kaj ne lrnnsideros pli nian Jingvon kiel 
fantazio de kelkaj teoriuloj, sed kiel rime
do monfaranta. Ili kompreno s fac ile la ko· 
mercan signifon de nia organo kaj la grave 
con de la anoncoj, en gi publikigotaj. Mi vo
lonte estas preta, se la estraro de la T.E K.A. 
volas rtkcepti la bonan proponon de d ro So
bolev, servi kiel peranto par la okcidenta 
Germanujo gis la tempo, kiam farigos alia 
divido kaj sciig i ekzemple la sekvantajn fir . 
mojn: E. Merck, Darmstadt; Knoll • kaj Ko, 
Ludwigshafen; !:<'. Boehringer, Mannheim; 
Farbwerke Hoechst a. !VI.; Parbenfabriken 
Bayer, Elberfe ld; Tromsdorf, Aachen; Krewel 
& Ko Koln · Evens kaj Pistor, Kassel; ankaü 
la administraciojn de la banlokoj: Aachen, 
Ems, Hamburg, Kreuznach, c auheim, Neuen
ahr, Wiesbaden k . t. p. 

D-ro E. R.othschah Aachen. 

Komunikajoj de T. E. K. A. 
La kasisto de la TEKA, d-ro Adrien Fro

mageot ( 4, str. Hôtel- Dieu, en Beaune (Côte 
d'Or) Francujo) petas kolegojn konsulojn, ke 
ili bonvolu sendadi al li kotizajojn de nove-

• varbi taj anoj unufoje eiumonate, t . e. antaü 
la 5-a de eiu monato, por ke la kasislo povu 
transsendadi la monon al la Administracio de 
la ,, Voêo" antau la 12-a de eiu monato. 

La Centra Komitato kune kun la Kon •, 
gresa Komisio sciigas la TEKA 'anoj n, ke la 
Organiza Komitato de la Budapesta Medicina 
Kongreso permesas al ni fari raportojn kaj 
diskutadi en la sekcioj en la lingvo E s p e
r an t o kondièe , ke tiuj raportoj estas poste 
tradukitaj en unu el gisn unaj oficialaj ling 
voj. Krom tio la Organiza Komitato donas al 
ni apartan sa lonon por pure Espera ntaj kun
sidoj, en kiu la Centra Komitato intencas aran
gi kunvenojn Je TEl<A'anoj. 

Ni bavas jam 10 raportontojn: 
l Doc. d-ro r-.:: ab an o v - foskvo: Pri 

biologia metodo en la diagnozado de internaj 
malsanoj. 

2. D-ro Sestakov I1orlovo: Pri 
abortivaj formoj de infektaj malsanoj. 

3. D-ro idlovsk ij - i\foskvo: Pri 
la konstruo de la socia medicino en Rusu jo . 

-1-. Dro Bab e r - London: Pri kuraca
do de otito meza nepusa. 

:,. D-ro Koposo v - Simbirsk: Pri 
enkonduko de Esperanto en la med ion del' 
meza personaro de psikiatriaj rnalsa nu lejoj. 

6. D-ro W. Rob in - Varsov io : Pr i 
unu malmulte konata stomaka sin'.iromo. 

7. D-ro S. Krikortz - Stockholm: 
Pri metodo neniigi la virusecon de la ulcero 
mola . 

8. D-ro F' i s ch - Wien : Spirado arte 
farita kaj korreguligado. 

9. D-ro Rog elio Pérez Domingo 
Hu érmeces~ Sur la vojo al efika kurac ado de 
maLignaj tumoroj . 

~ 10. Dro[. Ostrov kij GenèYe: 
Generala trarigardo de la sukcesoj en odon• 
tiatrio dUtT\ lasta tempo. 
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Krom tio d-ro E . Rothschuh (Aachen) 
post tralego en germ ana lingvo de komuni
kajo "Pri komunaj banoj en la termaj ban 
lokoj " faros Esperantan resumon de tiu êi ko
munikaJO, êar dum la Kongreso oni int encas 
arangi (krom partop reno de esperant istoj ·lrn · 
racistoj en fakaj sekcioj) speciale esperantis
tan sekcion, al kiu estas invitotaj an l,:au kon
gresanoj ne-esperantistoj, d-ro E. Roth
sch uh proponas far i en t iu sekcio introduk an 
paroladon je la temo ;,La terapio de sifiliso 
en diversaj landoj". 

Nun la Centra Komitato genti le petas êiujn 
kolegojn Tek:.'anojn, intencantajn veturi Bu
dapeston, ke ili bonvol u tu j s ci i g i l a r e
d a k ci on de ,,Voêo", au la sekreta 
rio n de la TE[,A pri ilia decido. Ni do de 
vas kiel eble plej frue orga nizi nian kongresan 
laboron kaj dividi la rolojn . Se la nombro de 
parto prenont aj en la kongreso estos sufiêe 
granda, ni arangos l<omunajn vojagojn kaj 
ekskursojn kun he1po de U. E. A. 

La T . E. K. A . disvolvigas tre bone . Ni 
bavas nun 530 anojn, la nombr o de konsu
loj kaj repreze ntant oj kons tan te kreskas. i 
donas tie êi la nomojn kaj adresojn de no 
va j konsuloj: 

J . Por Hungarujo: a) D-ro Jozsef Ko
v Ci ts ~ Buda p e. s t IV., Muzeumkôrut 15; 
b) d ro Robert Schatz - Budapest IV., 
Koronaherc zeg u. 20. 

2. Par ltalujo: D- : o Raffaele Jona -
Mi I an o, via Meravigli 1. 

3. Por lrlandujo : D-ro Jameson John· 
s ton - l 3 Lower Fitzwill iam str ., Du b 1 in. 

4. Por Danujo : D-ro Rolf Hamm e r-
K open ha go, Fa lkone ralle 5. F. 

5. Por Non 1egujo : D-ro Welbaven -
G ri m sta d. D-ro W. R obin 

Rimarko de la redakcio. Estus tre 
dezirinde, lœ la referatoj, legotaj Espernnte 

en la Budapesta lrnngreso, aperu jam antaiie 
presitaj, por ke la tradul rnntoj ant au la kon
greso povu ilin resu mi ang le, france kaj ger 
mane kaj ti uj kolegoj esperantistoj, parto
prenontaj en la kongreso, povu sin prepari 
a l la disk uto. Nur tiamaniere estos garantiita 
bona sukc eso al la unu a opa elpa§o esperan
tista en kon greso medicina. La orga n izo de 
la T. E. K. A. àevus ankau klopodi, ke la 
Esperanta j referatoj est u represitaj en la oû
ciala eldonaîo de la kongreso. 

Por faciligi tiujn taskojn, nia redakcio 
estas preta eldon 1 numeron kongresan, ape· 
rontan la 20-an de aügusto kaj enhavantan 
êiujn g ustatempe alsenditajn referatojn Espe 
rantajn. Plie ni presigus aparte 1000 ekzem · 
pleroj n de tiu êi numero kaj sendus ilin Bu
dapeston por disdonado al la koflgresanoj. 

Tiun êi proponon ni efektivigus sub se
kvantaj kondiêoj : 

l. ê iuj referatoj, presotaj en la numero 
kongresa, devas esti alsenditaj al la redakcio 
gis netranspa ~ebla templimo de la 10-a de 
julio, la aütoroj estas tamen petataj alsenda
di ilin kiel eble plej baldaü anko raü antau tiu 
templimo . 

2. La referantoj aü la T. E. K. A. de
vus kovri la superkoston de la numero kon
gresa lau propraj elspezoj de la redakcio kaj 
la ordinaran prezon de 1000 ekzempleroj, sen
dotaj al la kongreso (= 300 kronoj aüstriaj) . 
La lasta ~uldaJO devus est i antaüpagita g-is 
la limtempo de 1-a julio. 

Sendepende de êi supra propono ni en· 
presigos sen page la alsendotajn referatoj n kon
gresa jn laii la v i c o, en kiu ili estos senditaj 
kaj lc.ü s p a c o de nia gazeto kaj povas ilin 
aperigi jam en la plej proksima Uulia) nu
mero, kiom gin permesos la malgranda am
plekso de nia . gaze to, se la manuskriptoj al
venos gis 15 a de junio. 

D-ro Stefan Mikotajski. 

Listo de la abonantoj. 
(Daürigo). 

Prof. Dor alsendis la 24-an de lebruaro abonpagon por 25 Teka 'a noj lcaj la 29-au de marto por 5 
Teka'anoj, cititaj en antaüaj listoj. 

D-ro Sidlov sk ij el Mosk\•o pagis abonon por sekvantaj P. T. kolegoj: 
8ï7. Krivorueko (Vladivos tok) 878. Zasubovskij (Tula) 879 . Nadjein (Peter burgo) 880. Bisk (Moskvo) 

88 l. Gurjevi~ (Moskvo) 8 2 Babin in lEkaterinoslav) 883. Kibardin (Vignij Voloêok 84. Gaponov (Kisenev) 
885. Vasiljevskij (Baku) 8 6. Skvorcov (Kiev) 88ï. Losêi!ov (Jurievec) 888. Samoj lov l Vladikaükaz). 

D-ro Fromageo t el Beaune menctis abonon por sekvan taj P. T . Taka'anoj : 
889. Meldon (Dublin l 890. Lym (Charlton / 89 l. Rocba (Rio-de-J aneiro) 892. Palhan0 (Rio-de-Janeiro) 

893. Souza Lemos (Rio-de-Janeiro) 894. Rauüno (Rio-de-Janeiro) 895. Frinas (Rio-de-Janei ro) 896. Favares (Rio
de-Janeiro j 89ï. Silva (Rio-de-Janeiro) dua ekz. 898. Weiss (Gmund) . 

Plue ni ri evis abonojn de P. T. kolegoj: 
899. Bischitzky (Praho) 900. Lacoma (Sabadell) 90 l. Cook (Melbou rne ) 902. Cas e (Taco ma) 903. 

Cro~at (Givo rs) 904. Benni e (Melbourue) 905. Gianfranceschi (Niagara) 906 Favorskij (Nikolaevsk) 907. Berse
J1ev (Efrernov) 908. Kon (Varsovio ) 909. Sedlàcik (Gol. Jenikov). 
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Grava avizo. 
La temptim o por a1sendado de martuskriptoj por la sekvonta numero estas 1a 15-a de junio. 

Franca Esperantisto 
monata organo dé francaj esperantistoj . 

Esperanto 
Ouonmonata internacia gszeto. 

Jara abono: Fr. 4. Direkcio: H. Hodler, 8, rue Bovy-Lys berg. 

Redakcio kaj administracio: Paris. Bouleva rd 
Magenta 46. 

Germana Esperantisto 

Geneve. 
Prezo j are 1 ·20 Sm. 

1.nternacia Scienca Revuo oficiala organo de la Germana Espera ntista 
Socie to aperas êiumonate . Jara abon o: lVIk 3. 
(Sm. 1 ·50). Redakcio kaj administracio: Es
peranto - Verlag Moller & Borel, Berlin S ., 

Prinzenstrasse 95: 

monata gazeto. Abonprezo jare 2·75 Sm. Ad

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

■ 

Nur 30 l(ompl€toj! . 

Jarkolekto 1908 de ,,Voêo de Ku racistoj" 
estas laii provizo aêetebla êe la redakcio po; prezo de l Spm. 

plej bona propagandilo, estas ri

ce,·ebla senpage por TEKA -anoj TEKA-jarlibro 1909, 
per la naciaj konsuloj, kaj sen

page ankau - en êiu dezirata nombro - por Ja proragando per TEKA-anoj . 
Nur komplezu pagi la postelspezojn . Postpakajo 5 kg . enbavas 66 ekzempleroj n. 

La bindita, la bele bindita TEKA-jarlibro 09 = 0,6 Sm, ne senpage. 
La pago farigas plej facile per 6 respondkuponoj au per esperanto -bankêeko . 
Ni estos tre danlœmaj por adresoj de bonaj nepre fidindaj firmoj, inviteblaj je 

anonco en la 1910-a eldono. 
La TEKA-jarlibro 19 l 0 aperos - en granda nombra - la 15 an de jariuaro 1910. 

Ni ano ncas la baldaüan aperon de : 

J-roj ~ühlen1ann• jha1witzer: 
lnstruilo por vunditportistoj kaj malsanulflegistoj. 

1 ·2 Sm, se mendota antau la aper o nur 0.8 Sm. 

H. F. l\dclf Thalwit zer, eldonejo,.librejo, 
Küt:.zschen broQa-Dresden . 

■ 

• 
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1 
1 Maria-Enzersdorf am Gebirge 

apud VIENO (en dis ta nc o de 1 boro) 

Wl--lLLISCHHOP 

I SA' NIGEJO tre bele lokit a, p or ku-
1 , ra cpr oced o fizika-d iet a. 

1 
Bonegaj kuracsukcesoj. 

. Prospektoj germanaj kaj Esperan-
taj volonte elsendataj senpage. 

1 
Carl Seyfertli D-ro Marill s Sturza 

posedant o. êefkur acis to. ---------llllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllltêllllêll ll§ 
§ ~ 
)!!! APOTEKO SUB ,,ORA AGLO" ê 
~ ~ , ! 
@ ]. W E W I ORS 1( 1 ! 
ffij sub direkto de d-ro Ludoviko Wewiorski ! 
@ Lwow, str. Halicka 5. 1 
ffij Te leioao n-ro 34S ! 
§IIII rckomenda s ampu letoin, plenigltajn je sterilizitaj me- -=_IIII 

dikamentoj por subhauLaj injek tadoj: 

TIIT 1) Alkarsodilum purum, respon das plene a l ! 
- A1'8yc9dile L ep, ·ince, am puletoj enhavant aj: 1111 
mi Aguae des!. steril. lcc m., Natr ii kak odilici 0·05. § 

ffij 2) Neo-alkarsodih,1m1 respondas plene a1 Neo- ! 
§IIII ai·sycod·ile L ep 1·ince, ampuletoj, enhavantaj: =_1111 

Aquae dest. steri l. 1 ccrn., Natri i metylo-ar se
îITT nicj (Arr énal ) 0 ·05. j 
TIIT 3) Alkarsodilum ferratum, resp ondas al Fe,·· !!!! 
§JIii 1•acodile Lep1·ince, ampu letoj , cnhavant aj: ==_llll 

Aquae des t. s teri l. l ccm ., Fe r ri kakod ilici 0 ·06. 
ffii 4) Alkarsodilum modificatum, ampuletoj, ! 
§IIII enhava ntaj: Aqu ae des t. ste ril. 1 ccm. Ato - ==1111 

xyli 0"05. 
TIIT Miaj ampuletoj, pakitaj po 10 pecoj en skatolc- ! 
îill toj, koncerne la eks tcra u formo n ega la s al la ! 
- fra ncaj kaj krom tio esta s treege zorge dozitaj 1111 
mi kai sterilizitaj kaj la saloj, uzataj por produk- § 

; tado, kelkan iojon purigataj. ill! 
- La prezoj de miaj ampuletoj estas presk a ü duone 
!!!! malpli altaj o l la fran caj: 
iiii LO aoop. Alkarso dilum . • . 2· - K 1·- rublo 2·- mk. = 10 amp. Neo-allrarsod il11m • 2·- K 1·- rublo 2·- mk . 
jjjj LO amp . l\lkarsodjJ. ferrai . ?· - K 1·- rublo 2·- mk-

10 amp. Allrnrso dil. modif . . 2·50 K 1·25 ru blo 2'50 mk. 
Il 

Austria konsulo de la t E. K. A. __ 
D-ro Maurus fiscb 

kuracas, kiel en la jaroj antaii aj , en 

f ra oce osb ad (Bohemujo) 
Palaçe-Hotel. 3- '.l 

Rumana Esperantisto 
Oficiala êiudumonata organo de la rumana 

Esperantista Societo. 
Jara abono: 2 Sm. Redakcio kaj administra

cio: Bukaresto, 5 Str. 1. C. Bratianu. 

~~~~[çj{a~~~[G~-~~~ 

Grandfamajn kaj ordinarajn vinojn, 
blankajn au rug-ajn, kiujn li rikoltis , liveras 

je moderaj prezoj 

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

4 -'.l 

ffe~~~~~~~~~~~ 
Ban-kaj Aerkuracejo 

TRUSKA WIEC 
en CiaUcio - (Aiistrio). 

Banoj: salak vaj, sulfuridaj, karbona cid
gasaj, fer-mar êaj. 

Akvoj por trinki: fersalaj, salamaraj, 
sa lglaüberaj kaj natr-alkala diureziga 
fo nt o de ,,NAFTA". 

lndikacioj: Anaemia, Arthrit. rheum., Obesitas, Lues , 
Scro ph., Diath. urica, Peri - endo - et myocardit., 
Catar- et aton. intest., Haemorrhoid., Neüralg., Ischias, 
Lar yngo· tracheit., Bronchit. cat. chr., Asth ma bronch. 
et cardiac. , Empbys. pulm ., Nephrit. , Pyelit ., Cystit., 
Choie- ephro- et Cystolithiasi s., Hypertr. prost., Pe
ri- para- et endometrit. - Adne ·itis cbronica . 

Enspiradejo: sal akva lati sistemo de 
Wassmuth. 

Klimato: apudmonla (405 m. alta ebe• 
naj o), mild a, senventa, seka; abun
deco da arbaroj foliaraj, pit.iaj kaj 
abiaj, da monloj kaj montegoj. 

Logejoj komfortaj, Banaj aàaptaJoj 
eminentaj . 

Bana sezono: daiiras de 15-a de majo gis fino de sep· 
tembro. 

Jara frekvenco: kvar miloj. 
Bankuracistoj: Dro E. Krzyzanowski 

kaj D-ro T. Praschil (parolas Esperante ). 
Brosuroj estas sendataj eiutempe sen page al dezirantoj de 

Ban•Direkcio. 
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(Aix-Ja-Chapelle, AÎteno, Aquisgran). 

La tutan jaron mi al<ceptas en mian domon ban
viz itan tojn por kuracado fizika kaj dietetika. 
lndikacioj: Outo, Reümatismoj, Malsanoj de 
l'hauto kaj de la saogo, de la nervoj, tro-

piklandaj suferoj. 
Korespondado : angle, france, Espera nte , 

germane, hispane, holande, ruse. 

D-ro I'.'.. Rothschuh 
Kuraca Peosiono 12- 1 

internacia monata literatura gazeto kun la 
konst anta kunlaborado de d- ro L. L. Zamen 
hof. Abonprezo jare 7 fr. Adres o de la ad
ministracio: Hachette & K-o, 79. Bd St-Ger-

main, Paris. 

Medizinisch. Licht 

& Herz- u. Nerven- l Jtilanstalt 
vormals: ROTES KREUZ 

Chirurgisch - urologische 
Privalklinik 

von D~ A. FREUDENBERG 
Berlii:i. W. Apostel -Paulusstrasse Nr. 12. 
Kuracejo por t iuj malsanoj de l' urinor ga
noj. - Operacioj je reno, veziko, prostato, 

urintubo, testiko k. t. p. Tri klasoj. 

----- Prospekto Jau deziro . ===== 

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

"R_edaktala de ])-ro .I eo110 ,Zame11hof. 
LA ABONPAGO 

Jarc sen la ,,Liter, Aldono" - 2 rb. - Sm Z,10 
Kun la .,Literatura Aldono" - 3 rb. - Sm 3,15, 

Kun la posta transsendo. 
ADRESO DE AD11Th1JSTR.: 

WARSZAWA (VARSOVIO) str. Hoza Nr. 20. 
(RUSA POLUJO). 

V • 1 por lumkuracado 
• • f\ u ra et J D por malsanoj del' koro 

kaj de l'oervoj. 
antaüe: -RUGA KRUCO 

51 Luisenstrasse B € R L I r-,i; NW. 6 Luisenstrasse 51 
Sekcio por lumkuracad~ 

E lektra lumo per elektrodoj de karbo, fero, hidrar go . 
Lumo de Roentgen. Radiado d' Arsonval kaj de Ou
din, Ltadio-b aooj k. t. p. Kontraüartrito , reùmatismo , 
neilralgio, iskialgio , furunkulozo, diabeto k. t . p. 

Sekcio por maJsanoj de I' koro kaj de I' nervoj. 
Esp loroj per radioj de Roentgen kaj konstato de la 
agado de l' ko.ro. Banoj .k:un_ karbacido kaj ~prucba
noj kun pioburg.onôj. Elektdj banôj por la tuta korpo 
kaj por apartaj membroj. Vibromasago k. t. p. 

La kuracado plene anstataüas re stadon en Bad 
l{adiado kaj fotografado la ü Roentgen. Wiesbaden, Teplitz, Naubeim, Cudova. 

Prospekto lau deziro. Kuracado ambulante. - Oui parolas Esperaote. Ou kuracistoj 

r 
Düektorn: D-1·0 Breige1·. 

SANATORIO -, 
de D=ro K. DLUSKI 

en ZAKOPANE (Galicio-Austrio) 
por brustaj malsanuloj 

malfermita tutan jaron. 
Bela perspek!ivo al T a t ra j m o n t o j. 
La êambroj suden turnitaj . - Centrala haj
ti ga do, elektra lumigado, kondukoj de mal
vann a kaj varma akvo sur êiuj etagoj, elek 
tra liUo, p ordesinfekta kamer o, eambr oj por 

apatiigo êe infektaj malsanoj . 

Legejo, teatra êambrego, pregejeto, 
te)efono, teJegrafo, posto kaj veturi

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

DRUKARNl A UllZJALôWJ,, J,WÔW, KOPu;RNI.Kà. 20. 



Nro 7. JULIO 1909. IL Jaro. 

voeu DE KURACISTOJ 
Monata organo por internacia korespondado de Kuracistoj en aferoj profesiaj, 

etikaj kaj social-medicinaj. En unueco estas fo1·to 

Adreso de la redakcio kai administracio: 

D-ro Stefan Mikofojski 
Lw6w, Strato Sniadeckich Nro 6 

Aüstrio-Galicio. 

Originalaj artikoloj, 

ENHAVO: 

Eliradas la 1-ao de eiu monato. 

Abonprezo jare : 1·5 spesmilo = 3·60 

kron oj aüstriaj = 3 markoj = 4 fran

koj = 3 silingoj = 1 ·5 rubl o=O 75dolaro . 

122 

D-ro Fels (Lwow), d-ro Arnstein (\/arsovio\ d-ro Jurkovski (Uma n), d-ro Sobolev (Po ltava) , 
d•ro Re br o v (Vladivostok), d- ro Weiss (Gmünd), d-ro T su k i rn o t o (Kofu), d-ro :Mi 11 i c an (Chicago), 
d-ro Harrison (Mossley ), d-ro Po 11 oc k (Glasgow), Jarne s (Kilkenny), d-ro Bus ut t il (l\lisida), d-ro 
Ho w I e (Pambula) . Pr i ripozo dimanèa de kuracistoj. 

Revuo scienca . . 124 
l1uema medieino. W. R 6 b in. Eksperimentaj kaj klinikaj esploroj pri efiko de la nova lon(o d'akvo Cie

chocinek Nr. lO en stomak-intestaj ma lsanoj. - E. Schütz. La hemismo de la stomaka su.ko dum akuta ga
strito. - De I est r e. Pri loka temperaturo te flebitoj de membroj . - Vincent. Novaj clserèadoj pri la ,,pre· 
cipi(o-diagnozo" de la cerbo-spina meningito. -- Josué. Pri terapia uzado de adrenalino. -Lesné kaj Drey
f u s . èu la reago je tuberkulino estas anafilaksio . - Karl S p r c n g 1 e r. Kuracado de tuberkulozo per tuber
kuloz-imuna sango. - Mant aux. La enhauta rcago je tuberkulino en kuracado de tuberkulozo. - Schafe r. 
Pri kuracado de bronhaj ekmalsanigoj pcr ob,ikva ku 'igado . - I. Semer à d. Kuracado de skarlatino per interna 
prenado de se ro. - Th i r o loi x kaj D e ber t ra n d. Artika reumatismo akuta mortiga kun hemokulturo ne
gativa kaj estado de baciloj en la visccroj . 

. Îifrm·gio. J. S. Brod. Unu kazo de radikala operacio de la spino bifida kun plastika fermo de l'aperturo 
en la verterbraro lau \V . N. Zencnko. - S. P . :'Il o è a I o Y. Al kazaro de teratojdaj tumoroj en la sakro-kokciga 
rcgiono . - P . :'IL Kr as in. Klinikaj observoj pri piko -tran êitaj vundoj de la hepato. - . A. Sin a k e v i ê. 
Kazo de fajropafa vundo de gala veziko . - Le o n o Z a m en h o f. Kazo de akra osteomijelito idiopa ta de la 
supra makzelo. -- Men ci e r e. Kclkaj observoj pri ostokudrado kaj teîrniko de l' os(okudrado per agrafo j cl 
alumi nio kaj la agrafingo de Menciere. - Po n cet. 11'1alnova tran élo de chillesa tendeno. 

O/tal1nol?gio. M o i s s o n i e r. F'ibromo de la sklero . 

Ginekologio kaj obatet1·iko. W. Lat z k o. Cezar-tran~o eksterperitonea. - A lb e r t Mar l i n kaj V ailée. 
Intraperitonea krevo de la veziko ee virino graveda de tri monat0j kaj duono, kiu pr cr,cnlis retroversion de la 
utero kaj retenon de urino. Urga operacio. Resanigo. 

Jlledicino aociala. Le D u i go u . Pri la diagnostiko de !ra homo. 

Bibliografio. ,,Socia Sanitara Artikolaro". 

Kroniko.. . . . . . ... 
Kom1,milwjoj de T. E. K . A . . 
Listo de la abo nantoj. . 

131 
13t 
133 

F'elietono. Bron i s ta w Pilsudski. Nasko, gravedcco kaj aborto èe la logantoj de la insulo Sanalin 
(Daürigo ). - D-ro J a n S t e 11 a - S a w i c k i. Sekreto kuracista. 
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Pri npozo dimanca de kuracis oj. 
En januara numero de nia aazeto d-ro 

Briquet el Armentières en Fran cuj,:;, starigis 
la demandon, eu en aliaj landoj ekzi::,tas por 
kuracistoj ripozo dimar:ea kaj kie, gi estas 
organizita. 

Ni publikigas sube la res pondojn kiujn 
ni ~is nun ricevis pri tiu demandn kaj vo
lonte enpreso pluajn opiniojn, e'"entuale al
senditajn. 

Polujo. 
Lwow. Plenuma nte la deziron de la esti· 

mata Redakcio mi intencas esprim i mian per
sonan opinion en tiu ei afero L-nue mi pen
sas, ke por mentaj sendependa j lat- ri toj oni 
ne povas porskribi tiajn devig a·n r:poz ojn, 
kiel por fabriklaboristoj. Por mi. t!kzemple, 
estas tiel same laboro, Cu mi esplora pacien
ton, aü studas au referas ian rnedicina artik olon 
kaj la lastan laboron certe neniu al mi malp er 
mesos. Due mi opinias, ke por kura.:· toj di
manéa ripozo ne povas esti de,·iga. 'ar be
daürinde la :-nalsanoj konas nek d"maneojn, 
nek festotagojn. Junaj kuracist oj ne bezo nas 
dimanean ripozon, ear ili ripozas 1a tuta n se
majnon, okupataj kuracistoj po\·as diman ee 
ripozi, se ili ne estas monama j. E-cepto estas 
nur en malgrandoj urboj, kie ekzista unu au 
malrnultaj kuracistoj, sed en pli granùaj urboj 
mi neniam aüdis, ke iu malper me- al kura 
cisto dimanee fari eksk urson aü ior·e uri, kon
traü e oni laüdas lin, ke li ne e ta_ aYicla . .tvJi 
mem ee preferas promeni en aliaj agoj , ol 
dimanee, kiam en eiuj park oj kaj garde noj 
estas polvo, sufoko kaj premado. Do mi kon
kludas, ke ni lmracistoj ne bezonas kaj ne 
povas eiam ripozi dum la oficiala_; festotagoj, 
sed nur kiam ni estas liberaj, tiom pli, ke 
neniu mal permesas nin ripozi, kiam ni volas 

D-rn Fels. 

Varsovio. La dimanea ripozo estas pli 
necesa por kuracistoj, ol por aliaj bomo_i, ear 
la lrnracistoj multe pli laboras èiu ag e ol aliaj 
homoj, tre ofte estas trosar gi aj kaj rapide fa
rigas neürasteniuloj. L<1 dimanœ ripozo alme
naü parte plirnalgrandigus la sek Yojn de tiu 
trosargo. 

Por la grandaj ur boj, al kiuj apar tenas 
nia Varsovio, la piej oporurna dmedo estus, 
se la kuracistoj tute ne akcep·u dimanee pa
cientojn en siaj logejoj kaj ùzitu s nur la plej 
gravajn malsanulojn - por pli alta hono ra
rio - gis la tagmezo. La sistemo de dejo
roj kaj anstatauoj, apli.kebla en Armentières, 
ne estas uzebla nek praktika en grandaj urboj. 

· 'a zoj dum di 
gi - n dejorojn, k 
fa La detala 
pr· a ripozo" d 
la e la Interna ci 

D-ro. 
V arsovio, sir. 

Rasujo. 

Al la demci..-
- cügas la jenot' 

kura.::L: en Rusujo kaj 
"L2 'Ila _~nuloj estas akcer ::i~~ • 

èiu:a ~e. :-rom en diman èa~ 
vun 1: ·e\ ·as esti akcep ta:a_ 

_ re. no kte kaj ta-=-e.. 
p-ozo ne ekzista ce --: 

D- o _,._ 

.. an En urbo, kie m 
ne e_:as prak tikata; tamen 
mi a:::a -e 'ab oris, kiel zem ti. 
ta nu rago en semajn o 
ei -a.s: e-ra s ne dimane o, 
tas e1_.z1ita de zemstva e · 
k~uz . En êiuj tagoj de 
ba· s en distrikt o 
ur j \'il agoj ; tiuj 
la azo, kiam rnalr i 
rn i al kuracisto, 
de \·ilaganoj . êe 
ku eYas eê en sa 
de, - :-i D-

r. 

p o l ~a Y a. En la demand o f:l .;: _ de 
ku ra.: ::. _. lau mia opinio, estas i.;r, • r ~-k:'1. 
kiun .orgesa la aütoroj, disku ta, :.a_ :u 
ei e· man eo estas la tago. ,.: 
bori_;: J' :.iel enurbaj, kiel em·ila::. .. : . 
eluz i p r -:a ,mra cadc.,, ne perdan te pe , raj m. 
Tio i "re ipe koncernas tiajn mal a o·n. ·iuj 
per mesas abori, sed lasitaj sen k ra.::ado pa
vas in·· ï ïgi pro ilia enradiki go aü \-er· aj 
kom pfü.:a_oj. Aliaflanke por la kura ·• : j plej 
ofte e·:a :ndife rente, eu ripozi diman o , aü 
iun alian :agon . Tial rusaj zemstYaj ka~ aliaj 
societa j _mraci toj pJej ofte decidjs la deman
don p i npozo tiel, ke din1anêe ili labor as 
plejmu lte por malsanuloj kaj por ripozo ili 
elekta _ aJ:an tagon de la sernajno , kiun naj
bara j k 'e::roj ne povas elekti por tia ripozo, 
por ke :na a..,uloj ne restu sen kurachelpo. 

Tie: almenaü staras la afero en la zem-
st, ·o kie mi aboras. D-ro 1 . Sobolev . 

\' 1 ad i \"o s to k o. Rilate al la demando 
pri ripoz o dimanêa de kuracistoj, kiun ektu-
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sis d-ro Briquet en 1-a numero de Voèo de 
kuracistoj" de 1909, mi sciigas, ke la ripozo 
dimanCa en urbo Vladivostoko (Ruslando) ne 
estas <le la kuracistoj praktikata. Sed \'ladi
vostoka Lrnracistaro siatempe ekmovis la 
demandon pri nokta dcjorado de kuracistoj, 
celante unuflanke faciligi al la publiko pli ra
pide elserei lrnraciston nokte, aliflanl<e por 
liveri al kuracistoj noktan ripozon. Tiu ei de
mando nnkau estas grava por kuracistoj. 

Dro Rebro11. 
Oermanujo. 

G m ü n d. Gn plej multaj urboj ankau La 
gcrmanaj kuracistoj, kiel iliaj kunfratoj alilan
daj, provis gajni cümanCan ripozon, kiun ja 
la kuracisto bezonas same, kiel êiu laboranta, 
per la kapo, eu per la manoj. Sed la g, an
daj diferencoj en la kuracista servo malebli
gas sammanieran tutlandan reguligon de Ci 
tiu grava afero. Aliaj estas la bezonoj en 
kamparanaj, aliaj en urbaj au industriaj dis
triktoj, ahaj la bezcnoj de generalpraktikulo 
au de speciallrnracisto. En nia reglando de 
vVuerttemberg la kuracistaro decidis kiel eble 
plej multe limig i la kuracistan servQn diman
ee, precipe posttagmeze, kaj la samurba ku
racistaro interl<0nsentis Lau.vice dej ori dimanee 
posttagmeze, tiel ke nur unu devas re ti hej
me. En kelkaj urboj la nomo de le dejoranto 
estas publikigata en la gazetaro, en nia urbo 
(Gmünd) nur la kuracistoj kaj iliaj f1rnilianoj 
scias, Lciu deJoras, por ke la malsanuloj unue 
lwnsultu sian ordi naran kuraciston, se tiu êi 
estas hejme. La sistemo gis nun êiarn bone 
ellkis. Ant autagmeze êiu kuracisto po, · 1s ,-i
ziti lau bezono siajn klientojn au ordinacii dum 
la ftksita horo en sia oflcejo kaj la posttag
mezo estas libera por Ciuj krom la dejoranto. 

Espereble la diskutado pri tiu ei grava 
a fero es los tre vivplena en nia ,, V. d K." 
kaj estas dezirate, ke ankau la kuracisto, per 
Ciulanda interkonsento, akiru fine libert em • 
pon dimanee, kiu estas al li suldata. 

D- ro Kart E. Weiss, G111,iind Wiirtt. 
Ger11lan11,jo. 

Japanujo. 
Ko Fu. ·e ni en Japanujo en pli gran-

a malsanulejo oni ne kuracas dimanee la 
mbulantajn malsanulojn. Por la malsanuloj 
n la rnalsanulejo, au por urgaj kazoj direk
as la a ferojn la de}oranto, kiu restas lau vico 
en malsanulejo eê en dimaneo, dum aliaj ko
Legoj guas la ripozon. Pri la vizitoj al malsa
nulo en lia domo ne povas esti parolate, êar 
la kuracistoj de hospitalo enkomune ne prak
tikas tiajn vizitojn. Tute alie ee la praktikaj 
lmracistoj. La plej multaj el ili neniam ripo· 

zas pro la dimaneo. ll.i praktikas dimance 
egale, kiel en aliaj tagoj, tiel por ambulanta 
malsanularo, kiel per la vizitoj en la domoj de 
la pacientoj. La prezo por tio esta tute la sa
ma, kiel en aliaj tagoj. Pri la dimanêa ripozo 
elczi tas nenia registara regulo, tial la Yizito 
k. c. por ordinara prezo estas devo de la ku
racisto pral,til-.a, êar la lrnracisto devas esti 
pun ata, se li rifuzas sen evidenta kauzo pe
ton de malsanulo pri vizito. Pri iu intÛl< n 
sento, kiel en urbo de d-ro B ri que t, mi ne 
au:lis en nia lando. D-ro K. Tsukimoto. 

Amerik9. 
Chicago. Ne estas, Jau mia informa, 

ia kutimo simila en la Statoj Unuigi taj, es
ccpte eble per interkonsento kun unu au du 
a nikaj kuracistoj en lokoj malgrandaj. Tio 
e1 estus persona arango. D-ro ;Jfillica11. 

Anglujo. 
Ni os s le y. R.espondant e la artikolon de 

d-ro Briquet kaj la rimarkon de la Redal<cio, 
mi komunikas al Vi, ke en AngluJo ne estas 
lmtime pagi duoble la Yizitojn, faritajn di
manôe. Ankau, Jau rnia sperto, ne estas ku
time starigi sindikaton el la lrnracistoj en la 
urboj, por ke unu el ili faru la nece sajn vi
zitojn anstatau siaj lwlegoj. Tamen en mia 
ur b kie logas nur ses kuraci toj, ekzistas 
amikecaj rilatoj intej êiuj el ni kaj mi inten
cas èe nia plej proksima kunveno, proponi 
al ili, l<e ni faru la eksperimenton: poste, mi 
rakontos la rezultaton. 

D-t-o A. W. Harrison. 

1 a sg o w·. La kuracistoj en Glasgo,,· 
ne praktikas ripozon dimanêan. :'\i êmj labo
ras dimanêe, kiel alitage. sed eble iom malla-
boreme. Dro C. Fred. Pollock. 

lrlandujo. 
Kil k e n n y. Tia sistemo ne estas an ko

raii akceptita en Irlando. Kompreneble gi esta 
ebla nur en urboj, havantaj multnomhron da 
kuracistoj, tamen !au mia opinio la plej gra
va malhelpo al la praktika funkciado de tiu 
ôi dezirinda arango trovi.gas en la jaluzo kaj 
malkonfido, kiuj bedaurinde rega en Yicoj 
de la kuracistoj. C. E. James U. B. 

Malta. 
l\l i sida. Mi legis a tente la interesan 

artikolon de d-ro Briquet pri la ,,ripozo di
manea de kuracistoj". Krnnkam êe ni tiu ri
pozo ne estas devige praktikata, tamen oni 
povas diri, ke, esceptante tre urgajn vizitojn, 
en mia distrikto, kiu enhavas o,000 logan
tojn, la klientaro dimanee prokraslas Ciam la 
alrnkon de kuracisto gis la seln-anta tago. 

D-ro Gustave Bus11lli/. 
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Aüstralio. 

Pa m bu 1 a. La sistemo de niaj kunfra
toj en Armenti '.res estus arangebla facile en 
eiuj angle parolantaj landoj, se en ili la sa
ma ,,espr it de corps" ekzistus, kiel sur la 
Europa kontinento. En la Australiaj eefurboj 
la sama normo estas okaze uzata. En la lrnm
paro la afero estas neebla kaj malnecesa, ear 
tie ei kuracistoj logas en interspacoj de dudek 
gis kvardek mejloj kaj malofte ili sir, ren
kontas nur ee konsiligoj. La laboro de kura
cisto estas pagata Jau mejla sistemo kaj unu 
malsanulo estas malofte vizitata pli, ol unu
foje, esceptinte, se li eniras en hospitalon. La 
medicina praktiko venas malregule kaj jen la 
kuracisto poYas sen malhelpoj fiskap ti, kiel 
sankta Petro, dum tuta semajno, jen li kon
traüe veturiladas aü aütomobi,ladas nokte kaj 
tage senèese dum tuta semajno sen iu ripozo. 

D-ro Ho-wle. 

Resumo. El la supre cititaj respondoj re· 
zultas, ke dimanêa ripozo de kuracistoj ne 

Revuo 
Av i z o! 

Ni petas eiunaciajn autorojn alsendadi al 
ni autoreferatojn de iliaj verkoj kaj artilrnloj 
kiel ankaü ni petas la diverslingvajn referan
tojn alsendadi samtempe Esperantajn tradulcojn 
de iliaj referatoj. La Redakcio. 

Interna medicino. 
W. R 6 b in. (Varsovio). Eksperimentaj 

kaj klinikaj esploroj pri efiko de la nova 
ionto d'akyo Ciechocinek Nr. 10 en stomak
intestaj malsanoj. La autoro esploradis dum 
16 monatoj la influon de nova minerala akvo 
Ciecbocinek Nr. 10, enbavanta 1 °lo da lrni
reja salo, en la malsanoj de la digesta ka
nalo. Li faris entute 32S esplorojn de la sto· 
maka suko êe ..J.4 malsanuloj kun diversaj 
stomak-intestaj malsanoj. 

Jen estas la rezultatoj de tiuj êi espbroj: 
1. êe senpera agado sur lamukmem

branon de la stomako la esplorata akvo ne 
sangas la hemismon k11j la mehanismo n de 
tiu ei organo. 

2. Post 1 o n g e d au ra trinkado (30-60 
boteloj) ankau la akvo ne multe influas la 
acidecon de la stomaka suko, esceptinte ka
zojn de subacidaj hronikaj gast ritoj, en kiuj 

devas esti traktata kiel devo, sed nur kiel rajto 
de kuracistoj (d-ro Fels) kaj ke tiu rajto ne 
deva s kolizii kun interesoj de malsanuloj. El 
tio ei sekvas plue, ke ripozo dimanea en ur
boj au vilagoj, kie logas nur unu kuracisto, 
estas malfacile enkondukebla, precipe se la 
clistancoj inter najbaraj kuracistoj estas iom 
pli grandaj. En mezegrandaj urboj (kiel en 
Armentières), kie unu kuracisto porns sufiei 
dimanêe al la bezonoj de eiuj lokaj pacientoj, 
la arango, proponata de d-ro Briquet estas 
efektivigebla , almenaü koncerne la lokan prak
tikon. En grandaj urboj oni povas atingi par• 
tan ripozon dimanêan per konvena klarigo al 
la publiko kaj per starigo de plialtigita tarifo 
por kuracistaj servoj. 

êiuokaze en urga bezono la kuracisto ne 
de-vas dimanêe rifuzi sian belpon. 

En limoj de tiuj êi principoj restas tre 
vasta spaco kaj fiksado de rigidaj detalaj nor
moj sajnas neebla. Tie êi, kiel gerierale en 
medicina praktikado, individualigo estos ofte 
plej bona procedo. 

sc1enca. 
l'akvo Ciechocinek Nr. 10 iom pligrandigas 
la acidecon de la stomaka suko. 

3. Malgrau la malgranda influa sur la 
stomakan hemismon la esplorita akvo tre 
efike agas en kelkaj stomakaj malsanoj, pre· 
cipe en la g as t r i t o Îl r o n i k a s u b a c i d a ; 
êe lastaj malsanuloj la akvo rapide malape · 
rigas la malagrablajn subjekti.ajn simptomojn 
(ekz. foreston de l'apelito, ruktojn, naüzojn, 
premdolorojn k. t p .), sekYe devas esti large 
uzata êe tiu e:ï malsano. 

4. En kazoj de t r o acide c o de stoma
ka suko la akYo Ciechocinek Nr. 10 efikas 
pli malforte kaj sangeme. 

5. Enkazoj de stomakaj neurozoj 
la efiko ne èiam estas la sama: iafoje la 
esplorita akrn rapide sanigas la pacientojn, 
iafoje, kiel kutime en la neurozoj, tute ne 
influas la malsanon. 

6. L' akrn Ciechoci nek. estas tre rekomen
dinda enkazoj d'ob strukco in testa, êar 
gi sek,igas Liberajn kaj plioftajn elpuraJojn. 

ï. En multaj kazoj la esplorita akvo elvo
kis pligrandigon de kvanto de l'urino. 

Ti aldonas, ke la banloko Ciechocinek 
kusas en Polujo, apud la ge rmana limo. 

(A ûtoreferato) 
E. ch ütz (Wien). La hemismo de la 

stomaka suko dum akuta gastrito. ( Wiener 
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klin. Wochenscltr. 1909 n-ro 5). Ni povis g is 
nun opinii pri la stato de stomaka hemismo 
dum akuta gastrito nur laü esploritaj vomoj 
(Bo as, Rie g e 1), sed kompreneble tiaj esplo
roj ne solvis entute la demandon. La aütoro 
sisteme esploradis la stomakan sukon post 
proYaj matenman goj ee multaj personoj tuj 
post subita ekmalsanigo je stomako; li povis 
kolekti dum kelkaj jaroj nur 54 koncernajn 
kazojn, êar tiaj malsanuloj plej ofte tute ne 
prezentas sin al la kuracisto. Jen la rezul'a · 
toj de liaj esploroj : 

Plej ofte estis konstatita la t r o acide c o 
de la stomaka suko (24 kazoj inter 54), en 
19 kazoj estis tro.vita normala acideco, en 7 
kazoj subacideco kaj en 4 plena foresto de 
stomaka suko. 

êar la troacideco tiel ofte okazas en la 
akutaj kazoj de gastritoj, la aütoro pra ve aver
tas, ke oni ne porskribu H Cl (acidon salan) 
en similaj kazoj. D ro W. Rôbin . 

Delestre. (Parizo). Pri loka temperaturo 
êe flebitoj de membroj. (Soc. d' obstét., gy
néc. et pediat. 10. majo 1909.) La elserêadoj, 
faritaj per la termometro de Péter por lokaj 
temperaturoj, aplikata dum ¼ da horo, liveris 
la jenajn rezultatojn. 

l) Normale la temperatura diferenco inter 
la du membroj estas je lœlkaj dekonoj gis 
unu centigrada grado (inter 33 ° kaj 36 maksi
mume). 

2) En la unuaj tagoj de flebito ekzistas 
diferenco je 1 gis 4 graâoj kaj la malsana 
ekstremitato varmigas genera le gis pli ol 36°. 
Tiu 6i diferenco daüras kelkajn semajnojn, 
eè kelkajn monatojn. 

3) Kiam la diagnozo estas malcerta, la 
temperaturo, se la diteren co superas konstante 
unu gradon, povas certig1 la diagnozon de 
flebito. D-ro L. J. 

*) Vincent (Parizo). Novaj elserêadoj 
pri la ,,precipito-diagnozo" de la cerbo-spina 
meningito. (Soc. méd. des hop.1909, 22 -majo). 
Tiu êe reakcio pavas esti tre frueca ; oni ri
cevis gin en unu kazo dekunu horoj n, en 
alia kazo dek tri horoj n post la komenco de 
meningitaj simptomoj. Gi persistas dum 10-13 
tagoj kaj poste saj nas malfortigi aü malaperi, 
tial ke la organismo mem de l ' malsanulo 
fabrikis precipitantajn antikorpojn Pro la sama 
kaüzo gi malaperas êe la meningituloj kura
citaj aü sanigitaj. Kelkaj cerbospinaj likvajoj 
estas neuzeblaj, ear ili malklarigas propramove 
en la termostato. 

Kiel kontraüprovo la reakcio malestis 
kun la spina likvajo de sanuloj aü de multaj 

*) Vid.: ,,Voêo de Kur." majo, pago 87. 

malsanuloj je meningitoj tuberkulozaj, paro
titodevenaj, pneümokokaj, streptokokaj, sta
füokokaj, aü ee reagoj meningitaj senmikro
baj en la kuro de diversaj malsanoj infektaj, 
k. t. p. D-ro L. J. 

Josué. (Parizo) . Pri terapia uzado de 
adrenalino. (Soc. 1ned. des hop. 1909, 22. 
majo). Sekve de la fiziologia ago de adrena
lino oni ne injektos gin êe la hiperstreêuloj. 
Oni ensprucigas gin nek en 1a ,·ejnojn, nek 
en la traheon, nek en la pulman teksajon, 
êar, enigite per tiuj êi vojoj, gi estas tre to
ksika. 

La subhautaj injektoj estos po 1/<J mili · 
gramo, ¾ gis unu miligramo, au pli bone, oni 
absorbigos aclrenalinon perbuse po l aü 2 mi
ligr . au eê pli, tage. Ateromo ne estas timinda . 
Tamen estas prudente ne daurigi la lmraca· 
don pli longe, ol dek tagoj n. 

Per tiu kuracado oni atingas rezultatojn 
favorajn, precipe èe la kora astenio durn 
intoksikacioj. 

Jen kiamanie~e oni devas procedi ee la 
injektoj. Je r 0- 5000 k. c. da artefarita sero 
oni aldonas en la momento de la enspruc1go 
1 le c da 1/ 1000 solvajo de adrenalino, t. e. 
1 miligr. de la medikamento. La haüto blan
kigas en la loko de injekto; la likvaJo resor· 
bigas tre malrapidege kaj dume dolora sire
êigo kunestas. 

La malrapideco de la absorbado estas 
unu el la utiloj i:le la procedo. Tiamaniere oni 
evitas trc, subitan agon de la medikamento 
kaj samtempe oni daürigas g ian favoran 
eftkon. D-ro L. J. 

Les né kaj Drey fus. (Parizo). êu la 
reago je tuberkulino estas anafilaksio? (Bv1l-
letin ined. 1909, 29. 1najo). · 

La aütoroj konl{ludas jene: 
1) Pligrandigo de la sentemeco per in

jektoj de sinsekvaj dozoj de tuberkulino; 
2) anafilaksia stato pasiva, observita èe 1/.1 de 
la kazoj ; 3) Yisceraj kongestoj; 4) rnalgrava 
leükocitozo; 5) maUevigo de la arteria premo; 
6) subiteco de la reago, jen estas, mallonge 
resumitaj, la kialoj, permesantaj pensi, ke 
tuberkulino naskas ee la ftizuloj reagon, kiu 
estas anafilaksio. D-ro L. J. 

. Karl S prengler . Kuracado de tuber
kulozo per tuberkuloz-imuna sango (1.-K.) 
(Vraê . Gaz. 1909 wroj 6, 8). La imunajo 
konlraü tuberkulozo estas provizata ne en la 
sero, sed' en la eritrocitoj de sango. La sa
nulo havas imunecon kontraü tuberkulozo pro 
enhavo en eritrocitoj de tiu êi imunaJo, kies 
perdo aü plimalgrandigo kaiiza s- inklinon al 
tuberkulozô. La aütoro eligis el eritrocitoj pre
paraton7 enhavantan la imunajon, hernie pu-

------. - !!!' 
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ran sen albumeno kaj hemoglob ino, no
mis gin 1.-K. *) kaj kun granda sukc eso uzas 
gin êe ftizuloj hospitale au ambula lorie. La 
arlilrnlo de la aütoro enhavas detalan priskri
bon de la tehn ilrn de injektado de I. -K. 

D-ro Sobolev. 
i\lantaux (Parizo ) . La enhauta reago 

je tuberkulino en kuracado de tuberkulozo. 
(Tribuue med . 24. aprilo 1909). Ofte oni 
ne uzas tube rkulinon por kuracado de tuber 
kuloz o, ear oni timas tro fortajn dozojn au 
ma le oni apli lrns tro malgrandajn kvantoj n. 
La enhaüt a realœio permesas mezuri la ku
racadon per tuberkulino. 

Oni injek tas so lvajon de tuberkulino laü 
··almette po unu guto t . e. po 1/.!.o da k . c. 
en la haüton de la antaüa suprajo de la fe
muro. Sùfiêas uzi solvajojn konvene koncen
trigitajn. 

Kiam oni il'ljektas êe la sama malsa 
nulo solvajojn pli koncentiigï"tajn, la reagoj 
ricevita.i farigas pli kaj pli fortaj. ~laie , se oni 
uzas keU;:aj n tagoj n sinsek,·ajn la sa man 
solvajon, la reagoj farigas malpli kaj malpli 
iotensaj kaj tiel vidigas la progresoj de la 
irnunadC>. Oni povas tiam uzi pli koncent ri
gitan solva.îon, ne timantc la generalajn re
agojn, èiam malutilajn. 

Jen estas, kiel ekzemplo, la d0zoj kaj 
rea.goj èe unu malsanulo . 

Daloj kvantoj da luberkulino Grandeco de la rcago 
(En rnilonoj da miligramo) (En milimelroj) 

19 deccmbro ½ 6 
janua ro 1 10 

17 januaro 2·5 35 
'27 januaro 2·5 10 
5 februaro 4 'JO 

16 februaro --1- 15 
l marto -1- 10 

Oni vidas, ke la sama doz0 de --1-milo
noj da miligramo naskis reag nJn intersekve 
malk rcslrnntajn de '.:!0, 15, 10 milimetroj de 
diametro, kontraue dozoj de 1, poste 2·5 
kaj --1-milonoj da miligramo estis necesaj por 
nask i reag0n de 10 milimetra diametro, dum 
la irnunado laügrade progresis. 

D-ro L. J. 
S ch a fer. Pri kuracado de bronhaj ek

malsanigoj per oblikva kusigado. {Deutsches 
Arcltiv f. klin. Med. 1909, volmno 95). Por 
faciligi la eligadon de la sputo êe bronhaj 
malsanoj kaj precipe por eviti la kolektiga 
d0n de sputo êe spinil - kaj sak!ormaj lar
gigoj de la bronhoj, rekomendis antaü 10 
jaroj Quincke kuracadon, konsistantan en ob[i..' 

') Oni povas ricevi gin de la ftrmo Katie kaj C , 
Bibricb a, Rh, Gcrmanujo, 

k\·a kusigado de la malsanulo por kelka tem
po. Bonan sukc eson en tiaj lrnzoj oni pava s 
esperi nur tiam, se la plilarg ig0j tro\·igas en 
la malsupraj par toj de la pulmoj kaj la spu
tajo ne estas tro densa kaj gluigan ta sed oni 
ne poYas esperi efikon êe pusaj karnj. ne 
ba\·antaj bonan kornunikadon kun la bronho j. 
Komple1!i eligo de la sekr eto el la pWargigi
taj bronhoj sekvigas ne nur bonfarton por la 
malsanuloj, sed pav as anka(1 ofte sekvigi plenan 
resanigon. Oni do metu la mals anulojn tute 
horizontale sur dorso, plialtigante la mals upran 
litparton je 20-3 0 cm. ; por elsputi sufiê as 
sole turni la kapon flanken. Al tia kus igo la 
pacien.oj tre bone alkutin~igas, pas igante en 
tia pozicio 2-3 horoj n tage. ê i tiun kurac 
manieron aplikis la aütoro en 29 kaz oj kaj 
êie, kie~ estis ekmalsanigo j au plilargigoj de 
la bronhoj en la malsupraj pulmaj loboj, sek
vis au kompleta resanigo au granda pliboni 
go. Dankinda estas tiu êi lrnracmaniero eê êe 
ordinaraj bronh itoj k un abunda sekreto, pre
cipe ee pii maljunaj hornoj, kies rnalelasta 
torako kaj plimalgrand igita elasteco de la bron
hoj malfaciligas la elsputad on. Nur en escep· 
taj kazoj kapt urnigoj ne permesas tiuspecan 
kuracadon. D-ro Pets. 

1. Seme r âd (l'ralovs k é Vinohrady 
Praha).Kuracado de skarlatino per interna pre
nado de sero. 1 Rei •1Uc. de méd. t hèque. Vol. 3.) 
La autoro kuracis dum sia 6-jara agado en 
la tiea dis rikta ho pitalo l O kazoj n de skar
latino . El 7 malsanuloj, kuracitaj dum la 1. 
per iodo sen sero, mortis 17 (= 21·79¾) , 
dum la 2. periodo el 69 malsanuloj, kuraci
taj per injektado de sero morti s 6 (=8 ·69¾ ), 
dum la 3. periodo el 33 malsa nuloj, kiuj pre
nadis seron perbu·e, mortis unu (= 3·03¾), 
kiu estis tran partita bospita lon jam mortanta. 
El la lastaj 33 kazoj estis nur 5 malgravaj. 

La aüroro ne intencas aljugi al tiu êi 
metodo ian graYan terapian signifon, ear la 
sukceso rilate al malgr anda nombro da ka
zoj povas esti bazarda, li volas nur rnontri, 
lœ la antiskarlatina sero de B u j w id ee dum 
trapasado de la intesta kanal o esence ne 
sangigas. kion pruva s la sama temperatura 
reak cio, kiel ee la subhaüta injelüado. Kom
preneble la dozoj dev as esti pli grandaj, ol 
êe la injektado, ..J-0 gis 100 cm3 (plej bone 
en lakto}, kiu cirkonstanco la metodon karigas. 

La aütoro eksper imentis kun prof. Honl 
pli frue sur kobajoj k"aj konvinkigis pri tio, 
ke la prenado de la sero per la buso imuni
zas la bestojn kontraü posttempa kaj sam-
tempa infekto. D-ro Jouza. 

Thiroloix kaj Debertrand. (Par izo). 
Artika reûmatismo akuta mortiga kun hemo-
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kulturo negativa kaj estado de baciloj en la 
':Ïsceroj. (Soc. med. des hop. 1909, 28 niajo). 
Ce tiu êi malsanulo, frapita de artika reüma
tismo akuta, kiu prezentis simptomojn de 
perikardito kaj endokardito kun sangokraêado, 
la hemokulturo estis negativa, sed en la kra
êajoj oni trovis Acbalme'ajn bacilojn. 

Je l' aütopsio de l' malsanulo oni trovi 
pleuriton kaj mediastiniton serohemoragian, 
perikarditon kaj bronhiton de l' dikaj bronhoj 
sen pulmaj lezio j. 

Koncerne La Achalme'an bacilon on i 
renkontis gin nur en la organoj, kiujn la 
klinilcaj simptomoj estas indikintnj kiel side
jon de la flegmaz:o kaj ankau, po malgrand:.i 
kvanto, en la infarktoj de la renn. 

D -ro L. J. 

A 

Hirurgio. 
J. S. Brod. Unu kazo de radikala ope· 

racio de la spino bifida kun plastika fermo 
de l'aperturo en la verterbraro laü W. N. Ze
nenko. (Hirurgio (Moskvo) 1909 n-ro 145). 
Post mallonga rakonto pri klasifik:o, anato
mio, simptomatologio kaj kuraco de la spino 
bifida, B. priskribas la observitan de li kazon 
de tiu ei malsano. La rnalsanulo - knabo 
de l jaro 3 mon. La tumoro estas kovrita 
per normala haüto. La trueto trovigis en 4-a 
lrnj 5-a lumbaj vertebroj, la muretoj de la 
salrn estis kunmetitaj el la dura kaj arab.noj
da meningoj; la fino de la dorsa mijelo estis 
alr1ksita al la mureto kaj de la loko de La 
alflksigo ventumile disiris la nervoj . La sako 
estis forigita, la trueto fermita per ostaj la
menoj, prenitaj el giaj nankoj (Lau W. N. 
Zenenko). Resanigo de la vundo estis regula, 
nur ofte aperadis lal{soj. Post kelkaj monatoj 
estas ricevita la sciigo, ke la infano mortis 
pro lakso. 

S. P. Moêalov. Al kazaro de teratoj
daj tumoroj en la sakro-kokciga regiono. 
(Hirnrgio (Moskvo) 1909 n-ro 145). M. pri
skribas unu kazon de teratomo de la sakro· 
kokciga regiono êe naüjara knabo. La tu
moro estis forigita de p1.-1Jf. T1Îlov. Gi estis 
kunmetita el multaj kiswj de diversa gran
deco kun kolojda kaj seroza enh:.i.vo, el hon
droj, ostoj, parte senformaj, parte konstruitaj 
laii modelo de la longaj tubformaj ostoj kun 
epinzoj; inter la ostoj estis muskoloj kaj krom 
tio kaverna, blinda aldono, simil.a al intesto. 
Ce mikroslwpa esplorado la muretoj de la 
kistoj montrigis duspecaj : la unuj el ili estis 
similaj al bauto (multetavola epitelo, sebaj 
glandoj, haroj, papiloj), la aliaj - al muktu · 
niko. Histologia konstruo de la Îlondraj kaj 

ostaj formigoj estis konforma al la normo, en 
la muskoloj la laülarga striiteco estis esprimita 
iom malforte. La kaverna aldono estas sur· 
sternita per muktuniko, rememoriganta la muk
membranon de la intestoj ; sub gi est is glan
doj, similaj al la salivaj glandoj. Postoperacia 
tempo pasis bone, la malsanu.lo resanigis. 

P. M. Kr as in. Klinikaj observoj pri 
piko-tranêitaj vundoj de la hepato. (Hirur· 
gio (Moskvo) 1909n-ro 145). La artikolo estas 
dediêita al priskribo lrnj analizo de 13 kazoj 
de piko-tranêitaj vu.ndoj de la hepato; tiuj êi 
kazoj estis observitaj kaj operaciitaj en Ka
zanja hirurgia hospitalkliniko en dauro de la· 
staj 8 jaroj. La elstudado de tiu êi materialo 
alkond ukas la aütoron al la konkludo, ke la 
plej karakteriza signo de la vundo de la he
pato estas akuta anemio kaj ankaü la situa
cio de la ekstera vundo . La dekstra lobo su
feras pli ofte ol la maldekstra, kio klarigas 
per gia plia grandeco. La celo de la operacia 
kuracado plej bone atingi~as per laparotomio ; 
la sangado bone haltigas per suturado de la 
hepato kaj tamponado de la vundo, al kio 
favoras rilate malalta sanga prerno en la va
zoj de la hepato. La vertikalaj distranêoj de 
la abdomena mureto estas preferindaj kon
traü la laulargaj au oblikvaj. La vundoj de 
la hepato sen vundigo de aliaj organoj obser
vigas ofte. 

N. A. S in a k e v i ê . Kazo de fajropafa 
vundo de gala veziko. (Hiru,r1;io (Moskvo) 
1909 n-ro 145). Knabo de 9 jaroj ricevis la 
sargajon kugletaran en la abdomenon, bruston , 
sultron kaj tempion. En la abdomeno t:e ri
gardado estis trovitaj 4 malgrandaj truetoj. 
Malforta pulso, doloreco en la abdomeno. Ur
kaue post 2 horoj laparotomio lau ekstera 
rando de m. rectus sin. En maldikaj intestoj 
estis trovitaj 9 vundoj , 4 penetrantaj kaj 5 
nepenetrantaj; la vundoj estis suturitaj. La 
dua tranêo de la abdomena mureto laü la li
nio alba. Estis trovitaj ankorau 2 penetran
taj Yundoj de la ga la veziko; en la abdomena 
kavo estas galo. La vundetoj estis suturitaj. 
Resanigo. 

L e o n o Z a m e n h o f . Kazo de akra 
osteomijelito idiopata de la supra makzelo 
(Medycyna 1909 n ro 23). Ek:zistas tuta serio 
da inrlamoj, kondukantaj al nekrozo de ostoj. 
La makzelo en tiu êi rilato ne apartenas al 
esceptoj, kvankam en gi nekrozo okazas multe 
pli rnalofte, ol en êiuj aliaj ostoj. Nekrozo de 
makzelo ordinare estas sekundaria, la primaria 
apartenas al malsanoj tre maloftaj kaj tial la 
kazo, citota malsupre, meritas specialan atenton. 

S. St., trijara knabo el Siedleca gub . en 
Polujo, alvenis en nian malsanulejon la 24-an 
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de marto 1909. Li de,Tenas de tute sana fa
milio. Antaü du monatoj subite svelis al l', la 
dekstra vango. Tiun .êi aperon akompanis alta 
febro, sed sen iu ajn ekzantemo. Post kelkaj 
tagoj la febro êes is tamen de tiu êi temp o 
la knabo êiam havis svelintan vangon kaj 
plendis je doloro en la regiono de l' dekst ra 
makzelo. La patrino turnis sin kun li al dent 
kurac isto, kiu elsiris al li unu dekstran mola
ran denton, sed sen rezultato. Antaü semajno 
la patrino rimarki s puselfluon el la busa kavo 
kaj samtempe aperis kelkaj pecetoj da putrinta 
osto. En tia stato si Yenigis lin en la malsa 
nulejon, kie oni konstatis la jenon. 

La generala stato tute kontentiga. La 
dèkstra vango Avelinta, neniaj sangoj sur la 
hauto. La buso malfermigas tute libere. La 
dekstra proceso al eolara sur sia tuta malan
raüa sp.aco, komencante de la antaiia molara 
dento , prezentis unu grandart nekrozon, pre
skaii tute sekvestritan, el sub kiu elfluis iom 
da malbonodora puso. La malmola palato estis 
êirkaüe infiltrita, sed sen precizaj limoj. La 
ambaii nazkavoj estis tute liberaj sen iu ajn 
patologia elfluajo. 

La nekrozigintaj partoj estis facile fori
gitaj per la helpo de pinceto. Post tiu ei mal
granda operacio elfluis sufiêe abunde malbon
odoranta puso kaj sam tempe elfalis du mal
sanaj molaraj dentoj. De tiu tempo la svela}o 
de la makzelo kaj de la vango malgrandiga
dis kaj la v undo rapide cikatrigis. Post kell<aj 
tagoj la knabo forlasis la mulsanulejon kun 
tute resanigita proceso alveolara, sed ankoraü 
kun malg rand a svelajo de la dekstra vango. 

La s upre citita kazo apartenas al tre mal· 
oftaj. Laü la materialo literatura, de mi tra 
rigardita, gi estas apenaii la kvara. Gis la jaro 
1896 la osteomijelito idiopata de la makzelo 
estis tute nekonata. La unuan fojon priskri
bis gin E. chmiegelow el Kopenhé!go. Tiu 
êi autoro, kolektinte kaj esp lorinte la tutan 
kazuistikon de la nekrozoj de l' mal,zelo, ri
markis ank_oraii du aliajn kazojn, kiuj estis 
antaü li priskribitaj, kiel alispecaj malsanoj 
de makzelo . Tiuj ei du kazoj apartenas al 
Grandidier (Kassel j . 1861.) kaj al Ru
da u x: (1895). Laü la anamnezo kaj formo 
de l' malsano tiuj Ci kazoj efektive prezentas 
primarian osteomijeliton de makzelo. 

La kvar supre notitaj kazoj prezentas la 
tutan kazuistikon de la priskribata mals ano. 
La malrieeco de tiu êi kazuistiko devenas de 
tio, ke genera le osteomijelito de makz,lo, eê 
sekundaria, kiel montras la statistiko de Stan 
le y , apa rtenas al aperoj tre maloftaj . Inter la 
ostoj, kiujn atingas tiu malsano, la makzelo 
okupas trian lokon de la fino post gi sekvas 
nur pelvo , sternumo lrnj ripoj. Pro f. Hirsch -

sprung (Kopenhago) depend igas la malofte · 
con de tiu êi mal sano en makzelo de la 
speciala konstruo de tiu èi osto. Ch. Heath, 
kies supozo saj nas esti pli akceptebla, vida s 
la kaüzon de tiu êi malofteco en tre bona 
nutrado de la makzelo, kiu rice,·as sangon 
de la braneor ièa arterio makzela interna, dum 
la mandibulo, kiu pli ofte esta atakata de 
tiu êi malsano ricevas sangon de du mal 
grandaj arteri oj ne anastomozantaj inter si. 

La prognozo, opiniant e laii la kYar gis 
nun lwnataj lrnzoj, ne estas rnalbona ear 
inter ili nur la kazo de Grand idier finigis per 
morto (post 141 tagoj de la komenco de l' 
malsano) . 

Men c i'e r e (Reims). Kelkaj observoj pri 
ostokudrado kaj tefmiko de I' ostokudrado 
per agrafoj el aluminio kaj la agraiingo de 
Menciere. (La Clù1ique, 1909, n ro 8). I. es 
observoj, koncernantaj ostorompi gojn , montras 
tre kontentigajn rezultatojn de 1' ostokudrado 
ee la kazoj de primaria manko de kunigo 
inter la fragmentoj au de pseiidoartikoj. Tamen 
êe la kazoj de rompigo de la pate lo r.I. pre
feras la enringigon per argenta fadeno . IL Bone 
sciante la malfacilajojn de birurgiisto por loki 
agrafon per prenilo, M. t::lpensis agrafingon. 
Gi estas formita de sta lcilindro , malsupr e pla
tigita, por esti enmetebla en mallargajn kaj 
profundajn tranêojn. La agrafo estas tenata 
sub êi tiu parto, larga kaj dika kiel la agrafo 
per 2 flankaj risortoj . Kiam la ostaj fragmen
toj estas kontraiimetitaj, oni portas per la 
agrafingo sur la punktojn. elektitajn por la ku
drado, sta lagrafon kaj oni g in frapetas per 
marteleto: tio estas la signado. Poste je la 
loko de la markoj oni boras per helicoborilo, . 
malpli larga, ol la agrafo. Tiaro oni metas la 
agrafon el aluminio en la agrafingon kaj oni 
gm enpusas per la marteleto. Oni liberigas 
gin el la agra fingo per malampl eksaj alter
naj movadoj. La agrafoj el aluminio estas 
tolerataj kaj enitas pli kaj pü en la eiutagan 
praktikon de la hirurgiistoj . P.. Ba .dert. 

Poncet. (Lyon). Mal nova tranêo de 
Achillesa tendeno. Alproks imigo kaj alsuturo 
de la ekstremaj oj de l' tend eno post vertikala 

j kalkaneo tomio malantaüa. Pos ttempa rezultato . 
(Soc. de Cldr. 1909, 26 1najo). La operacio 
datumas de 19 jaroj . La du ekstremajoj estis 
disigitaj per 2 cen timera interspaco; la mal
sanul o terkulturisto, ne povis fari sian metian 
laboron. 

Unue P. vertika le distranêis la malan
taüan parton de kalkaneo kaj gl itigante supren 
tiun ostan plataJon je 2 centimetr oj, li tiam 
gin fiksis per elefantosta najlo ; fine li aJsu
turis la ekstrema}ojn de la tendeno . 
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Post 25 taga senmovigado er. gipsa apa
rato, sekvita de movigado de l' piedo, la 
malsanulo povis facile mars'.ldi kaj retrovi 
normalan fllnkciadon de sia artiko. 

19 jarojn pliposte la resanigo estas per
sistema. Du radiografajoj vidigas. ke kalka
neo kaj ankai:i astragale kaj kubojcio estas 
sidejo de ostito, kvankam estas neniu -mal
helpo por la kutirnaj fu · tciadoj de la piedo. 

D -ro L. J. 

Oftalmologio. 
Moisson i e r (Tours ) . Fibromo de la 

sklero (Tours Jl édical 1909, n-ro 4). La êi 
suba obsen-ado e tas pri unu rnalofta kazo 
de fibrome sur la malsupra antai:ia parto de 
la okulo. I. Klinika ekzameno: 5-1-jara suisto 
nokte frapis siai1 maldekstran okulon kontrai:i 
tabla angu1o. Li sentis tre fortan doloron, kiu 
daüris dum kelkaj horoj. La okulo montris 
neniun postsignon de la kontuzo. Post 2 mo
natoj la malsanulo ekvidis en malsupra kaj 
interna regiono de la okulo rozkoloran ma
kuleton dikan kiel pinglokapo, kiu pligran
digadis, genis la okulajn movojn kaj kai:izis 
diplopion. M. observ·s gin grandan kiel mig 
dalo, triangulan, kun rondigitaj anguloj, di
kan je 1 cm., kun proksimuma diametro je 
3 cm. Tie la kunjuktivo estis movebla kaj 
iom pli rozkolora, la tumoro estis ma1mola kaj 
sajnis kunfiksita kun la okula globo. Gi estis 
sendolora, eê dum premado. La okulaj mo · 
voj estis genataj nur mali'.upren. La kon 
juktiva for nikso malsupra sajnis pli profunda. 
Kiam la globo turnigis supren, la tumoro igis 
ekster la palpebro; alie oni ne \"idis gin. Diag
nozo: fibrome aü fibro-sarkomo Operac iita 
la 24-an de septembro lasta, gi estis facile 
liberigita de la subkonjunkfü ·aj histoj: oni 
devis tran êi la skleron kaj iom la rektan in
ternan muslwlon. Fluis malmulte da sango. 
Ne okazis gis nun rekresko. II. La bistologia 
ekzarneno montris la strukturon de fibrome. 
Oni ne po\·as nei la influon de la trai:imo, 
sed oni ne povas diri, eu tumoro disvolvigis 
unue el la sl{lero ai.'1 el la muskola tendeno. 
En la sidejo de la turnoro Ja skiera sajnis 
normala. La tumoro havis envolvantan mem
branon, neniun rnoligitan aii kistan parton 
(Rimarku, ke gi estis de fre§a deveno). La 
prognozo estis negrava. R. Badert. 

Ginekologio kaj obstetriko. 
W. Lat z k o. Çezar-tranêo eksterperi

tonea. (liVieHer kli11. Wochenschrift 1909 
n-ro l..J) La operaciaj metodoj de Ritgen, Bau

-deloque, Thomas, estis forpusitaj per la Ce-

zar-traneo de Sanger. La ,,supersimfiza aku
so" de Frank faris la unuan pason al la gran
da vico de metodoj, havantaj komuna alme
nai:i tion, ke ili malfermas la fetusujon supre 
de la eniro en la pelvon, en la distirita parto 
de l'utero. Frank precipe intencis per sia ope 
racio la eviton de peritonito, rnalfermante la 
uteron nur post definitiva fermo de la ventra 
l, avo per suturo. Proksimume perfekta estas 
la metodo de Sellheim, tio estas la pure eks
terperitonea malfermo de la fetusujo post for
preparadu de periloneo de la urinvezika fundo, 
suprensovo de la faldajo kaj malsuprens0vo 
de la veûko. Montr jgis bedai:irinde, ke tiama
niere ekzakta eksterperitonea operncio nur es
cepte estas efektivigebla. La tria, antaü unu jaro 
publil{igita metodo de Latzko bazas sur flanka 
forpreparo de la urim ·eziko en la regiono de la 
antni.'1peritonea kavo ( Cav. praeperit.) kaj li~ 
berigo - eventuale post subligado de la flan
kaj ligamentoj vezikaj - de sufiee granda 
parto de la eksterperitonea ccrvil,so . Lai:i Latz
ko estas eble per tiu ei metodo operacii 
eiujn kazojn, donintajn gis nun indikon por 
supersimfiza akuso. Kio koncernas la tri me
todoj n (Frank, Sellheim, Latzlrn), la aütoro 
pensas, ke lia metodo plej precîze konformi
gas al la principo de eksterperitonea operacio 
por eviti perit oniton. Eiel atesto <levas servi 
la fakto, ke la metodo êiam pli disvastigas. 

La duboj, kontraü la metodo faritaj, es· 
stas duoblaj. Unue la dangero de flegmono, 
due la konduto de la cervikscikatro okaze de 
poste sek vantaj na lrnj. 

Ne estas neigebla, ke ee la provizora 
komunîko de la înfektita utera kavo kun la 
paravezika kuniga histo povas sekvigi fleg 
·monon en la pelvo, tamen la malferma Yund
kuracado, ni:i drenado, rimarkinde lim igas tiun 
èi dangeron. 

êu la cikatro de la cerùkso estos · en 
dangero okaze de sek vantaj naskoj, pri tio ni 
disponas nur sufieajn fa vorajn spertojn, kiuj 
koncernas la vaginalan Cezar-traneon. Lare
zultato de la eksterperitonea Cezar-tranêo estas 
por la infanoj nepre bona. Certe, se la ope
racio havas lokon en malfruaj stadioj de la 
nasko la înfano povas lai:icirkonstance esti 
rnetita en dangeron . 

La indiko sin direktas Iaü du momentoj, 
unue laü grado de la spaca senproporcieco, 
due lai:i pli malpli granda probableco de ase
pso kaj infekto. 

La superecoj de la Cezar -tran êo ekster
peritonea estas sekvantaj: 

1. Sendependeco de la grado de la spaca 
senproporcieco. 

2. Gi estas akusanta operacio 1 farebla 



130 VOCO DE KURACISTOJ -~_;__________________ ---- -------------~ 

en eiu stadio de la nasko, okaze de dangero 
por la patrino kaj la infano. 
· 3. Gi orezentas al la naturaj fortoj la 

plej tongan 'tempon, gi do e tas efelnive kon-
servati va operacio. A 

4. êi ebligas tulan regadon de gia teh
niko en êiuj konsekvencoj. 

5. La dangero pri la difekto de apudaj 
organoj estas plt malgranda, ol êe la simfi-
ziotomio. D-ro S6s. 

Alb e rt ?11artin kaj Vallée. lntra
peritonea krevo de la veziko êe virino gra
veda de tri monatoj kaj duono, kiu prezen
tis retroversioa de la utero kaj retenon de 
urino. Urga operacio. Resaaigo. (La Remte 
Médical de Normandie 1909 n-ro 10). La 
autoroj raportas pri historio de virino, kiu su
bite, en mezo de nol{to, post terno sentis 
akrajr:i dolorojn en ventro. Venigitaj al §i post 
unu horo, ili diagnozis retroversion de utero 
kaj retenon de urino ee gravedantino de tri 
monatoj lrnj duono. Pro la gravaj sirnptomoj, 
montrataj de la malsanulino, ili pensis pri dis
sirigo de peritoneo kaj proponis urgan ope
racion, al kiu oni konsentis. La laparotomio 
vidigis, ke la viziko estas faita je kvar au 
k\Tin centimetroj kaj ke èirkaüe du litroj da 
urino estas enversitaj en la ka von peritonean. 
La vezikon ili kunkudris . La malsanulino re
saniginta estas nun graveda de proksimume 
ok monatoj. 

La deveno de tiu sirigo, preskaü senpe• 
ra, estas klarigebla nur per troa maldikeco de 
la parieto de la veziko, streêita treege. Estis 
neniu signo de gang reno, kiu povus klarigi 
la rupturon. 

La aütoroj kredas, ke ekzistas tre mal
multaj tiaspecaj obserYoj. 

D-ro Pa•net (Rotten). 

Medicino sociala. 
Pri la diagnostiko de trahomo. Gi estas 

interesplena socialmedicina temo, por kiu la 
pero de tia internacia gazeto, kiel ,, Voêo de 
Kuracistoj" sajnas tute bone tau.ga. 

Ofte la francaj kuracistoj , kaj kredeble 
êiuj eüropaj kuracistoj kies dejoro konsistas 
en la el(zameno de la elmigrantoj, miras pri 
kelkaj malakceptoj de la flanko de Usonaj 
kuracistoj. 

Multe da sipkuracistoj malpermesas la 
ensipigon al elmigrantoj, havantaj la plej mal
similajn okulajn malsanojn (sed ne trahomon) 
pro tio, ke - certigas ili - t iaj malsanuloj 
estas cette malakceptotaj en la amerikaj ha
venoj. êar la sipkompanioj punas per pun
rnono la sipl{uraciston êiufoje 1 kiam la medi· 

cinestraro amerika malpermesas la eniron de 
iu elmigranto en Amerilrnn, la sipkuracistoj 
malakceptas ofte, pro la timo de la monpu
no , êiujn ajn konjunktivitulojn. 

Mi opinias tre dezirinda, ke la Europaj 
bavenaj kuracistoj, la sipkuracistoj kaj fine 
La amerikaj kuracistoj unuecigu iliajn opi· 
niojn pri la diagnostiko de trahomo. 

Tiamaniere la preciza dJino de la ame
rika vidpunkto pri tiu malsano evitigos eble 
multe da ploroj al malfeliêaj vojagantoj kaj 
ankau kelkajn malgrandajn deontologiajn mal-

, facikcojn inter êiulandaj kuracistoj. 
Karaj amerikaj kolegoj, bonvolu ekparo · 

ladi ! Ti tre amike auskultos vin. 
D-rn Le D1tigou, 

Cherbou,r g, 33 rue de la Fontaine. 

Bibliograf.i.o. 
,,Soda Saaitara Artikolaro" (eldono de 

Pirogova Societo, IV+ 187) Jus aperis an
stataü haltigita de Moskva estraro dusemajna 
Pirogova jurnalo ,,Socia kuracisto" . ·La ,,Arti
kolaro" konsistas el 5 partoj, nome: 1. Arti 
koloj kaj notoj. ~- Sciigoj pri zemstva saniga 
laboro. 3. Nomaro de memoferintoj (medici
nistoj, malsanigintaj kaj mortintaj de l'tifoj) 
kaj suferintoj de l'registard politika perseku
tado. +. Bibliografio. 5. El la vivo de la 
Pirogova Societo. La parto 1-a enhavas 12 
artikolojn, nome jenajn: pri la profesia orga
nizado de kuracistoj {L. Granovskij), pri unu· 
igo de kuracistoj (T. E. K. A-ano P. Gra
cianov), al la demando pri kontraüskarlatinaj 
(Z. Solovjev) kaj lrnntrauholeraj (P. Rozanov) 
inokuladoj, pri izolado en lernejoj durn infek
taj malsanoj (P. Rozanov), eu havas niaj êef
urboj Moskvo kaj Peterbur~o bonajn kon 
diêojn ·por kontraüstari al la holero (V. Usp
jenskij, deputato de , ~-a ,,Regna Dumo'.'), pri 
nesufiêeco de psikiatria helpo en Rusu.10 (V. 
Jakovenlrn), pri necesaj reformoj en medicina 
instruado (L. Tarasjevie), al la seksa deman 
do ee infanoj ( r. Vigdoreik), pri medicino en 
malliberejoj (du artikuloj de N. Lobas l{aj L. 
I.), pri kuraclokoj. (E., Kurdjumov) 1'.'ar~o ~-a 
enhavas 7 lrnrespandajojn pri la dec1doJ, al
prenitaj de enlandaj (zemstvaj) reprezentan
taroj en diversaj gubernioj. La generala di
rekto de zemstva agado en lasta tem_po 
(post 1905) estas precipe stimQlata per poli
tikaj motivoj kaj la afero estas gvidata de 
tiu parto de la plej reakciema rusa nobelaro 
(bienposedantaro), kiu ricevis êe nitre gustan 
nomon ,,zemstvaj uroj". Kiel tiuj sovagaj 
bestoj, ili celadas detrui eiujn kulturajn kon
struajojn , kreitajn de antaüuloj kun grande.-
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gaj penoj post multjara laboro. Sed dank' al 
ilia malkapableco unuflunke kaj dank' al po
tenca vivemeco de Îlrme enradikigintaj inst1tu
cioj de zemslva medicino alif]anke ili ne po
vas definitive dezertigi jam sufiêe kulturigitan 
teron. Krom tio la lmlturigistoj mem (en la 
sfero de medicino kuracistoj), kontrau kiuj 
kiel kontraü êefaj siaj malamikoj precipe mi
litis tiuj ,,zemstvaj uroj", terure timigitaj per 
revolur.io, nun ne estas jam por ili tro dan· 
geraj, êar plej aktivaj kaj energiaj homoj tro
vigas en malproksima ekzilo au en mallibe
rejoj kaj plejmulto da ,,Regna Dumo" kon• 
sistas el parencaj ,,uraj" elementoj. Tial 
,,zemstvaj uroj" sentas sin nun multe pli 
trankvilaj, ol antaüe kaj iafoje eê l<omencas 
favore rilati al institucioj, ldujn ili antaü 2 ja
roj penadis detrui. Parto 3 a donas pentraJon 
en pure rusuja stilo. Tie êi vi trovos la noma· 
ron de pli ol 200 medicinistoj, kiuj dum + 
monatoj (de januaro gis majo) malsani
gis au mortis de l'tifo ekzantema, kiu epi
demie regas en Rusujo jam dum pli ol 
unu plena jaro. La èefaj kauzoj de tiu ture 

por eüropaj landoj nekonata epidemio estas : 
l. hronika plimalfortigo de la logantaro, kon
s"urnita de multjara malsato, 2. teruriga ne
priskribebla troplenigo en malliberejoj. En tiu 
êi parto de l'libro vi trovos ankaü okupantan 
J pagojn nomaron de arestitaj, kondamnitaj, 
mortigitaj, memmortigintaj medicinistoj,-sek
vo de nuntempa nia mallumega kaj senespera 
real<cia epoko... La lastaj du partoj ne estas 
interesaj por aWanduloj. Cetere la sciigo pri 
okazonta en januaro de 1910 Pirogova tut
rusa kongres<> en Peterburgo devas havi in
tereson por esperantistoj kuracistoj. Se iu el 
alilandaj kolegoj ekdezirus partopreni en tiu 
ei kongreso kaj fari raporton Esperante, Ji 
multe kaj plej efike utilus al nia komuna 
afero. ElYokonte organiza}on, tiu partopreno 
donus novan fortan antauenpuson por niaj 
enlandaj esperantistoj, p1;ecipe por Peterbur
gaj kolegoj, kiuj gis nun presl.rnu tute ne ape · 
rigis sian agadon, kiel esperantistoj. 

D-ro I{. Sidlovskij. 

K r o n i k o. 
Kelkaj kolegoj demandas, êu oni povas 

ankorau elrnboni • V. d. K." kaj ricevi nume , 
rojn de la komenco de la jaro ! 909. 'i do 
informas la legantojn, ke restas anlrnrau pli 
ol 1000 kompletoj êijaraj lrnj ke ni enkomu
ne akceptas la abonon nur de la komenco de 
la jaro, sekve êiu nova abonanto ricevas la 
kompleton kurantan . 

Kiel ni avizis jam antaue, estas bezona
taj 1500 abonoj por kompensi la elspezojn 
kaj êar al tiu êi nombra ankorau tre multe 
mankas, ni petas insiste niajn amikojn, ke ili 
ne èesu propagandi por nia organo. Se ni ne 
ba vos tiun êi kvanton da abonantoj, ni estos 
devigitaj plialtigi la abonprezon por la sek
vonto jaro (1910), ear alie la eldonado ne 
estus ebla. 

Pro la striko de postoficistoj en Francujo 
kelkaj leteroj el tiu lando, adresitaj al nia re
dakcio, ne alvenis al ni. Tial ni petas la ko
legoj n, kiuj dum la striko al ni sluibis, ke ili 
bonvolu senkulpigi nin, se eble iliaj postuloj 
ne estus efektivigitaj. 

Kelkaj kolegoj ekpostulis de ni elsen<lon 
de la Jarlibro âe Teka, kiun ni ne tenas en 
komisio. Oni sin turnu al la enlandaj konsu 
loj de Teka aii al la eldonisto: d-ro Thal
witzer, Kotzscbenbroda - Dresden. 

Okazas ofte, ke kolegoj en diversaj !an-

doj postulas alsendon de multaj propagandaj 
ekzempleroj. Ni klarigas do refoje, ke ni ne 
povas dissendadi tute senpage pli ol unu spe· 
cimenan ekzempleron kaj ke la kolegoj, kiuj 
por propagandaj celoj bezonas dekojn au cen
tojn da ekze npleroj, devas ilin antaüpagi, 
kalkulante po 1 Sm. = 2·+0 kronoj por 15 
ekzempleroj. 

La sekretario de la Teka d-ro 'vV. R o
bi n el Varsovio anoncas, k:e li sangis la lo· 
gejon kaj lœ de nun lia adreso estas: V a r · 
svio, strato Chmie lna 34 . 

Kot. G. Kraj,;; petas nin anonci, ke lia 
adreso estas: Kisinjov, strato Minkovskaja 4, 
ne Odesa, Skobelevskaja, kiel erare informas 
la Jarlibro de Teka. 

En la jara lrnnsido de la Kansasa Ku
racista Societo, kiu ekazis la 5-an - 7-an de 
majo, parolis d-ro Elmer E. Baynes pri 
Esperanto en medicino. La parolado estis tre 
favore akceptita de multnombraj kunsidanoj. 

La prez.idanto de la Amerika Asocio de 
:tviedicinaj Redaktoroj invitis d-ron M i 11 i c an 1 

ke li prelegu pri Esperanto en medicino dum 
la jara kunsido de la Asocio, kiu okazis la 
8-an de junio. 

,,La Revue Médicale de Normandie'', eli
ranta dusemajne en Rouen, enmetis en la n-ro 
10-a (de 25-a de majo) Esperantan resumon 
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de la komunikaJO de d-ro Martin kaj d-ro 
Vallée pri intraperitonea krevo de la vez iko 
ee virino graveda (Vidu nian ,, Revuon scien 
can ") . La aütoref~raton tra dukis Esperanten 
d-ro Panel. Ni gratulas al la redakcio pro tiu 
ei arango, kiu permesos al eksterlandaj ku
racrstoj konantigadi kun la laboroj de Rouen'aj 
kuracistoj. Se la redakcio daürigos tiun ei 
arangadon, ni reproduktados giajn resumoj n 
Esperantajn en nia ,,Revuo scienca", kiel ni 
jam faras pri la Esperantaj referatoj de la 
Moskva ,,Hirur gio ". Eble ankau la kolegoj en 
aliaj landoj sukcesos enkonduki Esperantajn 
trad ukojn en me .iicinaj 3urnaloj laü ekzemplo 
de la Moskva kaj Rouena organoj medicinaj . 
Gi estus precipe dezirinda ee la organoj na
cilingvaj en la ümdoj, ldes lingvo ekster lande 
malmulte estas uzata kaj kies literaturo scien · 
ca pro tiu malhelpo ne estas ~ufièe konata 
en la mondo medicina. 

En junia numero de ,, owiny Lekarskie" 
(Kuracistaj novajoj), monata j urnalo, eliranta 
en Poznan, publikigis prof. A. W r z o s e k 
el Krakow artikolon, tre favoran por Espe 
ranto kaj nia gazeto. 

Pri la T. E. K. A. ni trovis notojn en 
,,Münchener Medic. Wochenschrift" kaj en 
,, La Clinique" . 

Ôasopis Lekafov ceskych" (Î urnalo de êe
haj Kuracistoj), eliranta en Praho, publikigas 
en n-roj 23 -a kaj 2'1-a tradukon de la felie
tono ,,Popola kuracad o de sifiliso en Kam
eatko", verkita de prof. Dybowski kaj ape 
rinta en marta n ro de nia gazeto. 

D-ro ~erraton, profes0ro êe la Franca 
milita medic ina lernejo (Val de Gran), tre de
zirus ricevi fotografajojn aü radiogr::ifajojn de 
la v undoj, okazintaj dum la Rusa Japana mi
lito. Tiuj fotografa}oj uti lus al li por lia oil
ciala kurso kaj helpus al la propagande de 
Esperanto en la milita kuracistaro. Li petas 
kolegojn sendi la specimenojn, kiujn ili po
sedas, al la sekvanta ad reso : Pro f e s o r o 
Ferra ton, Val de Gran, Paris. 

* * * 
La redakcio ricevis : 
Aventuroj de la kalifo T--farun Alraf;id. El 

la ,,Mil kaj unu noktoj" tradukita de major 
generalo G e o r g e C o x. 

Lingvo internacia Esperanto. Lernolibro 
por Turkoj. 

Es p e ra nt i s ta Cent ra O fic e j o. 
Kvara Universala Kor,greso de Esperanto. 

Co ul son Ke rnahan. La infano, la 
sag ulo kaj la diablo. Tradukis D-ro O'Conno r. 

La soci~to por mov ado de fremduloj en 
Barcelono eldonis en Esp eranto g,--idlibreton 
pri Barcelono, bele ilustritan kaj enh avantan 
êiujn informojn, kiujn povas bezoni la kon
gresaj gastoj. 

La bros uro estos senpage dissen dita al 
êiu, kiu sin turnos per ilust rita postkarto al 
la adreso: Societat d' Atraci6 de Forasters en 
Barcelona, Rambla del Centre, 30, entressol, 
Hispanujo . 

D-ro estakov (Venev) alsend is 30 kro-
nojn por la supe rk osto j de la kongresa nu
mero de ,, V. d. K.". Car cetere neniu avizis 
nin pri partopreno en sufü:e gran daj k0stoj 
de la kongresa numero, nia propono, far ita 
en la antaüa numero de nia gaze to, farigas 
neplenumebla. 

f ntencas partopreni en Buda pesta Kon 
g reso Iviedicina laü sciig0 al nia redakcio: . 

l . D -ro E. Cresswell Babe r - LondGm 
W., 6.3 Brook Str. , Grosveno r Square . 

2. D ro Blaizot - Doulon (Loire Inf. ) 
Franc ujo . 

3. D-ro Godlowski - Lisko, Galicio
Aüstrio . 

4. D-ro Koposov - Simbirsk, Rus ujo . 
5 . D·ro ·estakov - Venev, Rusujo. 

Karaj kolegoj ! 

Por la unu a fojo ni sukcesis enko ndu ki 
Esperanton en rnedicinan kongreson . Nia ling
YO estas akceptita por la sekciaj raportoj en 
la Buda pesta Ko ngreso; ni jam havas 10 ra
portantojn. La fina rezultato dependas nun 
de la nombro de eeestantoj. Ni do insiste pe
ta s é:iujn anojn de la T. E. K. A., al kiuj g·i 
estos eble, ke ili a 1 est u la l'i'. on gr es on, 
des pli ke la Budapestaj kolegoj preparas spe
cialajn kunsidojn k. t. p . 

Bonvolu do sen pro k ras te sen di 
Vian aligon al D-ro W. Robin - Varso
vio - str. Chmiel na 3..J., ear tio estas necesa 
por aran~i kunajn vojag ojn le t. p. 

Kun la plej koraj salu toj . Viaj sindonaj. 
Prof. D-ro M. D or 

Prer:.idanto de la T. E. K. A. 

D- 'YO Tifi. Robin 
Sekr , tario de la 1. E. K. A. 
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Listo de la abonantoj. 
(Daürigo) . 

De d ro Fromageo t cl Beaun e ni ricevis la 18-an de j uni o 226·8 Kr . por 63 novaj abonoj. Samte mpe 
a lsendjs d-ro Frornegeot adr esaro n de 64 Teka-aaoj , abonintoj, en kiu !amen troviga s T eka'a noj , kies abonpago 
jam p li an laue es tis s olvi la, nome P. T. Jose Porez Lopez, Boudin, Kan ner, Rotbschu h, Klippers (Berlin), l<lip
pe rs ( Mlinchen), Kullach Schwab , Breigc r, Kleidcr, Scbwcr tzel, Rebrov. Es tus do 11 abono j superflue pagit aj ; 
sed en la listo trovas sin nomoj nur de 8 el la aboni ntoj, cilitaj en la antaüa n-ro, por kiuj d-ro Fr omageo t 
mendis abonon kaj mankas 2, nome F rinas kaj Silva. Sume do es tas s uperpagi taj 9 abo noj. Novaj ad resoj es tas: 

P. T. Teka'anoj: 91.0. De W reese (Antve rpeno) 91 1. Bro eckae rt (Antve rpeno ) l '.l. Cuvclies (Wesh 
nalle) 9 13. 11looas (Anlve rpen o) 9 14. Moorkens (Bercbe n) 915. Jedlicki (T{ielce) 9 16. Jankowsk i (Kielce) 9 Jî . St ec
kiewicz (K ielce) 9 18. Adlon (Iow a) 919. Liso wsld (Uman ) 920 . Welhav en (Gr instad) 92 1. Fors ter (Miinster ) 922 . 
Scb li eke □ niede r (Schwalb ha usen) 923 . Ollen dor f (Altona ) 924 . Lun dstr ürn (Stockholm) 925. Rodrigues (Rio-de Ja
neir o) 926. Cada n l (Rio-de-Janeiro) 927. Dawson (Baltimo re) 928. Bartlett (Cb:cago) 929 Straigh t (Hast ings) 930 . 
T 11r,kerman (Îlevel and) 931. Bothwell (Kin gs ton) 932. Rose nlh al (Jav a) 933. Keslo n (Arlingto n) 93+ . Case y (Le
banon) 935. i\1 c Kee (Cincinnati ) 936. Ranosm (Ne\\'ayo) 93ï . Gill man (Dublin) 93 8 . Fl eming (Du blin) 939 . l:len
son (Dublin ) 9..0 . Pim (Dub lin) 94 1. Bradshaw (D ublin) 942 . Atkinson (Du blin) 943. Wheeler (Dublin; 944. Ball 
(Dublin) 9-15. Eccles (Wicklow) 946 . Goga rty (Dublin ) 947. Smith (Dublin) 948. Cat ri ll (Dublin) 9-19. Car ton 
(Dubl in) 95'.J, ·wa tlace (Louisville) 951. Drost enfels (Morto n) 952 . Alfven {Stockhol m) 953 . Aspearen (Stoc kholm). 

D-ro Sidlovskij el Moskvo pag is por P . T . Te kaa.noj: 954. Neoke sa rijskij (Romanov) 955 . Malig i.n 
(Vetlug a) 956 Asnes (Peterbur go) 957. Mo}ajev (Peterb ur:go) 958 . Î{oros enko (Rjese tilov ka) . 

Senp ere sendis abonon P. T . : 959 . Barba (~leks iko) 960. Kelner (Rtiseevo) 96 1. Vois in (Fi nis tère) 962 . 
Hottin ger (H6d sàg) 963. vVrzos ek (por Akade mio de Sciencoj en Krakow ). 

La listo estas fermita la 20-an de j~nio. 

Grava avizo. 
La tentptirt10 i,or alsendado de manuskr iptoj po r la sekvonta nume ro es tas la 15-a de ju lio . 

Ban-kaj Aerkuracejo 

TRUSKA WIEC 
en Galicio - (Aüs tr io). 

Banoj: salakvaj, sul!uridaj, karb onacid
gasa j, fer-mar êaj. 

Akvoj por trinki: fersalaj, salamara j, 
salglaüberaj kaj oatr -alkala diureziga 
fo nto de ,,NAFTA". 

Enspiradejo: salakva laü sistemo de 
Wassmuth . 

Klimato: apu dmonta (405 m. alta ebe
na} o), milda, se[lventa, seka ; abun 
dec o da arbaroj foliaraj , pinaj kaj 
abiaj, da montoj kaj montego j. 

Logejoj komforta j, Banaj adapta}oj 
eminentaj . 

WALLISCHHO F' 
Maria-Enzer sdorf am Gebirge 

ap ud VIENO (en distanco de 1 horo) 

SANIG[JO tre bele lokita, por ku-
[ , racprocedo fizika-dieta. 

Bonegaj kuracsukcesoj . 
P rospe ktoj germ anaj kaj Esp er an-

ta j volon te elsenda taj senpage:J 

Carl SeyjertlL D-ro Marius Sturza 
posedanto . œ fkura cis to . 

lndikacîoj: Anaernia, Arthrit. rheüm., Obesitas , Lues , 
Scro ph ., Diath. urica, Peri - endo - et myocard it., 
Catar . et aton. intest., Haemorrhoid., Neüralg ., Ischias. 
Laryngo- tracheit., Bronchit. cat. chr., Asthma bronch, 
et cardiac., Emph ys. pulm., Nephrit., Pyelit ., Cystit., 
Choie- Nephro- et Cystolithiasis., Hypertr. prost., Pe
ri- para - et endometrit. - Adnexitis chronica . 

Bana sezono: daüras de 15-a de majo gis fino de sep · 
tembro. 

Jara frekven co : kvar miloj. 
Bankuracistoj: Dro E. Krzyza nowski 

kaj D-ro T. Pras chil (parolas Esperante ). 
Brosuroj estas senda taj füutempe senpage al dezira ntoj de 

Ban-Direkcio. 
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ELEKTRO-KOMPANIO ,,SANITAS" 
BERLIN N FRIEDRICHSTR. 131 D, 

• ECKE DER KARLSTR. 

PLEJ OR.ANDA FABRIKO EN LA MONDO POR KOMPLETAJ AR.ANGO.I EN 
FIZIKALA.I KUR.ACINSTITUTOJ. 

:: :: Fabriko de elektrornedicinaj kuracgi mnas tika,i kaj h idroterap iaj aparatoj. :: :: 
Filioj : Düsseldorf, Graf Adolfs lr. 8 . London W., 61 New Cavendisch St reet. 

~ o t ax-~tintgen-Jnstrumentara 
ankaü por senpera aligo al turno· kaj sango -fluo 
NOVAJO ! sen transformilo OVAJO ! 

RÔNTGEN-APAR.ATO DE PLEJ SIA\PLA KONSTR.UO KAJ PLEJ FACILA MANUZO. 

MOLTOSTF\T 
SEN TERFERMO.PREZO NEPLIALTIGITA. 
PJcj multeflanka aliga aparat o po r Ciuj 
clck traj fluoj , aplikeblaj de la ku racis to : 
gatvan iz. (elek t roliz o, kat afo rezo) , (sin u 
sojd.) farad ., galv.-farad., elcktr. kvur eeJaj 
ban oj, hidro-elektraj plenaj kaj partaj ba
noj, kau tiko, endoskopio, bîrurgiaj opera-

ioj (frez:ido, C::izado, borado. trepanado, 
segado kaj v"ibromasago). 

uperecoj: Certa e,·ito de la dangero de 
terfermo. 

).laako èe iu ajn malfermajo, pro tio: 
Absolu ta senpol\·eco kaj certa uzeblcco. 
Plcj preciza gradigo de tiuj (Iuospecoj 

(turnoreost.atoj). 
Tre farta motoro. 
Plej granda spacosparo kaj plcj facila 

t ran portebl eco . 
Miliamperometro kun 8 mezura rnngoj. 

l're1.o: Multostat se n terfe rmo por kon
stanta fluo 110 Voltoj M. 860 . 

Multostat se n terferm o por §ani;fluo 
120 Yo ltoj M. 460 . 

Rotax-lnstrumentaro por turno- aü sango-fluo 
sen transformilo. 
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1 f .. ,, Nova elektra 
" 0 0 varmaera dus o. 

NOVAJO ! DOZEBLECO DE LA INTENZO KAJ 
DE LA TEMPEJ{ATURO 

de aerfluo per almeto de tuboj je diversa elradia aperturo. 

Superecoj : 
yarma aero tuj post enigo . 
Ciama uzopreteco. 
Facila transportebleco 1 ·5 kg. 
Aplikebleco en eiu loko kun elektra konduk o. 
Absoluta seno doreco. 
P lej malkaraj, faci le ernangcblaj 
Provizaj hejtiloj (1 M.\ pro t io: 
Se nlima funkci ebleco . 

1cniuj kostoj por instaia do. 
Plcj malgra ndaj kostoj de aplikado. 

Prov izaj hejtiloj l\l. 1·-. 
Almetaj tuboj je di versa g randeco de la aperturo po 1Yi 5 ;\T 

Prezo M. 60. 

X..- êiumonate Rontgenkursoj por kuracistoj kaj kursoj kun elmontroj pri la 
elektromedicino en nia auditoriejo, Berlin, Priedrichstr. 131 d. Ecke Karlsstrasse. 

APOTEKO SUB ,,ORA AGLO" 

i J. W E W le 6 R S 1( 1 
!!il sub dire lcto de d-ro Ludoviko Wewiorski 

!!il Lw6w, str. Halicka 5. 
- Telefono n-ro 345 
!!!l rekomenda s am puletojn , plenigitajn je stcr ilizi taj me-l!!l dikamentoj par ~ub hautaj injektndoj : 

- l ) Alkarsodilum purum, respon das p!ene al 
J!ll A,-sycodile Leprince, ampuletoj enhavantaj: 
fil! Aqu ac dest . steril. lccrn., Natrii kakodi!Ïci 0 ·05. 

-Jill 2) Neo-alkarsodilum, respondas plene al Neo- !!!l 
a,-sycodile L ep,·ince, ampu letoj, enhavantaj: !!il 

!!il Aquae dest. steril. l ccm., Natrii metylo-:irse· -
!!il nici (Arrénal) 0·05 . !!!l 
- 3) Alkarsodilum ferratum, respon das al Fe,·· !!il 
!!!! mcodile Lep1·ince, ampuletoj, enhavantaj: jjjj 
!!il Aquae dest. steril. l ccm ., Ferri kakodilici 0·05. = 
:_1111 4) Alkarsodilum mc1dificatum, arnpu letoj, !!il 

enh avantaj: Aquae dest. steril. 1 ccm. Ato- :_1111 !!il xyli o ·05. 
!!il Miaj ampuletoj, pakitaj po 10 pecoj en skatole - !!il 
- toj, koncerne la eksteran formon egalas al la !!il 
!!!l francaj kaj krorn tio estas treege zorge dozitaj jjjj 
filI kaj sterilizitaj kaj la saloj, uzataj por produk- = 

tado, kelkan fojon purigataj. !!il 
La prezoj de miaj arnptùetoj estas preskaü duone !!il 

malpli altaj ol la fran caj : -
10 amp. Alkarsodilnm . . . 2·- K 1·- rublo 2·- mk. !!!l 
10 amp. Neo-alkarsodilum . 2·- K 1·- rublo 2·- mk. jjjj 
10 amp. Alknrsodil . ferrnt . 2·- K 1·- rublo 2·- mk- = 
10 nrnp. Alknrsodil. modif. . 2·so K 1·2s rublo 2•50 ml(. m 

LI\ ~tVOO 
internacia monata literatura gazeto kun la 
konstanta kunlaborado de d-ro L. L. Zamen
hof. Abonprezo jare 7 fr. Adreso de la ad
ministracio: Hachette & K-o, 79. Bd St-Ger-

main, Paris. 

Anstria konsnlo de la T. E. K. A. ..__, 

D-ro Maurus fiscb 
kuracas, kiel en la jaroj antauaj, en 

fraoceosbad (Bohemujo) 
Palaçe-Hotel. 3 - 3 

Rumana Esperantisto 
Oficiala êiudumonata organo de la rumana 

Esperantista Societo. 
Jara abono: 2 Sm . Redakcio kaj administ ra· 

cio: Bukaresto, 5 Str. I. C. Bratianu. 

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

Grandfamajn kaj ordinarajn vinojn, 
blankajn au rugajn, kiujn li rikoltis, liveras 

je moderaj prezoj 

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

4-3 

~~~~~~~~~[G'"~~~ 

Esperanto 
Duonmonata internacia gazeto. 

Direkcio: H. Hodler, 8, rue Bovy•Lysber gi 
Geneve. 

Frezo jare 1 ·20 Sm. 
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AACHENV 
(Aix-la-Chapelle, Aheno, Aquisgra n). 

La tuta11 jaro11 mi akceptas en mian dornon ban 
vizitan toj n por kur acad o fizika kaj dietetika. 
Indikacioj : üuto, Reiimatismoj, Malsanoj de 
l'haiito kaj de la sango, de la nerrn j , tro-

piklandaj suferoj. 
Korespond ado : angle , France, Esperante , 

german e, hispane, holande, ruse. 

D-ro t. Rothschuh 
Kuraca Peosiono . 12- 1 

lnternacia Scienca Revuo 
mona ta gazet o. Abonp rezo jare 2·ï5 Sm . Ad

minist rejo: lnternacia Scienca Oficejo, 8, rue 
Bovy-Lysberg, Oeneve. 

Mediziniscb. Licbt

& Herz- u. Nerven- l icnanstalt 
vormnl s : ROTES TŒEUZ 

Chirurgisch - urologische 
priva tklinik 

von Dr. A: FREUDENBERG 
Berlin. W. Apostel -Paulusstrasse Nr. 12_ 
Kur acejo por '2 Uj malsanoj de l' urinorga
noj. - Ope racioj je reno, veziko, prostato, 

urintub o, test iko k t. p . Tri klas oj_ 

===== Pros pekto Jau deziro. ===== 

,,POLA ESPERANTISTO" 
l\tONATA GAZETO, ORGANO DE POLAJ ESPERANTISTOJ. 

'R_edaktala de D-ro .S:eo~o ,Zame~hof. · 
LA ABONPAüO 

Jare sen la ,,Liter. Aldono" - 2 rb. - Sm 2, LO 
Kun la .,Litcratura Aldono" - 3 rb. - Sm 3,15. 

Kun la po §ta transsendo. 
ADRESO DE ADMINTSTR.: 

WARSZAWA (VARSOVIO) str. Hoza Nr. 20. 
(RUSA POL UJQ). 

V ■ l por lumkuracado 
• • f\ U fa (f JO por malsanoj del ' koro 

kaj de l'nervoj. 
notaue: RUGA KRUCO 

51 Luisenstrasse B € R l I N N W. 6 Luisenstrasse 51 
c. 

Sekcio por Jumkuracado 

E lekt ra lu mo per elektrodoj de lia rbo, fero, hidr~ • ~o. 
Lum o de Roent gen . Racliado cl' Arsor.val kaj de Ou
din, l{adio -banoj k . t. p. Kontraü artrito, n ümallsmo 
nt!ürnlgio, isk ia lgio, furunl:ulozo. diabeto k. t . p. 

Sekcio por malsanoi de l' koro kaj de I' nervoj. 
E,ploroj per radioj de Roentgen kaj konstaLO de la 
agado cle I' k, ro B moj ku n karbacido kaj ~pru cba 
noj kun pinburgJnoj. Elek traj banoj por la tut a korpo 
b1j por a parta j mernbroj . Vibromasl!gJ k . t . p. 
La kuracado plene anstafaüas restadon en Bad 

Radiado kaj iotograiado laü Roentgen. WiesbJden, Teplitz, Nauheim, Cudova. 

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

r 
Dir ektor o: D-ro Brei ger. 

SANATORIO 7 
de D=ro K. DLUSKI 

en ZAKOPANE (ûalicio-Aüstrio) 
po r brusta j mals anul oj 

malfermita tutan jaron. 
Bela perspektivo al T a t ra j 111 o n t o j. 
La êambroj suden turnitaj . - Centrala ha j

. tigado, elektra lumi gado, konduk oj de mal
; vanna kaj varJna akvo sur êiuj etagoj, elek

tra lifto, por desinf ekta kamero , êamb ro j por 
apartigo êe infek ta j malsanoj. 

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

loj en: Ia instituto. 
La prezoj tre modetaJ komencante de 11 1 
kronoj por logejo, peusiono kaj kuraca~ 

DRUKARXU. UDZLU,OW.1-, LWÔW , KOl!EH 'IlLl. _o, 



Nro 8. AUGUSTO 1909. ii. Jaro. 

VOCO DE KURACISTOJ 
Monata organo por internacia korespondado de Kuracistoj en aferoj profesiaj, 

etikaj kaj social-medicinaj. En wmieco estca1 f 01·to 

Adre so de la redakcio kaj admin istracio: 

D-ro Stefan Mïi,ol'ajsl:{i 
Lwow, Strato Sniadeckich Nro 6 

Aüstrio-Oalicio. 

Ori gin ltl aj artikol oj. 

ENHAVO: 

Eliradas la 1- an de eiu monat o. 

Abo np rezo jare : 1·5 spe smilo = 3·60 

kr onoj aüs lriaj = 3 markoi - 4 fraR· 

koj =3s ilingoj = I ·5 rub lo= O 75d olaro. 

13 

D-ro Briquet (Armentières). Batalado kontraü senrajta praktikado de kuracarto en Francujo. -
Tnternacia enketo pri sekrelo profesia de kurac isloj Opin io de d ro Ac b i J I e T e 11 i n i ([talujo ) . - D-ro S. G. 
Ko g an (Ruza) . La zemslva medicino en Rusujo . 

Revu o scicnca . . . . . . 1-l l 
Interna medicino. W c 1 e m i 11 s k i j. Epiforo idiopata nazala - Z w e i g. Pri kardiospasmo . - H e Il· 

ri que z, G. Dur and kaj P i erre Wei 1. Tri kazoj de serofibrinoza pleürito, kuracitaj rer subbaütaj injektoj 
de plcüra LikvaJo. Resorbo de !' eksudato. - G. A T vas in ce v. Pri opsonina ruontrilo èc Îlolero . - M. D. 
Tu §in ski j. Pri reakc io de ku nligado de komplernenlo èe Azia holero - Doche. lntoksîkoj per ostroj en 
la pcriodo de lrajo. - H. Me y e r. Pri t. n. ,,dispepsîo fermentacia intesta". - l'i n c 1 es !'ri kliniko kaj pa
togenczo de lie! noma laj ,,urinacido-doloroj ". 

Hi,w ·gio. R. F r an c k. Spcrtoj pri narkoto. - A. Passo,-. f-'ri la ferma de os!:vundoj post ant ro• 
operacioj. - André. Trauma hidartrozo de l' gcnuo, kuracata per akt ivaj movadoj de la fcmu,·o kaj senmo
vigado de l' ge nuo. 

Oftal inol,gio . Jan J u r k o vs k i. Surfacoj toraj kaj ilia apliko al okulvitroj. 

Giinelcologio lcaj obstetrilco. V a j n s I c j n. Laktagolo kiaj fl'ia lakliga efiko. - ~I. Pa\' 1 o s k i Kazo de 
vagino duobla. 

Mal.smioj hoi'J!oj knj vene,·aj. B Tl au mg art en. Pri interna kuracado de s ifiliso per sozojodol-hidrargo 
kun rima rkoj pri hidrnrg -haütbrulumo. - Bru n s 1wj H n I bers ta dt e r. Pri praktika signifo de serodiagno· 
zado èe siflliso. - Les s e r. Pluaj rezultatoj de la scrodiagnozi.do de s ifiliso . - Z i e I e r. Pri tiel nomata ,lu
pus pernio". 

llledicino ek8peri1ne1tl.a Pozzi. :--!ovaj eksperimentoj de Alexis Carrel pri su turo de sangvazoj lrnj trans· 
lokigado de organoj kaj membroj. 

Sociala lâgieno. La plej signifaj reznlla(oj de la kankra sta(istiko. 

Kr oni lw .. . .. 
Kalenda -1·0 k ong resn 
K mn un il ui joj de T. E. K . A.. 
List o de lu, abon an toj. 

147 
148 
l -l9 
1-19 

Feliel.ono. Br o n i s I a w P il s u d s k i Nas ko, gravedeco kaj aborto ee la logantoj de la insulo Sa· 
halin (Daur igo). - D-ro Jan St el J a - Sa w i e k i. La paradizo de Mahometo. - Humorajoj . 

.. 
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Batalado kontrau senrajta praktikado de kuracarto en Francujo. 
La kuracistoj en Francujo , same kiel mi 

pensas, en êiuj landoj, tre plendas pri la re
sanigistaêoj, êarlatanoj kaj pri èiuj , k.iuj senrajte 
praktikas la kùracarton. Bedaürinde estas tre 
rnalfacile batali konkaü ili, èar kurac istoj tro
vas nek êe la jugistaro, nek èe la estraro la 
subtenon, kiun ili rajtas postuli . 

Unue la alvoko de kuracfusi toj en Fran
cujo ne estas punata,sed nur la kulpo. Ekzemple 
estas neeble persekuti la aüt orojn de la èarlata
naj anoncoj, kiuj plenig as la gazetaron ; same 
estas pri la afisoj. La sind ikato de la kura
cistoj de la departemento Seine \'ane sendis 
plendojn pri tio al la jügist aro kaj nia sen
poveco pri tiu punkto estas absoluta kaj tute 
,;erta. 

Due, por ke la senraj ta praktiko de la ku
rac arto estu punata , estas necese, k e g i estu 
kutima. Sed se estas ofte facile konstati unu 
kazon de senrajta praktik o per la eeestintoj, 
kiuj bon volos atesti , tre ofre esta s malfacile 
trovi atestantojn por kelkaj tiaspecaj kazoj. Por 
pruvi la kutiman senra j tan praktikon, la plej 
simpla rimedo es tus sendi dungitaj n agentojn 
al la èarlatanoj, por peti medicinan konsilon, 
sed la lego malpermesas la provokadon de la 
delikto kaj tiaspeca j pruVoJ estus senYaloraj. 

Senrajte praktilrnntaj la kuracarton estas 
multegaj. Ne kalkulante Ja apotekistojn, kiuj 
preskaü eiuj disdonas êiutage medic inajn kon
siloj n (kaj de kiuj êiu aparta estas, por tiel 
diri, devigata fari lion, kion faras liaj kolegoj, 
por ke li ne perdu sian klientaron ), meriras 
atenton la enartikigistoj, la êarlatanoj, la 
mag netizan toj , ofte pastroj kaj monahinoj 
k . t. p. 

La enartikigisto j kaj resanigi stoj ofte 
heredas la kuracfusistan metion de siaj patroj 
l<aj praktikas precipe en la kamparo . E stas 
ofte tre malfacile persek uti il.n. èar ili pose
das grandan influon , kiu kaüzas . ke antaü 
la publikaj balotoj ili esta s ezirinda~ agentoj 
kaj pro tio trovas sub env:i Ce la- est raro. 
Antaü nelonge la sindikato de la kuracistoj 
d'llle-et Vilain e penege atinui a kondam non 
de la urbestro enartikigL o ka~ de a ~enerala 
konsilanto kura cfusi ro '. 

La èarlata noj, kiel . · ct· - • p enig as la 
gazetar on je siaj anon oj. I ·aJ kli n oj estas 
multegaj , sed ili es tas nekonaœ~ . Po r batali 
kontraü la earlatanoj es~ :ie"'ese haù apo
gon de la jug: 'aro, fari è" 1 ·aj dornoj vizi
tojn, laülegan ek.kap 0:1 de a e eroj kaj la 
kond amnoj. e · · es::a akir:ra· . e ·as ofre tiom 
malgrava j , ke ih ·a·w ser-oj. 

La franca lego fUna- 'a kura iston, kiu 
per sia cLplomo _:rma_ a .:.ar a~anon sed plej 
ofte estas tre malfac· e elmon ri la ligilon, kiu 
unuiga ilin a baü. 

Por p'i ne ba·al. la Cnuigo de la ku
racis taj sinài.ka _oj e Franc ujo anraü nelonge 
iniciat is kongreson f0r a halrig o de la senrajta 
prak tiko de la lrura rto kaj tuj poste estis 
kre ita speciala oiice: • direkt ata de la sindona 
doktoro Cb. e -a.,o--r Tiu oficejo kolektas 
èiujn dokumemo'n :-a· faktoj n, pri kiuj la 
kuracis toj skri as a; .:- kaj kun la helpo de 
adv oka o: gi :.. rrrma_ kaj gYidas la sindika· 
tojn , kiuj s ,e laü e,1-e po,·as persekuti la 
kulp ulojn. 

D- ro Briquet (Arm entières.) 

lnternacia enketo pn sekreto profesia de kuracistoj. 
lfa!ujo. (Fino). 

Art. 40 . Se la nutristin o j am estas in
fektita , oni devas denun ci la okazon al la 
estraro (Art. -l-5 de la !ego 18b8 lrnj . Art. l'.29. 
de la Regularo 190 1) kaj konsili al la nu -
t1·i tino dau rig i la nu tradon komencante la 
taügan kuracadon. 

Art. 42. La ku racisto deva s ga rdi la pro
fesian sekret on ankat'1 an taü la familianoj de 
la paciento kaj antaü ilia servist aro ; tamen · 
se la rnalsano de la kliento estu tia, ke gi 
povus malutili al la kum ·i,·antoj, li devas in
formi la domestron. 

Art. 43. Se la kuracisto ekkonas grave
digon au veneran malsanon ee persono neplen-

1 aga, ii de,·a s kons ili al la kuracato, por lia 
propra utilo, konfesi tion al la gepatroj. 

Art. -W. 1,;:onstatinte êe servisto komuni· 
keblan malsan on, la kuracisto antaüe konsi
los al li eks igi propramo ve el la servado kaj 
rezen·os al i laü la okazo averti la dom
estro n. 

Art. -1-5. La kur acisto, komisiita kuraci 
o11cistojn kaj labori tojn de publika aü pri
vata ad minista cio aü de industri a fabrikejo, 
labo rejo k. t. p., ne estas devigata malkasi 
la kyaliton de la malsa no de oficistoj al la 
direktoroj au mastroj, escepte se gi estus ko
munikebla, 

Art -1-6. La kuracisto de la asekuraj kom-
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panioj ne estas ligita de la devo de selueto 
rilate al la Societo de asekuroj . Kontraüe la 
ordinacianta kuracisto ne estas rajtigita mal
kasi la kaüzon de la morto de la kliento ase• 
kurita, krom al la vidvino kaj al la gefiloj, 
esceptinte se la malsano estis sifiJiso. 

Arl. 47 . La kuracisto, ricevinte jugan 
komisian, deYas kanse 1Ti sekreton pri la re
zultatoj de la enketo, se la jugestraro decidis 
ne daurigi la proceson kaj en eiuj akazoj tiel 
longe, gis kiam la juga decido ne estos pli 
prezentebla al la apelacia au kasacia tribunalo. 

Art. 48. La kuracisto, vokifa en jugejon, 
por atesti pri faktoj, pri l{iuj li sciigis dank'al 
sia profesio, estas rajtigita uzi la privilegian, 
l{iun donas al li la lego (Art. 228 de la lrndo 
pri puna procedo) kaj rifuzi atestan pri tiuj 
faktoj kaj tion li clevas fari ankau, se la de· 
mando devenas de la interesata persono. 

Lega parta. 

Artikolo 139 de la puna lrndo. 
La kuracista, la hirurgiista, la alcusistino 

kaj alia sanitara persona, kiu donis sian pro· 
fesian helpon en la kazoj, povantaj prezenti 
la karakteron de krimoj kontraü aliulo kaj 
kiu preterlasas aü prol<rastas informi la ju
gan estraron aü la policon, estos kondamnita 
je monpuno gis 50 frankoj, esceptinte la ka 
zon, en kiu la informa estus elmetinta la fle· 
gatan personon al puniga procedo. 

Art. 45 de la lego de '.L!. dec . 1888. 
êiu kuracisto, kiu ekobservis aü eksu

spektîs komunikeblan aü infektan kaj dange
ran malsanan, devas tuj gin denunci al la 
komunumestrn kaj al la sanitara oficisto de 
la komunumo kaj ilin helpi, se necese, ee la 
plenumo de la plej urgaj arangoj, indikataj 
por malhelpî la disvastigadon de la malsano. 

Art. 228 de la kodo pri kriminala procedo. 
La advokatoj kaj prokuristoj ne povas 

(alie la proceso estas nuligita) esti devigataj 
atesti pri la faktoj kaj cirlwnstancoj, pri l{iuj 

ili sciigis nur per konfidenciaj de la klientoj, 
dank'al la plenumo de siaj oficoj. 

La samo valoras pri la medicinistoj, Î1i
rurgiistoj kaj aliaj sanitaraj oficistoj, farmaciis
toj, akuSistinoj kaj pri iu ajn alia persono, al 
kiu pro gia profesia kaj stata au ofico iu 
sekreto estas konfidita, esceptinte la kazojn, 
en ziuj la lego devigas speciale informi la 
publikan estraron. 

El la antauparolo de la verko notindaj 
estas la sekvantaj frazoj. Brouardel diris, ke 
en ltalujo la profesia selueto ne ekzistas. Tiu 
èi aserto estas tro absoluta, sed gi apogas 
sin sur fundamento de vereco, êar neniu 
neos l<e la plimulto de niaj kuracistoj ne pa
vas precizan kaj konscian komprenon de 
êiuj devaj, altrudataj de la profesia sekreto. 
Tre ofte la publiko petas de la lmracisto in
formojn au opinion pri la naturo, daüro kaj 
kuracado de la rnalsana de iu kliento kaj ne 
malofte la kuracisto donas al tiu ei lrnj al.tiu 
detalajn raportojn, kiujn li devus prisilenti k. t. p . 

La plejmulto de la kuracistoj malkasas 
la sekreton pro simpla rnalseriazeca; ne man· 
kas kuracistoj, kiuj rakontas la ,,belajn ka
zajnu, observitaj n de si, pcir doni al si gra 
vecon kaj montri sin malnovaj praktikistoj. 

Kaj okazas ofte, ke la rnalsanuloj kun 
grava monofero alvokas al si malproksiman 
kuraciston, por malhelpi la diskonigon de sia 
malsano al la tuta urbo .. 

La diversaj italaj kodoj deontologiaj, l<iujn 
ni tralegis, ne enhavas pli, ol unu aü du arti
kolojn pri la profesia sekreto . Gi estas eks· 
ponento de la malgranda honoro, en kiu la 
sekreto estas èe la italaj kuracist• •j. 

Ni traktis prefere longe la demandon, por 
atentigî pri gi la kolegojn ... 

En F rancujo eê tiu êi kodo sajnus tute 
elementa kaj nesullèa, êar tie la profesia se· 
krèto uzas grandan estimon. 

D-ro Achille Tellini 
Udine. 

La zemstva medicino en Rusujo, 
L 

Par komprenigi la devenon kaj esencon 
de la ruslanda ,,zernstva" medicino en gia 
nuna forma, ani devas diri antaüe kellrnjn 
vortojn pri la .,zemstvo" mem. Tiu-èi insti
tucio komencigis (1865) ,,en la epoko de 
l'grandaj reformoj". Tiel oni nomas ee ni la 
serion de internaj politikaj reformoj, lüuj ape
ris tuj post la elliberigo de la kampularo el 

la servuto, kie[ gia scnpera rezultato. Unu 
el tiuj reformoj estis do ankau la starigo de 
loka landa memregado, kiu ricevis la nomon 
,,zemstvo~. 

La unuon de laka Ianda memregado pre
zentas la ,,zemstvo de l'ujezdo" 1) . Gi zorgas 

1) La ,,uj ezdoj" (= dis!riktoj) estas partoj de 
la gubernio, enhavantaj rnalsaman kvanton da terlando 
kaj log-antaro. Ekzemple Moskva gub. konsistas el 13 
tiaj 11ujezdoj"; Moskvo, Kolomna, Podolsk 1 Ruza k.t,p, 
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pri diversaj lokaj bezo noj, inter kiu; 'efas 
la popol aj sanigado kaj instruado. La ulezdaj 
zemstvoj haYas la rajw n surmeti im stojn 
sur lokajn terposedantoj n (kiel nobe ulojn , 
tiel ank au kampulojn kaj aliàjn prop:aj •1ojn 
kaj tiam aniere ili kolektad as sufi êè da mor10 
por konten tigi la plejmul ton de siaj iokal be
zono j . Sed ekzi tas tiaj landaj bezonoj. kiuj 
bavas tutgu bernian signifo n au post1.Il.as tro 
multe da elspezoj por 1lia efektiviga do. ::orne : 
la g ubernia zemst\·a scatis tiko, la kons-ruad o 
de grandvojoj kaj ponteg oj, la starigaJo de 
l'gra ndaj di~r iktaj mals anulejoj, la aseku ra 
afero let p. Cmjn êi grav ajn kaj kowplJJ..itajn 
taskojn prenas sur sin la .g ubern ia zems ·o". 
La la,;ta prezen ta mems taran org aniz.n, kiu 
estas konst ruita lau sa maj, kiel _ :.( ezda 
zemstvo ", principoj kaj staras ne s p re, 
sed f 1 an k e de ,,ujezdaj zems ~Y ~-. k ies 
agado n g i unuiga . Kut ime la guber:ùaj zem
stvoj kold <tadas per impos tbj (tlli sen de
pende de la "ujezdoj") gran dega~'1 monsu
mojn~J. Dank · al tio ili pov as he _ri ,:-er siaj 
rimedoj la ,,ujezdojn" ankau tia .• k:a m la 
lastaj pro ma nko de mono ne po-as .'on ten
tigi siajn pure loka j n bezo nojn. Ea simi
laj okazoj la gube rnia zemst ro :..: ·eras al 
ujezda zemst vo la bezonotan s· '110n, !{iel 
.. prunto senredonota", t . e. dona~e, au do
nas la prun ton ror difinita temp ·me kaj lau 
1merko nsent itaj kondiêo j. 

La rega ntaron de la zems·T" . .;u uje
zda, êu gubernia. prezenta s la .,zem skoje 
sob ranje" (laülitere: ,,landa kur: ·~no"), kon 
sis tanta el lokaj landa j propn , · oj-v oêdo
na ntoj , kiuj estas elektataj êm~ 'are de lare
prez ent antoj de la landa logam aro _ Ïûj êi de
putitoj, ruse nomataj ,,glasn ije~ r. e. voêdo
nantoj ), lrnlektigas êiujare en tu. \·enon (,,so· 
bra nje" ), kiu àaüra s 2-3 au + tagoj n kaj 
pririgardas èmjn lolcajn aferojn ,.aii la rapor
toj, kiujn faras a l ili la tiel noma:a ,u prava" , 
alidire la plenum anta organo je zemstvo . 
"Uprava" konsist as el 3 au ~ perso noj (êe 
guberniaj zem. gis 6), kiuj esr.as elek tataj de 
,,zemsk oje obra nje" por è:u~ ~ri ja roj el 
nombro de s1aj anoj. "S obran:e" dum siaj 
kunsidoj fa.ras asignojn por d 'fers1j bezono j 
kaj decidas anka u la petojn FI monh elpo êe 
la gubernia zems tvo. La ple!lu .. ::don de siaj 
decidoj g1 koru isias al ,, uprava - Tiel same 
la g u be r n i a ,, zemskoj e -◊-ranje ", kiu 
kolel,.t·gas post Kiam esti s fini.rintaj êiuj uje 
zdaj kunve noj, pritrakt as ·,u"n demandoj n 
de cutguberni a signifo kaj ia ?etoj n de la 

é) Ekzem ple, la jara budgeto de )lo skYa gub. 
zemst\·o valoris en la 1893 j pli. o: 3 milion Spm. 
kaj nuntempe gi estas mult e pli gran.:ia. 

uje zao •. Gi bavas an kaü _ i an ,,upra, a" !:!. 

kiu p_e::::.umas giajn dec: · n. 
La -us prisknbi ta o;-ga;;.:Zo de la gu er

nia ka' u·ez da zemst rn' .,.ai :liaj reciprok.a: 
interri -,o=" est as ludinta' -a; dantaj gra ·,u1 
rolon e:! ia regula kaj :z • .:e.a efektiviga d .ie 
loka~ .:ar:iaj bezonoj . 

Il 

Kiel supre diri te. -: e!. la plej gra~a 
de,o· .::~ la zemstl 'o eE:as _a zorgado i;ri a 
pop ·.a _aneco . Kaj la ?i ·~ ~ de landa me!!':-e
gad" en Rusujo plej e -.: .. omprenis ·lll : 

sia...~ :as,m n, dank ' al ---o ·am de la na -·g~ 
mem Je ze mstva me.i.._·,c.. a lasta ekpo.S_s 
sur ·- mte gustan , o~Dii ~e _·a disvolvi go. -:_a 
u.., a. zerr.stvaj kur a ;-: : kiuj opiniad is iaI' 
ta· ::1 en zemstvo kie. a~:an k aj de v ple:1an 
s e r ·ad o n a 1 1 a - a~ p a r a p o F . o. 
jus e..;iberigita, elmo::-:: ue egan ener · :1.. 

miru:.ian sindonem ec ":: a. sia devo ka· e~ 
me::-1 'ere mon. Ili bo--:e li pr enis, ke la sœ
to ..;.è la popola sa. ,:.;: ·o::eg e influas a : -
cia-;;:a.,ecaj kondi êo: ·e .. a popola vi · 
n - .;uj êi lastaj lu~ plej emine nra:i ~o-
lo~ e::i '.a antauzorgë.~ ~:-ofilakso) pri .a 
po..a_ 'lla lsanoj, k iel : ... r-erkulozo, sifilis o, aciO 
h ....,mo k. c. Pro _ .ta kuracisto j u· .. o
m=-~~· ellernad i la ë ~-:i::.miajn, mor ala)1 ka.j 
afu.::1 ~ivkondiêo jn '= . -.isa kampula ro. :::>e

-:: :eg istr inte êiun. r;::- ontigintan al ili ~L-
- - --: .... on, ili estis ko=--~~'11Întaj la unu an fun-
d&~emo n de la zerr-:-a (medicina) sar:eca 
_ca,.s:ko, kiu pli f: ::e liveris rieeg a_ ;.:aj 
e._;:rnan tan mate ria._,;- oor konatigi ka:. lo• 
g- · - ro, en kies me:: 12. ze mstra kur a isaro 
es:a:; devigata ag a<t 

Dum la zems_-.,._ kur acistoj alte .:atis 
a :1gnifo n de la ~ -·--sa-,e caj kondi êoj en la 

'.:"v- ... a \7 ÎVO, ili ta::n~::' e ne forgesadis la 
· e~onojn kaj sufer • • -..e êiu apar ta mals a· 
n"-' kaj samte mre e::ePie klopodad is pri la 
-~:gado de la mû --:~e·oj kaj ambul amejo j. 

pene zorga dL ,:;:e .a plej malprok si
=( par toj de l'ujez:.::::. e ru provizitaj je ku 
ra~ra he lpo. Unu~~r::ë dank' al êiuj ei entr e 
:=::-~.oj de la kur aci5c:. pioniroj estis kre ita 
... mirinda kaj , ver·-=e. s iaspece sola 
e--: _ a m o n d o or:-a:-~o. kiu estas nom a ta 

rus:anda zemst, -a .::ne.:=-mo". 
Bedaurinde, tiu - k- acista -saneca orga

aizo ekz istas ne en - -- Rus lando, sed nur 
en tiuj 35 gubern i( .:e e' ropa Rusujo, en 
&i~; est is enkon dukr:a -.;m 1865-1875 jaroj 

iemstv a memr egad~. r--=.:-om tio, de la 90-aj 
;aro;, sub influo de la _ee,;: io de registaro, 

-."!stinkte tilnis la ZL..5.~on, kie l estontan 
ot' z1.::ion, la rajtoj àe .:a -a estis iom kri-
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pligitaj. Unue, la konsisto de la voedonantaro 
(,,g lasnije") estis perforte aliformigita profite 
por la bienhavantoj-nobeluloj kaj tiamaniere 
la nornbro de la reprezentantoj kampuloj estis 
multe malpliigita; due, la administrantaro (mi 
nistroj, guberniestroj) ricevis pli vastan rnjton 
kontroladi la agadon de zemstvo kaj haltigi 
la decidojn de ,,zem. sobranje" Jau siaj kon
sideroj. Sek ve de eio ei la zemslva memre
gado ricevis pli konservativan el{steraJon kaj 
iom haltis en sia natura disvolvigo. 

Sed malgrau tio la zemslva medicino 

Revuo 
A V i z o! 

Ni petas eiunaciajn aütorojn alsendadi al 
ni ai:itoreferatojn de iliaj verkoj kaj artikoloj 
kiel ankaü ni petas la diverslingvajn referan
tojn alsendadi samtempe Esperantajn tradukojn 
de iliaj referatoj. La Redakcio. 

Interna medicino. 
W e 1 e min s k i j : Epiforo idiopata na

zala. ( Wiener klin. Wochensclzr. 1909 n-ro 21). 
Sisteme palpante per sondilo diversajn par
tojn de rnukmembrano de la nazo, oni ofte 
observas sekrecion de larmoj sur la res
ponda llanko, sed kelk.foje anlrnu amnaüflan
ke. Regule kaj plej acunde tio ei sin mon
tras, se oni tusas la antaüan lînon de la me· 
za konko. Kiam en kazoj de epiforo idiopata 
oni skarifikas la antaüan finon de la meza 
konko, kelkfoje oni rimarkas jam la sek· 
vantan tagon, eventuale post kellrnj tagoj, 
respektive post 1- 2 ripetoj de skarifikado, 
plimalgrand 1gon de la superincito refleksa 
kaj malaperon de epiforo . 

Estas frapanta, ke en kelkaj kazoj eê 
nur post unuflanka skarifikado e:.;tas influita 
ankau la alia flanko. Ideala metodo estas certe 
nur la amputo de la antaüa lino de l' meza 
konko, precipe tiam, kiam trovigas hiper-
troÎloj . D -ro S6s . 

Zweig (Wien ). Pri kardiospasmo. (W. 
kli ·n. Woclzenscli-r. 1909. n-ro 21). Kardiu 
spasmo estas stato, en kiu ezofago êe gia 
eniro en stomakon trovigas en spasma kun
tirigo, malhelpanta promtan trapason de man
gajo j kaj trinkaJoj el ezofago en stomakon . 
La plej grava simptomo de kardiospa~mo 
estas kardia disfagio. Konsekvencoj de hro
nika kardiospasmo estas unue malhelpo de 
nutrado, due dilatacio de l' ezofago sekve de 
retenitaj mangajamasoj. Interesa momento 

daurigis sian senbaltan evoluadon, ear giaj 
principoj, ellaboritaj de la pioniroj de zem
stva-kuracista afero, profonde enradikigis lrnj 
firme starigis en la v,vo de rusa kampularo. *) 

D-ro S. G. Kogan 
R iiza, .Moskv. gi,r,b. 

*) Pl i delalan priskribon de l'bistorio de zem
stwa medicino oni trovas en la verko: ,.Hus land a 
z em s tv a m ed i ci no" de d-roj Osipov, Pupov kaj 
Kurkin. •Tiu ôi boncga libro estis e[donita de ,, Kuraci
sta Societo je noino N. l. Pirogov" por la XII i nt cr
n ac i am ect i cin a kon g r eso (en .Moskvo 189ï) kaj 
estas presita ankaü en lranca lingvo. 

sc1enca. 
estas la kompliko de kardiospasmo kun aero
fagio. La malsanuloj glutas tiorn da aero, 
gis la stomako en certa grado etendigas. 
Per tio okazas kardiospasmo refleksa, ki11 
rnalhelpas forigon de l' aero englutita . 

En tiaj kazoj se-ndube la kardiospasmo 
est as sekundaria, oka7,inta per superet,mdo 
de la stomako, kion pruvas ankaü la sukcesa 
terapio de l' aerofagio, post kiu eesas kardio
spasmo. 

Objektiva esploro de malsanuloj, suferan
taj je kardiospasmo, apogas sin sur uzado 
de stomaka sondilo, ezofagoskopio Lrnj tralu
migo laü Rëintgen. 

Tre grava estas esploro de glutbruoj, de 
kiuj la dua, t. n. trapremanta bruo (Durch
pressgeriiusch) aü mankas tute, aü malfruigas. 

Terapio en nervaj kazoj estas psika · in
fluado. Grava estas plue la dieto, en akutaj 
kazoj medikamema terapio, en hronikaj kazoj 
mekanika traktado. 

Kardiospasmo hronika estas grava mal 
sano, kies prognozo rilate al resanigo estas 
malfavora. D-ro S6s. 

Henriquez, G. Durand kaj Pierre 
Wei 1. (Parizo). Tri kazoj de serofibrinoza 
pleürito, kur,acitaj per subhaûtaj injektoj de 
pleüra likvajo. R.esorbo de l' eksudato. (Soc. 
tned. des hop. 4 Junio 1909). La autoroj 
rap or tas pri tri kazoj de serof1brinoza pleürito, 
sukcese kuracitaj per subhaüta injekto de 
pleura likvaJo (injekto po 1 c. k . laü la me
todo de Gilbert (Svisujo). 

êe unu kazo oni estas atendinta dum 
15 tagoj, antaü ol uzi tiun kuracadon, durn 
la eksudato restis sen sango. Du injektoj 
su fü~is por e.Ci.ki rapidan resorbon de la likvaJ ; 
êe la du aliaj kazoj tri injektoj es tis neces :.ij. 

Du fojojn oni konstatis abundan poliurion. 
La radiografio permesis lrnnstati la pro-

gresadon de la resorbado. D-ro L. J. 
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G. A. Iva incev. Pri opsonina mon
trilo êe 6oiero. (Riiskij Vraê 1909 n-ro 1.) 
Mallonge prezentinte donitaJojn pri opsoninoj, 
la aüt oro rakontas siajn esplorojn êe 65 ho 
leraj malsanuloj, 26 suspektaj pri f1olero, 6 
sanulo j , ne inokulitaj kaj 7 sanuloj. inokuli
taj . Li faras la jenajn konklu dojn: l. Ripe
tata esplorado de la opsonina montrilo êe 
holeraj malsanuloj êiam , ·idigas la sangeme
con de gi. 2. Plej e oni suk cesas difini ko
mencan plimalaltigon de opsonina montrilo êe 
holeraj rnalsanul oj: êe la resanig o frue au 
malfrue la montrilo plialtigas. Pro tio êi: 3. 
la dirita esplo ro ba, ·as signifon por diagnozo. 
4. Por prognoz ado la reakcio ne taugas, 
kvank va m estas kelkaj montroj pri paraleli
smo inter la klinika bildo de la malsano kaj 
la karaktero de sangoj de la opsonina mon
trilo de sero êe holeraj malsahuloj. 

M. D. Tusinskij . Pri reakcio de kun
ligado de komplemento êe Aziaholero. (Ruskù" 
Vraê 1909, n-ro Z). La esploro estas farita êe 4 
malsanuloj neholeraj kaj donis negativan re 
akcion; êe 20 boleraj malsanuloj, ne kuracitaj 
per sero de S. Z. ·urupov, estis faritaj 30 esplo
roj; pozitivan reakcion oni ricevis 6 fojojn; êe 15 
malsanuloj holeraj, kuracitaj per sero de Suru
pov, estis faritaj esploroj 23 fojojn, pozitiva 
reakcio aperis 15 fojojn, negativa 8 fojojn. 
La autoro verras al jenaj konkludoj: 1. En la 
sero de holeraj malsanuloj (ne kuracitaj 
per sero) dum resani go la komplementoj el
trovigas, sed tre malkonstan te. 2. En la ku
racila sero de Surup ov estas granda kvanto 
da komplementoj. 3. Komplementoj, enkondu 
kitaj en organis mon de malsanulo kune kun 
sero, rapide malaperas kaj en algida periodo 
plej ofte ne estas difineblaj kiel liberaj eê 
baldau post injekto de la sero. 4. Komple 
mentoj estas difinataj êe kuracitaj per sero 
dum resanigo post algida periodo kaj tifojdo. 
5. Difini liberan antigenon en s~ro de mal
sanuloj dum algida periodo oni ne sukcesis. 

Doche. (Chàteau d' Oléron). Jntoksikoj 
per ostroj en la periodo de frajo. (Archives 
de Med. et Pharm. mil. majo 1909). Dum 
la nokto de 12-13 augusto 1908-13 pafili
stoj kaj unu sergento prezentis jenaj n simp 
tomojn de intok · iko. Grand a soifo, seneesaj 
vomoj, netolerebl aj kolikoj kun sento de baro 
en la epigastra k:1vo. La malsanuloj duonkur
bigitaj sin tordis sur sia lito. Sul1êega lakso 
malbonodora, iom sanghava. Rektuma kaj 
vezika tenesmo. Malmultaj kaj iom albumine
caj urinoj. 

Generalaj simptomoj gravaj : granda kap
doloro, sento de duonsveno, svenoj, tremfro 
:,toj, malvarmigo de la ekstremitatoj. T~mpe-

ratura de 38° gis 39°. Teniu simptomo de 
kora kolapso. La pulso restadis plena kaj 
forta dum la tuta krizo. 

Tiuj fenomenoj dauris plej granda n par
ton dé la nokto . 

Per agema lrnracado foriganta la loka 
kaj generala stato tre plibonigis post :?-1-horoj. 
La febro malaperis. 

La kuracado estis kvietiganta ka j foriisanta. 
Unuflanke injektoj de morl1no, in.fuzajoj de 
varma teo, malsekaj aplikado_i var ma_· ur la 
abdomeno, opiaj kataplasmoj, varmigo de la 
ekstremitatoj; - aliflanke sul1èega kaj tuja 
donado de ipeko kaj, la sekvanta n ra.gon, de 
mag nezia sulfata venkis la doloron kaj la 
intestan intoksikon. 

ê iuj êi malsanuloj estis man gin aj o:otrojn 
kaj la aütoro opinias, ke la kaùzo de l' in
toksiko rezultis de la laktœa sta to de la ostroj, 
kiun oni ofte rimarkas dum la somera ezono, 
t. e. en la tt;1mpo, kiam tiuj mo u koj sin 
reproduktas. D ro L. J. 

H. M e y e r (Dresden). Pri t. n. .,dispep
sio fermentacia intesta". (De11t" 1 . .Ar cl1iu. 
fiir klin. Medicin Vol. 92). Kiel . · scias, 
S c h m i d t kaj S t r a s s b urg e r izoligis apar
tan malsanon, kiun ili norois ,d··pep io fer
mentacia intesta". La simp tomoj e tiu ti 
malsano estas jenaj : 

l . Su b j e kt i va j simpto mo:: ,-entrodo
loroj, meteorismo, obstrukco au el1-urajoj san
gemaj , gene rala malforteco ma grasig o. 

2. 0 b je k ti Y aj simptomo'. La ekskre
mentoj, esploritaj post la prova àieto de Schmidt, 
estas plej ofte molaj, sau.maj . helaj , kun odoro 
de buteracido. Sub mikro ko o oni trovas 
multajn malplenajn amelajn .;duj n. La ,,fer
mentacia rea kcio" en termo tato donas pozi
tivan rezultat on. 

3. La malsan o e ma al rapida pliboni
go iafoj e gi ripetiga s. 

..J.. La t e ra p i o konsistas en forpre no 
au plimalgrandigo de amelaj nutrajoj . 

H. _:1.leyer priskribas nun 16 kazoi n, de 
li ob en-i tajn, de tiu-êi malsano, kies simpto
moj presk au tute similis al la suprecititaj. La 
auto ro tamen pli ofte renkontadis mankon de 
l'apetito naüzojn kaj kapdolorojn, pli malofte 
malgr as igon. La stomaka suko estis 5-foje 
norrnala. -foje subacida kaj dufoje troacida . 

è e miksa dieto la ekskrementoj estis 
preskau êiam tiel karakterizaj, ke ili perme
sis senes plore diagnoû la malsanon (hela ko
loro, rnola konsisto, gazvez.iketoj, acida reak
cio kaj forta odoro de buteracido). 

Koncerne la esencon kaj patogenezon de 
tiu èi malsano Schmidt kaj Strasshurger opi
nias gin, kiel se!{von de funkciaj malordoj 
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en la maldikaj intestaj. La aütora aldanas, 
ke lai:i lia apinia eeestas eiam anlrni:i katara 
de ma:ldikaj intestaj. Kancerne la te ra pion, 
la ai:itoro relrnmendas laktan kaj simplan su
keron, farunajajn (Hygiama, cakes k. t. p.), 
bulkojn k. t. p., ne konsilas dani terpamajn. 

D -ro W. Robin. 

Pinel es. Pri kliniko kaj patogenezo de 
tiel nomataj ,,urinacido-doloroj". (Harnsa ure
schmerzen). (Wiener klin. Wochenschrift 1909 
n-ro 21). La aütoro dum multe da jaraj pe
nadis analizi la simptomojn ee la malsanul oj , 
kiuj plendis pri sentajoj, klarigataj gis nun 
per rilatigo kun urinacido. Inter 110 kazoj, 
en kiuj estis trovitaj doloroj, parte difuzaj, 
parte lokalizitaj sur certaj segmentoj de la 
karpo (brakoj, dorso, sakro, kruroj, genuo, 
piedartiko), P. povis 91 kazojn ordigi en tri 
grupoj. La unua grupo enhavas 46 Yiri· 
nojn, trovigantaj n en klimakterio. Inter tiuj 
estas ankau junaj virin0j, kiuj sekve de gi
nekalogia operacio estis en klimakterio an
tautempa. Kai:ize de identeco de l'doloroj ee 
eiuj formoj de virina klimakterio kaj de gia 
relativa ofteco klarigas P. la dolorajn senta
jojn per eesa de la virina genitala funkcio. 
La dua grupo konsistas el 19 senilaj indivi
duoj, inter ili 6 viroj en ago de 59-67 ja 
roj, kiuj suferis malsanojn, analogiaj11 al la 
Virina klimakteria. En la tria grupo 26 mal
sanuloj de ambau seksoj plendis pri funkciaj 
kaj nervozaj aperajaj. Kvar virinoj hayis mal
sanon de la genitala aparato (miomo, hronika 
endometrito, ovariito). Inter la 17 viraj de 
eiuj tri grupaj . estis multaj, ee l<i u_i la dolo
roj estis en interrilata kun patologiaj malbel
poj de la genitala sfero. Pro tio, ke en 61 ·8°/o 
da observadoj la doloroj estis en rilato al 
funkciaj malhelpoj de la genitala aparato kaj 
ke ee tiuj individuaj la alotur-materiosango 
(Alloturkbrperstoffwechsel) diferencis dé vera 
artrito, P. namas tiun simptomaron ,,genitala 
psei:idoartrito" kaj dividas gin en la tri grupoj: 
klimakteria, senila kaj nervoza psei:idoartrlto. 

D-ro S6s. 

" Hirurgio. 
R. Fr an c k (Wien). Spertoj pri nar

koto. (vViener klin. Wochenschr. 1909 n ro 
22). Estas opinio, de multaj Îlirurgoj akcep
tita, ke ee gusta kloroformmorto (sinkopo, 
primaria êesa de korbato) la kauza momento 
estas pli la korparalizo per ektimo (Shock), 
ol la venena efika. Komenc e, gis la malapero 
de kanscieco, la narkoto estas influita per 
la psika farto de l'malsanulo. La malhelpoj 
dum la plua stadia de narkoto (asîtksio k. t. p.) 

estas alispecaj, ol dum la frua stadia . La pri
penso, ke dum la frua stadia de narkoto psi
kaj ekscitoj povas akazigi dangeron de sin· 
kopo, kondukis F. al uzado de la metodo, 
kiu gis minimumo plimalgrandigas ekscitojn 
kaj tiel la dangeron de sinkopo. La metodo 
konsistas en tio, ke F. principe Jasas la mal
sanulojn mem sin narkoti. 

La malsanulo estas sciigita, lœ li mem 
tenas la lrnrbon kaj narlrntos sin mem, res
tante tute libera. Tur kiam venas la ekscita 
stadio, la narkotisto prenas la korbon kaj daü
rigas la narkoton. 

Tre bonan efikon tiu metodo havas an· 
kai:i êe infanoj. Certe, trankvilaj malsanuloj 
tiun metodon ne bezonas, sed precipe êe ti
memaj, mallrankvilaj, nervaj persanoj, ee alko
h9luloj kaj ee infanaj oni havos la plej bo
najn spertajn. 

La narkoto ne daiiras pli longe, ol per 
la kutima metoda. D-ro S6s. 

A. Passov. Pri la fermo de ostvundoj 
post antrooperacioj (Beitr. zur An. Ph. Pat. 
u. Th. des Ohres, der Nase u. des Kehlk, 
Band. I. H 12). 

La fermo de la vundoj post antroopera
cioj kaj generale post trepanacioj de la pra
ceso mastojda, apartenas al tre gravaj deman
doj en la otologio. Zero ni esprimis ee la 
opinion, ke malgraü longa sperto en tiu êi 
direkto la demanda gis nun restas ankoraü 
nesolvita. 

Passav proponas novan metodon, unue 
por eviti grandajn truojn kaj tro longajn sa
nigojn post la operacia, due por la lmzaj, jam 
operaciitaj, post kiuj restis tra profundaj ci
katroj lrnj nefermjgantaj kavoj. La metodo 
konsistas en sparado de periosto, kiu, laü 
opinio de Passov, sola povas forigi tiujn 
maloportunajojn. Li separas por tiu ei celo 
periostan sur granda spaco kaj, foriginte la 
malsanajn partojn de la proceso mastojda, 
kunkudras la randajn de la hai:ito ).{une kun 
la periosto, kiel eble plej multe en la supra 
parto de la vundo. Tiun ei metodon la aütoro 
proponas ne sole en simplaj antratomioj, sed 
ankaii en la kazoj, kie estas malfermotaj 
sinuso kaj dura matro. Kompreneble, ei lio 
estos nur aplikebla en la kazoj, kie oni povas 
esti certa, ke sube la malsanai partoj estas 
tute forigitaj kaj ne minacos pusamasigo. 

En dua kategorio de kazoj postoperaciaj, 
kie restas profunda cikatro au neresaniganta 
truo, Passov proponas distranei iliajn randojn 
en la direkto de la antaue farita operacin, 
separi la haütan kaj perioston ee la randaj 
kaj poste kunlrudri ilin, fermante tiamaniere 
la kavon. 5 lrnzoj, en kiuj li uzis tiun meto-
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don, donis rezultaton rapidan kaj tute kon
tentigan. 

Passov aldonas, ke generale gis nun oni 
malatentis la gravan signifon de periosto dum 
trepanacioj, kio estis kauzo de longedauraj 
resanigoj de postoperaciaj vundoj ne sole sur 
proceso mastojda, sed ankau ee êiuj trepanacioj 
de kranio. La ku:1kudrado de la hauto elmetis 
eiam la cerbon al traumaj dangeroj, la osteo 
plastikaj operacioj tre ofte dunis r _zultatojn 
nekontentigajn. En du kazoj la nu.o re uzis 
sian metodon post fongo de cerb '.l prolapso 
kaj en ambau ricevis tre bonan rezultaton. 

D-ro S6s. 
André. (Versailles) . Trauma hidartrozo 

de l' genuo, kuracata per aktivaj movadoj 
de la femuro kaj senmovigado de l' genuo. 
(Le Cadncée5-andejunio 1909). La elrnuda 
ton oni kuracas lau la uzata metodo, tiu, kiun 
la hirurgüsto preferas, nome: senmovig ado 
en gutilo, vata kaj elasta kunpremado de la 
genuo, tre vannaj Sùrversadoj (-io 0--i.8°), 
sekvitaj de malsekaj envolvadoj, sed absolu ta 
forigado de masago. 

Du fajojn tage la membre estas forigata 
for de la gutilo kaj la kruro kusigita sur la 
lito. Tiam la paciento deva s levi la kalkanon 
gis vertikalo, poste lasi la membron mallevigi 
gis la lito. Tiuj movadoj devos esti farataj 
regule kaj malrapide, sen ia ajn flekso de l' 
genuo, po ..J. fojoj minute, dum 5-6 minutoj 
kaj pliposte dum 8-10 minutoj, post kiam la 
malsanulo alkutimigis. 

Unu fojon tage oni aldonas al la kuracado 
frotadetojn sur la ant aua surface de la femuro 
kaj sur la interna surface knedadcn, frapadon 
dum 12- 15 minutoj entute kaj faradajn 
fluojn dum 3-5 minutoj. 

Kiam la resanigo estas atingita, simpla 
bandage flanela anstatauas la lrnnpremadon 
kaj oni ellernigas la pacientojn uzi sian mem
bron kaj mar~i, zorgante eviti refalon. Antaü 
êio oni devas kontraüstari al ia ajn fleksado 
de l' genuo . La marsado farigas sur kalkano 
kun helpo de bastono. 

Per tiuêi metodo · ta meza daüro de la 
tempo, necesa por resorbo de la eksudato, 
estas 25 tAga; plie 15 tagoj sufieas, por 
restarigi la movojn de l' membre. Do entute 
la d;:i,üro dt: l'ma lsan o ne superas -l3 tagojn. 

D-ro L. J. 

Oftalmologio. 
Jan Jurkovski (Human ). Surfacoj 

toraj kaj ilia apliko al okulvitroj. (Post~p 
okitlistycë,,iy 1909 Krakov. Aprilo) Surfaco 
tora ctevenas el turnigo de cirklo èirkau lini9, 

kusanta en gi a ebeno. Se tiu ei linio trairas 
tra centre de la cirklo, tiam el la turnigo de 
la cirklo devenas globo. Se tiu ei linio estas 
malproksima de la centre je iu distance b, 
tiam la cirklo, turnigante en tia situacio èir 
kaü la linio, faras per sia eirkauo (perimetro) 

• suprenomitan toran surfacon kaj per sia ebeno 
foras bulon (korpon) toran. Kiam distanco de 
turniglinio (akso) gis centre de la cirklo estas 
pli granda ol radio de la cirklo, tiam la bulo 
tora similas al kringo. Detranêante pecon de la 
ekstera 0anko de la bulo tora, farita el vitro, 
ni ricevas lento n toran, kiu en vertikala di
rekto (supozante, ke kringo kusas ekz. sur 
tabla ) havas kurbajon, streki tan per la radio 
de la donata cirklo kaj en horizontala direkto 
kurbJjon, strekitan per pli granda radio. Sekve 
tiu êi detranèajo tora (lento tora kom ·eksa) 
donas astigmatisman refrakc ion de lumo . 
Post elkalkulado oni vidas, ke en ,ertikal a 
direklo oni havas forton de refrakcio = ~ 

0 • r 
dioptrioj kaj en horizont ala = 2 ;rt:) cÏiop-
trioj. Tiu èi lento tora servas al korektado 
de astigmatismo hipermetropia kunmttita (As. 
H. H.). e kiomo b pligrandigas, tiam kurbajo 
ho:-izontala malpligrandigas kaj kiam b = co, 
tiam lento tora farigas cilindro . Stkve toraj 
lentoj estas formoj transirantaj de globaj al 
cilindra j lentoj : Detranêante pecon el interna 
flanko de bulo tora ni ricevas lenton, kiu en 
vertikala direkto havas konvekson = ~~ dio
ptrioj kaj en horizontala direkto havas kon-

1 l OO d. . . k I a1 cavon = ~ b-r) 10ptnoJ, se ve be pas pli-

bonigado de astigmat ismo miksita (As. ;\L H.) 
Depremante la lentojn de la unua formo en 
platet oj vitraj, ni ricevas la lentojn torajn 
lrnnk arnjn, kiuj estas destinataj al korektado 
de astigma tisme miopia kunmetita (As. M. ;\J) . 

(Aiîto referato) . 

Ginekologio kaj obstetriko. 

Y a j n • te j n. Laktagolo kiaj gia laktiga 
efiko. (Terape1Uika Revito. 1909 11 ro 6. 
Odesa) . La gra ndega mortemeco de suèinfa
noj dependas de arta nutrado. ]Vlultaj esplo· 
roj de Parmentier, Stiprian, Clark, 
Biedert, Kehrer kaj aliaj montris la je
najn gra\·ajn ecojn apartajn de la virina lakto . 
Gia kazeino bavas alkalan reakcion , estas fa
cile solve bla en akvo, ne kompakti gas post 
long a starado ai.i sub influo de malfortaj aci
doj, dum la kazeino de bovina lakt o havas 
acidan reakcion, estas tre malmulte au tute 
ne solvebla kaj sub influe de stomaka suko 
donas kompaktajn ampleksajn bulojn . Pro tio 
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eiam estas preferinde doni al infano virinan 
lakton. Sed ear la kvant.o da virina lakto 
estas iam ne konstanta, jam delonge oni 
penis trovi iun laktigan rimedon. La aütoro 
tre rekomendas lakta golon. Li priskribas du 
kazojn el sia prakt iko, kiam malgranda krnnto 
da laktagolo montris sian energian efikon. 
Oni donas gin 2 -3 fojojn dum tago po plena 
tea kulero en lakto au buljono. La kvanto da 
lakto plimultigas je 35- 600/o, da graso je 
100¼, da proteinoj je 60¾- Krajz 

ir. Pavlov s k i. Kazo de vagino duobla 
(vagina duplex). (Terapeûtika Revuo 1909 
n-ro 6 Odesa). La aütoro scias nur pri 6 ka
zoj de duobla vag ino en rusa literaturo. Li 
priskribas la sepan. Virino 19 jara venis mal
sanulejon kun plendo, ke si ne ovas Vivi lmn 
sia edzo, ear §i tre suforas Jum koito. Pri 
la unua edzeca nokto la malsanulino reme
moras kun teruro. Post ginek elDgia esploro 
montrigis: Eksteraj seksaj erganoj estas ner
malaj. Post antaüa kolono de sulkoj (columna 
ruganun anterior) trovigas d,ka (0·5 cm ) , 
elasta membrano, kiu estas streeita laülonge 
de la tuta vagino sub angulo de 25° al sa
gitala platajo. Tiu ei membrano per nenio di
ferencas de aliaj parietoj de l'vagino kaj, ali
rante al utera cervike, gi finigas per blinda 
sako en maldekstra flanko de la cerviko. La 
cetera parto de la cerviko kaj la utero mem 
estas unukavaj. La aütoro faris operacion, 
eltraneinte la membranon el la vagino. La 
parton de la membrane en la cerviko li re
stigis, alkudris nur al la cerv1ko la eksteran 
randon de la blinda sako. Post 10 tagoj re
sanigo. Post 5 monatoj la virino denove venis 
malsanulejon kaj oni konstatis n0rrnalan gra
vedecon en kvara monato. êiuj suferoj estin -
taj êesis. G. Krajz. 

Mals1:tnoj hautaj kaj veneraj. 
B. B au mg art en (Berline). Pri interna 

kuracado de siiiliso per sozojodol-hidrargo 
kun rimarkoj pri hidrarg-hautbrulumo. (lnaû
gnracia disertacio). La aütoro kuracadis dum 
8 menatoj 15 malsanulojn sifilisajn per piloloj, 
enhavantaj ,,sozojodol" - hidrargen de la firmo 
Tr ommsdorff - Aacben. 11 personoj ricevis 
,,sezojodol" - bidrargon kun opio (0·0042 g.) 
la ceteraj -1-la saman medikamenton sen opio 
(n0matan merjodin). Opio ne havis ian efi
kon . La malsanulej estis en la dua stadio, 
nur ee unu estis malmola ulcero. Estis dona
taj je la unua tago du piloloJ, poste eiun ta
gon unu pilolo pli, gis trifoje èiutage du pi
loloj. Kun bona sukceso estis prenata ,,sozo
jodol"-hidrargo 15 gis 4..J. tagojn. Ce ~nu 

malsanulo aperis facila stematito, ee du haüt
brulumo. De tiuj êi lastaj unu estis pre
ninta 26 tagojn la medikamenton, kiam ve
nis tre forta rugeco kaj 1sveleco de la hauto 
kun febro gis 40°, sed en internaj organoj 
oni ne povis trovi iun rnalsanajon. êe la alia 
malsanulo aperis ankau post 13 tagoj facila 
haütrugece, kiu malaperis tuj, kiam estis in
tefrompita la denado de hidrargo. Sed tiu ei 
hailtbrulumo estis ankau aperinta antaue ee 
enfrotado de griza hidrargungvento, kiu 
antau la interna kuracado de aliaj kuracistoj 
estis provita. Eble estas la kaüzo por la du 
malagrablaj aperajoj hidrarg-idiosinkrazio, certe 
êë · la las ta malsanulo. 

Resume: oni povas rekomendi la inter
nan kuracadon de sifiliso per "sozoj odol" -hi .. 
dra rgo ( = merjodin), precipe êe tiuj malsa 
nuloj, kiuj pro eksteraj kauzoj ne povas sin 
submeti al la perfidaj enfrotadoj de hidrarg
ungvente, au al la doloraj kaj ankau ne sen
dangeraj hidrargensprucigoj. (A îttoreferato ). 

Brun s kaj Ha 1 b ers ta dt e r. Pri prak
tika signifo de serodiagnozado êe sifiliso. 
(Berl. klin. Woch. 1909 n ro 4). La ai:'1toroj 
opinias, ke oni ankoraü ne devas alpreni pro
gnoza jn kaj kuracajn lrnnkludojn el la rezul 
tatoj de la reakcio de W asse r man n, kiu 
tamen posedas grandan signifon en diagnoza 
rilato. Krom tiu êi reakcio estas konsideren
daj eiuj aliaj donitaJoj 1 ear la rezultato de la 
reakcio povas esti pozitiva ankaü ee aliaj mal
sanoj (framboez io tropika, lepro, malario, skar
latino). Plue la reakcio de Wassermann kia· 
rigas . ke la indiv,duo iam infektigis per si
ftliso, sed ne atestas, ke la nuna malsano 
estas de sifilisa speco. Preskaü identaj n opi
nioj n mi esprimis en mia \'erkajo, publikigita 
en la jaro 1907. en ,, Tygodnik lekarski" sub 
la titolo ,,Pri serodiagnozaj provoj ee sifiliso". 

D-ro Blumenfeld. 

Lesse r. Pluâj rezultatoj de la sero
diagnozado de siïiliso. (Deutsch. med. Woch. 
1909 n-ro .9). La aütoro resumas 2000 esplo
radojn. En 3 kazoj, en kiuj estis nek sifiliso 
nek suspekto pri sifiliso1 la rezultato estis 
pozitiva. La autoro konsideras la akvan eks
trakton el la hepato de la infano kun ennas
ka sifiliso kiel plej tauga antige no. Per ener
gia kuracado oni poYas sangi la pozitivan 
rezultaton en negativan. Se la reago estas 
pozitiva, la viruso estas aganta, oni do devas 
ce pozitiva rezultato kuraci pluen antisifilise. 

D-ro Blumenfeld. 
Z i ele r. Pri tiel nomata ,,lupus pemio" 

{Gramûoma pernio, erytlzema pernio) (Arch. 
f. Derm. und Syph . 1909 Vol. XCIV Kaj. 1) 
Observadoj klinikaj, negat ivaj rezultatoj de la 
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provoj per helpo de tuberkulino kaj de esplo
radoj pri tuberkulozaj baciloj rajtigas la au
toron al la lrnnkludo, ke ,,lupus pernio" ha
vas nenian kauzan interrilaton kun tuberku 
lozo. Tiel same la tiel nomataj benignaj sar
kojdoj, kiel anlrnti eritemoj eb.sudativaj sub 
hautaj ne dependas de tuberkulozo. Z. konsi
las aliigi la terminon en pli gusta êar la gis
nuna povas nur enkonduki konfuzon en etio
logiaj kom prenoj. Certe oni povas tie kaj ie 
renkonti kazojn, klinike similajn al la supre 
diritaj, kaj estantajn komplikajoj de la tuberku · 
lozo, sed tiuj êi kazoj derns esti aparte trak-
tataj, D-ro Blnmenfeld. 

Medicino eksperimenta. 

Pozzi. (Parizo). Novaj eksperimentoj 
de Alexis Carrel pri suturo de sangvazoj kaj 
traaslokigado de organoj kaj membroj. (Acad. 
de med. 8. junio 1909). Profesoro Pozzi ra
portas pri la belaj eksperimentoj de sia sam · 
landano Carre 1 (F'ranco), nune estro de la 
Rockfeller'a Instituto en New-Jorko. 

I. Fliko de abdomena aorto per peco de 
peritoneo. 

En januaro 1907 resekcio êe hundino 
de la antaua duono de la abdomena aorto 
lau longo de 2 cm., fliko de l'vazo per 
peco de peritoneo, substofita per transversa 
muskolo. La 24-an de jan. 1908 per laparo
tomio oni konstatas, K:e la sangfluado estas 
normala. Tiam Carrel resekcias la flikitan 
parton kaj anstataüas gin per segmento de 
la kava vejno. En majo 1909 la besto estis 
tute bone fartanta. 

Il. Translokigo de fresaj vejnoj. 
La 7-an de junio 1907 oni translokigas 

segmenton de eksterna vejno jugulara sur 
karotidon de hundo. La 28-an de oktobro 
1907 la sangfluado estas tute normala. La 
hundo mortis la 1-an de februaro 1908 p.ro 
batalo kun sambestoj. 

Ill. Parta returnigo de l'sangirado en la 
tirojda glando. 

ê::e kropmalsana hundo oni anastomo
zigis la periferian ekstremajon de la interna 
vejno jugula.ra kun la alcentra peco de ka
rotido. Ok monatojn pli poste la kropo mal
plidikigis; la tirojdaj vejnoj sajnis esti arte
rioj; la jugulara vejn0 malpligrandigis. 

IV. Konservado de sangvazoj en mal
varma eambro (Cold storage). 

La vazojn oni elprenas el la vivanta 
besto aü nelonge post gia morto kun plej 
zorga asepso; oni trempas gin kaj lavas en 
la solvajo de Locke kaj metas en vitrajn tu-

betojn senmikrobigitajn, kies atmosfero estas 
konstante malsekigita per aldono de kelkaj 
gutoj da akro aü da solvajo. La tubetojn tuj 
oni fande fermas kaj metas en malvarman 
êambron inter O kaj + 1 ° centig. Post 6 kaj 
10 monatoj la sajno de la vazoj ne estas, 
por tiel diri, sangita. La autoro citas kelkajn 
kazojn de translokigo, tiukond :êe farita post 
22·-2-+ tagoj, nome la kazon de translokigo 
de poplita arterio sur abdomenan aorton de 
hundino. La eksperimento okazis la 6-an de 
majo HJ07. La 5-an de rnarto 1908 la besto 
estas tute bone fartanta . 

V. Heterotranslokigo de fresaj vazoj. 
La 1 an de novembro 1907 translokigo 

de peco de hunda karotido sur abdomenan 
aorton de katino La 5-an de majo 1908 
bonega farto de l' katino. · 

'/1. Trans '.,>kigo de orelo, de tirojda glando; 
provizora forigo kaj remeto de la lieno. 

Tiuj eks ,)erirnentoj estas ankoraü tro 
novaj, por ke oni povu eltiri konkludojn el ili. 

VII. Provizora forigo kaj remeto de reno 
sur la sama besto. 

La 6-an de februaro 1908 la maldekstra 
reno de hundino estas forigita kaj lavita en 
la solvajo de Locke. Post kelkaj minutoj oni 
gin remetas en la abdomenan ka von; oni su
turas la vazojn kaj ureterojn; 15 tagojn pli
poste oni forigas la dekstran renon: neniu 
malhelpo, neniu albumino en la urino. La 
5-an de majo 1909 tiu hundino nask:as regule 
11 idojn. 

VlII . Translokigo de reno de besto al 
alia besto. 

Eksperimento ankoraü tro novtempa. 
IX. Por la unua fojo la pasintan jaron 

( 1908) Carrel sukcesis translokigi malan
taüan kruron de hundo .,fox" al alia hundo. 
La diversaj organoj de tratraneitaj membroj 
estis kunsuturitaj. La sangocirkulado tuj res
tarigis. La besto rapide resanigis, k\ ankam 
la temperaturo de l' nova membro estis unue 
iom pli alta, ol de la netusita membro kaj 
iom da edemo farigis. 

15 tagojn pli poste la kunigo de teksajoj 
estis atingita ,,per primam". La hundo mortis 
20 tagojn post la operacio pro epidemio de 
bronhopneumonio. La autopsio vidigis perfek· 
tan kunigon de la teksajoj. 

Carrel senhezite pensas, l<e oni povos 
tari s1111ilan translokigon êe homo, uzante 
membron, devenantan de homo, jus mortinta 
pro akcidento. D-ro L. J. 

Sociala higieno. 
Weinberg (Stutgarto). La plej signi

faj rezultatoj de la kankra statistiko. (Me-
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die. Klinik 1909 n-roj 13-15). La verkinto 
bazigas siaj n rezultatoj n sur preciza studo 
de la statistikaj donitaJoj pri karcinomo el 
la urbo Stutgarto kaj sur kompara ekzame
no de la karcinomaj statistikoj en tiuj civi
lizitaj landoj. Liaj rezultatoj estas jenaj: La 
plej gravan signifon por karcinomo havas la 
influo de l'ago. La aga kurblinio de la kan
kro •atingas si .jn maksimumojn ee suêulo · 
kaj ·maljunuloj. Gi montras diversan kuradon 
êe diversaj formoj lrnj lokigoj de l'kankro 
kaj êe ambaü seksoj. La lokigo de la k:ank
ro vidigas ee ambaü seksoj grandajn malsa 
mecojn, klarigeblajn plej bone laü la t•·orio 
pri incito ; subtenas tion la granda pliigo de 
la kankro êe viroj sur lipoj kaj en la. nutra 
trakto , ankaü la rilatoj de la marna kaj ute
ra karcinomoj al familia stato, sociala po
zicio kaj nombro de naskoj, fine la lokigo 
kaj ofteco de kankro êe diversaj metioj. Ra
saj diferencoj, speciale kun malprofito por 
la germana raso, ne estas ekskluzitaj, sed 
nenia raso estas tute libera de karcinomo. 
Atenton meritas ankaü la influo de la grun-

do, sed gi ne devenas nepre de parazita 
origino de l'k ankro. KontrJü la lasta atec;tas 
ankaü la spertoj pri kunlogantoj kaj familia
noj de kankruloj ; la instrno de Behla pri 
geedza karcinomo (cancer à deux) estas trom
panta artproduktaJO. La parazitan karakteron 
de la karcinomo apogas entute neniaj statisti • 
kaj donita3oj. 

Konstituciajn influojn pruvas eble la 
spertoj êe alkobolproduktantaj metioj ; bere• 
daj, konstituciaj influai ne estas tute eks· 
kluzendaj, tamen ekzistas nenia pravo 
konsideri kankron kiel degenera afero en 
senco de la psil{iatroj kaj ,, lrnlturmalamikoj ". 
La sajna pliigo de la kankro devenas esence 
de la plibonigoj en gia diagnozado ee vivu
loj kaj en kadavroj, sed veran pliigon speciale 
de la mamkarcin omo kune kun regreso de 
la gravedemeco {fecunditas) oni ne povos 
tute nei. La etiologio de la diversaj formoj 
kaj lokigoj de la karcinomo ne estas tute 
simpla kaj unueca. 

D•ro Fels. 

K r o n i k o. 
,,La kuracista-sanit.i.ra revuo por kostroma 

gubernio" (Rusujo) en la n-ro 5-a {maja) pub
likigis 2 '/s, ·pagan artikolon de la tefdirektoro 
de loka zemstva sanitara 6ficejo, T. E. K. A.
ano d-ro A. Cvetajev sub la titolo ,,Esperan
to - facila interkomunikigilo por êiuj kuracis toj 
de l'terglobo". La aütoro mem 3 us elstudis 
Esperanto'n kaj jam farigis ferv0rega ad_epto 
kaj energia propagandisto de ti tiu lingvo. 
En la supre nomita artikolo li guste rimar · 
kas, ke gis nun internacia medicina literaturo 
esence estis bavajo de nur tri nacioj: franca, 
germana kaj angla. Alilandaj kuracistoj ne
pre devas lerni ti tiujn tri lingvojn , sed, ee 
elstudinte ilin bone, ili ne povas sufiee klare 
prezenti al si modernan staton de J'tutmonda 
medicino. La samaj tri lingvoj estas ankaü 
oficialaj por internaciaj kongresoj. Tamen nun 
jam aperas la espero, ke en la medicina kon
greso, sekvonta post la Budapesta, kuracistoj 
de êiui landoj egalrajte ·povos partopreni en 
la kongresa laboro, uzante ko'munan por tiuj 
helpan internacian lingvon Esperanto. La plej 
proksima Budapesta kongreso don9s sufiêe 
seriozan provon por la estonteco. Poste la 
autoro detale sciigas pri la esperantistaj aran
goj de Buda pesta kongreso, citas la titoloj n 
de tralegot aj komunikaJoj {el la junia n-ro de 
,,Voeo de Kuracistoj"), konatigas kun T. E. 
K. A., kun ,,Voeo de Kur.", kun T. E. K. S. 

kaj donas ei.ujn necesajn por anig·ontaj adre
sojn (de la kongresa kasisto, de la rusaj kon
suloj kaj de la redakcio de ,,VofodeKur.") . 

Imitinda ekzemplo por êiulandaj kolegoj
esperantist0j. Se tiamaniere oni propagandus 
Esperanto'n per nacilingYaj medicinaj jurna· 
loj en aliaj landoj, ni jam sukcesus pli mul· 
te kreskigi nian T. E K. A., ol gi estas nun. 

D-ro K. 5idlovskij. 
,, The American Journal of Clinical Me

dicine", eliranta en Chicago, enmetas en ju· 
nia numero gramati.kon de Esperanto. 

En Munheno d-ro Stuhlberger anon
cas kurson pri Esperanto por kuracistoj. 

En ,.Eho Esperantista" (1909 n·ro 36) 
priparolas d-ro Roth s ch u h el .Aheno la uti
lon de Esperanto en banlokoj, kiuj altiras in
ternacian publikon. La gastoj, kiuj ne konas 
fundamelîte la enlandan lingvon, :.iü alrnenaü 
unu el la tri plej uzataj lingvoj, franca, ger
mana, angla, estas elmetitaj al senêesaj mal
agrablajoj kaj elspezoj. Se la banlokaj admi
nistracioj alprenus Esperanton, kiel kompre
nigilon, profüus de tio la malsanuloj kaj la 
kuracejoj. La aütoro klopodas enkonduki Espe· 
ranton en Aheno kaj ni deziras al li plenan 
sukceson. 

,,Medical Presse and Circular" (n-ro 21) 
publikigas recenson pri ,,Jarlibro de T. E. K. A". 

En ,,Allmiinna Svenska Liikartidningen" 
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(pag. --1-69--+ 72) tradukis d-ro Krikortz la arti
koleton de prof. Baas (vidu ,,V. d. K." 1909 
n-ro 4) kaj aldonis programon de la T. E. 
K. A., kiel ankau la nomojn de giaj konsu
loj kun peto al sveclaj kolegoj, kiuj interesi
gas pri la asocio, ke ili turnu sin al li por 
ricevi pluajn informojn. 

nGacetaMédicina del:-l'orte" (junio 1909)
Bilbao, Hispanujo - enmetas artikolon de 
s-ro Jorge S . Hita pri doktora disertacio de 
d-ro Corret (Esperanto en medicino ) . 

En la las ta n-ro de ,, V. d. K." engliti
gis preseraro en adreso de prof Ferraton. 
Anstat1c:u Val de Gran legu: Val de Grâce, 
Parizo. Al tiu adreso derns esti sendataj la 
fotografa}oj kaj radiografajoj de la vundoj, 
okazintaj dum rusa-japana milito. 

* * 
La redakcio ricevis : 

Esperanta Biblioteko Interna
c ia, N-ro 3. Bona Sinjorino ;:(ovelo de E. 
Orzeszko . Trad . Kabe. - N-ro -+. Rusaj Ra 
kontoj. Fabeloj al Helenjo de Î\Iamin Sibirjak. 
Trad. N. Kabanov. 

Edmond Privat. êe l'koro de Eüro
po. Mallonga resumo pri la internacia rolo de 
Ô-enevo en la historio de moderna tempo. 

Re n e S au s sure. La geometrio folie
tara au ~ova teorio geometria pri la mo, ·o 
de l'korpoj en spaco. 

Adria G u a 1. ~1istero de doloro. Dramo 
en tri aktoj. El kataluna lingro tradukis Fre
deriko Pujula Y Vallès. 

Direktejo Generala de Statisti
k o. Antauparolo de l'Boltcno ~Iemoriga de la 
Ekspozicio nacia de 1908. Rio-de-Janeiro. 

D-ro S . Kim e 1. Piena kaj praktika ler
nolibro por lerni la lingvon ,,Esperanto" dum 
malmu ltaj lecionoj. (Rumane) . 

D ro S. K i m e 1. Slosilo (tradukajoj) de 
l'supredirita lernolibro lRumane). 

Kalendaro kongresa. 
l. augusto gis 30. septembro. Ekspozi

cio de Higieno en Rio-de-Janeiro, arangota 
dum IV. Kongreso U .. tinamerika de ku
racistoj. 

La ekspozicio elmontros aparatojn kaj 
ilojn medicinajn kaj higienajn; materialojn 
por pavimado kaj por necesejoj; produ
ktajojn pornutrajn sekajn au konservitajn, 
bestojn por nutrado borna, produktaJojn 
hemikajn kaj farmaciajn k. t. p.; mode
lojn, projektojn, informojn, statistikojn, 
interesajn por higieno kaj medicino. 

Au gus, t o. 3- 7: VI. Internacia kongreso por 
psihologio. Genevo. 

7 - 11. II Internacia konferenco pri lepro. 
Bergen. 
23-28 . V. Interqacia kongreso por slo
rnatologio. Berlin. 

29. augusto.-4. septembro.XVL Kon
greso internacia de Medicino. Budapest. 
Of1cejo de la kongreso: Budapest (Hun
gario), Eszterhàzy - utca, 7. Kotizon 
(25 kronoj ai:istriaj) oni sendu per post
mandato al la adreso: Prof. Dr. de Eli
scher, kasisto de la kongreso, Budapest 
vm., Eszterhàzy - utca 7. 

Septembro. 5- 11. Universala kongreso de 
Esperanto Barcelono. 

Partoprenos en Budapesta Kongreso Î\le
dicina lau sciigo al rùa redakcio: 

1. D-ro S ijlovskij - Moskvo, 2. D-ro 
Kabanov - 1h::.l<vo, 3. Dro Volujskij - Je
lec, -+. D-ro S ,lovjev - ~ovaja Ladoga, 5. 
D-ro Slavutsk:j - Caricin. 6. Dro Hohrja
kov - Kaza11; ï. Dro Boro,skij - Taskent, 
8. D-ro Tuturin - 'i' itehsk, 9. D ro Sesta
kov - Vener, 10. D rù Koposov - Simbirsl<, 
11. D-ro Ostrovskij - Genève, 12 D-ro Fisch
Wien, 13. D ro Rothschuh - Aa~hen, 14, 
D ro Leono Zamenhof - Varsorio, J 5. D ro 
Blaizat-Doulon, 16. D-ro W. Robin - Var· 
sorio, 17. D-ro Maillard - Sceaux, 18. D ro 
Godlovski - Lisko, 19. D ro Baber - - Lon
don, 20. D-ro Lubliner - Varsol'io, 2 l. D-ro 
Chybczy11ski - Varsovio, 22. D ro Higier -
Varsovio, 23. D-ro L. Knaster - Varsovio, 
2,l Dro Szwajcer - Varsovio, 25. D 10 

Oppenheim - Varso,io, 26. D-ro ~leek - el 
Lo"ndono en Kan ad o, kiu reprezentos la 
,, Londonan Asoc:on de :\'ledicino". Krom tio 
Budapestaj Teka 'anoj . 

-----
Por informi la estimatan legantaron de 

la Voeo pri la nuna stato de nia afero rilate 
al la Budapesta 1Iedic:na Kongreso kaj por 
instigi ilin al plej vasta partopreno, mi lrnna · 
tigas la jenon. 

Dank· al la fervora agado de la êi tieaj 
samideanaj kolegoj, precipe de la grupestro, 
sinjoro S chwartz, la esperantista kurac
istaro pligrandigas êiutage kaj aligds suf1êe
nombre anlrnü al la T. E. K. A. ~i notas 
aparte la aligon de la êefkuracisto de la êi 
tiea ,.Asocio por tuja medicina helpado", I{iu, 
farig inte ferrnra esperantisto, eldenos porkon
gre.;;an brosuron pri la nomita asocio kvin-
ling \·e ankau esperante. · 

Por altiri atenton de la kongresa estraro 
al nia afero, ni dissendis po 1 "·losilo kaj 
represaJO de mia artikolo, ape,inta en la ,,Gy6-
gyâszat" pri ,, Lingrn internacia lrnj medicino" 
al la sekciaj prezidantoj. 
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Por fil{si la rolon de Esperanto en la 
kongreso, ni prezentis petskribon al la orga 
niza komitato, .almetinte la supre cititajn ver
ketojn k;,j la brosurojn de Ostwald kaj de 
Borel ,,Internationale Hilfssprache und das 
Esperanto" . Per tio ni atingis la jenajn opor
tunajojn (lai:ivorta traduko el la originala res
k ripto): 

l. ,,Konvena kunvenejo estos dum la 
antai:itagmezaj horoj al la dispono de la espe
ranta lingvaj kuracistoj, kiel ankai:i por la es
perantalingvaj raportoj. 

2. N ur oftciallingvaj raportoj kaj sciigoj 
pavas aperi en la eiutaga organo de la kon
greso, sed ni porns presigi ankai:i sciigojn 
pri Esperanto en La eiutaga organo hungare, 
germane france kaj angle, se la sciigo tau 
gas por la kadro de la êiutaga organo". 

A 

Rigardante tiuj 1 êi gravajn rezultatojn, 
estas nun tre dezirinde, ke la esperantis ta 
kolegaro aperu kiel eble plej grandnombre al 
la kongreso, por tie propagandadi ope kaj 
dise, por elmontri kaj pruvi la gravecon de 
Esperanto. Estas ankau rekomendinde, ke la 
raportontoj bom-olu transsend i resumon de 
sia raparto en kelkaj ekzempleroj, par ke gi 
estu disdonata al la diversnaciaj konsuloj, 
kiuj povus jam nun antaüzorgi pri redirontoj 
ktp. Laste oni povus ankaü jam nun verlü 
tiajn sciigojn, artikolojn pri Esperanto (kom
preneble Esperante), kies tradukon en la ofi
cialajn lingvojn la kompltentaj konsuloj pre
tigus, par ke ni estu tute pretaj, kiam la 
kong resaj tagoj alvenos. 
D-ro Roberto Schatz, konsulo de la T. E. l(. A. 

Budapesto, IV. Korona/zerceg u. 20. 

KOMUNIKAJOJ DE T. E. K . A. 
êar estas intencata eldono de ,, (;.en e ra I a 

g v id I i br o p or ban 1 o k o j" kaj êar por 
la T. E. [(. A estas tre grava havi en êiu 
ban l o k o sian reprezentanton, la Centra 1...-:0 · 
mitato gc:nlile pelas eiujn konsulojn kaj rè
prezentantojn de la T. E. K. A., ke ili bon
valu kiel eble plej · rapide va rbi tiujn ei re
prezentantojn kaj sendi iliajn nomojn al la 
Sekretario de la T. E . K. A. Gis nun ni ha
vas jam reprezentantojn en la sekvantaj ban
lokoj : Aachen, Amélie les Bains, Ciechocinek, 
Druskieniki, Franzensbad, Hurzuf, Nice, Pis
tyan, Wiesbaden, Vichy. 

La Centra Komitato sciigas la T. E. LA.
anoj n, ke gi partoprenos en la okazonta en 

aügusto kaj septembre ,,ê en s t oh o va E k s
po z ici o", kie gi preparas apartan fakon: 
,,Esperanto en Medicino" . La T. E. K. A'anoj 
estas gentile petataj sendi taüg:1jn ekspozicia
jojn, ekzemple numerojn de gazetoj k. t. p . 
al la Sekretario de la T. E . K. A. 

Prof. d-ro Ch a ries Richet bonvolis 
al{Cepti la titolon de honora membro de la 
T. E K. A. 

Nova konsulo: por Bulgarujo - D-ro 
A. Georgief - Choumen. 

Gen. Sekr. de la T. E. l{. A. 
D-ro W. Robin 

Varsovio, sir. Chm.ielna 34. 

Listo de la abonantoj. 
(Daürigo). 

D- ro F'romageot mendis la ga;,,elon por P. T. Teka'anoj: 964 . Caillaud (Monte Carlo) 965 S,rntos (Rio
de-Janciro) 966. Georgiev (Sumcn) 967. Campello (Rio-de-Janeim) 968. Valmont (Tours) 969. Reddon (Sceaux). 
Restas ankorail por bono de Teka 3 abonpagoj . 

Plue ekabon is P. T.: 970. Kub.èbk (Olomouc\ 97 l. Wierzbi~ta (Siedlce) 9ï2. Holm (Fiskars) 9ï3. Grin· 
leld (l{isinev ) 974. Blcnbeirn (Linglield ). 

La listo estas fermita la 16-an de julio. 

WALLISCNNO;-) 
Maria-Enzersdorf am Gebirge 

apud VIENO (en distance de 1 horo) 

SAu1GrJo tre belelokita, porkun [ , racprocedo fizika-dieta . 

Bonegaj kuracsukcesoj. 
Prospektoj germanaj kaj Esperan-

taj volonte elsendataj senpage. 

Carl Seyjertli D-ro Marias Starza 
posedanto. eefku racisto. 
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ELEKTRO-KOMPANIO JJSANITAS" 
BERLIN N fRIEDRICHSTR. 131 D, 

• ECKE DER KARLSTR. 

PLEJ ûR.ANDA FABRJKO EN LA MONDO POR. KOMPLETAJ ARANÔOJ EN 
FlZIKALAJ KURACINSTITUTOJ. 

:: :: Fabriko de elel{tromedicinaj kura :gimnastika.i kaj hidroterapiaj aparatoj. :: :: 
Filioj: Düsseldorf, Graf Adolfstr . 8. London W., 61 New Cavendisch Street . 

~otax -~tintgen-Jnstrumentaro 
ankaii por senpera aligo al turno- kaj sango- fluo 
NOVAJO ! sen transîormilo NOVAJO ! 

RÔNTûEN-APARATO DE PLEJ SIMPLA KONSTRUO KAJ PLEJ FACILA MANUZO. --------~ 
MOL TOSTAT 
SEN TERFE RMO .PREZO NE PLIALTIG l TA. 
Plej rnulteflanka aUga aparnto por êiuj 
elektraj fluoj, aplikeblaj de la kuracisto: 
ga!van iz. lelektrolizo, kataforezo ), (sinu 
sojd.) farad., galv .-farad ., eJektr . kvarèelaj 
banoj, hidro-eJektraj plcnaj kaj partaj ba
noj, kausliko, cndoskopio, hirurgiaj opera
•Cioj lfrezado, 6izado, borado, trepaoado, 

segado kaj vibromasago). 

• .Superccoj: Certa evito de la dangero de 
terfenno. 

Manko èe iu aj n malfermajo, pro tio: 
Absoluta senpolveco kaj certa uzebleco. 
iPlej preciza gradigo de eiuj fluospecoj 

( turnoreostatoj). 
Tre forta motoro, 
1Plçj ,granda spacosparo kaj plej facila 

tti:ansportebleco. 
J\1iliamperometro kun 8 mezurarangoj . 

Pre'l;O: Multostat sen terfermo por kon
stanta fluo 110 Voltoj M. 360. 

Multostat sen terfermo por sang(l uo 
UO \'olto j M. 460. 
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ELEKTRO-KOMPANIO 
fo.. ,, Nova elektra 

" n varmaera duso. 

" 
SANITAS" BERLIN. 

NOVAJO! DOZEBLECO DE LA INTENZO KAJ 
DE LA TEMPERATURO 

de aerfluo per a lmeto de tuboj je diversa elrad ia aperturo. 

Superecoj : 
Vanna aero tuj post enigo. 
Ôiama uwpreteco. 
Pacila transportebleco 1 ·f, kg. 
Aplikeblcco en eiu loko kun elektra kondu ko. 
Absoluta senodoreco . 
Plej malkaraj, facile elsangeblaj 
Proviz aj hejtiloj (1 M. , pro tio: 
Senlima funkciebleco. 
Neniuj kostoj por inst a!ado. 
Plej malgrandaj kostoj de aplikado. 

Provizaj hejtiloj M 1 ·-. 
AJmetaj tubojjed iversa grandeco de la apcrturo po 0•ï 5 M. 

Prezo M. 60. 1 
Jfiil!r êiumonate Rontgenkursoj por kuracistoj kaj kursoj kun elmontroj pri la 
elektromedicino en nia aüditoriejo, Berlin, Friedrichstr. 131 d. Ecke Karlsstrasse. -----

llllê llllê llllê llllêllllêllllêllll§llfl§llllê llllêllllêllllêllllêllllêllll§III~ 4 -,ag·oja9r.a ,,Ruslanda Esperant'1sto" 4 ·1390jagr_o lill APOTEKO SUB ,,OR.A A.GLO" ~ 1 

lill de , !!ll Centra organo de ruslandaj esperantistoj. 

mi ] • W r W 1 0 R S 1( 1 ~ Ilustrita Ciumonata jurnalo de l'scienco, arto, 
lill sub direkto de d-ro Ludoviko Wewi6rski ~ literaturo kaj sporto eliras en rusa kaj espe-
ffiî Lwôw, str. Halicka 5. !!ll ranta lingvoj kun kunlaborado de konataj ru-
lill Tcleiono n-ro 345 JIil saj kaj eksterlandaj verkistoj. 
- rekomendas ampuletojn ple:1igitajn je sterilizitaJ me- !Ill Redaki:oro P. VMilko vûcij . Eldonanto A . Postr1.ikov, ml dikamentoj por subhau1aj injektadoj : § 

lill l) Alkarsodilum purum, res pond as plen e al !!ll 
- A,-..ycod-ile Lep,ince, ampuletoj enhavantaj : 1111 

ml Aquae dcst . steril. lccrn., Natrii kak odilici 0'05. § 

iffi 2) Neo-alkarsodilum, respondas plenc al Neo- JIil 
§IIII ai·sycodile l.eprince, ampuletoj, enhavantaj: =_1111 

Aquae dest. steril. 1 ccm., Natrii rnelylo -arse-lill nici (Arrénal) 0·05 . !!ll 
lill 3) Alkarsodilum ferratum, respondas al Fe,·• l]!! 
- .-acodile lep.-ince, ampuletoj, enbav::mtaj: 1111 

ml Aquae dest. ste ril. 1 ccm., Ferri kakodilici 0·05. § 

lill 4) Alkarsodllum modfücatum, ampuletoj, ~ 
= enhavantaj: Aquae des t. steril. l ccm. A to- 1111 

t:IIIIIII xyli 0'06. :=-_IIII 
Miaj ampuletoj, pakitaj po 10 pecoj en sk::ttole-

ffij toj, koncerne la eksteran formon cgalas al la ~ 
- francaj kaj krom tio estas treege zorge dozitaj 1111 

ml kaj sterilizitaj kaj la saloj, uzataj por produk• § lill tado, kelkan fojon purigataj. !!ll 
§ La prez oj de miaj ampuletoj estas preskau duone 1111 

fil!. mal pli altaj ol la francaj: ffij 
iffi 10 aR1p. Allmraodilum . . . 2·- K 1·- rublo 2·- tn k. = = 10 amp. Neo-aJk arso dilum . 2·- K 1·- rublo 2·- mir. ïiiÏ 
iffi 10 amp. AJl, arsodil. ferra t . 2·- K 1·- ruhlo 2·- mk- -= JO amp. Alkars o dil. modi f. . 2·50 K 1·2S r ub lo Z·SO mlc. 

mllllêllllêllllêllllêilllêllllêllllêllllêllllêllllêlll lêllllêllllêllll 

Rumana Esperantisto 
Oficiala êiudumonata organo de 1a rumaaa 

Esperantista Societo. 
Jara abono: 2 Sm. Redakcio kaj administra

cio: Bukaresto, 5 Str. I. C. Bratianu. 

Jara abonpago - 3 rubloj - 3.:ZO Sm., 
por ½ da jaro - 1.50 k. 1.60 Sm., 
por 1/ 8 da jaro - 1.20 le 1.30 Sm:, 
por unu numero - 30 k. 0.35 Sm. 

Redakcio kaj eefa kon toro de J'}urnalo ,,Ruslanda 
Esperantisto" : 

Rusujo, St. Peterburgo, Hevskij ~O. Telefona Nr. 116-18. 

B * % ,t ~x.'7'.·~ .f,-• 
lnternacia ilustrata Esperanta Revuo. 

Jara abono: 2 yen = 2 Sm. = 4·80 kor. 
Adreso: Japana Esperaafisto, J\farunouchi, Tokio. 

(Japanujo). 

Grandfamajn kaj ordinarajn vinojn, 
blankajn au rugajn, lüujn li rikoltis, liveras 

je moderaj prezoj 4- 3 

DOKTORO A. VESOUX 
en Beaune (Côte - d'Or) Francujo. 
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AACHEN. 
(Aix -1 a - Ch a pelle, A Île no, Aq u isgran). 

La tutan ja ron mi akcep tas en mian domon ban
vizitant oj n por kuracado fizika kaj dietet ika. 
lndika cioj: ûuto, Reumatism oj, Malsanoj de 
l'haüto kaj de la sango, de la nervoj, tro-

piklandaj suferoj. 
Koresp ondado: angle, fran ce, Es perante, 

germane , hispane, holande, ruse. 

D-ro t. Rothschuh 
Kuraca Pcnsiono . 12- 1 

lnternacia Scienca Revuo 
monata gazeto. Abonprezo ja re 2·15 m. Ad

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

Chirurgisch - urologische 
Privatklinik 

von Dr. A. FREUDENBERG 
Berlin. W. Apostel~Pautusstrasse Nr. 12. 
.Kura cejo por eiuj malsan oj de l' ur inorga
noj. - Operac ioj _ie reno , veziko, prostato, 

urintub o, testiko k . t. p. Tri klas oj. 
===== Prospekto Jau deziro. ____ _ 

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

R_edaktata de D-ro .S::eoqo Zameqhof. 
LA ABONPAûO 

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

Kun la posta transsendo. 
ADRESO DE AD:\U::,/ISTR. : 

WARSZAWA (VARSOVIO) str. Hoia Nr. 20. 
(RUSA POLUJO) . 

Medizinisch. Licht

& Herz- u. Nerven- l ~eilanstalt - - V ,. 1 por lumkuracado 
f\ U fa (t J@ por malsanoj de I' koro 

kaj de l'nervoj. 
vorrnals: ROTES KREUZ antaüe: RUGA KRUCO 

51 Luisenstrasse B € R L I N N W. 6 Luisenstrasse 51 
Sekcio por Iumkuracado Se kcio por malsanoj de I' koro kaj de I' nervoj . 

E lekt ra lumo per elektrodoj de karb o, fero, bidrargo. 
Lu rno de Roen tgen. Radiado d' Arsocva l kaj de On
din, l{adio- banoj k. t. p . Kont raü artrit o, rc ümat isrno, 
neüralgio, isk ialgio, furuok ulozo, diab et o k. t. p. 

Esplo roj pe r rad ioj de Roen tgen kaj konsta lo de la 
agado de I' koro. B inoj kun karbac ic!o kaj §prucba
:ioj kun pinburgmoj. E lektraj banoj por la tu ta korpo 
kaj por apartaj mernbroj. Vibromas ago 1,. t . p. 
La kuracado plene anstataüas restadon en Bad 

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

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

r 

7 

Direlioro: D-ro Breige1·. 

SANATOR I O 
de D=-ro K. DLUSKI 

en ZAKOPANE (Galicio-Aüstrio) 
p or brustaj malsanul oj 

malfermita tutan jaron. 
Bela pe rspektivo al T a t r a j 111 o nt o j. 
La èam broj suden turnitaj . - Central a llaj
tigado, elekt.r:t lumi gado, konduk oj de mal
varma ka j varma akvo sur êiuj etagoj, elek -

1 tra lirto, po rdesinfekta kame ro, eambro j por 
apartigo êe infekt aj mals anoj. 

Legejo, teatra êambrego, pregejeto, 
telefono, telegrafo, posto ka j veturi

loj en la instituto. 
La prezoj tre moderaj komencante de 11 1 
kronoj por logeio , pensiono kaj kuraca~ 

DRUILl.RNIA UDZL<\:t.OW,', LWÔW, KOPE ll NJJLl. 20. 
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Al la kolegoj kuracistoj en Rumanujo . 
. \a Hermita letero ). 

Jus mi tralegis la ,,Mernoran umon *) de 
la gener. Asoc. de la :.Zuracistoj en RuPui1:u
jo" , en kiu la rumana lwraci tar a-:oncas 
pri sia decido ne partopreni la okazoncan en 
Budapesto internacian medicinan " -:0 ~e on 
kaj klarigas la motivojn de tiu e1 - ec1do. 
La eefa kauzo, kiu devigas niajn manaj n 
kunfratojn ,,rezigni por ne inte rrila :fri run la 
grandaj pensuloj de la tutmon da me O cina 
scienco, por ne diskonatigi al la m '.:!-O la 
progresojn de la rurnana scienco• es s 'ak 
to, ke la 3½ miliona rumana popo . _ °"anra 
en Hungarujo, "estas t ena ta en .a ka e
noj de la sklave co". Kaj la me'llo:and u
mo rakontas kelkajn evidentajn kaj a ·e- ,mt
plenajn faktojn de politika prernega. .... o b:iun 
praktika s la hung ara registaro k •. ·ra
mana popolo. Por la lasta en Hun · 
ekzista s la libereco de la presaro, la i 
la scienco, la libereco de la kunve no;. 
bereco de la religia konfesado. Pro 
manaj kolegoj kredas, ke se ili u,;. 
polit ikan kam pon de la nac i e .an 
do, ilia detenado de la Bu..:ic.a.;:-ta 
kongreso estus plene pra v.~::a ·aj 
pardonita". 'ed malgrau la mllr 2- - ·e
radoj, kiujn kauzi al niaj ruman J ·o.egoj 
la gemoj de iliaj fratoj sub la rega · ~ --= • la 
gjaro j, ili tute guste pensis, ke pvr ~.: e -::o 
oni devas subpre rni siajn suferad oJ or ne 
malkvietigi la in ternacia n 
feston kaj por ke oni n e 
zon al niaj malam ikoj dirî. 
las fari politikan manifes a· 
ke ni metas la politil{O n 
scie n c o". :\Iultaj rumanaj lwra cis~ 
fesoroj, intencar .:e viziti la Buda 
greson, jam komenc is energie in 
~in partop reni. ed subite... la 
reprenit a ! Kio do okazis tiom O - -.... e la 
ruman a kurac i ::aro unuvoee dec .:,, = "' de-
teni de la medi ina kong reso. • - ~ ·aj 
faktoj, nome : . ,,kondamno al D, de 
s-rino Vlad pro tio, ke si faris "; i- - 5 = 
por sia patra iingvo en rumana 
Transilvanîa ~ ka. '.!. la malper 
manaj studen oj partop reni en la ::- :i. 

ôiulanda ruma'.1a tudentaro en • -
minaco de h ~gara registaro forpe 
garai lernejo· ~ _n rumanajn stu~e • 
malobeus a. ::· ,: ordono. La ju· 
toj tiel inci ·- la ublikan opinio 
nujo, ke la kura ·1 ta ro rumana 

s i sufiean 
miliono j 
fe roj". Re 

,, ... La, 
la libere c 

por veni festi tien . 
~ ·ra toj gemas r r 

--e. · · aldonas : 
_ ienco ha vas kiel ;.
·pe nsa do ka j 

e. -- sub premata po 
e • _:ietrata de la gra • 

roj de !'scie · . ne rajtas postlL. 
en gia noœ 

,, ... Tia:. -;n la hungara poi-
kiam la kond ·--- _ de tiu popolo r:= 
netrigos de .. . '. kiuj farigi 
proprajo de ~ :- ; oj, la ruman a· , 
toj · ne ekpas " ong resanoj la :e, 
l'Hungaru jo e • ::-S as la argume '.1: 
kiuj la rum -:c..::istoj penas pra _ 
agadon. è -= ili pruvis, ke ~ 
las ,, fa ri p , m a n i f es t a ' 
ke ili ne olitikon _ ..... ::-. 
scienc o". 
la malon ! 
festado, oni _ 
naj kuraci _: 
scienco ne tn -
nelonge kre · 
surpasi la 
lorigaj ili e· 
rumana 
komenciA 
dauras, V 

do la ru1 
ven i la 
gis subi t 
cititaj) f 
ekstret 
gado, ki 
taro kon 
ee paliga 
antaue. 

as al mi 
se ne po 

· la aga.don 
em konsc 
on", kiuj 
la scienc 

radojn, ki 
as". La s 
otenco de 
la bieraua 
dekjarojn 
, kiuj jus 
n kongr 
post du l 
faktoj pr 
la sistem 
un la hu 
acianoj? 
kun tio, 

:tla opinio, se ,_ 
toj trovis e _ _: nelonge sufiee 
fortoj por _ sian indignon 
hungara pe:- devis ankau r _ -
rigi sian gr ........... --' .:...ï konduton ! Pe 
procedo, k:· - la rumanaj k .e 
nur akcela :: -en tajn disput oj. 

.,_..._ __ ~:: plialtigas ,,la c: 

nacioj au fâ.. 

la ruman a . _ 
politika pre· 
lando, tiam 
ci a vivo . 

. i-Oloj dividita j • . 
~ :-: ·oj, elektus la 

_s· -o, por protes·. 
:i;rau iliaj fratoj e

__ : ebla neni a 

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

êar efektive la scienco ne havas nacie
con kaj estas plene lfüera de la naciaj antaü
jugoj. Kiu sincere kredas, ke ,, 1 a s c i e n c o 
largigis la konaron de l'homoj, for
pelis la herezojn kaj siavice donis 
novajn kaj fortajn flugilojn al la 
pat ri na liber e c o", tiu neniamaniere povas 
enmiksi en la medion de pure sciencaj inter
naciaj interesoj la politikan pasion, incititan 
ad hoc per ofendita nacia memamo. 

êiujn ei suprajn pensojn elvokis en mia 

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

Ankoraü unu las tan rimarkon pro do
mo su a. Car la ,. Memorandumo" estas espe· 
rantigita, oni rajtas konkludi, ke gin aprobas 
ankaü la kolegoj esperantistoj en Rumanujo, 
Se tiel agas la esperantistoj, kiuj ne nur kon· 
sideras espera:1ton kiel praktilrnn rimedon por 
internaci:ij komunikoj, sed ankaü satas gian 
altan internan ideon, tiam ili senkonscie per
fidis al esperantismo, kiu ce J as nu r al· 
pr0ksimigi la disigitajn naciojn 
unu al la alia kaj fari el ,,la popoloj 
dividitaj unu grandan rondon fami· 
lian". 

D-ro S. J. Kogan 
Zemstva kuracisto (Dwiitrov, Moskva giib.). 

La 3-an de augusto 1909. 

Ri m a r k o. Publikigante la su pran ,, mal· 
ferrnitan leteron" de nia estimata samideano 
kaj kunlaboranto, ni lasas al la aütoro lares· 
pondecon pri liaj opinioj kaj volante er:presi
gos ankau eu eventualan respondon de la ru
n1anaj kolegoj, èu voeojn de alinaciaj sami-
deanoj. Redakcio. 

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

La demanda prit. n. ,,abortivaj" formoj de 
infektaj malsanoj estas gis nun tre malmulte 
klarigita ; eio, kion ni scias pri ili, estas la 
pralüika fakto, lœ iam certaj infektaj mal
sanoj subite abortigas. Tiu êi subita eeso de 
malsano ne povas esti klarigata per malfor
teco de infekto, ear malforta infekto sekvigas 
m a 1 f o r t a n formon kaj abortiva formo 
prezentas tute diferencan specon, renkontatan 
nur ee certaj, apartaj malsanoj. Tie ei mi 
devas antaurimarkigi, ke mi ne kalkulas 
tiujn infektojn, kiuj abortigas per seroterapio, 
kiel ekzemple difterio kaj giaj anologiajoj, sed 
prenas en konsideron nur tiujn, kiuj havas 
naturan abortivan formon, kiel ekzemple ileo
tifo kaj giaj analogiajoj. Komparante la jus 
nomitajn du kategoriojn de infektoj, ni vidas, 
ke en la unua kategorio (al kiu apartenas d;
fterio) oni observas abortigon per seroterapio, 
sed ne observas memstaran ab0rtigon; kon
traüe en la dua kategorio (al kiu apartenas 

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

Sajnus, ke post aldonado de imunizanta 
sero tiuj êi agantoj devus perei ankorau pli 
rapide kaj efektive ni vidas tion êi, sed nur 
tiam, kiam ni faras reagon .in vitro"; sed 
en la korpo de malsanulo tiuj mikroboj ne pe
reas nek de sola sango nek de sango + imu
nizanta sero. Estas klare, ke en la korpo de 
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malsanulo ekzistas kondifoj , malhelpa ntaj re· 
agon · la t. n. ,,demetado de komplemento" 
êe superfluo de amboceptoroj en sango mon
tras, ke en la eeno de reagantoj ,,komple
mento-amboceptoro-bakterio'· kunigo facile 
farigas inter komplemento kaj amboceptoro, 
sed nome bakterioj evitas kunigon. Tio ei, 
egale lüel la fakto mem de ecesro kaj mul
tobligo en la korpo de la nomitaj bak:terioj 
montras, lm en la korpo devas esti lokoj, 1,ie 
atingo de sango estas pli malpli limigita -
,, nestoj de l'infekto". i\li diras: limigita, sed 
ne Cesigita entute, ear mulcenombraj esplo
radoj lrnnstatas , ke tiuj bakterioj - ekzemple 
bac. Eberth-Gaffky - preskaii êiam tro\·igas 
anl,aii en cirkulanta sango, sek\·e inter la 
suprenomitaj ,, nestoj de l'infekro" kaj la ge
nerala sangocirkulado restas sufièe lioera 
komunikigo. Revenante al abor :ivaj formoj 
de infektaj malsanoj, ni vidas 'ke tiaj formoj 
estas observataj nome êe tiuj infektoj. · 0e 
kiuj eeestas la suprecititaj 2 kondièoj: 1) 
agantoj de tiaj infektoj pereas tre baldaü jam 
en n o r mal a homa sango, 1) tiuj ei agan
toj vivas kaj multobligas en suprenomi aj 
,, nestoj", lcien atingo de la sango esta pli 
mal pli limigita, sed inte r ,, nestoj" kaj gene
ra la sangocirlrnlado restas sufü;e libera ko
munikigo . 

Tial estas tre versaj na supozo, ke atingo 
de sango en tiuj11 èi ,,nestojn", ordinare li 
migita, povas iafoje grandigi gis tia grado, 
ke la plua eeesto kaj multobligo de bakteric,j 
en la ,,nestoj" igas neebla kaj tiamaniere rnal
sano aborligas. Aperas demando: êu ni po· 
vas tiun fenomenon artefari, por konvinkigi 
pri la praveco de tiu êi vidpunkto? Respondi 
al tiu ei demando povas nur senpera esplo
rado. Tian esploron mi faradis dum lastaj ..J. 
jaroj, aplikante la suprenomitan principon de 
kuracado en eiuj konvenaj kazoj de mia 
kuracista praktiko. Tamen antau analizo de 
la rezultatoj, ricevitaj per la esploro, per
mesu al mi priskribi la metodon, kiun mi 
uzis kaj fari mallongan t rarigardon de tiuj 
lrnndieoj, kiuj - de teor ia vidp unkto - ne· 
pre de vas esti kon·servataj, por certigi la suk
ceson. Konforme al la proponita tezo nia 
tasko estis grandigi laüeble alingon de sango 
en la ,,nestojn" de l'infekto _ Tiun principon on i 
povas efektivigi per 2 manieroj: 1) penante 
d i s i g i per la forpusaota forto de la sa1Jgo 
la amasetojn de bakterioj, formigintajn en di· 
versaj lokoj de la korpo, 2) liverante en 
efujn lokojn pligrandigitan kvanton da sango. 
Ambau celoj povas est i atingitaj per pliforti
gado de generala rapideco de sangocirku
lado , ear per gi: 1) la forpusanta forto de la 
sango tie grandigas, 2) êiu regiono de la 

korpo ricevas dum unuo da tempo pligran· 
digitan kvanton da sango. Lau la supredirita 
teoria propono estas do tute necese zorgi : 
1) ke estu efekt iYe rice,ita sufiêa grado da 
sangorapideco, 2) ke tiu i grado da sango
rapideco dauru Jaüeble sen inter r o m
p o j gis plena abortigo de la malsano. Lll 
lasta kondiêo estas nconditio sine qua non" 
de la suk ceso, êar, allasante pli malpli gra n
da n interrompon, ni nu 1 i g as la rez ultato n 
de la tuta antaüa laboro · la bakterioj en ,,ne
stoj " se nêese multobligas sek,e dum la in
terrompo ili povas reakiri au eè super i an
taùan nomb recon. La rapideco de sangoci r
kulado rekte depe ndas de la forto de la kora 
sistolo kaj de la amplekso de la ondo de 
sango, elpusita per êiu s istolo. Xi konas, kiel 
la plej bonan rimedon, fortigantan la sistolon 
de la koro, d ig italison i gi ha,as ankaù la 
duan neces an econ de konstanta, longedaura 
eflkado, tial gi estas la plej kon,ena. Sed 
de alia flanko dig italiso havas ankorai:i unu 
econ, kiu malhelpa s sango rapidecon; gi estac; 
la eco mallargigi diametron de la vazaro. 
Tiamaniere grandiga s la per iferia kontraù
staro kaj malgra ndigas la vol umeno de la san
go, elpusi ta êe êill sistolo. Sekve, ap likan te 
digitalison esta s necese kombini g in kun la 
rimedoj, kiuj samtep e for iga dus la kontraù-
:aMn periferi an . La Jastan oni povas forigi , 

el · 71 u.-ante per ia ajn man iera fluidajo n el 
la fè::,i n de la kapilara·limfatika sistemo, 
kaj a ùan:e gin gusrntempe en vej nan siste 
mon. aii :or:gar:t e gin per diurezo . Tia l estas 
ko:l ena• ,;:omb.n adoj de digitaliso lrnn kam 
fora~ rrc:"ara:o~, kun kofeino aù kalomelo en 
diuret1kaj dozoj. _ [; uzis la jenajn kombi 
najojn: I Rp: P._ ol. Di<Fitalis 0,05, Ca
lomel 0, 1() Dt. i. d. X U S. 4 fojojn eiu
tage po l p l"oro horoj: ' matene, 12 tage, 
..J. tage kaJ 1:espere . Il Rp. P. fol. Digi
tal. 0,06 Camp/:_ trii 0,0..J Coffeini 0,1 
S. -1- f. èiur.age ro i. p ...-. {horoj La samaj) . 
lII) Rp. Inf fol. Digii. e 0,5:1 0,0 s. 6-8 
fojojn êiutage po l~.O boroj: 7-9-11-1 -3-5-9) 
kaj amtempe Rp. Calomel 0,1 (kun su lœro, 
se oni volas) S. -t. foJo:n èiutage po 1 (110-
roj: 8-12·+· ). n· Rp. l1f. fol. Digit . 
e 0,5:180 . kiel pri komb. Ill . kaj sam
tempe: Rp. Oxaplwr. po 30 gut . 3 fojojn 
eiutnge (horoj : -2- . :-Ofi ak ·entas la aku · 
ratan, gu tatempan prenadon de la rimedoj, 
Lüo estas nece;;a por kon ran a efikado. Ne
niaj aliaj internaj rîmedoJ est:s allasiraj krom 
ordinara Jtixt. so/ve;:s ce pneumonio. La 
sup; cnomitan klliacadon mi aphkis en pli, ol 
60 ka :oj el kiuj ..;.+ estis observitaj en la 
malsanulejo. En tiu Ci nombro estis 11 k a 
zoj de ileotifo, 12 de pnei:imon;o lobara (kru-



F 

voêo DE KURACISTOJ 157 

poza) kaj 17 de pneumonio lobulara; la 
ceteraj 4 kazoj estis sen ia ajn sukceso, êar 
en 1 kazo forestis akurata prenado de la 
rimedoj, en 3 kazoj la malsano ne estis kon
vena (2 kazoj de tuberkulozo kaj 1 kazo de 
malario'. En 39 kazoj mi observis sukceson, 
t. e. abortigon de la malsano, plej ofte dum 
3-4 tagoj de la komenco de la kuracado. 
Ne povante prezenti êiujn historiojn de mal
sano, pro manko de tempo, mi citas nur 3 el 
ili, kiel tipajn: • 

1. A. lljin, 19-jara laboristo, akceptita 
en malsanulejon 2 1-an de decembro 1907. 
Plendoj : granda kapdoloro, malforteco kaj 
diareo, kiu komencigis de antau 2 tagoj; an
taue estis obstrukco; la malsano daüras jam 
l semajnon. Hepato kaj lieno pligrandigitaj 
kaj doloremaj; rozeoloj; t 0 39°C. Diagnozo: 
ileotifo. Kuracado. Rp. P. J. Digit 0,05 Ca
lomel 0,1 Dt. t. d. N 12 S. 4 fojojn ê:utage 
po 1 pulv.; lakta dieto; dum 3 tagoj (22-an, 
23-an, kaj '.:!4-an de decembr.) t0 estis alta 
(39°-. 'J.0° C.), 25-an de decembro t 0 subite 
rnalsuprenigis gis 37,l O C., generala stato 
plibonigis kaj la malsanulo rapide sanigis; la 
25-an de decembro la pulvoroj estis formeti
taj kaj anstatauigitaj per: Tra Strophanti po 
5 gut. 3 fojojn êiutage. N e n i u j al i a j ri
rn e d oj. 

2. À. Jeltikov, 44 jara hboristo, akceptita 
la 6-an de oktobro 1908. Plendoj: kapdoloro, 
malforteco, tuso ; li estas malsana 5-an tagon . 
T0 40° C. Krom ord inaraj simptomoj de in
toksiko estis k'.onstatitaj simptomoj de pneü
monio lobulara. Kuracado: Rp. P fol . Digit. 
0.06, Cojfeini 0,1, Camph. tritae 0,0.J Dtd. 
N. 12. S 4 fojojn êiutage po l pulvoro Rp. 
1l1ùct. solvens. Kupoj ekstere. Est is donitaj 16 

A 

pulvoroj; generala abortigo de la malsano post 
-1- tagoj (la 10-an de oktobro matene). 

3. Holodnov, 56 jara laboristo, akceptita 
la 2-an de oktobro 1908. Simptomoj de granda 
intoks iko, t0 39·8° C., krom tio êi simptomoj 
de pneu.monio lobara. Kuracado la sama, kiel 
en la kazo de pneumonio lobulara. Abortigo 
de la malsano post 3 tagoj (la 6 an de oktobro 
matene). Mi devas rimarkigi, ke nome êe la 
pneumonio lobara abortigo iafoje forestas. 
(2 kazoj). Tio êi estas observata êe pnei:imo
nio lobara totala, kiam la puimo estas entute 
plenigita per eksudato. Kauzo de tio êi estas 
klara: en tiaj kazoj atingo de sango en 
,,nestojn" de la infekto estas neebla, êar tuta 
vazaro estas premata per eksudato. Tamen an
kaü en tiaj kaz oj kuracado ne restas senutila. 
Resumante êion, mi devas noti, l{iel esencan 
tezon, tiun tre simplan ideon, ke ne estas 
suuêe nur pose di iun forton, sed estas ne
cese direkti gin tien , kie g i devas esti aplikata : 
la Vi\'a korpo mem posedas grandan forton 
kontrai:i la suprenomitaj malsanoj kaj aldo · 
nante ankoraü al la sango la artefaritan seron, 
ni pligramiigas tiu11 forton; sed por la suk
ceso de kontraübatalo estas necese apliki 
tiun forton, direkti gin tien, kie lokigas gia 
obj'ekto: bakterioj. Iam tio êi farigas mem
stare; tiam ni vidas memstaran abortigon de 
la malsano. La esploro montris, ke tion sa
mam ni povas artefari, observante la indikon: 
pligrand igi la atingon de sango al la bakte
rioj per k on s tante aganta en sul1êa grado 
sangorapideco. La metodo esta tre simpla 
kaj sendangera; certe, gi estas ankorai:i mal
proksima de la idealo, sed saj nas al mi, ke 
g·i estas konvena kaj en praktiko povas doni 
fruktoriêajn rezultatojn. D-ro A. Sestakov. 

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

En la jaro 1902 publilügis Kaiser, 
(Vieno) kazojn de pulma tuberkulozo, kiujn 
li sanigis per bluaj elektraj lumradioj. Kvan
kam tiam mi jam de du jaroj okupis min 
pri lumterapio, mi ne povis klarigi al mi, 
kiel estus eble, ke la blùaj lumradioj, kiuj, 
kiel oni scias, estas absorbataj jam en la 
su prajaj tavoloj de la haüto, p<'lvus tamen 
efiki la mortigon de la tuberkulozaj baciloj 
en la profundo de la pulmo. 

Sed êe miaj propraj provoj kaj spertoj 
mi ankaü ofte rimarkis, ke bluaj kaj ultra
violaj radioj, kvankam supraj'e absorbataj, 

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

Gis nun oni konkludis : la lumradioj 
mortigas senpere bacilojn en al{vo kaj sur 
la objektportilo; do ili devas sammaniere mor
tigi la bacilojn en la histoj ; pro tio estas ne
cese, ke la lumradioj penetru gis la baciloj. 
Tiu êi konkludo estas tute malprava ; kon
traüe, la mortigo de la baciloj en la vivanta 
histo estas nur pera; la radiado de la suno 
kaj de la elektra lumo efikas pere pligrandigan
tan materiinter$angon Jrnj plibonigantan nu-
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trad on de la histoj. ê i tiu' teoriaj konsider = 
estas pruvita j per ek sperimento j de Ber i :--17 

(Kiel) kiu konstatis, ke surlumig ado per u · a· 
violaj radioj el la kvarclarupo (hidrar go lu • 
akcelas te musoj materün ersa ngon ne _ .e 
sub la surlum igat a loko. eJ anka u en la . ta 
korpo . ( Ueber die liVirk-M ng viotetter • d 
ultr avioletter Lichts tralzte1:. :Wedic. nai· • 
A rchfo 1907 n-ro 1). 

Dr. B ern a rd, kiu direktis Îlirurpan 
malsan ulejon en Samaden en alteco de l 00 
metroj) en Svisujo, kuracadis j am de 1 n0 e 
tiujn hir urgiajn kaz ojn, u operaciitajn. èt1 
neopera ciitajn, per sunradiado. La pub··· - .· 
taj suk cesoj (B e r n ha r ➔• Therapeu! i 
Verwend u,.ng des S omrenlichies in der ' :· 
ntrg ie. Zeitschrift fiir düelet ische ·1.1,11d ~ 
sika liscJte Thera pie, Band 9-1905/06), . !e 
kiuj trovig is po un u kazo de ,lupo, skr ·· 
derm o kaj osta tuberku.ozo, instigis d - . 
Roll ier konstrui en .... eysin (en alte ·e 
1 00 metroj) malsanulejo:1 sp ecialan oc 
racado de hirurgi a tube kulozo . La nia -
lejo estas tiamanier e ko~struit a, ke êir!Œ. 
tuta domo troyigas ITT"a::-idaj kaj va_.a_ 
lerioj, nur supre kO\ rita~. sed antaüen. 
fermitaj. êiuj eambro, de la malsanule~ 
va vastajn elirejojn al :a ga lerioj . La 
brojn mem oni uzas ~ur nok te, por 
Ciuma tene, post kiam a malsanu\ oj ··e 
la litoj estas ~o,·ira: en la galeriojn. e 
malsan uloj restas la tuta n tagon · i:i - : 
sin lava s, manga ·. t. p. Kiam .a :, c. 
brilas, tuj la litoj es.a malkovrataj k.2." 
mallonga tempo lL"1 - La malsanaj 
poste la tut a lrn esta s sur radia "-
su no · iom pos~ i m ni plilongiga 
don, kiel Longe a no brilas . La 
es tis mirindaj ka· mi volas rapor· 
gravajn . (Dr. R il ter . L a cure de 
et la cure sol.ii,·e de la faberku!G · 
gicale . Comm u i ·ation. f aite a. 
lntcrna tionak de Phys iotheniptè 
1907). R. p b.ikigis 100 kazo·n. -·=- IUJ 
er;tis 45 maljunuloj · el ili resanL :, 
bonigis 1~. ne plibon igis 4 ka_ 
(tiuj et tri ias aj jam estis renma!. a 
akcep to en la -nalsa nulejon). La oj 
havis tuber ruiozon de kokso (:l 1 • oj 
(L 7), de genuo (J l ), de_ perit<' , de 
pelvo (5), de gla ndoj ( 11 ), de . (6) de 
humero (3 . de kubuto (--1-), de - no de 
piedo 3 , de urinoseksaj vn_; · - de 
di versa~ organoj (4). Ee vintre. - a~ a~n la 
suno brila . la malsanuloj ku · , a~. sed 
brunigitaj, en la malkovritaj li j ,, a·gra u la 
!}ego, glacio kaj malva rmo_ e· la ,_-,.kaüajo. 
Gi e ta~ tute originala vidaj ~e -aj ma lsa
nuloj samtemf e havis pli au mal .1 grav ajn 

pulmajn difektojn ; ::a'nen efektive grav aj 
va rmurno j nenia m · , malgravaj ma. . e. 
Kontraüe la ekzisra.n· ·ebro rapide mala;e ·s. 
apetito grandi gîs ka_ . •j malsanuloj plipez.;, 
kelkaj gis 40 fum ...m. 6 monat oj. La _ m
bro de la rugaj sa:--5.· -petoj rapide plig~ar:0 · -

gis. Nur malofte estis devigita oper · ., : 
eiam la resani go '"e operaciaj vun cto· ·-s 
plirapidigata. 

Mi ankau k a ... dis hirurgian tube-,.:: -
lozon kelkfoj e s -;:-~- per Jumradioj ; se mi 
uzis êiam • la e.t;"~ n lumradiojn . Un -e 
interes an kaz on -oJas iom detal e -a-
konti . 

En novem· 07 oni konsul ti-
pri 3-jara kna e: 
art iko de la de · 
de san aj gepa·· · 
ludante lrnn ka · · e. karbujo, en kiun ;
tub erkulozulo ·.. ·- kraêi. La gepa:. 
vas en Silezio. · i unue konsul ti • 
lauan hirur g iist :- : - te la knabo res· -
kajn monatojn e- :nalsa nulejo en B-__ ~
Fine oni tie -~~ - ~ amputi la ma non. .:;e_ 
la patro ne k -:.- · '-. Tiam li venis a. · 
La tuta ma no _ --e-: pe la region o pr _ .e 
de la manr a<li.â., kaj la artik o ir.:e ..a 
ostoj de la nv• - kaj de la brak 
treege Svelima - ulaj vojoj eïrkz 
mano pene tris · ·" _,:er la ostoj de la ~ 
èiuj est is tre ~ = · ;itaj per pus o. F . 
fante la man ::--e-radioj de Roentge 
ne povis ma.· ~- · tojn difektita jn, t:.a 
decidis kuraca - r elektr aj lumradi 
èiutage surra a manon du m 
unu kaj duo ro kaj krom tio 
donis, ke la vestita 
eemizo, kie. ludu en :" "'::S-a 

aero kaj su 
Post · 

g itaj, la 
de la ma 
veblaj kaj 
men en 
oni sciigis 
la an taue 
alian. 

tiuj f1stuloj es a .:: ni
.nalsv elinta, tiuj a ·oj 

fingroj estis . :-e . o-
i..a knabo fen ·en.u - ej

kaj antau kelka· ..a~oj 
restis tute sana, .izante 
manon same, k e ia 

Kiamare- e povas klar igi ·u·n êi 
sukc esojn P" iado de sun aj ka: e.ek-
traj radioj ~ E ----E certe kaj ofte pru\·ite. ke 
la radioj ùe - no (t . e. la sun o àe re· en
ajo) ne ag~: :::am .aniere, kiel la sunraàioj 
en alteco d::: o=.1au mil metroj . La baladzo, 
kiu eirkaùa5 - rerglob on, des pli den 1gas, 
ju pli ma. .,-;;·-- la loko. La haladzo mal-
belp as la r-e ~ de la ultravi olaj radioj ; 
gi absor"' - la sunradioj en la ebenajo 
es tas pre_ka :e sen ultra violaj radioj kaj 
tiu èi manko .0 rand igas la terapiajn sukc e· 
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sojn de la sunradiado en ebenajo kaj precipe 
en la grandaj kaj vastaj urboj. 

Kiel mi jam supre diris, la radiado, êu 
suna êu elektra, senpere mortigas nek la 
bacilojn mem, nek &liajn provokantojn de la 
malsano. La radioj kaj precipe la ultra violaj, 
ef1kas nur, ke la generala farto de la malsa
nulo farigas pli bona, ke la nutrado de la 
êeloj plibonigas kaj la kontraiistareco plifor
tigas, ke la blankaj sangkorpetoj farigas pli 
agemaj, por ke ili povu malhelpi la bacilojn 
kaj iliajn toksinojn. 

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

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

Oni devas do t'amaniere ankaii kuracadi 
la pulmajn tuberkulozo-malsanulojn sen hirur
giaj komplikoj. 

Mi estas konvinkita, ka eê êe pulmaj 
malsanul.oj samamaniere sukcesos en pli mal
longa tempo la hidrargo -lumo, kiu per radia
do dum kellrnj minutoj provokas arterian hipere
mion de la haüto, daurantan 3-5 tagojn, eê 
brunigon, daurantan g·is tri semajnoj, kiel mi 
mem sur mia korpo per radiadu de nova 
hidrargo- lampo diversfoje spertis. Pri tio êi 
mi raportos alifoje. 

Rezultatoj de la kuracado de tuberkulozo per propra metodo. 
Anton o Krokiew icz {Krakov). (Kon

greso de polaj kuracistoj en Krakov 19-an 
Julio 1909). La preleganto, apogante sin sur 
siaj 24-jaraj observoj klinikaj kaj patologia
anatomiaj, alvenas al la konvink0, ke en plej
multo da kawj la unua infekto tuberkuloza 
okazas tra la vojo de spira organo per enspi 
rado, multe pli malofte tra digesta kanalo 
kaj tre malofte tra lezioj de ekstera tegaJo 
kaj tra cirkulado placenta. Tamen la malsa
nuloj, infektitaj per primaria tuberkulozo de 
pulmoj, subfalas preskaii êiam al sekvanta 
infekto per kanalo digesta pro englutado de 
la kraeajo, enhavanta tuberkulozajn bacilojn. 
La lasta cirkonstanco devas esti konsiderata 
kiel unu el gravaj kauzoj, kial la halti go de 
la proceso tuberkuloza êe malsanulo renkon 
tas grandajn malfacilajojn. 

Konsiderante la faktojn rilate al la tra
kuro de la tuberkuloza infel{to, la preleganto 
decidis elrngi tiamaniere per kuraciloj, por 
unuflanke plimalfortigi la viruson de la tu
berkuloza bacilo kaj antaüzo rgl kontraii kon· 
sekutiva infekto tra la kanalo digesta kaj 
duaflanke plialtigi la generalan rezistecon de 
la organisrno. Tiucele li aplikis en konvena 
kunigajo la kuracilojn, jam konatajn kiel efi
kaj agantoj en tuberkulozo, non-.e: prepara
toj n de kreozoto (kali sulfoguajacolict,t,m, 
gujasanol), antisepsilojn (encalyptol. thymol, 
salol), rimedojn. akcelantajn la materiinters an
gon kaj sekvigantajn leiikocitozon (atoxyl, he· 
tol); krom tio kune kun tiuj êi irnraciloj li 3.plikis 
preparatojn tuberkulinajn en treege nv1lgran
daj dozoj (tuberkulol, tubera!), por tiamaniere 

kiel eble plej singarde kaj sen malutilo ekagi 
aktive sur baciloj tuberkulozaj. La diritajn 
kuraciloj n aplikadis K. al la malsanulo j sam • 
tempe t. e. la malsanuloj prenadis internen 
la pilolojn, konatajn en Krakovaj apotekoj 
sub la nomo ,, Pilulae eucalypti compos. fabr. 
Benke'' dum 3 monatoj (po 6 ê iutage) kaj 
samtempe êiun 4-an tagon K. injektadis al 
ili subbaiite alterne la likvajojn, konat ajn nun 
sub la nomo: ,,Sol. gujasanoli comp. Nr. I kaj 
Nr. II" eiufoje po 2 gm . Li faris 6595 inje
ktojn subhaiitajn êe 253 malsanuloj, nome en 
'.2 1 l el tiuj êi kazoj estis tuberkulozo de pul
moj, en 27 lrnzoj tuberkulozo de serozaj 
rnembranoj, en 3 kazoj tuberkulozo de glan
doj kaj en 12 h:azoj tuberkulozo de ostoj kaj 
art1koj. 

La malsanuloj kun tuberkulozo de pul
moj montris la lI kaj III periodon de malsa
necaj sangoj. En lI periodo estis kur?,cataj 
103 malsanulc,j (3:) viroj 6-1-virinoj). En 66°/0 

estis konstatita: infiltratio apicum, en 33 ¾ 
infiltratio apic·u1•n, haemoptoe, err 1 °lo infil
tratio apicum, laryngitis catar. La tuta 
kvanto da injelztoj estis '..643 kaj mezenom
bre po 20 injektoj por unu malsanulo. En 
94°10 atingis la preleganto resanigon, en fx8¾ 
rimarkindan plibonigon. 

En II[ periodo de pulma tuberkulozo li 
kuracis 108 malsanuloj rr (58 vir., 50 virin ). 
Estis entute 2797 injektoj, mezenornbre por 
eiu malsanulo 20-30 injektoj. Koncerne la 
malsanecajn sangojn estis konstatita en 701l/o 
grava disfalo de pulmoj en l5°!o krom disfalo 
de pulmo,i pulma bemoragio, en 13 °1Q tuber~ 
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kuloza j sangoj en laringo, en 1 ¾ krom dis
falaj ~angoj en pulmo j ankaü tube rkulozaj 
sangoj en organo urina - seksa . E n eiuj 
ka zoj es tis lakso . La rezultatoj de kuracado 
en tiu ei periodo ne esti s prospe raj, tamen 
la preleg anto rimarki s notindan plibonigon ee 
9·2%, nek plibonigon, nek plimalbonigon ee 
46 ·3°/0 kaj plimalbonig on ee ..J.4.·6°/0 . 

L i kuracad is 27 malsanulojn k un tuber
kulozo de serozaj mem branoj (12 vir., 15 
virin.), inter kiuj esti s: en ➔, °1o pleürito, en 
40·6¼ peritoneito, en ll·2¾ multob la inflamo 
de serozaj membranoj (poliserozito). En 7"40/o 
sekvis plimalboni go kun morto, en 29·5 % 
rimark inda plibonigo kaj en 51 ·7 ¼ tre granda 
plibonigo tiom, lœ la mals anuloj povis sin 
don; a l sia okupad o. La nombro de injektoj 
entute estis 707 , mezen ombre po 20 por eiu 
malsanul o, en unu kazo ee l 12 injektoj. 

Pro tub erku lozo de kolaj · glando j li ku
racis 3 malsanu lojn. l njektoj entute 110, en 
unu kazo 55, 30, 25. En 2 kazoj la glandoj 
malg randi gis g is non nala dimensio, jen per 
resorb o, jen per loka pusado. êe l malsanu
lino sel{vis plimalbon igo, ta men ne pro san · 
goj tu berkuloza j en glandoj kolaj, sed pro 
akutigo de lakso. 

Pro tu berkuloz o de ostoj kaj a rtikoj estis 
kura cataj 12 malsan uloj . Jnjektoj entute 429, 
meznombre 20, mak simume en l kazo 73. 
Koncerne lokigon de la proceso malsaneca 
es tis okupita de la tuberkulozo la artiko ge 
nua en 3 ka zoj, la art iko koksa en 2 kazoj, 
la artiko kubuta en l ka zo. la artikoj de ver
tebroj en -1-kazoj, la tuberkulozo de ostoj 
estis en 2 kazoj. E n 10 kazoj (3 kaz oj de 
tuberkolozo en vertebroj kaj , kazoj de tu
berkulozo en ostoj kaj art ikoj estas atingita 
notinda plibonigo . 

La preleganto alvenas el jenaj kon klu
doj : T rarigardante la aferon de pli prok sime, 
oni ne pavas nei, ke ee ap likado de la dirita 
metodo kuraca rezultatoj tre konte'l igaj kaj 

instigantaj al pluaj provoj estas atingeblaj 
ee la malsanuloj kun tuberkulozo de pulmoj 
en I kaj II periodo kaj ee ee dis falaj ang oj 
de ]a parenÎlimo pulma, precipe se la malsa
nuloj ema s nek al alta, hektika febro nek al 
rapida t. n. galopanta trakuro. Se okazas 
pulm a hemorag io, indikata estas interrompo 
durn 4- semaj noj kaj pli longe, tiel same èe 
mens truo dum Ja daüro de sangad o. Post pneii
mora gio estas pli bone limigi la nombro n de 
inj,;.ktoj gis JO kaj post 2 mon atoj tiun pro· 
cedon kelkan fojon ripetadi Ankaii la ko
men caj 'an~oj tuberkulozaj en ostoj kaj orti 
koj, la sangoj tuberkulozaj en gla..'ldoj kaj 
sur serozaj membranoj, pleuro kaj periton eo, 
est as ko yenaj al tiu metodo kuraca : male 
tuberkulozo de meningoj cerb aj de iaring o, 
kiel ankaü \·ast aj ulcerajoj intes taj prezen tas 
kontrau · ndikon . 

Sub ini.uo de supre diritaj piloloj, inter
nen prena aj de la malsanuloj dum _pli longa 
tempo ..!-.i monatoj) kaj de sa m empe èiun 
4 tagon a["..ikataj subhaiitaj injektoj po .2 g m. 
da likraj o altern e n ro I kaj n ro lI malap e
radis '"iz1ka; sang oj, kiel ankaii '\"i:oJ. frost
tr em L.~. L;:,ro: tuso l{aj elsputad o plimalgra n
digi s. La al<=anuloj reakiradis fon o·n. gajn a
dis je ez.., ,-aj enkomune montra d.is p.:.ï gran 
dan rezi_:on kont raii progre~ad o de tuber 
kulozo. 

La ~nme iteco de la sango sa .. ~;gaji se 
ear esns ·markeb la plinombrigad o notmda d· 
rug ] ·cr?e·« • de la sango kaj de be glo
bino. kiel anKaÜ leulrncitozo polinukleoza neü 
tro foa . . · :!:11a.. aperis komplikaj o de La ianko 
de reno~. k e, alb uminurio, malgrau ke la 
mom bn.. d-: :· jektoj atingis ee l l _ en unu 
kazo . Tia FfO era stato daüris kelka: .. mo
natojn ka' .a kurac ado estis ripetenda ke. -ajn 
fojojn p : · :u~ 3 monatoj, limigan .e ·am :a 
pren adon de p,loloj kaj injektad ojn Ië r &·s 
4 se majn o· . 

Bohema gazetaro kuracista. 
La plej maljuna ka; gis~nun te·a bohe

ma gaze to kuracista es tas Casopis ceskych 
lékal'û (Gazeto de bohemaj kuracisroj . T iu 
ei gazeto est is fondita en la jaro : 61 de 
prof. d· ro Boh umilo E i se L t. granda medici na 
organi zatoro bohema , kiu fondis ankaü la 
unuan boheman societon medicinan: r polek 
ceskych lék:aiû" (Societo de bohemaj kurac i
stoj) en la jaro 1860. 

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

societo me.::;.:ina kaj la un ua nu rnern 
eliris la :.5-an de ja nuaro 1862 su b = · io 
de pro#. u· ro E i s e 1 t kaj d-ro P o d i =- ,;. _-. 
Amba ü no:::11:a= institucioj, ,,Spolek ~ . . " kaj 
,, Ô. ît ,. ". ·ar: Ais fundamento de La hema 
laboro :ie • a kaj kvazaü preparo : rèo 
de b o h e a fak ultato medicin a, kiu e~ :s 
fond ita (re!'? resta rigita) en la ja ro ~ _.\n
taü la for..'-' e ,,C:. é. 1." skri bis k -a~-- oj 
bohe maj f' e ulte germane 1 nur _: la 
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fondo de ,,('. C:. 1." ili ekkomencis skribi bo
heme kaj de êi tiu rnomento oni po\'as sekvi 
la boheman medicinan laboron scicncan. 

Inter la unuaj, kiuj en ,,6. t·. l." skri· 
bis, estis el profesoroj: d-ro Ei::;elt, Belo
h rads k f, B ü hm, Ham e r ni k, HI av a, 
Chodounsk,1 ·, Jano-vsk), :\Iaixner, 
:\1 a y d 1, :.Vl i ch 1, Neure ut ter, P et e r s, 
Schübl, Sch\\'ing, Stanl\k, Steffal, 
Spot, Thomayer, Weiss, Zita. êiuj êi 
autoroj prelegadis en bohema fakultato medi
cina krom Peters kaj Stanèk, kiuj mortis an
tau aktivigo de bohema universitato. El ku
racistoj praktikistoj skribis la unu:-ij d-roj: 
Podlipsky, Stastny, Buch, Erpek, 
Hecht, Novàk, Zahoi', Horejs, Schméi
g e r, P el c, 8 t r os s, K o d y m, W a c h, l\ e
i: as, Korbelius, :•ir, Salmon, Durdik, 
Bouèek, Strejèek, Vy~în, Jan da, Dvo
I· à k, ', n e j d are k, S k a I i è ka, J e 'l. e k, 
Ostrèil, Helmuth,. Proke~, ouèek, 
Kvapil, Tamele, 8tembera, 'el kaj 
Peèirka. 

Kun disfloro de la bohema s.;;enco lrn
racista pligrandigadis la nombro de kunbbo
rantoj pli kaj pli, tiel ke estas hodiau senli~a 
vico de profesoroj lrnj praktikistoj, kiuj en 
,,Û. è. 1 " siajn verkojn scienca,in r ub .ikigas. 
Krom verkajoj originalaj enhavas ,/' . t. 1." 
re\"uon de alilandaj laboroj, raport1JJn, kriti 
kojn de sciencaj publikigajoj kuraci taJ k t. p. 

Kiel a ldono de ,,6. i:. l." el:ras .,\ ' est
n i k" (Bulteno), gis la jaro 189R titolat,~: 
,, V1~stnik Zdravotnick)"' (Bulteno hig1t::na). Gi 
konsist 1s el Ju partoj: la unua estus organo 
de ,,Ustl'èdni Jednota ceskfch lélrni't1" (C :n 
tra Unio de bohemaj kuracistoj), la dua parto 
organo de la êambroj lrnracistaj en Bohe
mujo, I\Ioravio kaj Silezio. 

,,Yl!stnik" zorgas precipe pri aferoj so 
cial·m~dicinaj kaj profesiaj. 

,,U. c. l." eliras êiusemajne, ,,Vèstnik " 
pli antaue 14-tage, de la jaro 1907 ankaü 
êiusemajne. Redaktoroj de ,,l'. c. L" estas 
nun prof. d-ro Kim I a kaj d-ro J. Se ti1 e· 
rad. La plua aldono de ,, L'. è. l." estas nun 
"Sborn[k lékalskj" (Arh \ ' O kuracist r1), daü
rigo de la jam eliradinta gazeto de tiu sama 
nomo, kiu post -l jaroj êesi5 aperadi kaj en 
la jaro 1900 komencis reaperi sub la nomo 
,,Sbornik klinicky" (Arhivo klinika) per zorgo 
de prof. d-ro Thomayer, Hlava kaj 
l'vlay dl. Nun, de la jaro pasinta ( 1901:5), gi 
estas aldono de ,, é. c. 1." ree sub la titolo 
,,Sbornik: lékai'sky" kaj estas eldonata en per
iodoj senregulaj, 6-foje jare. Gia tasko estas 
kulturigi precipe la sciencan resp. klinikan 

medicinon; la titoloj de la artikoloj, publikiga· 
taj en tiu êi gazeto, estas tradukataj en ling
von francan kaj post ri.no de êiu artikolo tro
Yigas mallonga franca resumo, ,, por ke la 
granda mondo" - !{iel ci iras prof. Thomayer
' povu kontroli la agadon sciencan de kura
cistoj bohemaj, kies skriblingvo ekster la li· 
moj de patrujo preskaü estas nekonata". 

Pro tio harns ,, b. lék." precipe meriton 
pri propagado de seriozaj sciencaj laboroj bo
hemaj en alilando. 

Krom tio eliras, kiel aldono de ,,O. c. l." 
ankoraü ,,Sbfrka zdravotnich zdkonû a na
fizeni" (Kolektlibro de sanitaraj legoj kaj or· 
donoj) kaj de la pasinta jaro flne ,,Revue de 
médecine tchèque" (Revuo de bohema medi
cino), enhavanta germane, france kaj ruse re· 
daktatan resumon de la originalaj artikoloj, 
publikigitaj en ,, Ù. ,~ .. 1.", por lœ en fremdaj 
landoj ankau la bohema laboro scienca estu 
konata. Redaktoroj estas prof. d-ro For m à
n c k kaj prof. d-ro P i th a. 

La dua maljuna bohema kuracista ga
zeto (sed en periodoj neregulaj eliranta) estas 
,,Sbfrka pfedndsek a rozprav z oboni lékaf
ského" (Kolekto de prelegoj kaj diskutoj el 
la fako kuracista), fondita kaj redaktata de 
prof. Thom a y e r baldau post malfermo de 
la bohema fakultalo medicina; êi tiu kolekto 
alportas laborojn sciencajn originalajn el êiuj 
fakoj medicinaj, rnonografie verkitajn. Nom
bro de la kajeroj, gis nun elirintaj, estas êir
kaüe 110. 

Alta, tre disvastigita gazeto medicina bo
hema estas ,,Rozhledy Lékafské" (Remo me
di--:ina), fondita de d-ro Pre in in g e r, redak
tita de li kaj luom tio de doc. d-ro Hon 1 

1 
knj d-ro Panyrek. De la jaro 1901 (post 
la morto de d ro Preininger) estas redaktoroj 
prof. d-ro Hon! kaj d-ro Panyrek. Nun
jare oni eldonas jam XVII. jarlibron de tiu 
êi gazeto , kiu alportas krom artikoloj origina· 
laj ankaü sciigojn el homemaj institutoj kaj 
higienaj institucioj, kulturigas aferojn profe
siajn, publikigas referatojn pri diversaj labo
roj literaturaj, kritikojn, opiniojn, revuojn de 
laboroj medicinistaj el dil"ersaj gazetoj alilan
daj kaj divcrsajn sciigojn aliajn, rilatantajn 
al medicino. 

"Zubni lékafstvi" (dentala medicino) eli
radis de la jaro 1900, kiel aldono de la jus 
nomita gazeto ,,Rozhl. lék. ", de la jaro '1905 
gi estas eldonata memstare, kiel organo mo
nata de ,,Spolek èeskych zubnfcb lékahî." (So
cieto de bohemaj dentkuracistoj) sub redakcio 
de prof. d-ro E. Ness e 1. Tiu èi gazeto pre
nis sur sin la taskon konigi al praktikaj ku
racistoj la progresojn de la scienco dentku-
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racista kaj labori por frata alproksimigo de la 
science dentkura cista al aliaj fakoj de la 
scienco medicina . 

De la komenco de nuna jaro eliras en 
,,Rozhl. Iék. ", kiel aldono: ~Soudne lékafské 
posudky ceské fakulty lékafské" (Jug-kura
cistaj eldiroj de la bohema fakult ato medici
na) per zorgo de prof. d-ro \1. S la vi k. 

Plua gazeto estas ,,Casopis pro vefejné 
zdravotnictvi" (Gazeto por pubhka higieno), 
eldonata èiumonate de la jaro l 99. êefre
daktoro de gi es tas prof. d-ro Ka b r h el. 
Ôjare ê:i kunigis kun la gazeto .Zdravf 
lidu " (Saneco de popolo) en unu jurna lon 
kaj eliras plue sub la nomo ,Zdravi lidu" 
(Saneco de popolo). La gazeto ,,Zdrav[ lidu" 
e.:;tis pli antaüe popola gazeto higiena kaj 
disvastigadis en plej largaj rundoj de la po · 
polo komprenon por demandoj higienaj, in
struadis ilin pri signifo de gu ta organizo hi
giena kaj kontraüstarigadis al eraraj opinioj, 
kiujn disvastigas diYersaj eldona]oj ,,natur
kuracistaj ", havantaj multe da abonanto j. 

En la jaro 190-1-estis fondita nova bo
hema gazeto mèdicina: ,,Revue v neurologii, 
psychiatrii, fysikdlnf a dietetické therapii" 
(Revue pri neurologio, psikiatrio fizika kaj 
dietetika kuracado). Redaktoro de Ci tiu ga
zeto, doc. d-ro Ha s k o v e c, intencas ,, e bligi 
al la bohemaj kuracistoj instru igon en tiuj 6i 
modernaj gravaj fakoj medi inaj, precipe en 
du unuaj, neürologio kaj psikiatrio, kiuj am
b 111 fakoj per siaj sociallegaj rilatoj farigas 
por kuracistoj pli kaj pli praktike signifaj". 

La gazeto, eliranta èiumonate, alportas 
krom artikoloj originalaj precipe revuon de 
laboroj medicinaj, rilatanta j al _supre nomitaj 
fakoj de la scienco medicina. Gi ankau resu
mas originalajn artilwlojn france. 

,,Casopis ceskych lékafu ldzenskych" 

,. 

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

La plej juna gazeto bohema medicina 
estas .Zdjmy lékarské" (Interesoj de kura
cistoj), organo, deJièita al deman doj profesia 
kaj al arango de socialaj rilatoj de la bohema 
kur aci::taro. Tiu ei gazeto eliris unuafoje en 
la jaro ,Wï kaj estis eldonata monate; de 
la iaro l 1() gi diras 14-tage. Redaktas gin 
d-rà Bu 111, urba kuracisto en Praho. Gia ta
sko esra - labori por pli bona estonreco de 
la kuracï- aro kaj de la familioj de kuracistoj. 

Fme mi citas kelke da populare lrura 
cistaj gazetoj, kromjam supre citita .Zdrn..-1": 
~Lido1•é ro::pravy lékarské" (popolaj diskutoj 
kuracisca; . ~Biblioteka ceskych spisu popu
ldrnf ch~ Biblioteko de bohemaj Yerkoj po
pulara_; ), . '01•d kultura" (III. jarkolekto ' (Xo
rn kult ro). 

ê ;uj tiuj gazetoj disvastigas en popolo 
hig ;ene-kura:::israjn konojn. 

Tic, è estus èio, !don oni porns mallon
ge kaj informe diri pri la gazetaro bohema 
medici na . El la supre dirita oni rimarkas. ke 
la g1ze aro medicina en Bobemujo raçiide 
ekflr•ra , kit:' la literat uro medicina emute, pre
ci re en • .1 : 1 taj jaroj . i esperu ke pli moite 
Irnnata e ~ s en la tuta vasta mondo nia Ia
boro bot.ema, post k iam Es p e ra n to di \·as 
tigo kaj niaj ,-erkoj, se ne tradukotaj. alme 
nau es os re;erotaj Es p e ra nt e ! Al la bal
daua efekt iviô-o de èi tiu deziro mi Yokas en 
mia patrina lingYo: ,,Na zdar!" (Bonan pros 
peron ') 

D-ro Josefa Sedldc ek 
Oolé. Jenikov - Bohemujo. 

El la jurnaloj medicinaj. 

Interna medicino. 
11. Landolfi (Neapolo) Ritmaj mova

doj de la pupilo êe malsannuloj kun insuii
dienco aortika. (La Semaine médicale 1909 
n ro 30) Instigita pela disertacio de M. Roch 
(Genève) la au.taro esplorad is sisteme serion 
de malsanuloj kun insuûcienco aortika pri 
movadoj de la pupilo kaj en kelkaj kazoj tro
vis ritman movadon de gi, samtempan kun 
kormovoj. Plimallargigo de la pupilo estis 

samtempa kun la sistolo, plilarg igo kun la 
dia_tolo de 1-a korventrikulo. La simptomon 
la auroro opinic:s patognomona, se gi aperas, 
dum gia manko ne havas signifon. En cer
taj kazoj oni povas gin aperigi au fari pli 
,·idebla lasante la pacienton ekstari aü apli
kinte al li digitalison. Kontraue gi farigas 
malpli konstateb la, se la paciento kusas au 
se li prenis brom preparatojn, aü amilnitriton. 
La ~i '11ptomo estas obsen-ebla nur êe la 
kaz oj de pura insuficienco a0rtika ne kompli
kata per aneuri smo, stenozo aortika au aliaj 
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lezioj de la valvuloj. Por gia apero estas ne
cesa rimarldnda hipertrofio de la korventri
kulo. 

S z ure k ([{rakov) Aütoseroterapio êe 
sero-fibrinoza pleürito. (I(ongreso de polaj 
hwacistoj en Ifrakov 19-an de j1,;/io 1909). 
La aütoro aplilradis la metodon, priskribitan 
unue en la jaro 1907 de G i 1 be rt kaj poste 
de Fe d e, konsistantan en tio, ke en tuber
kuloza sero-fibrinoza pleürito estas eb.le oka
zigi resorbon de la eksudato, se oni per in
jektilo de Pravatz eltiras 1 cm 3 da eksudato 
kaj poste gin injektas senpere sub la haüton. 
La bonajn rezultatojn, ricevitajn de Gilbert 
kaj Fede, konfl1mis plene en 1909 Schnüt
g en, kiu el 15 kazoj de sero -fibrinoza pleü
rito ricevis 14-foje pozitivan rezultaton. Sur 
tiu bazo li rekomendis la aütoseroterapion, 
kiel certan rimedon, kiu en plimulto da ka
zoj de tuberkuloza kaj netuberkuloza sero
fibrinoza pleurito povas sekvigi resorbon de 
la eksudato. En la Krakova kliniko oni apli· 
kis tiun ei metodon unuan fojon en 1908 èe 
1 lrnzo de dekstraflanka sero-fibrinoza pleu
rito , sendube de tuberkuloza speco kaj en 1909 
ee 8 pluaj kazoj. En kazo de leukem io, kom
plikita per triopa eksudato: pleura, perikar da 
kaj peritonea, la rezultato estis negativa. Sur 
8 kazoj de pleura eksudato la rezultato en 3 
kazoj estis pozitiva: la eksudato estis resor
bita post 4- 6 injektoj; en 2 kazoj la rezul
tato estis relativa: la eksudato malaperis ne 
plene; male la rezultato estis negat iva en 3 
kazoj, el kiuj en 2 la plej grançlaj eksudatoj 
spite 10 injelüoj restis sen sa,ngo tiel, ke fine 
oni devis ilin punkcii lrnj parte eligi. Tial la 
aütoro, kvankam li ne neas eiun ajn valoron 
de autoseroterapio nek gin tute kondamnas 
kaj kvankam li ee estas preta provaji gin 
plue sur konvena materialo, opinias tamen, 
ke la laü'.ioj pri gia eflkeco estas trograodi
gitaj kaj ke la unuaj eksperimentoj, faritaj 
de Gilbert kaj Fede karakterizigas per troa 
optimisrno kaj subjektiveco. 

Szumowski (Lvov). Kazoj de pulma 
tuberkulozo, kuracataj laü la metodo de Kro
ki~wicz. (Kongreso de polaj kuracistoj e'/11 .. 
Krakov 19-an de. Julio 1909). S. kuracis 7 
kazojn !au tiu ei metodo en la kliniko de 
prof. Gluzinski, alprenante al la kuracado rnal
sanulojn en eiuj 3 periodoj de la malsa .10. 
4 malsanuloj estis kuracataj ambulatorie, 3 en 
la kliniko. êiuj malsanuloj toleradis tre facile 
la kuracadon. Nur en 1 ka~o rimarkis S. mal• 
grandan plialtigon de temperaturo kaj kapdo
lorojn. S. ne vidis konsiderindan efikon de la 
nova metodo, sed li mem konstatas, ke la 
nombro de injektoj estis malgranqa. Konklu-

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

W. Robin (Varsovio) . Pri la diagnoza 
i<.aj terapia valoro de la ,,Schmidt'a prova 
dieto" êe la intestaj malsanoj. (Medycyna 
1909 n-roj 27, 28). Diagnozante kaj lrnracante 
intestajn malsanojn, ni estas ankoraü mal
proksimaj de scienca precizeco, ear ni pose
das tro malmulte da certaj sciencaj diagnozaj 
metodoj. La simpla 'hernia kaj milcroskopia 
esplorado de ekskrementoj ne forigas plej 
ofte la malfacilajojn, ear gi tute ne klarigas 
al ni, kiel la intestoj digestas apartajn nu
trajojn. 

La sola scienca met0do en tiu rilato estas 
la ,,funkcia metodo" - la ,,prova dieto" , kiel 
en la stomakaj malsanoj, êar kun gia helpo ni 
povas decidi, kia digesto estas norma kaj kia 
patologia . 

Antaü kelkaj jaroj prof. Schmidt en 
Halle prezentis tian dieton, kiu nun estas 
multe uzata kaj konata sub la nomo de 
.Schmidt'a prova dieto". 

La aütor ,J konatigis kun tiu metodo en 
la laborejo de prof. Schmidt en Dresden kaj 
de tiu tempo uzis gin en 42 kazoj, penante 
konvinkigi pri gia praktika valoro. 

La aütoro citas ke lkajn tipajn kazojn, de 
li observitajn, en kiuj nur dank'al la Schmidta 
dicto li sukcesis precize diagnozi la malsa
nojn, ear aliaj metodoj ne kondukis al celo 
kaj ee kaüzis diagnozajn erarojn. Danl{'a l 
Schmid'ta dieto ni povas mm diagnozi: a) sto
makan kauzon de diareoj, b) novan intestan 
malsanon t . n. ,,intestan fermentacian dispep· 
sion", c) la intestajn neürozojn, d) ne sufieari 
digestadon de viando, de graso k. t. p. 

Kompreneble la preciza kauza diagnozo 
sekvigas certan kaj pli efikan terapion . 

La autoro priparolas la riproeojn, kiujn 
faras al la Schmidt' a dieto kelkaj klinikistoj 
(Philipson, Basch k. t. p .) kaj defendasla me
todon kontrau ili. 

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

La aütoro opinias do, ke ni devas uzi la 
Schmidtan dieton en êiu neordinara, kompti
kita kazo de intesta malsano, ear gi havas 
duoblan valo ron: diagnozan kaj terapian kaj 
ear gi proksimigas nin al la scienca idealo, 

. al individualigado de 6iu malsanulo . 
(Aûtorefera to). 

W . Pula w ski. Aldonoj al seroterapio 
de skarlatino. (Przeglqd lekat:ski 1909, n-ro 
22). La aütoro kuracis dwn la jaro 1908 -
25 malsanulojn je skarlatino per injektadoj de 
sero anti5kar1atina 1 rroduktata. çl() B u j w id 
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en Krakov kaj atingis tre bonajn r,::zultatojn. 
Esceptinte 3 kazojn senesperajn, kiuj finigis 
per morto, êiuj aliaj kuracitoj res anigis kaj 
estis irlter ili 12 gravaj kazoj, 10 meze gra 
vaj kaj malgra vaj. êe 3 malsanulo j la autoro 
aplikis la seron profilakse kun bo11a efilm. 

A. Kr o k i e w i c z. Subhaütaj injektoj 
de normala sero êevala êe hemoragioj, (Prze 
glqd lekarski. Krakov. 1909, n-ro 23). La 
aü oro intencis elprovi la metodon, rekomen
ditan lastatempe de Lapeyre, \,Virth kaj 
aliaj lrnj li aplikis sùbhaütajn injektojn de 
normala sero êevala êe 18 malsanuloj hospi 
talaj, nome êe 14 ftizuloj kun pulma hemo
ragio, en l kazo de stomaka hemoragio pro 
ulcero ronda, en 1 kazo de intesta hemoragio 
dum tifo abdomenala kaj êe malsanuloj kun 
hemoptizo pro disvastigitaj sangoj arterioskle
rozaj de aorto kaj an eürismo de aorto. 

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

K 1 e c k i (Krakov ). Fiziologia kaj tera
pia agado de radiumo. (Kongreso de polaf 
kuracistoj en Krakou 19-an de jurio 1909). 
Pri la kuraca afiko de radiumaj emanacioj 
'raportas la preleganto jene. Li kuracis per ema
nacioj 33 kazojn en la kliniko de prof. Ja
worski kaj observis resanigon en ~- pliboni
gon en 20 kazoj ; en 8 kazoj estis nenia 
plibonigo, 3 malsanu loj foriris antau fino de 
la kuracado. Resanigo estis observata en 
1 kazo de neüralgio, plibonigon oni obser
vis en 5 kazoj de ishiaso, 1 kazo de reümatis
mo muslrnlara, en 2 kazoj de tabeto, en 1 kazo 
de sklerozo dissemata, 1 lmzo de neürastenio, 
1 kazo de histerio, 1 kazode enteroptozo. -
êe aplikado de la kuracado per emanacio radiu 
ma okazas reakcio, konsistanta en rnalfor
tigo, naüzoj, kapdoloroj, iafoje albuminurio . 
Sed en la kliniko Kralrnv'a en neniu kazo 
albuminurio estis lrnnstatita. 

G. Eisner kaj A. Kronfeld Pri la 
supozata influo de la sangosero de malsa
nuloj mentalaj sur la hemoliza efiko de la 
kobra'a veneno. (Mùnch. med. Wochenschr. 
1909 n-ro 30). Antaü kelkaj semajnoj atenti
gis Much kaj Holzmann al nova serore
akcio, kiun ili nomis ,,pslkoreakcio". Gia esen-

co konsistis laü asertoj en tio, ke la kobravenena 
hemolizo per aldono de la sero el certaj men
talaj malsanuloj estis ha ltigat a . La aütoroj 
konsideris la reakcion kiel multvaloran dife
rençigan helpan rimedon por diagnozado de 
la mentalaj malsano j. 

G. Ei " ner kaj A . Kronfeld submetis 
· la asert ojn de i\luch kaj Holzmann al kon
trola eksperimentado, kies rezultato estas, ke 
Ja dirita reakcio ne estas lrnnstanta nek ha
vas ian ajn diferencigan valoron, êar gi estas 
por neniu malsano mentala signifa. 

r. H. s chu 1 t z. Serêadoj pri la psiko
reakcio de Much kaj Holzmann. l1lliinch. med. 
TVoc!te11scl1r. 1909 n-ro 30). La diferencoj de 
la agado de sangoseroj, kiujn pruvi la reak
cio laü ;,\Iuch kaj Bolzmann pretendas, estas 
nur krnntaj kaj la rezultatoj, ricev1taj êe ske · 
ma procedo !au Much kaj Bolzmann ne estas 
su fiêe diferencaj por esti uzeblaj êe diagnozado. 

F. r 1 au t . Pri la kobravenena reakcio 
Iaü Mucn kaj Holzmann êe mentalaj malsa
nuloj. (,lf ii11ch. med . Woclzenschr . 1909 n-ro 
30). Per la eksperimentoj de la aütoroj esta~ 
pruvite, ke la kobravenena reakcio laü i\Iuch 
kaj I loL::1,ann por diagnozaj celoj en psikia -
trio ne taüg2s. 

A. Z a 1 o zi e c k i (Leipzig) Al la deman
do pri la tiel nomata ,,psikoreakcio,, laû 
Much. ( Berl klin . Wochensclir. 1909 n-ro 
30). La aütoro kontrolesploris la asertojn 
de 1Iuch kaj I-folzmann sur la materialo de 
la Le;rz· ga kliniko psikiatria kaj alvenas al 
la konklud oj: 1) ke la reakcio lai:i Much kaj 
Bolzmann ol~azas èe plej diversaj malsano,i 
mentalaj, kiel anlrni'i êe sanuloj; êe novnaski
toj gi estas rreskaü konstanta; 2) ke gia ape
rado en la sango ·estas en interri lato kun la 
agado de la rnuskoloj i 3) ke gi por diagrto
zado havas nenian signifon . 

A 

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

Clinique 1909 n-ro 15 kaj 18) De Keating 
Hart konsilas la fulguracion ne nur êe neo 
peraciebl aj, sed ankaü êe operacieblaj kan
kruloj, por ricevigi al tiuj -rnalsanuloj maksi 
mumon dagarant ioj. Epiteliomo haüta: Stre 
b et (l\Iunheno) kaj B o rd i e r ricevis bone
gajn rezultatojn per elresonatoraj fajreroj. La 
meta lan ekscitilon, fiksitan sur izoliga tenilo 
kaj komunikigitan kun la supra ekstremajo 
de resonatoro de Oudin, tena s la kurac isto 
per la dekstra rnano, dum unu el liaj fingroj 
tusa s la metalan parton. Post kiam li surme 
tis la metalan parton sur la haüton de l'ma l
sanulo, li ~lproksimigas la elektrodon. Fajre-
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roj elsprucas malgrandaj kaj preskaü nedo
lorigaj. Ili igas pli longaj kaj senteblaj, kiam 
Ja kuracisto eltiras la manon kaj eesas tusi 
la metalparton per la fingro. La fajrerizita 
tumoro blanl{igas . La agado estas finira post 
½ gis 1 minuto. Se okazus sanga elf1uo, oni 
gin haltigus per fajrerizo. Poste oni arangas 
antisepsan bandagon, kiun oni renoYigas, gis 
kiam estos lin ita la seroza elnuo kaj la nigra, 
seka krusto defalinta. Restas bela cikatro. 
2 obserYadoj de L. montras la b :megecon de 
liu procedo. Ivietodo de De {(eatingHart. 
èe largaj kankroj hirurgii~to fortraneas unue 
le lezioj n, kiuj estas montritaj per vido kaj 
palpo, kiel de neoplasma deveno. poste li do
nas lokon al la fulguracianto. Tiu ei povas 
komenci, fulgurac iante la tumoron, por gin igi 
pli facile eligebla. Li uzas elektrodon kun 
malmoligita kaueulrn (ebonita) tenilo movebla, 
por arangi la longon de la fajrero . Sed por 
malhelpi la stopigon de la ebonita tenilo kava 
per organaj eksudajoJ, oni starigis gasan cir
kuladon (C 0~, flltritan aeron) eirkaü la elek
trodo. Tiu procedo ebligas samtempe malvar
migi la fajreron kaj okazigas formigon de f1ek· 
seblaj kaj maldikaj krust oj. Por fulgu acii, 
oni promenigas metode la elektrodon de la 
centro al la periferio de la vundo. La eksu
dado malhelpas la tuj:m kun igon de la -vùndo. 
F'ulguracio estas bone tolerata de eiuj malsa
nuloj. La necesaj aparatoj estas jenaj: unu 
alilormilo (bobeno de Ruhmkor ff) kun fajre
roj de -10 g is 50 cm., 2 densigil oj kaj unu 
resonatoro de Oudin. La elektra fluo estas 
liverata èu de urba konduk:l o, èu de akumu
latoroj. La kontakto rJe la 2 porelektraj fa
denoj povas efektîYigi per pieda premo. La 
operaciato estas nuda sur ligna tablo (far 1a 
metalaj povas kaüzi brulvundojn) kaj oni lin 
dormigas per kloroformo. La helpantoj de la 
Î,irurgiisto, asepsaj, devas seninterrompe tusi la 
operaciaton, por malhelpi elektrajn, por li ma
lagrablajn, skuadojn. La elektrizant.l kuracisto 
kontraue ne devas lin tusi, estante ne asepsa. 
Rimarkinte, ke metaleroj enigas en la histan 
profundon, 0 u di n proponis anstataüigi la 
kup·ran per ama!gamita zinl,;:a elektrodo. 

R. Badert. 

Gobie t (Olmuc): Pri operaciaj vundigoj 
de la dukto torakala ( Wien. klin. TtVocheuschr. 
1909 nro -23.) El gis nun publikigitaj 37 kazoj 
de operacia vundigo de la dukto torakala 
(duktus toracicus) okazis eiuj durn la opera
cioj en la foso supraklavikula. Regula lœj 
certa simptomo estas limfelfluo. Okaze de 
nezorgema kuracado de la vundo rezultas 
longedaüra sekrecio kaj ekstrema malfortiga
do de la malsanulo. Tial estas grava evito de la 

limfofistulo. i.\fotodoj por tio estas tamponado, 
ligaturo, daüra kunpremilo kaj suturo . Suturo 
estis uzita gis nun en kYin kazoj (K e e n, 
Cushing, Porter Lotsch, Gobict) . 
Gabiet uzis en si.:1. kazo lametodon de Carrel 
kaj St i c b por suturo de sangvazoj. La vun
digo de la dukto toralrnla estas grava kom
plikajo . Por rapida forigo tamponado ne su
f eas. Plej bona estas suturo. Ligatura kaj 
da i:ira kunpremilo donas proksimume bonajn 
rezultatojn. D-ro S6s. 

S. A. Gava las. Disvastigo de karcino
mo en Orekujo. (Zeitschr. f lfrebsforsch. 
1909 T ol. VII. K. 3). La autoro donas sta
tistikon de karcinomkazoj, observitaj en pli 
grandaj urboj de Grekujo en 1905-1908 . 
Tiu ei statistûw enhavas 660 lrnzojn de karci
nomo, el kiuj 336 koncernas virojn kaj 32'1-
virinojn. Oni observadis plej ofte karcinomon 
de stomako, nome en 160 kazoj: èe 111 vi

. roj kaj ee 49 virinoj. 
Oni observadis karcinomon 

de utero en 112 kazoj 
de brusto en 79 lrnzoj 
de bai:ito en 65 kazoj (ee 49 viroj kaj 

[16 virinoj) 
de lipo en 53 kazoj (ee -1-1 viroj kaj 

j 12 virinoj) 
de lango en -l l kazoj (ee 3 l viroj kaj 

[10 virinoj) 
de vagino en 25 kazoj 
de pankrealo en 32 kazoj (èe 18 viroj kaj 

[ 4 virinoj . 
Karcinomojn de aliaj organoj oni obser· 

rndis pli malofre. 
La karcinoma mortofteco en 1905- 1908 

jaroj estis '.2'5% de la tuta mortado. 
A. Wrzosek. 

Otologio. 
Ro mj ard (Tours). Kuracado de sur

deco per la reedukigo de la orelo kun hel
po de la sirenfajfilo por vokaloj (Toi-ws 
·médical 1909 n-ro 6). Konkludoj. La 
sirenfajfilo por v0kaloj rîcevigis al R. prok
simume la sarnajn rezullatojn, kiel la montri
taj de l\.Jarage en lia statistiko. J-e Oni de
vas provi la kuracadon, kia ajn estas la inten
seco kaj malnoveco de la surdeco, ee se tiu 
èi lasta estas absoluta. Multe da tre surdaj 
personoj estas pli facile plibonigeblaj, ol aliaj, 
kiuj nur iom malbone aüdas . 3-e La formo 
de la gralîa kw-bo de la au.da akreco kaj sereo 
de la kauzo de la surdeco donos precizan 
prognozon de la kazo. Oni ne devas flanke
lasi generalan ekzamenon tutan de la paciento 

l (arteria premo, ekzameno de la urino k. t. p.) 
nek samtempan etiologian kuracadon , se ~i 
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estas ebla. 4-e. La sirenfajf1lo ordinare plibo
nigas samtempe la aüdadon por paralo, mu
ziko kaj bruoj. Gi pavas plibonigi nur la 
unuan, aü la unuan pli, ol la aliajn. En la 
centraj surdecoj la plej konservita aüdado plej 
plibanigas. 5-e. La solaj kontrauindikoj estas 
jenaj: a) inflamo au pusado de la orelo; b) 
juneco (antaü 12 jaroj) au maljuneco de la 
paciento (past 70 jaroj); c) kahel~sio, malbo
na genern la stato; d) histerio. 

Kontraüe al tio, kion asertis certaj auto
roj, kiuj cetere neniam eksperimentis la si
renfajfilon por vokaloj, oni ne pavas alskribi 
al la neürozo la sukcesojn, ricevitajn per tiu 
kuracmaniero, êar gi ne plibanigas neüro-
zulajn. R. Badert. 

Ginekologio kaj obstetriko. 
A. Cz y z e w i cz j un. Pri procedado èe 

placento previa en praktiko privata. (Lworv
ski Tygodnik lekarski ;_909 n-ro 25). Priri
gardinte kritike la rezultatojn, ricevitajn en 
Lvova kliniko per diversaj procedmanieroj, la 
au.taro opinias, ke la kolpereüintero malguste 
estas nuntempe forlasata, ear gi donas rezul
tatojn banajn, eltenantajn komparon kun aliaj 
metodaj. Li forjetas la metodon de la tampo 
nado de vagino per gazo kaj vato, êar gi do
nas necertajn rezultatojn kaj facile povas kaüzi 
infekton. Egale li malfavore kritikas uzadon 
de intraute ra balono, enmetata inter parieto de 
la utero kaj fetusa ovo. La aplikado de tiu 
êi metodo estas malfacila kaj senbezone apar
tigas la placenton. La turnado laü Braxton 
Hicks oferas de antaüe vivon de la infano 
kaj kaüzas dangerojn por la patrino. La pli
largigilo de B as si ne estas rekomendinda 
pro malbonaj rezultatoj kaj multaj dangeroj. 
Trapik:o de la fetusa veziko estas aplil-cinda 
nur en certaj kazoj, la Ceza rtranêa estas rezer
vata por akusaj institutoj. En praktiko privata 
restas do du procedoj: la balona vagina kaj la 
balono intrautera, aplikata internen de la fe -
tusa ovo. La elekto inter tiuj du metodoj de
pendas de personaj preferoj de la ordinacianta 
kuracisto. 

Mare k (Olmuc) Neiirito optika sehe 
de neêesigeblaj metroragioj, sanigita per 
vaginala plena forigo de l'utero. (Wien. klin. 
Wochenschr. 1909 n-ro 23.) Fiziologiaj, same 
kiel patologiaj, procesoj en la seksa vivo 
de virina povas doni kaüzon por diversaj 
sangoj de l'optika organo. La plej ofta kaü
zo de tiaj optikaj lezioj estas metroragioj. Ta
men oni nur malofte povas kanstati neüriton 
optikan (nei:iraretinitan) kiel komplikajon dum 
metroragioj. Marek observis (de 1906) virinan, 

kiu past neniel êes igeblaj, dum 18 monatoj 
daiirantaj, metroragioj prezentis la bildon de 
tipa neürito optika ambaiiflanka. Vaginala plena 
forigo, post sensukcesa provado de êiuj aliaj 
kutimaj rimedoj, kondukis al resan iga . 

D -ro S6s. 

Pediatrio. 
Mayerhafer-Pribram (Wien). Es

ploroj pri nutrado de novnaskitoj per kon
servita virina lakto. (Wien. klin. Wochenschr. 
1909 n-ro 26). La metodo por konservi vi
rinan lakton devenis de la rieceseco disponi 
eiam pri virina lakto. La pediatria apartajo 
de la imperiestro-Franciska -Josefo-haspita la 
en Wien havas êiam la zorgadon pri nov
naskitoj (plejofte fruenaskitoj aü rnalfortaj 
naskitaj), kiuj manke de nutristinoj devas 
esti nutrataj de la unua taga per bovina 
lakto, nature kun malbona sukceso. Esris do 
kolektata kaj konservata la lakto superflua, 
senutile forsprucigata de la nutristinaj en la 
hospitalo kaj en institutoj, perantaj en dun
gado de nutristinaj. Al tio ven is la virina 
lal{to, kolektita en du aliaj lokoj (ambulatorio 
kaj instituto por naskantaj ,,Lucina") . Tiama
niere estis eble kolekti tiom da virina lakto, 
ke dum duanjaro la novnaskitoj ricevis êiu
tage suf.êan nutrajon kaj restis ankoraü pro
vizo . L:1 metoda de konservado estas tre 
simpla Ôi estas iom madifita metodo de Bu d de 
por lrnnservado de bov ina lakto. Fresa, an
koraü alkala virina lalcto estas versata en 
sterilajn boteletoj n, kiuj en havas O· J cm. da 
koncentrigita solvaja de perhidrolo (Merck) kaj 
oni gin tuj rn~tas en ak.vobanon , varman je 
50° gradoj. Cirkaüe post 1 horo la boteloj 
estas fermataj, rapide malvarmigataj kaj me
tataj sur glacio, kie ili povas resti dum mul 
taj semajnoj. Tamen estas bane sterilizi la 
provizon eiusemajne denove . Acidecan, iom 
jam malbonigintan lakton oni povas ankaü 
fari trinkebla, neütraligante gin per natrio
bikarbana salvajo antau la aldono de perh idrola 
au per aldona de mezurita dozo de magne
zo - superoksido. Tiel oni atingas per unu 
manipulado samtempe alkalecan kaj sterilecon. 

La kazaro monb·as, ke novnaskitoj, nu
trataj per konservita vi.rina lakto, prosperas 
same, kiel suêuloj. Konservita virina lakto 
bone ankaü sukcesigas la sanigon de peda
trofio kaj akuta enterito. 

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

2. Kons ::rvita virina lakto estas pli bona, 
ol bavina lakto, -por unua nutrado de frue-
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nask itoj, malfortaj naskitoj kaj entute par nov
nask itoj en kazoj, kiam pro iu ajn kauzo la 
brusto devas esti rifuzita. êi estas ekster tio 
grava terapia rimedo ee enteritoj, okazintaj 
pro nen1!_tura nutrajo. 

3. Ciu apartajo por sueu!oj, kiu manke 
de nutristinoj devas artefare nutradi OO\"nas
kitojn, pavas tiamaniere nutri il.in per virina 
lakto :jendepende de nutristino. 

4. Kuracistoj kaj akusistinoj zorgu pri 
t io, ke superflua forsprucigata virina lakto 
estu lrnlektata kaj ded eit 1 al hospitaloj, kiuj 
devas provizi tiaspecajn 5ueulojn. 

D-ro S6s. 
J . Brudzinski /Lodz) . Pri novaj sim

ptomoj de meningito cerbala êe infanoj. (Sim
ptomo nuka kaj reflekso duaflanka) (Kon
greso de polaj kuracistoj en Krakov 19-an 
de julio 1909). B. observadis du nova.in sim
ptornojn en kazoj de meningito cerbala ee in
fanoj: - la reflekso duaflanka konsistas en 
tio, ke pasi,a flekso de unu ekstremitato mal
supra sek-vigas flekson de duaflanka ekstre· 
mitato malsupra (la reflekso duaflanka identa). 
Ekster la kazoj de meningito cerbala B. obser
vadis aperadon de tiu simptomo ee infanoj 
kun trè regresinta evolucio fizika kaj psika en 
ago gis 2 jaroj, kio klarigas per halto en eYo
lucio de ilia sistemo nervara (sur plej malal · 
taj stupoj de evolucio de la sistemo nervara 
eiuj movoj de malsupraj ekstremitatoj estas 
ambaüflankaj). Tiu reflekso estas alkalkulen
da al la kategorio de kunmovoj (;\litbewegun
gen). êe meningito cerbala gi aperas en êir
l<aue 60%. La simptomo nuka konsistas en 
t io, ke pasiva antaüenflekso de la nuko pro
vokas flekson de malsupraj ekstremitatoj en 
artikoj genuaj kaj koksaj. Tiu ei simptomo 
estas renkontata preskaü en e uj kazoj, sus· 
pektataj primeningito cerbala (en eirkaue 90¼ ( 
kaj laü B. posedas grandan signifon ee di· 
ferenciga diagnozado. Gi aperadas multe pli 
ofte, ol la simptomo de Kern ig kaj Babinski. 

Krom tiuj simptomoj B. ek:rimarkis ape
radon de la simptomo de Babinski samtempe 
sur ambaü ekstremitatoj malsupraj en lœlkaj 
kazoj de meningito tuberkuloza ee sidigado 
de la infano (sen incitado de plandoj), simile 
ee fleksado de unu ekstremitato malsupra sur 
la dua ekstremitato aperadon de la simptomo 
de Babinsti. 

H . AI t ka u fer. Aldcmo al la simpto~ 
mologio de la mortigaj hemoragioj el umbi~ 
liko de novnaskitoj (PrzeglC/;d pedyatryczny 
(l{rakov)) Vol. 1 K. 4 kaj 5). êe infano en 
aga de tri tagoj ok:azis abunda hemoragio 
parenÎlima de 1-< urnbiiiko, kiu finigis per 
morto post 2 tagoj malgraü aplikado de rime -

doj farmakologiaj, hemostatikaj kaj Îlirurgiaj. 
En la familio de la infano ne ekzistis hemo 
Glio; si[iliso, kvar,1kam neata, povis esti sus· 
pektata. Similaj kazoj estas tre maloftaj . 

Malsanoj haÜtaj kaj veneraj . 
Not th a fft (Munheno). Aldonoj al la 

konoj pri atoksilefikado êe sifiliso, precipe 
êe sole lokala aplikado. (Deu.t. medic. Wo
chensclw. 1909, n•roj 5 k. 6). Atoksil' efikas 
tiel ee hautaj malsanoj, kuracataj ordinare per 
arseniko, kiel ee sifiliso. Sed êe la lasta gi, 
ee en grandaj dozoj ap1ikata, ne efikas kiel 
hidrargo, kvankam oni povas per gi sola 
elkurdci sifilisajn eflorescencojn de èiu stadia . 
La kuracado daüras tamen pli longe, ol per 
hidrargo l<aj plejofte ne estas finebla per 
atoksil o sola, êar minacaj venenigaj simpto..
moj devigas êesigi êi tiun kuracadon. La re
sanado daüras ankau pli mallonge kaj la re· 
cidivoj aperas pli frue, pli ofte kaj pli obsti
ne. La venenigaj simptomoj kaj ilia apero 
estas direkte neelkaluleblaj. Plej dangeraj kaj 
plej gravaj simptomoj povas jam sekvi post 
tiaj dozoj, kiaj estas bezonataj por euka ku
racado de sifiliso: ili povas aperi sen iaj aj n 
prodromoj. Malgravaj venenigsimptornoj estas 
observataj en la daüro de eiuj eksperimentoj . 
Agi proftlakse per morfmo au l<Uraci poste la 
venenigon per opio ne estus konvene, êar ee 
plej malgrandaj venenigsimptomoj postulas 
absolute tujan forigon de tiu ei rimedo. Atok
silo, kunigita kun posta hidrarga kuracado, 
sajnas, almenaü en certaj lrnzoj, malhelpi la 
eksplodon de sekundaria siflliso; sed samtem
pa aplikado de atoksilo kaj hidrargo ne estas 
sendangera. Pro gi:a malforta efiko kaj gia 
tute neelkalkulebla veneneco tiu ei preparato 
estas uzenda nm êe maligna siflliso kaj êe 
hidrarga idiosinkrazio. AtolŒilo taùgas a11kau 
porlokala kuracado de siûlisaj p1:oduktajoj (e/10-
rescencoj), ne donante tamen iajn utilojn antaü 
hidrargo. Cetere venenigsimptomoj sekvas 
ankaü post pli malgrandaj dozoj, uzataj kan· 
trau haiitmalsanoj, êar generale la idiosinkra
zio ludas tie êi gravan rolon. Pli longedaüran 
kuracadon per atoksilo oni <levas eiam mal
konsili. Oni pavas supozi, ke kaj la Yeneni
gaj simptomoj kaj 1a sanigaj efikoj ne estas 
ordinaraj efikoj de la arseniko. D-ro Fels. 

B u s ch k e. Pri kuracado de veneraj 
ulceraJoj per radioj de Rontgen. (Therapie 
â . Geg e11war t 1909. Kaj 1). Tre vasta kaj 
largiganta primaria ulcero sifilisa, kiu jam 
estis detruinta la supran labion, nazan sep
ton, dekstran nazan flugilon lrnj parton 
de la vango kaj kiu tute ne cedadis êe 
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specifa kuracado, estas elkuracita per radioj 
de Rontgen. Tiel same ankau du aliaj kazoj 
de primaria ulcero kaj de terciaria sifiliso, kiuj 
ne cedis ee uzado de hidrar 6o kaj jodo, estas 
forigitaj kun helpo de surlumigado per radioj 
de Rontgen. Fine unu ulcero hronika sur sek
saj partoj cikatrigis plene ee samtempa uza
do de radioj Rontgenaj kaj de fibroljzino. 

D- ro Bl111uenfeld 
L. R a .i ch man kaj Z. S z y man o w

s k i. Praktikaj rimarkoj pri reakcio laü Was
serman. (Przeglqd lekarski 190-9 n-ro 25). 
La aiitoroj esploradis 12 serojn de homoj. kiuj 
en infaneco malsanis je skarlatino. En neniu 
el tiuj ei kazoj ill povis fr:evi la ligadon de 
komplemento uzante divers specajn antigenojn, 
kvankam k.un seroj sifilisulaj, uzataj por kon
trolo, eiufoje okazadis rimarkinda reago po 
z~tiva. La aùtoroj konstatas do, ke la reago 
Jau 'vVasserman estas por sifiliso karakteriza, 
êar dum skarlatino gi nur tre malofce kaj 
post skarlatino neniam aperas. 

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

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

EL tiuj êi malmultaj eksperimentoj rezul
tas, ke subhaütaj injektadoj de porksero au 
antitripsino al musoj kun karcinomo, en loko 
malproksima de neoplasmo, faras neniun in· 
fluon sur neoplasmojn. A. Wrzosek. 

Mayerhofer-Pl'ibram (W ien) . Kon
duto de la intesta parieto kiel osmoza mem
brano êe akutaj kaj hronikaj enteriloj. (Wien. 
klin. Wocheiischr. 1909 n ro 25\. êe autop 
sioj de atrofiaj infanoj oni obserrn ·, ke guste 
la plej gravaj nutradmalhel poj, sekvigantaj 
pedatrofion, sangas malpleje la intestojn. l(on
siderinte la klinikan fakton, ke kelkfoje sto 
mak·intest-malsanaj sueuloj êe nenia nutrado
inkluzive plej bona nutristino - rnontras lues
kado n je pezo, la au.toroj kon!dudts, ke la in
testa membrano de tiaj hronikaj enterituloj 
estas sangita en sia osmoza konduto. La 
au.toroj supozis, ke tiaj intestomernbranoj pre • 
zentas pli altan osmozan kontraüstaron al di
fuzado de solvitaj materioj. 

La lrnmparaj senperaj mezuroj de l'os
moza prem0 en t. n. osmozaj êeloj, konstru
itaj de intestomembrano kaj pipetto , kiuj, pie· 
nigitaj, estis malle\·itaj en distilita akv~, mon
tris en la èelo, respondanta al hronilœ 
enterita kobajo pli malrapid e kreskantan pre
mon. Ankaù difuziaj esploroj de tiaj, per 
fremdspeca nutrado hronike malsanigitaj in· 
testoj montris, ke la hronike malsana intes
to, malgrau plirnaldikigo de gia parieto, pre
zent is pli grandan osmozan kontraustaron 
kompare al la sana kontrolbesto de la sama 
nasko . 

Esploroj pri junaj, Jus malsanigitaj bes· 
toj donis la rezultaton, lœ la alrnt-enteritaj 
intestoj de junaj bestoj havas rimarkinde pli
altigjtan osmozan traireblecon kompare kun 
la kontrolbestoj, restintaj ee la brusto . La 
esploroj rilatas al kobajoj, kun ikloj , hundoj 
kaj kaproj . Ankau. en la homa suêulintesto 
estis trovita la sama stato. tï tiuj postmorte 
konstatitaj sangoj en la membran-tunkciado, 
nome êe akuta enterito, ne kontraüd iras al la 
opinioj lrnj dogmoj de klinikistoj . 

Eksperimente estas pruvite, ke senperc 
post la morto estas anlrnrau konstateblaj en 
la intestmembranoj fizikaj diferencoj: 

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

2. La osmoza trairebleco de nronike mal
sanaj intestmembranoj estas esence malplügita. 

3. La re..-eno de rnalpliigita osmoza trai
rebleco de hronike malsanaj intestoj al nor· 
mala stato okazas nur post pli longa tempo. 

D-ro Sos. 
Nic o 11 e. (Tuniso). Eksperi menta ape

rigo de ekzantema tifo êe la simio. (Acad. 
des sciences 12 j11l.). Uzante la sangon de 
Tunisano, malsana je tifo, la autoro sukcesis 
inolmli tiun ei malsanon al simpanso kaj po
ste al alia ordinara speco de simio. Tiel li 
konstatis la eeeston de la viruso en la sango 
de la homo tuj de post la tago de elrnante
mo, kaj en la sango de la simpanso du ta
gojn antau la ekzantemo . 

Sekve de gia inokulebleco al la simio 
la el{Sperimenta studado de la ekzantema tilo 
nun farigas ebla. D-ro L. J. 

Frou in (Parizo). Pri ebleco konservi 
bestojn post tuta forigo de la tirojda apa• 
rato aldonante lç_alciajn aü magnezajn sa
lojn al ilia nutrajo. (Acad . des sciences J.l 
jun.) . La kalcia kaj la mag neza kloridoj, do• 
nitaj po 5 gis 10 gramoj tage, malhelpis ee tiro
paratirojdektomigitaj bestoj la aperon de te
taniaj fenomenoj, sekvantaj la tiro-paratirojd
ektomion kaj la strumiprivan kaheksio n, kiu 
ordinare sekl 'as la operacion. 
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Post tri monatoj de tiu êi regimo la be• 
stoj ricevis nutrajon sen aldono de kalcio aü 
mag nezo: ili prezentis neniun simptomon de 
tetanio dum la tri sekvantaj monatoj. 

El tio oni povas do konltludi, ke absor· 
bado de kalcio aü magnezo san igas la simp
tomojn post·paratirojdeklOmiajn, t. e. la teta
niajn krizojn, same kiel la posttirojdektomian 
ut ratiz kaheksion , sendube tial, ke la supredi
ritaj saloj neigas la karbonan acidon kaj fa-
ciligas gian forigadon. D ro L. J. 

Teratologio . 
Vivantaj dunaskitoj kunkreskintaj. (Nla

nila Nledi'cal Society's Nlonthly H1ûletin, Fi
lipina }n$1Ûa1'0, Julio 1909). La fotografajo 
prezentas la fratojn Lucio kaj Simplicio, fili
pinajn enlandulojn de Sulad, urbeto de la pro
vinco Samar, kunkreskintajn êe la malantaüa 
suprajo de la sal<ro. 

Lau la diro de la patrino la naska laboro 
estis rapida kaj facila . Unu el la dunaskitoj 
naskigis kapunue kaj la alia piedunue. Am
bau infanoj estas nesufiêe disvolviginta j pro
porcie al sia del{kvinmonata ago kaj la plej 
malgranda disvolvi go rimarkigas êe la subaj 
eksremitatoj . 

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

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

La punkto de anastomozo de la rektu 
moj estas proksimume unu colon super la 
ekstera aperturo. La punkto de osta kunigo 
tro\·igas en la sakro, komencante de la dua 
au tria sal<ra vertebro èe la malantaüa su 
prajo kaj etendas sin laülonge de la malsupra 
parto de la sakro gis la fino de la kol<cigo. 

La ekzameno Rontgena montras la ekz i
ston de amb::iü sakroj kaj unu hela intermeza 
zono. La direkton de amhaü rektumoj oni pavas 
konstati per enmeto en ilin de du plumbaj 
sondiloj . 

La internaj organoj versajne estas nor
malaj. 

La infanetoj estas bone nutritaj, bonsan
aspektaj etuloj. 

Ili estas de la sama grandeco kaj simi.las 
vizage unu la alian. 

Temperamente ili estas malsamaj : unu 
trankvilema kaj la alia eagrenigema lrnj ploras 
tuj, kiam oni lin genas. Case. 

Med.icino sociala. 
Stata subteno de la sobrecmovado de 

kuracistoj. E n Svedujo la stato donacas unu 
pro ent n de la enspezoj, kiujn gi ricevas el 
la profita de la brandtrinkejoj laü Gotenburga 
sisterno, pcr la batalado kontraü alkoholismo. 
El tiu ei monprovizo la registaro pagos en 
1909 kotizajon de 3 000 kronoj al la asocio 
de svedaj abstinencaj kuracistoj. Tio estas 
pruvo de la estimo, kiun trovas la laboro de 
tiu èi organizo de niaj svedaj kolegoj èe la 
tieaj estraroj . D-ro K. Briegleb. 

,,London Temperance Hospital", fondita 
1 ï3, nun devas lar g1gi. De la malfermo en 
tiu li malsanulejo, enhavanta 100 litojn, estas 
kuracitaj '.:lS.538 pacientoj, el kiuj nur 81 ri
ce,·is alkoholon. La mortofteco en la bospitalo 
escis 7·6¾ kaj tiu êi procento donas al la 
hospitalo unuan lokon inter êiuj Londonaj 
malsanulejoj. Dro K. Briegteb. 

Alkoholo kaj malsano. En la kuracista 
raporto .pri la J. interna apartajo de la Berlina 
urba universala rnalsanulejo Friedril{Sba in 
skribas la direktoro prof. d-ro Stadelmann 
pri la statistiko de la speco kaj nombra de 
la malsanoj, kiuj staras sub influo de l' alko · 
holo: .,La nombra de akutaj pneumonioj 
mallevigis (de 166 al 12 ), sed la mortofteco 
ankoraü supreniris, g i atingis nun la ekster
ordinare altan ciferon de 41·40fo, t. e. 
preskau la duono el êiuj malsanuloj mortis. 
Gi koncernis plej multe maljunajn , nemulte 
kontraüstaremajn drinkulojn, lüuj per hronika 
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alkoholtrouzo frue korpe kaj intelekte malbo· 
nigis. Pro drinkulhepato estis kuracataj 25 
pacientoj, el kiuj mortis 17, t e. 68¾- Cetere 
~stis kuracataj 100 malsanuloj je akuta au 
hronika alkohola venenigo. Por rice\'i la bildon 
de la ruinigantaj konsekvencoj de la hronika 
trouzo de alkoh olaj trinkajoj, oni devus alkal· 
kuli al tio la plej grandan parton de la kazoj 

de hronika muskolrei:imatismo (110), de mal
sanoj de periferia nervsistemo (30), de koro, 
speciale de korrnuskolo (50), de sangovazoj, 
special e de arteriosklerozo (4-0), de renoj ( 1 • 0) 
k. t. p. êe tiuj ei mabanoj plej ofte oni 
povis pru,·i kiel kai:izon la konstantan alko
holtrouzon. 

D- ro K. Briegieb. 

Kron k o. 
J,un granda intereso atendas eiuj sami 

deano,i kuracistoj kaj eê la tuta esperantistaro 
la Buda pestan kongreson internacian de me 
dicino. La unuan fojon en la kongreso 
elpasos esperanto , kiel peranto inter divers
naciaj sciencistoj kaj de la rezultato de tiu 
ei unua provo multe dependas · 

êeeslos sufiea aro de kuracistoj esperan
tistoj, por elmontri la gravajn utilojn, kiujn 
esperant o alportas al la monda scienca. Krom 
la cititaj en antaüa n-ro a vizis nin ankorai:i 
aliaj kolegoj pri intenco veturi Budapeston, 
kiel d-ro F'reudenberg (Berlin). d·ro Hottinger 
(Hodsàg) kaj sendube aliaj decidigos en la 
lasta momento. Se ni alkalkulos la Budapes
tajn lrnnfratojn _ ni povas supozi, ke minimu
me 40 kuracistoj partopren os en la sekcio 
esperantista kaj kredeble aligos al ili ee ne
esperantistoj, fa,·oraj por esperanto kaj por la 
ideo de lingvo internacia. 

Ne sole la prelegoj kaj diskuta doj espe
rantaj devas altiri atentcn de la kongresan oj . 
sed ankaü la amika interkompreno de kole
goj samideanoj, kiu pruvos, ke esperanto al
proksimigas reciproke êiunaciajn homojn spite 
intergentaj rnalpacoj kaj kontraüecoj. La in
terna ideo de esperantismo devas eklumi en 
tiu grava scienca internacia kunveno medicina. 

Lai:i la lasta decido de la kongresa estraro 
êiuj esperantaj r:tportoj estas legatai unu post 
alia en aparta eambr ego, metita al la dispono 
de esperantistaj kolegoj dum unu antautag
mezo. Tia arango estas pli oportuna, ol dis 
Jetado de esperantaj raportoj en diversaj sek
cioj, kiu m 1lebligus kunvenadon de esperan
tistoj al la prelegoj esperanta.i . Oni intencas 
aran g i paroladojn ,, pri signifo de esperanto 
por medicino'' en lingvo franca, germana, ru · 
sa, hungara. 

Al eiuj kum' enontaj sarnideanoj ni sen
das kole.;aj n salutoj n l<aj dezirojn de plena 
sukce so. 

Kalendaro kongresa. 
l. augusto gis 30. septembro. Ekspozi

cio de Higieno en Rio-de-Janeiro, arangota 

dum IV. Kongreso ~atinamerika de ku 
racistoj. 

La ~kspozicio elmontros aparatojn kaj 
ilojn medicinajn kaj higienajn; materialojn 
por pavimado kaj por necesejoj ; produ· 
ktajojn pornutrajn sekajn au konservilajn, 
bestojn por nutrado homa, produktajojn 
hemikajn kaj farmaciajn k. t. p.; modt
lojn, projektojn, informojn, statistikojn, 
interesajn por higieno kaj medicino. 

29. aügusto.-4. septembro.XVI. Kon
greso internacia de Medicino. Budapest. 
Oficejo de la lrnngreso: BudapeSt (Hun
gario), Eszterhàzy - ulca, 7. Kotizon 
(25 kronoj aust riaj) oni send u per poSt
mandato al la adreso: Prof. Dr. de E li
scher, kasisto de la kongreso, Budapest 
VIII., Eszterhàzy - utca 7. 

Sept embro . 5-11. Universala kongreso de 
Esperanto Barcelono. 

" 
La redakc :o rice'l"is: 

E perantista C entra Oficejo. 
Unua oficiala aldono al lJnivèrsala Vortaro. 

~adina Kolo\'rat :\Iisteroj de amo. 
Du unuakt aj originale Vèrknaj dramoj kun 
autau a klarig o pri esperanto kun Ja portrcto 
de la ai:iton no . ;,.Iorco kaj vivo. Ponreto. 

F. Pujalà-\'allès. Frenezo.Du unual{
taj , riginale verkitaj drarnetoj. Aût unaj ven
toj. - :,.;o,·elo. 

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

C armen Sylva . La vizio de la poeto. 
Tradukis Ka imir Eucharis. 

X. I. èed r in. Malsagulo Tradukis 
J. ' afir . 

:\lemorandumo de la êenerala Asocio 
d~ la Kurncistoj en Rumanujo pri la kongreso 
de Budaptsto. 

L. L. Z a me n ho f. Fundamento de Espe
ranto. Eldono bohema. Tradukita Iaü la per
meso de la aütoro de Eduard Kühnl 
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Michael Balucki. Ama bileto. Ko
medieto unuakta. Trad. F. Ender. 

Dr. F. Crozat. Dum kongreso. Unuakta 
komedio. 

Georges Kolowrat. Prila derivo en 
Ido kaj en Esperanto. 

J. Pa ris o t kaj Tb. Cart. Esperanta 
versfa rad o kaj rimaro. 

Ed née :::-{odot. La Puntislino. El la 
iranca lingvo tradukis C é ci I e Royer. 

Robert T. 1\11 or ris. }.Jia sintenado pri 
apendicito. Frad. H. B. Be semer. 

A 

Korespondajoj. 
Enketo primanieroj de medicin a 

nstruo en diversaj landoj. Por esti 
efektiva studento de rusa universitato, estas 
necese ha\·i ateston pri absolvo de meza 
lernejo ( -klasa klasika gimnazio). La finintaj 
realan lernejon (sen klasikaj lingvoj) devas 
esti ekzamenataj pri latina lingvo . Tio ti 
rilatas nur al la finintaj la rusajn lernejojn . 
Pri personoj, kiuj finis eksterlandajn lernejojn , 
estis eldonita antaünelonge cirkulero. Tiuj, 
kiuj havas diplomon de aüstriaj aü germanaj 
gimnazioj kun okjara kurso, povas farigi 
studentoj nur post ekzameno pri rusa lingvo, 
historio lrnj geografio de Rusujo; kiuj havas 
diplomon de bulgaraj gimnazioj, pavas esti 
studentoj sen aldonaj ekzamenoj, sed oni 
donas al ili diplomojn, senvalorajn en Rusujo; 
por ricevi plenrajtan diplomon, ili devas 
plenumi ekzarnenojn pri plena kurso de rusa 
gimnazio. Virinoj absolute ne estas allasataj 
nuntempe en universitatojn . nek kiel efektivaj 
studentino j, nek kiel aüskultantinoj; por ili 
estas en Peterburgo, i\Ioskvo kaj Kievo spe
cialaj virinaj medicinaj institutoj. Minimume 
kaj mezenombre la studado de rnedicino daÜ· 
ras 5 jarojn, sed estas necese dum studado 
labori en rnalsanulejoj, DOr konscii sin lrn
pabla al memstara praktika agado post ricevo 
de diplomo. La fininto ricevas diplomon de 
kuracisto ; por ricevi diplomon de médicina 
doktoro estas necese denove sin submeti al 
ekznmeno, skribi specialan tezon kaj gin 
defendi publike. Komencante de I' sesa se
mestro studentoj vizitadas klinikojn. Oni donas 
ordinare al 3 studentoj unu malsanulon kaj 
ili de,as lin esplori, diagnozi lian malsanon 
kaj skribi 0 historion de l' malsano", kiun la 
studento legas antau profesoro kaj aüskultan 
taro. Oni uzas nur rus'fn lingvon, esceptante 
la JUtjevav universitaton, kie kelkaj profeso
roj, kiel sajnas, prelegas en germana lingrn 
(anatomio ) . Por instruado on1 pagas 50 rublojn 
(proksimume l'.:!5 fr.) êiujare kaj krom tio 
75 lrnpekojn por eiu semajna horo; se la 
profesoro prelegas 5 horojn dum semajno, 
oni pagas tiam 5X75 kop. al li por duonjaro; 
por praktikaj laboroj oni ankaü pagas 75 kop. 

La kuracisto, kiu havas la diplomon de alilan
da univer.sitato, ne povas praktikadi; li <levas 
nepre ri<.:evi diplomon de rusa universitato, 
aü, pli regule, li devas plenumi ekzamenon 
antaü "stata ekzamena lrnmisio", lciu al 
Ciuj, finintaj rnedicinan fakul1aton , don as 
post ekzameno kuracist:in diplomon. Tiuj êi 
stataj ekzamenoj okazas te êiu universitato 
printempe aü aütune eiujare . êiuj universita
toj en Rusujo (9), krom la Peterburga, havas 
med1cinan fakultaton; en Peterburgo estas 
milit medic ina Akademio, kiu, same kiel !a 
l\.Ioskva medicina fakul!ato, estas la plej bona 
medicina lerne_io. 
Studento de medicino en Odesa universitato 

G. Kraft. 
Kisi11jou, Minkovskaja 4 

En 1888 mi korespondadis kun kolego 
D-ro Karlo Hiebaum, dcpartementa kura· 
s_isto en Radomir. Bulgarujo per ,, Volapuk". 
Cu estas eble per h~lpo de ,,V. d. k." sciigi, 
êu la noma ta kr legn ankorai:i estas rivanta 
ka_i eble farigis esperantisto. ~ tiel, lce ni povu 
daürigi la korespondadon? Cu ekzistas Te-
ka 'anoj en Bulga rujo? D-ro Br ·iegleb 

Vorws .s. Rejno Ger1nanujo. 

Pr i ri pozo dimanêa de ku racistoj. 
Al la demando pri tiu êi afero mi povas diri, 
ke eble la hispana.1 kuracistoj neniam ai:idis 
paroli pri gi. Antai:i nelonge grava medicina 
gazeto en~ resis hispane la artilrnlon, verki
tan de nia kunfrato d-ro Bnquet en januara 
numero de ,,V. de K." kaj gis hodiaü mi ne 
scias, êu iu hispana lrnlego pripensis ion pri 
la dirita afero . · 

~Ji kredas, ke ei tiu propono kaj aliaj, 
ankoraü pli gvavaj por kurac.istaro, ne sukce
sos: 1. ear, sajnas al mi, kuraci toj estas 
tute ne simitaj al aliaj homoj. Dudek kYin 
jaroj de profesia praktikado konvinkis min, 
ke la êefa kaüzo de niaj malfelieoj estas en 
nia propra domo, t. e. en la kuracistaro 
mem. 2. La kuracistaj klientoj en Hispanujo 
(kaj mi vidas el ,,V. de , K.," ke alilandc oka-
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zas same) kredas, ke kuracisto estas ludilo 
de iliaj kapricoj. 3. Estas malnova kutimo 
en His pan lando, ltiam oni rilatas al iu mal
juna kuracisto, kiu delonge kuracas unu fami
lion, diri: ,,Ho! mia kuracisto konas perfekte 
,,la naturon" de eiuj individuoj de rnia 
domo, mi neniam vokos alian". Tial mi kredas, 
ke paroli pri ripozo dimanêa kaj pri aliaj 
gravaj demandoj rilate al nia profesio estas 
paroli pri neeblajoj, almenau tiom longe, gis 
kuracistaro forlasos la glit igajn vojojn, sur 
kiuj hodiai1 gi marsas. 

Sendube nia kara ,, V. de K." poYos fari 
en estonteco êi tiun miraklon. 

Mi floas tiun êi malagrablan temon per 
unu praktika ekzemplo. 

I-lodiaü mem (dimaneo) mi estas nepre de
vigata kuraci du minlaboristojn, kiuj eniris hie
raü en bospitalon pn, gravaj vundoj, okazintaj 
dum la laboro kaj mi devos ilin ,,iziti du fojojn. 

Certe, iu ,füos: Vi povas komisii la afe
ron al alia kolego. Vere, sed tio esrns nun
ternpe bona por diri, sed ne por fari. 

Resumo. Mi estas tute samopinia kun 
d-ro Fels kaj aliaj sarnprofesianoj pri êi tiu 
enketo. Jorge S. Hita 

La Arboleda-Bilbao, Hispanujo. 
D-ro B a y e r t h 1, nervkuracislo en 'N orms 

petis min esperantigi la sekvantan internacian 
alvokon: 

.. Kapgrandeco kaj inteligenteco. 
êù ekzistas Inter la kulturpopoloj plen 

kreskaj individuoj kun horizontala periferio de 
la kapo de malpli ol 52-centimetroj, 
kies intelektaj kapablecoj levigas super la sen
valoreco? Au aliavorte: êu oni povas ce r-

te g e ekskluzi tre bonajn aii bonajn,intelek
taj n kapablecojn èe plenkreskaj ( viroj) lrnn 
periferio de 51 centimetroj kaj malpli? Pri 
Gerrnanujo nome pri la ei tiea logantaro, mi 
povas jesi la lastan demandon, min apogante 
je esploradoj kiujn mi faris en la lastaj kvar 
jaroj ee almenau dek mil da lernantoj (infa
noj) . Sed tre versajne en tiuj ei rilatoj ankaii 
rasaj diferencaj ludas rolon. Tial mi perme
sas al mi, inviti la estimata jn kunfratojn de 
è i uj land oj, kunlabori êe la solvo de la de
manda pri la minimumo de la kapa periferio 
de inteligentaj homoj . Mi petas, ee individuoj 
intelekte tre bone aii bone kapablaj kun mal
granda kapo difini la horizontatan j:>eriferion 
de la lasta kaj sciigi la rezultatojn en la V. 
d. K. sub la rubriko: Kapgrandeco kaj inte • 
ligenteco. (Dirinante la periferion horizontnlan 
de la kapo, oni metu la mezurrubandon de: 
antaue sur la superan randon de la okulteg
mento (orbito) kaj malantaue sur 1::1 plej el· 
starantan parton de la okcip1to kaj ]{Untiru 
forte la rubandon") 

.l-vli kredas, ke oni povus tre facile plue 
disvastigi tiajn alvolkc,jn, se la diversnaciaj ko
legoj volus traduki ilin en sia nacia lingvo 
kaj publ1l<igiensiaj naciaj fakgazetoj. Tiama
niere oni povus êiam denove pruvi la utilecon 
de esperanto , kiel internaaia interkomunikilo . 
Tial mi ankau rekomendas al la kunfratoj 
fari tion kun la internacia alvoko de la absti
nencaj kuracistoj, publikigita en la n-ro 3. 1909 
de la n V. d . K." pag. 52. D-ro I-lolitscher ri
cevis subskri.bojn el diversaj landoj lcaj ko
misüs min korege danki al la kunfratoj. 

D-1'0 K. Briegleb_ Vorms . 

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

En Iasta boro antaü la fermo de la nu
mero ni ricevis la sekvantan cirkuleron: 

Kiam ni eldonis la _kvaran cirkuleron, ni 
kredis, ke ~i estis la lasta, kiun ni estis de
vigataj fari por instrui la samideanojn pri la 
l<ongresaj aferoj. Bedai:'lrilide, la lastaj oka
zintajoj de nia urbo devigas nin geni anko· 
raü unu fojon la atenton de êiu per niaj skri
bajoj. 

i povas laiite diri, ke la eksterlanda ga
zetaro tiel trograndigis la faktojn, en Barce
lono okazintajn, ke ofte, legante gin, la rido 
aperus sur niaj lipoj, se ni ne pensus, ke tiuj 
trograndigoj kaj mensogoj malfeliee timigis 
multajn sarnideanojn, kiuj kompreneble, kiam 
ili farigis Esperantistoj faris èiun promeson 
eblan escepte la promeson travivi gravan dan 

geron. Kredante . ke la Barcelonaj okazintajoj 
povus decidigi kelkajn samideanojn ne èeesti 
la kongre5on pro la dubebleco de gia sul{ce
so, la Organiza Komitato prenis la decidon 
sin turni rekte al êiu Kongresano por sciigi 
lin pri la jenaj faktoj: 

1-a Konsidera nte, ke la Barcelonaj ol<a
zintajoj pov us iom malhelpi la sukceson de 
la Kvina, la Organiz a Komitato speciale ko
misüs la Yicprezidanton S-ron Sabadel, por 
ke li iru Madrid'on persone paroli kun la Mi
nistre de la Enlandaj Aferoj pri la situacio, 
farita al kongresaj laboroj de la nunaj oka-
zintaJoj. . 

2-a. La vicprezidanto de la Komitato 
alportis el Madrido plej bonajn impresojn 
kaj la inviton daürigi pli fervore ankoraii 
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maJn preparajn laborojn, certigante al eiu 
samideano, ke la trankvileco, reganta en nia 
urbo estas favora kaj certa antausigno de la 
kongresa efektivigebleco . 

3-a . êar la timo povis kapti, laü oni 
diris al ni, kelkajn kongresontojn, ni kredas, 
ke estas dero de êiu esperantisto korekti per 
êiuj eblaj rimedoj la malverajn inforrnojn , 
donitajn de la gazetoj, presigante en la jur
naloj de siaj respektivaj urboj, ke ,,êial" la 
lrnngreso okazos kaj ke gia sukceso estas 
tiel cer (n, kiel antaue I\ i eê ne volas pri
trakti la demandon al ni faritan, pri la ,,per
sona sekureco" de Ja <cksterhmdanoj; la ge n
tile::co kaj g.;stameco de Barcelono nen iam 
neitaj, malpermesas al ni paroli pri tiu tem o. 

Ni turnas nin al vi do, kara sa mideano , 

kiu j am estas enskribita en la listo de kon
g resanoj au kiu havis intencon tion fari. Ni, 
kiuj travivis tiun semajnon, kies faktoj, false 
raportitaj, povis dum momento vin ganceligi 
ni, kiuj prenas sur nin la respondecon fa1i 
la kongreson êi tie, neniam pensis, ke gi 
povas ne okazi, au ne olrnzi en Barcelono. 
L io estas preta por vi êi tie, êio estas pre• 
parita por akcept i tiujn gastojn, tiel varrne 
kaj sincere atenditajn de la regino de l'Me
zamaro . Nia êielo repacigis kaj nun, kiel 
antaue, de via êeesto en Barcelono dependas 
la sukceso de la kongreso ka j de la ideo, 
kiun gi reprezentas . 

Barc elono la 10-an de ai'tgusto 1909. 
La Loka Organi za Koniitato. 

Listo de la abonantoj. 
(Daürigo). 

P. T. 975. Smirnov (St· Prisib) 976 . Szilvany (Sarkad) 977. Scbatz lBudapest) 9ï 8. lléigyes (Budapett) 
979 . Kovacb (13udape§t) 9 O. Pataki (Budapest) 981. Lorand (Budape~t) 982. Kovacs (Budape~t). 

D-ro Framageot pagis abonon por P. T.: 
983. Denslow (Kansas) 984 . Oison (Axlell) 985. Diard (Le Creusot) 986. Legendre (Paris) 987. Willot 

(Valenciennes) 988. Roux lNice) C:.,89. Ze!inski (Chicago). 

-
lfi 
lf2 
1/4 
1;~ 
1/rn 

La listo estas fermita la 16-an de augusto. 

TARIFO DE LA ANONCOJ: 

Almenau 6-foja Almenau 12-foja 
Spaco Unufoja enpreso: enpreso enpreso 

por êrn : por eiu : 

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

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

.. 
WALLISCHttOP 

Maria-Enzersdorf am Gebirge 
apud VIENO (en distanc o de 1 ho:·o) 

SANIGEJO tre bele lokita, por lm-

' racpr oced o fü:ika-dieta. 

Bonegaj kuracsukcesoj. 
Prospektoj germanaj kaj Esperan

taj volonte elsendataj senpage. 

Carl Seyferth D-ro Marius Sturza 
posedanto. teikuracisto. 

1 
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ELEKTRO-KOMPANIO JANITAS" 
BERLIN N FRIEDRICHSTR. 131 D, 

• ECKE DER I<ARLSTR. 

PLEJ CiRANDA FABRIKO EN LA MONDO POR KOi\\PLET AJ ARA ÔOJ EN 
FIZIKALAJ KURACINSTITUTOJ. 

:: :: Pabriko de elektromedicinaj kura .g imnastikaj kaj hidroterapiaj aparatoj. :: :: 
Filioj: Düsseldorf, Graf Adolfstr 88. London W., 61 ew Cavendisch treet. 

~ tax-~tintgeu-Justrumeutaro 
ankau por senpera aligo al turno- kaj sang0- fluo 
NOVAJO ! sen transformilo NOVAJO ! 

RÔNTCiEN-APARATO DE PLEJ SJMPLA KONSTRUO KAJ PLEJ PACILA MANUZO . 
...... 

MOL TOSTAT 
SEN TERF&RMO.PREZO NEPLIALTIGITA 
Plcj multeflanka aliga aparalo por eiuj 
elektraj fluoj, apLikeblaj de la kumcislo: 
galvaniz. (elektrolizo, kalaforezo), (sinu 
sojd.) farad., galv.-farad , cleklr . kvarêclaj 
banoj, hidro-elektraj plenaj kaj partaj ba
noj, kailstiko, endoskopio. hirurgiaj opera
cioj (frezado, êizado, borado, trepanado 

segado kaj vibromasago) . 

Superecoj : Certa evito de la dangero de 
terfermo. 

:\1anko èe in ajn malfermajo, pro tio : 
Absoluta senpoh'e.:o lraj certa uzeblcco. 
Plej preciza gradigo de èiuj fluo pecoj 

l Lurnoreostatoj). 
Tre forta mororo. 
Plej granda spaco~paro kaj plej laciln 

lran portebleco 
~\iliamperometro lnrn mezurarangoJ. 

"rezo : :\lultostat sen terfermo por kon
tanta lluo 1 IO \ oltoj XL. 360. 

:\tulto tat sen tcrfermo por §angfluo 
l'.?O Voltoj ,\!. 460 
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ELEKTRO-KOMPANIO ,,SANITAS" BERLIN. 
fo•• ,, Nova elektra 1 - ~ 

,, U varmaera duso. 

NOV AJO I DOZEBLECO DE LA INTENZO KAJ 
DE LA TEMPERATURO 

de aerfluo per almeto de tuboj j e diversa clradia apcrluro. 

Sup erecoj : 
Vanna ae ro tuj post enigo . 
Ciama u~,opreteco. 
Fac ila transpo rtebleco l ·5 kg. 
Aplikebleco en êiu loko kun elektra konduko 
Abso lu ta senodo reco. 
Plcj malkaraj, facile eJSangeblaj 
Provizaj bej liloj ( l M. , pro tio : 

en lima funkciebleco . 
Ncniuj kos toj por instalado. 
Plej malg randaj kostoj de aplikado. 

Pro,izaj hejtiloj ).[. 1 ·-
Ahnetaj tu boj j~ di versa grandeco de la aperturo po fr75 M 

Prezo ::11. 60. 

'-' ·- êiumonate Rontgenkursoj por kuracistoj kaj kursoj kun elmontroj pri la 
elektromedicino en nia auditoriejo, Berlin, Priedrichstr. 131 d. Ecke Karlsstrasse. 

§1111-

APOTEKO SUB ,,ORA AGLO" 
Rumana Esperantisto 
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l!!! ]. W t W le () D S 1( D l!!! ., 
Oficiala êiudumonata organo de la rumana 

Esperantista Societo. 

illi 
~ 
l!!! 
l!!! 
l!!! 
ifil 
l!!! 
l!!! 
l!!! 
l!!! 
l!!! 
l!!! 
l!!! 
l!!! 
l!!! 
l!!! 
l!!! 
l!!! 
l!!! 
illi 

sub direkto de d-ro Ludoviko Wewiorski 

Lw6w, str. Halicka 5. 
Telefoao n-ro 345 

rekomendas a mpuletojn , pleru gita jn je st erili zita j me- _=1111 

dikamentoj ror subhaut.aj injektadoj: 

l) Alkarsodilum purum , respondas plene al J!!! 
tlraycndile T.epri.nce, arnpuletoj enbavantaj: :_1111 

Aquae dest. steril. lccrn ., Natrü kakodjjici 0·05 
2) Neo-al karso dilum, respondas plene al Neo- l!!! 

atwycowile Lep1·ince, arnpuletoj, enhavantaj: J!!! 
Aquae desl. steril. l ccrn , atrii metylo-arsc· -
nici (Arrénal) 0·05 . !!!l 

3) Alkarsodilum ferratum, resp ondas al Fe,·. l!!! 
1·acoclile Leprince, amp uletoj , enb avantaj: :;_1111 
Aquae dest. s teril. l ccrn., Ferri kako di lici 0 ·05. 

4) Alkarsodilum modificatum, ampuletoj , l!!! 
enhavant aj : Aquae dest. s teril. l ccm . Ato- l!!! 
xyli 0 ·05 fili 

Miaj arnp uleloj , pakit aj po 10 pecoj en ska tole- -
loj , konce rn e la eks teran formon egalas al la l!!! 
fra ncaj kaj krom tio es tas treege zorge dozitaj iiii 
kaj sterilizitaj kaj la saloj, uzataj por produk• = 

tado, kelkan fojon purigataj . ! 
La prezoj de rniaj ampuletoj estas preskaü duone 

mal pli aJtaj ol la francaj : 
10 aRlp . ..\lkan-odilum . . • z·- R l·- rublo 2·- mk 
10 amp. \"co-:ùkarsodilum . 2·- K 1·- rublo 2·- mk. 
10 amp .. .\lkarsodil. ferra, . 2·- K !· - rublo 2·- rnk· 
10 amr . ..\lkarsodil . modti. • z-50 K 1·2s rublo 2·so mk. 

l§ IUF-IIIF=llli§ll]F-!IIF=IIllê lllF-IRl§l lllê llll;;: 

Franca Esperan t isto 
monata organo de francaj esperanti toj. 

Jara abono: Fr. -+. 
Redakcio kaj administracio : Paris. Boulevard 

l\Iagetan -+6. 

Jara abono: ~ Sm. Redakcio kaj administ ra

cio: Bukares to, 5 Str. l. C. Bratian u. 

En la komenco de septembro aperos 
Plena vortaro Esperanto- Esperanta kaj Espe
ranto Franca, I-a parto, verkita de doktoro 
Boirac, rektoro de la DiJona Universitato, 
aiitoro de i.\lonadologio, Don Jua n, Pe rdita 
kaj retrovita, la Homa radiado k t. p . T iu 
vor taro celas kolekti êiuj n rad ikvortojn, tro
veblajn ne nur en la divers11j j am ape rintaj 
vo rtaroj Esp er.anta-na ciaj, sed ank aü en la 
jam sufiee multaj vortaroj nacies pera ntaj, 
same kiel en la teknitaj vortaroj ka j specia 
laj termi na roj, eê en verkoj de la plej aut o
ritataj literaturist oj . Pri eiu vort radi.lrn (llli pro
vis montri la devenon kaj la veran signifon, pri 
lœlkaj el ili la .unuan proponinton, kaj taks i, 
sed lau persona opinio, la rnloron . Apud mul
taj oni ankaü aldonis serion de eefaj deve 
nantaj vortoj T:u unua parto cntenos la lite
rojn A kaj sekvantajn gis L. La dua parto, 
kiu e ta;; nun en presado, aperos antau la 
li.no ,fo Jecemb o. La tuta !.ihro, zorge pre-
ita sur trikolonaj ragoj, estos la plej kom

pleta repertuaro, gis nun eldonita, de la lin
gYo Esperanto. Prezo de la I-a parto : 4 fran 
koj. Oni povas de nun mendi , sk ribant e al 
la eldonisto: S-ro Darantier e, pres isto , 65, 
rue Chabot-Charn y, Dijon, (Côte d'Or) Francujo. 
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AAOREN. 
(Aix-la-Chapelle, Aheno, Aquisgran). 

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

piklandaj suf eroj. 
Korespondado: ang le, france, Esperante, 

germane, hispane, holande, ruse. 

D-ro l'.'.. Rothschuh 
Kuraca Pensiono. 12-4 

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

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

Chirurgisch - urologische 
Privatklinik 

von D~ A. FREUDENBERG 
Berlin. W. Apostel-Paulusstrasse Nr. 12. 
Kuracejo por êiuj malsanoj de l' urinorga
noj. - Operacioj je reno, \"eziko, prostato, 

urintub o, testiko k. t. p. Tri klasoj. ===== Prospekto lau deziro . ======= 
,,POLA ESPERANTISTO" 

MONATA OAZETO, OROANO DE POLAJ ESPERANTISTOJ. 

"R_edaktala de D-ro .I.eono ,Zamenhof. 
LA ABONPAGO 

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

Kun la po§ta transsendo. 
ADRJ,SO DE AD.,\UX!STR. : 

WARSZAWA (VARSOVIO) str. lioia Nr. 20. 
(RGSA POLUJO) . 

Medizinisch. Licht• 

&: Herz- u. Nerven- } Jeilanstalt • • V • 1 por lumkuracado f\uractJU pormalsanoj del' koro 
k~j de l'nervoj. 

vormals: ROTES KREUZ antal!e: RüGA KRUCO 

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

Elektra lumo per elektrodoj de kat-ho, fero, hidrargo. 
Lumo de Roentgen. Radiado d' Arsor:val kaj de Ou
din, Radio-banoj k. t. p. Kontral! artrito, rel!matismo, 
neüralgio, iskialgio , furunkulozo, diabeto k. t. p. 

Esploroj per radioj de Roentgen kaj konstato de la 
agado de l' kr ro . Banoj kun karbacido kaj gprucba
noj kuo pinburg ,moj. ElektraJ banoj por la tuta korpo 
kaj por apartaj membroj. Yibromasago k. t. p. 
La kuracado pleoe aostatal!as restado11 en Bad 

~adiado kaj fotografado laü I{oentgen. Wiesbaden, Teplitz, ~auheim, Cudova. 

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

1 

Direktoro: D-1·0 Breiger. 

SANATORIO 
de D=ro K. DLUSKI 

en ZAKOPANE (Oalicio-Aüstrio) 
por brustaj malsanuloj 

malfermita tutan jaron. 
Bela perspektivo al Ta t ra j m ont o j . 
La êambro j suden turnitaj. - Centrala haj
ligado, elektra lumigado, kondukoj de mal
varma kaj vaTina akvo sur êiuj eiagoj, elek
tra liito, pordesin!ekta kamero, êambroj por 

apartigo ee infektaj malsanoj. 

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

loj en la instituto. 
La prezoj tre moderaj komencante de 11 1 
k.roaoj por logejo, pensiono kai kuracado. 

DRUKARNIA. UDZiil.OWA, LWÔW, KOPERNIKA. 20. 



Nro 10. OKTOBRô 1909. lt. Jaro. 

Monata organo por internacia korespondado de Kuracistoj en aferoj profesiaj, 

etikaj kaj social-medicinaj. En unmco e8la8 fo,·to 

Adreso de la redakcio kaj administracio:' 

D-ro Stefan Mikolajski 
Lwow, Strato Sniadeckich Nro 6 

Austrio-Galicio. 

Originalaj art-ikoloj. 

ENHAVO: 

Eliradas la 1-an de eiu monato. 

Abonprez o jare: 1·5 spesmil o = 3·60 

kronoj aüstriaj = 3 markoj -= 4 fran· 

koj = 3 §ilingoj = J ·5 rublo = 0 75 dolaro . 
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D-ro R. Sc ha t z. XVL Interna cia Ifongreso de Medicine en Budapc ~t - D-ro S. K o g a n. La zenl
stva medicino en Rusujo (Daürigo) . - G. Kr aj z . Al Ja demanda pri reforma de medici na instruado, - D-ro 
Br i q u et. Zuavo resanigisto. 

El la jurnal oj medicinaj . .. 184 
Intem1i medicino. Hennig. La iniluo de la orienta kaj norda maroj kontratl divcrsaj forrnoj de tu

berkulozo . - Rapin . Kontrautube rku loza vakcinado de bovbestoj. - S. S z u r e k. Pri va loro kuraca de la 
antituberkuloza scro de Marmorek . - Bo ver i. Arter ios klero,,;o kaj kormalsanoj en sekvo de mu ko la laboro. 
Po r ter. AJdono al terapio de la akuta art ikreümatismo . - J ac o b He c k m a n 11. Al etiologio de la art rito 
deformanta . - Vincent kaj Be l lo t . Profilakso de la cerbo-spinala meningito pcr desinfekto de la nazo-fa 
ringo de la meningoknkhavan taj. - O. Re 11 ne r. Pri pasan taj hemiplcgioj ee migreno. - K e 11 n e r. Aldono 
al terapio de l'epilepsio . - R u e t e Kazo de atrofio de la optika nervo post arsacetino, - R. Fa b i an kaj 
H K n o p f. Pri kuracado per kolargolo . 

Hint1·9io. Granier. Pri tipaj rompigoj de la karpeaj ostoj. - Ch asse van t. Desinfektado kaj anes• 
tezio de la haüto per jodoza nlo roformo. -- Ca 1 o t. Aldono al te rapio de la koksito . - Mo s z k o w i c z. Pd 
asepsaj intestanas[omozoj. 

Stomatologio. Bassenge . Pri la desinfekta efiko de la uzataj dent -k aj bu~-akvoj sur patogenaj 
bakterioj. 

G-inekologio kaj ol,stet,·iko. F. A. Tho m p s o n. Kazo de jcrigardad o de gravedulino. - R Il n g e. Okul • 
malsanoj kaj ilia rilato al la obstetriko . - 0 Ife r g e Id. Pri indikoj por int errompo de grave deco èe diabetuli • 
noj. - D o Ier i s . Kelkaj rim a rkoj pri la Gezara opera~io . 

Ofttilmologio. Lagran ge. Pri la orbita heteroplastiko en la cela plibonigi la protezon . 

Patologia anatomio . SI i w in ski. Multoblaj primariaj tumornj. - Got t i n g, Al kazar o de multoblaj 
prima riaj karcinomoj. - C. H il r t. Pri pscüdoleukemio i:e kokino. 

Sociala higie:110. ,Vie mer. Konsultejoj por patrinoj kaj signifo de mamnutrado . - Do JI Inge 1·. Pri 
kelkaj rezultatoj de karcinomstatistiko en Hungario. - Be i t z k e. Pri ofteco de tuberkulozo èe la kadavraro 
de la berlina patologia instituto. - F e r n et. ~Iortofteco pro alkoholismo . 

Kronilw .. . . . . . . 

Enketo internacia p 'ri nw1·tpu .no 
Komunilwf oj kornet•ca,j 
Listo de la abonantoj . . 

191 
192 
192 

193 
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XVI. lnternacia Kongreso de Medicino en Budapest. 
La XVI Internacia Medicina Kongreso, 

oka zinta en Budapest de la 27-a de aii
gusto gis la 4-a de septembro 1909, estis 
vere belega festo de nia scienco. La solena 
kadro estis la aiîditorioj de la naturhisto 
ria faku ltato de la scienca universitato kaj 
de la iama tehnika universitato. Preskaii 5000 
kuracistoj, inter ili la plej eminentaj repre
zenta ntoj de la scienco, parolante la plej di
versajn idiomojn, plenigis la vastajn êambre
gojn . La malfermo okazis en la êefurba 
amuzejo (Redoute) kaiize de la grandega nom
bro de la partoprenantoj , en la eeesto de lia 
eefprinca mosto Jose f o kaj de la hungara 
scie'nca kaj societa eminentularo. Multe da 
salutaj paroladoj eksonis: plej plaeis el ili la 
paroladoj de la hungara ministro de la pu
blikinstruado, grafo Apponyi, de Lan 
d o u z y, de B a cc e 1 1 i kaj de K i t as a t o. 

La sekvintan tagon (30-an) la sekcioj ko
mencis sian laboron kaj devis diligente la
bori, por povi pritrakti la anoncitajn pli ol 
1200 raportojn kaj komuni.kaJojn. 

La temoj pritraktitaj en la 21 sekcioj 
ampleksas la tutan medicinan sciencon, do 
ni povas êi tie nur nome citi la plej rirnar
kindajn. Multe da raportantoj priparolis la 
apendiciton, la arteriosklerozon, la imunecon, 
kaj la kuracadon de hai:itaj malsanoj kaj de 
tumoroj per la radiumo kaj per la radioj X. 
B a s h f o rd kaj Do yen raportis pri karcino
mo, L av e ra n pri eksotika medicino, Lo e b 
pri artefarita partenogenezo kaj formiga in 
cito, Gar ré pri transplantad o de sangvazoj 
kaj organoj, Gr u b e r pri degenerado, Ba u m
g art en kaj Ki tas a t o pri tuberk uloza infe• 
ktado ktp. B a c c e 11 i legis interesegan ra
porton pri enkonduko de fortegaj kuraciloj 
en la vejnojn; laü tiu ei principo ankaii Bar
s on y raportis pri sukcesa kuracado de la 
puerperia febro per injekto de sublimato en 
la vejnojn. 

La scienca rezultato de la kongreso es
tas grandega, sed gi povas esti prijugata 
nur tiam, kiam la kongresaj raportoj estos 
jam aperintaj. 

Dum la kongreso kunsidis ankaii la 8-a 
otiatria internacia kongreso. Kelkaj interna
ciaj ligoj fondigis okaze de la kongreso, no
me fa Ligo kontraii epilepsio la internacia 
ortopedia kaj la internacia pediatria asocioj. 

La premioj, disdonitaj dum la kongreso, 
estis jenaj: 

Premio de barono Lenwall al Gr a y 
(London) kaj Neumann (Vieno), premio 

de Parizo al Bordet, premio de foskvo al 
Ha r t w i g . La okulistika premio de la hun 
gara ministro de internaj aferoj ne estis al
jugita. 

Du novaj premioj estis anoncitaj: P o
li t z e r donacis 5000 .:-rankojn por rekom
penci la plej bonan o iatrian verkon kaj 
Louis Livingsr on eaman t.- ew-York) 
dediêis 2500 kronojn al la plej bona verko 
pri la temo : Kia estas la sanitara servado 
de l'armeo, por garantü la plej perfektan 
konservadon de la saoeco de militistoj ankaii 
okaze de milito ? 

La partoprenantoj ba, ·is sufiee da okazo 
konatig i kun la ei tieaj medicinaj institutoj 
kaj sanitaraj institucioj el kiuj precipe la pro
tektado de la infanoj akiris &eneralan apro
bon . Diversaj libroj, disdonitaj al la kon
gresanoj, donis krom tio detalajn klarigojn 
pri eiuj sanitaraj kaj medicinaj institucioj. 
Mi rimarkas ei tie aparte la priskribon de la 
ei tiea societo por tuja medicina helpado, kiu 
aperis kvinlingve, an.kai:i e perante, kaj povas 
servi samtempe kiel bona propagandilo. 

Ankaii la amuzaJoj estis multnombraj : 
la 30 -an vesperkum ·eno, arangita de la eef
urbo Budapeât, la Jl-an vesperkunve no de 
la sinjorinoj, la l·an kortega akcepta vesper
kunveno ee lia eefprinca mo.§co Josefo, poste 
la diversaj tagmangoj kaj kunvenoj ee la 
sekciaj prezidantoj ktp. 

La fermo de la kongreso okazis ankau 
en la eefurba amuzejo la -1--an de septembro 
kaj ni adiaiiis nin reciproke per la vortoj : 
gis la revido en Londono en 1913 ! 

Antau la medi ina kongreso kunsidis la 
internacia medicina gazetaro, okupante sin je 
la reklam-komunika joj; la propono de Blon

. del, celanta donigi oficiallingvajn resumojn 
de eiu artikolo en la medicinaj gazetoj, estis 
forigita de la tagordo. 

Dank al la komplezeco de la kongrese
straro, prezidanto :\Iüller kaj eefsekretario 
Grosz, la esperamista kuracistaro arang is an 
kai:i kunsidon, kiu okazis la 30-an de augu
ste . Por tiu ei celo ni ricevis la belan para 
dan eambregon de la hungara nacia muzeo, 
kie iam okazadis la kunsidoj de la hungara 
magnata Cambro. 

En eeesto de malgranda, sed elektita 
publiko, d-ro Samuelo Schwartz, estro 
de la hungara esperantista kuracist a grupo, 
malfermis la kunsidon je la deka antai:itag
meze. Lau propono de d-ro S id 1 o vs k ij 
la kunsido elektis d-ron Rob e r t o Sc h a t z 
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sia prezidanto kaj d-ron Leono Lor and 
sia sekretario. La elektita prezidanto salutis 
la kunvenintojn, poste li konatigis mallonge, 
france, la utilecon de la lingvo esperanto por 
la medicino . En sia espers.nta parolad . li 
dankis la kongresestraron por gia komple 
zeco, kiu ebligis al ni la arangon de êi tiu 
kunsido. Li prezentis ankaü la leteron de nia 
eminenta Teka-ano, d-ro Ott 6 Sch w a r
t z e r de Bab arc z, docento, rega kortega 
konsilanto, ano de la magnata domo ktp., en 
kiu li sin senkulpigas pro sia foresto kaj de
ziras plenan sukceson al 1a kunsido. Post 
tio êi sekvis la scienca parto de la kunsido. 
Bedaürinde la pli granda parto de niaj anon
citaj raportontoj forestis pro diversaj kaüzoj, 
tamen ni estas tute kontentaj je nia sukce
so, kiun ni dankas al niaj aperintaj raportan
oj, lties vicon komencis d-ro Sidlo •vskij, 
la redaktoro de la Pirogova jurnalo, per sia 
komunikajo ,,Pri la konstruo de socia medi
cino en Rusujo". AUigante al tiu êi intere
sega temo d-ro S chat z, la hungarlanda kon
sulo de la Teka, konatigis mallonge la sam
celajn instituciojn en Hungarujo. La komuni
ka.îo de d-ro Alexej Sestakov ('\'enev) 
pritraktis la abortivajn formojn de infektaj 
malsanoj, dum d-ro Caillau d, êeflmracisto 
en Monte-Carlo, raportis pri la marakvo izo
tonika autoklavita en hirurgio. Granda aplaüdo 
rekompencis L aütorojn por iliaj verkoj. La 
prezidanto esprimis per varmaj vortoj danke
mon de la aüskultintaro al la raportintoj. 
Siavice nun d-ro Konstantin Sidlov
skij dankis la direktantojn de la hungar
anda esperantista kuracista movado. Laü 
lropono de d·ro Schwartz la kunsido sen
dis respektegan telegramon al lia rega mo§to 1 

Francislrn Josefo unua, kaj salutan telegra
mon al la hungara ministro de la publikin
struado. Gikomisiis anlrnu la prezidanton sendi 
je gia nomo salutskribon al nia kara, esti
mata majstro kaj al la kunsidonta kvina 
esperantista kongreso en Barcelono. D-ro Sa
mue 1 o P a ta i dankis ankorau la propagan 
distojn de nia afe;ro en Hungarujo, d·ro 
Le o n o L 6 ra n d faris mallongan hungaran 
propagandan paroladon kaj d ·ro A 1 ad a r 
Ko v ac h, rega konsilanto, direktoro de la 
Budapesta asocio por tuja medicina helpado, 
invitis la eeestantojn viziti la ejojn de la no
mita asocio. Fine d • ro S ch a t z proponis an
koraü, ke la kunsido petu skribe la organi
zan komitaton de la sekvonta medicina kon 
greso per pero de la nuna kongresestraro, ke 
gi bonvolu: 

1. star igi esperantan sekcion lau modelo 
de la nunaj nacilingvaj sekcioj, 

2. allasi la lingvon esperanto por komu
nikajoj ktp. en la sekciaj kuns idoj. 
La propono estas unuYoêe goje ekceptita. La 
fermo de la kunsido okazis je la duono de 
la unua. 

La nombro de la aüskultintaro estis êir
kaue 200; inter ili ni rimarkis krom la jam 
cititaj sam icleanoj la d-rojn Creswell Baber 
(London), Higier (Varsovio), Kopossov, (Sim 
birsk), Rothschuh (Aachen), Sklodowski (Var
sovio), Voluijskij (Eleê), Wizel (Varsovio), 
eiuj fervoraj Tekaanoj. Krom ili nia auskul 
tintaro konsistis el reprezentantoj de la di
versaj nacioj: ni rimarkis Anglojn, Francojn, 
Germanojn, Italojn, Japanojn, Rusojn kaj 
Hungarojn, kiuj êiuj atente sekvis la paro 
ladojn kaj multe interesigis pri esperanto. Por 
plifortigi la impreson, ni disdonigis diversling· 
vajn êefeeajn slosilojn, ekzempleroj:1 de la 
,,Voeo de Kuracistoj\ de la Tekajarlibro, de 
la hungaraj propagandaj jurnaloj: ,,Hungara 
Esperantisto" kaj ,, Verda standardo". Mi kre
das, ke ni povas tute rajte esti kontentaj je 
tiu êi unua elpaso de esperanto en Inter
naci11 Medicina Kongreso kaj ke nia mode 
sta kunsido estos la bazo, sur kiu konstrui
gos la sekvontaj, pli grandaj sukcesoj. La eï 
tieaj jurnaloj preskau senescepte kaj serioze 
pritraktis nian kunsidon kaj ni vidas jam la 
favoran efikon de gi sur la êi tiean propa
gandon, ricevante preskau êiutage leterojn de 
la personoj interesigantaj. 

Mi devas ankoraü aldoni unu rimarkon : 
laü mia opinio estus bone, olrnze de la sekvonta 
kongreso, kie la esperanto denove figuros, 
klopodi, ke tie la esperanto-lingvaj komuni· 
kajoj estu legataj en aparta, nur esperanta
lingva lrnnsido. La unueco de la traktado 
impresigas pli bone, ol komence nur mal
grandnombraj lrnmunikajoj, dissemitaj en di
versaj sekcioj. Mi povis konstati, ke neespe
rantistaj kolegoj estis plej impresitaj per la 
unueca irado de nia kunsido. Se ni estus le
gintaj niajn raportojn en la sekciaj lmnsidoj, 
oni estus rigardinta ilin kvazaü strangajojn, 
dum per nia procedo ni alti.ris la generalan 
atenton sur nian aferon. La tasko de la lon 
dona esperantistaro estos nun zorgi, ke oka
ze de la sekvonta Internacia Medicina Kon
greso la dua paso estu bone antaüpreparita 
kaj pro tio ank:oraü ph efika, ol la unua , la 
plej malfacila, kiu nun jam estas sukcesplene 
farita. D-ro R. Schatrt 
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La zemstva medicino en Rusujo. 
(Daürigo) . 

III. 
Kornencante la pli detalan priskribon de 

la zemstva medicino, mi devas antaue rimar· 
kigi, ke kiel eefan ekzemplon de l'organizacio 
mi havas antai1 miaj okuloj la organizacion 
de Moskva zemstvo, unue ear gi estas al 
1ni pli kcnata, due ear gi estas de eiuj konsi
derata kiel la plej riee arangita kaj la plej 
progresema. 

êiu distrikto (ujezd'o) en medicina rilato 
estas di:;partigita je kelkaJ "ueastk'oj" (t. e 
partoj), l<ies nombro diversloke sanceligas 
inter 3-5 kaj plie. Al eiu ueastk 'o aparte
nas difinita In-anto da vilagoj (de 20 gis 100) 
kun logantar9, konsistant a el 6-10 gis 30-40 
miloj da homoj. Ciu ueastko estas provizita 
je malsanulejo, kiu tamen ne eiam estas lokita 
en gia centro; pro tio suflee multe da vila
goj trovigas malproksime de èiu ajn malsanu
lejo. Memkompreneble la logantaro de mal
prok,;imaj vilagoj preferas serei la kuracistan 
helpon en malsanulejoj de fremdaj, najbaraj 
distriktoj, sed pli apude kusantaj*). La mal
proksimeco de lrnracista helpo al la logantaro 
(atinganta iafoje sensencan ciferon de 50 vers
toj !) dependas plej eefe de l'amplekso de la di
strikto, sed en iu grado ankaü de la budgeto 
de zemstvo. Kie tiu ei Iasta posedas mal-

. multajn financajn rimedojn, tie ordinare ne èiuj 
ueastk'oj enhavas malsanulejon kun staciona
raj fakoj kaj en tiaj malrifaj zemst oj ekzistas 
mult~ da simplaj ambulatorioj kaj t. nom. 
,,subhirurgaj punktoj" (v. malsupre). 

La administranto de l'ueastk'o estas or
dinare la kuracisto . Li ne nur estas la medi
cina eefo de la malsanulejo, sed kondukas 
la tutan mastrumadon kaj portas sur si la 
respondecon pri èio, kio okazas en la institucio, 
de li administrata. La kuracisto haYas de l 
gis 3--1- medicinajn helpanto j n, nome: au 
nur unu alrnsistinon, aü krom tio subtli• 
rurgo n lrnj subhirurginon (ruse: felJser, feld
serica). Lau komisio de kuracisto la helpanta 
personaro plenumas tre multespecajn devojn, 
koncernantajn la flegadon kaj kur acadon de 
mals anuloj. 

En eiu malsanulejo devig'e estas ambu
latorio por alvenad,mtaj malsanuloj, kiuj tut e 
sen page estas akceptataj de la kuracisto 
kaj tuj ricevas (ankau sen page) la kuraci
lojn, preparitajn en farmaciejo, tro,·iganta te 

*) En tiaj ol.::azoj ofte la du najbaraj d1striktoj 
zemstrnj ekstarigas recipr olran interkonsenton pri la 
kuracado de la mii,lsanu\oj de ma lpropraj ujezdoj, 

èiu zemstva malsan}:llejo. En apoteko labora
das ordinare la subhirurgoj (resp: subÎ1i.rur
ginoj), en la pli rifaj zemstvoj apart aj fak
farmaciistoj La malsanulojn, bezonanta jn k:li
nilrnn flegadon kaj 1ongdaüran aü operacian 
kuracadon, oni metas sur la litojn en apartaj 
hospitalaj fakoj. La nombro de la litoj estas 
tre malegala kaj sanceligas intej 2-4 kaj 
20-30. En la plej konvene konstruitaj mal
sanulejoj oni trovas ee apartajn barako jn por 
infektuloj , por sifilisuloj kaj por naskontino j. 
Multaj malsanulejoj posedas bone ara!lg itajn 
operaciejojn . En grandaj distrikta j ma1sanu
lejoj, enhavantaj gis 50-60 litojn, kiuj inter
alie estas dismetitaj laü speclalaj fakoj (Îli
rurgiaj, terapeüt ikaj, ginekologiaj k . t . p .), 
trovigas 2-4 kuracistoj kun proporcie pli 
multnombra helpanta personaro . Unu el la 
kuracistoj estas oficiale konsiderata kiel la 
un u a, t. e. Cefa, administranta, la aliajn do 
oni nomas ,,asistantoj" au simple ,,du a" , 
,.tri a" kuracisto. La diferenco inter la jus 
cititaj du nomigoj estas ne nur supraja, sed 
gi havas profundan internan sencon. Efektive, 
la ,,asistanto" estas simpla helpanto de la 
èefa kuracisto kaj esence diferencigas de li, 
eu lau sia salajro, l{iu estas malpli alta, eu 
!au siaj rajtoj kaj devoj, kiuj estas limigitaj . 
Kontraue la du a (resp . tria, kvara) kuracisto 
estas preskau egalrajta kun la êefa kuracisto 
lau sia salajro, devoj k. t. p.; li partoprenas 
ei; en la mastrumado de la malsanulejo kaj 
portas sur si parton de la respondeco. Tamen 
en nuna tempo oni celas foi igi la institucion 
de l'asistantaro, kiel maljustan kaj j am elu
zitan anakronismon kaj en kelkaj zemstvoj 
(interalie en la Moskva) oni komencis egaligi 
laü rajtoj la antauajn asistantojn . En grandaj 
malsanulejoj êiuj kuracistoj partoprenas en 
kolegia administrado kaj rnastrumado, ko~ 
lektigante regule al t. nom . ,, rnalsanulejaj 
konsiligoj ", kie ili sub la prezido de la 
un u a kuracisto prijugas kaj pripensas eiujn 
malsanulejajn bezonojn , demandojn, malkom
prenigojn. Tre ofte en tiaj ,,malsanulejaj kon
sili~oj" partoprenas ankaü la helpanta me
dîcina personarn, en certaj okazoj eê repre
zentantoj de la malsanuleja servistaro (f1egan· 
tinoj, vartistoj k. t. p.) 

La agado de la lmracistoj kaj de la hel · 
panta medicina personaro ne limigas nur al 
la kuracado kaj flegado de malsanuloj, alve
nintaj malsanulejon. Ili devas ankau vizitad i 
en vilagoj la grave kaj subite malsanigintajn 
kaj akuShelpi la naslrnntajn en iliaj domoj, 
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kiam estas bezo nata urg a kuracista helpo. 
Krom tio eiun printempon la helpanta perso· 
naro faras rondvojagon tra eiuj vilagoj de la 
ueastko por vakcini la infanojn de la logan
taro. La kuracisto devas ankaiî. en la komenco 
de lerneja jaro vizitadi la lernejojn, trovigan
tajn en lia ueastko kaj li esploras la sanecan 
staton de la lernantoj kaj poste ilin Yakci
nas . Dum epidemioj, kiuj naskigis en la li
moj de la ueastko (skarlatino, difterio, tifo, 
holero), eu la kuracisto mem, eu la subhi· 
rurgoj kaj subhirurginoj elveturas sur la lokon, 
por malakceligi la disvastigadon de infektaj 
rnalsanoj. Se en medicina uêastko troYigas 
iu fabrikejo aü industriejo, kiu interkonsen
tis kun la zemst 10 pri la kuracado de siaj 
laboristoj*), tiarn la kuracisto bavas ankorau 
unu devon: Ciusemajne aü êiudusemajne vi
zitadi la fabrikejon por kuraci tie la malsa
nulojn . En rnalrieaj zemstvoj la kuracisto ha
vas ankoraü superfluan konsideratan plej la
ciga kaj senfrukta, devon veturadi unufoje 
aü du fojojn semajne en t. nom. ,,subhirur
gan punkton". Tiu Ci prezentas simplan ambu
latorion (kun apoteko), êe kiu konstante logas 
subhirurgo au subÎürurgino kaj kuracas la 
alvenintajn malsanulojn lau sia konsidero, 
havigante al ili lmracilo jn, de si mem prepa · 
ritajn. En malfacilaj okazoj ili devas direl<ti 
la malsanulojn al la kuracisto. Oni do povas 
facile al si prezenti, kiel iras la kuracado ee 
tiaj .,subhirurgaj punktoj" kiujn administras aü 
- pli guste dirite - kie regas la feld er'o, oftege 
homo malklera kaj ne ricevinta eê sul1èan 
medicinan instruadon. Pro tio la plejmulto da 
kuracistaro konsideras la ans ta tau i 1 on, jus 
cititan, de lrnracista helpo kiel anal{ronismon 
kaj ,,neeviteblan dume malbonon". - Por 
êiuj oficvojagoj en la limoj de sia uêastko 
la kuracisto ricevas apartan, difinitan sumon, 
au uzas senpage (je kalkulo de zemstvo) ser
vojn de konstantaj veturigistoj. 

IV. 

êiu malsanulo, kiu sin turnas pri medi· 
cina helpo en malsanulejon, unue estas zorge 
registrata. Sur apartajn registrajn kartetojn, 
enhavantajn demandaron pri la nomo, ago 
sekso, profesio, logloko, familiostato l{. t. p. 
de la malsanulo, oni enskribas êiujn ti scii· 
gojn kaj poste sendas la malsanulon al La ku-

•) Tio okazas sufièe ofte, êar laü la !ego la fa
brikistoj, posendantaj pli ol 100 laboristojn, estas dc
vigataj prizorgi la kuracistan helpon por ili kaj livcr 
malsanulejan lilon por !lTave inalsanigiotaj. 

racisto. Tiu êi notigas la nomon de la kon
statita malsano, faras rimarkojn pri havigita 
kuraca helpo (operacio, bandago, denteltiro k. 
t. p.) kaj subskribas êiun karteton. La kazojn 
de infektaj malsanoj oni enskribas sur apar
taj porepidemiaj kartoj. Uzinte la materialon, 
trovigantan en La registraj kartetoj, la kura
cisto Ciumonate kunmetas la raporton kun 
statistikaj donitaJoj pri la nombro lrnj speco 
de malsanuloj, kiujn li akceptis ambulatorie 
aü lrnracis en la malsanulejo. Apartan atenton 
li turnas je la epiderniaj malsanoj, konstatitaj 
dum la pasinta monato. 

En fino de la jaro la kuracisto kunrne
tas kaj prezentas al .,upra,o" jaran kalkul
raporton pri la funkciado kaj pri la elspezoj 
de sia malsanulejo. En tiu êi raporto oni ko
munikas: l) la sciigojn pri la nombro de malsa
nuloj, kiuj estis vizitintaj la ambulatorion au 
ukupintaj litojn en la malsanulejo; 2) la gru
pigadon de la malsanuloj laü karaktero de 
ilia malsano kaj laü la nombro de la Yizitoj, 
faritaj de ili: 3) la priskr, bon de la kuracme
todoj, aplil{itaj de la kur acisto kaj de la bel
panta personaro (pri la nombro kaj speco de la 
faritaj operacioj, pri la batalado kontrau epide
mioj k. t. p.); 4) la kalkulon de elspezoj por 
la kuracado kaj nutrado de rnalsanuloj kaj de 
generalaj elspezoj de la malsanulejo . En fino 
de sia raporto la kuracisto prezentas la pe· 
tojn pri la plej urgaj kaj neeYiteblaj bezonoj 
de la mal anulejo kaj ser vanta personaro kaj 
klopodas antau ,,uprava" pri ilia efektiYigado. 
Unm·orte la raporto de la kuracisto prezen · 
tas detalegan bildon de r tuta \"ivo de la 
ueastko kaj de la malsanulejo ; dank' al tio 
gi unuparte servas por la nuprava", kiel kon· 
trolilo, duaparte füreras precizan kaj valoran 
materialon por la sanitara statistiko de l' 
"ujezdo". La kalkulraportojn de kuracistoj 
oni presigas en aparta ,, i11edicina ra porto", 
kiun prezentas ,.uprava '' por .,zemskoje so
branje". 

Ciuj registraj kartetoj kaj Ciumonataj ra
portoj, post kiam ili estis uzitaj por celoj de 
distrikta medicina statistiko, estas nepre al
sendotaj al ngubernia sanitara otïcejo" (sa
nitarnoje bjuro *), kie ili estas prilaborotaj por 
la tutgubernia sanitara statistiko. 

(Dazîrigota). 

•) Vidn malsuv re. 

-- ' 

D-ro S. Kogan 
Ruza, Jlloskva gub. 
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Al la demando pri ref ormo de medicina instruado. 
La demando pri plibonigo de la medicina 

instruado komencas interesi ne nur apartajn 
personojn, sed ankaü tutajn societojn. Tiu ei 
demando aperis en eiuj landoj, interalie en 
Francujo lcaj Germanujo, kie lernejoj havas 
la plej bonan famon. En 1898 j. dum la kon
greso de kuracistoj en Wiesbaden prof. Z i e m
s sen montras la mankojn de medicina instru
ado kaj la rimedojn forigi ilin. Prof. St r ü m
p e 11 en sia artikolo ,. Klinika instruado de 
medicino" diras: ,,laü miaj propraj observoj 
mi devas konfesi, ke nw- la rnalplimulto da 
studentoj kontentigas êe stataj kw-acist-ekza
menoj tiujn postulojn, kiujn oni devas starigi 
al komencanta kuracisto laü justa kaj tute 
ne severa talŒo". Prof. Posner en 1903 j. 
diras, ke en Germanujo dum la lasta tempo 
estas enkondukitaj diversaj sangoj_ en medi
cina instruado de studentoj kaj kuracistoj: la 
daüro de universitata studado estas plilongi
gita, la programo de okupoj piilargigita, la 
ekzamenoj ricevi1, novan dividon kaj pliva 
stigon, estas enkondukita praktika jaro k. c., 
lmj malgraü tio êi tiu reformo ne kont entigas 
germanajn profesorojn. Tio ·sama en Francujo. 
A. L ut a u d en ,,Journal de médicine de Pa
ris" 25/V 1902 j. kritikas la instruadon en 
medicinaj fakultatoj kaj montras, ke la vera 
instnlado kondukigas en malsanule joj per pri
vataj instruistoj kaj ke la rnedicina fakultato 
estas nur kontoro por diplomricevo. Dezirante 
plibonigi medicinan instruadon, la franca re
gistaro arangis en 1901 j. esploron, por ko
natig i kun rnedicina instruado en aliaj landoj. 
En 1905 j. la ministro de popola instruado 
Bienvenu 1a r tin prezentas al dekanoj de 
medicinaj fakultatoj la demandon, eu oni ne 
<levas sangi la programon de objektoj laü 
j aroj , starigi sur plej vasta fundan;iento la 
praktikajn laborojn, reformi la ekzamenojn 
k. c. La prezidanto de laAmerika Medicina Aso
cio Frank Bi 11 in g plej severe kri1:ikas (en 
Fhilad . Medi'c. Journ. 9/V 1903 j.) la medi
cinan instruadon en Usono kaj precipe la pri
vatajn medicinajn lernejojn. En Rusujo multe 
da profesoroj, kuracistoj kaj ·studen toj rapor
tis pri absoluta neceseco de radikal aj refor· 
moj en la afero de medicina instruad o. Pri 
tio sama esprimis dezir,on tutaj kunvenoj kaj 
societoj, ekz. kursaj kunvenbj studentaj de la 
Milit-Medicina Akademio en Peterburgo en 
1902 j. La studentoj de la kvina studjaro en 
la Moskva universitato arangis en 1901/3 j. 
enketon, kiu interalie montris, ke ili preskai1 
eiuj (141 e 1-J.5) konscias ne esti sufiêe pre
paritaj al l{uraçista praktiko. Dum la X. Pi-

rogova kongreso de rusaj lrnracistoj tiu ei 
demando ankau ekmovis grandajn diskutojn 
kaj estis neniu, kiu prenus sur sin defendon 
de la nun ekzistanta instruadsistemo. Mi mem, 
kiel studento, povas konstati, ke la instruado 
pri la praktika medicino, almenaü en nia uni
versitato (Odesa), okupas ne tiun lokon, kiun 
gi devus okupi. Mi multe parolis pri tiu èi 
temo kun kamaradoj de N kaj V kursoj kaj 
ili eiuj konfesas, ke en universitato ili ricevas 
preskai1 nur teoriajn sciajojn, kiuj forprenas 
tiom da tempo, ke restas nur tre malmulte 
por konatigi kun praktika medicino. Ili devas 
nepre praktiki en privataj malsanulejoj dum 
du au tri jaroj, gis kiam ili povos preni sur 
sin respondecon pro memstara laboro. Elirante 
el universitato kun diplomo en manoj, la juna 
kuracisto praktike scias malpli, ol ordinara 
subhirurgo kaj devas suferi kellœ da jaroj 
por korekti la mankojn de sia lernado. 

Mi opinias, ke la iniciatita demando havas tre 
gravan kaj komunan signifon kaj tial mi pro
ponas malfermi pri gi disputon sur pagoj de 
,, Voeo de Kur.". D-ro K. 1Iacejevski, ell ties 
artikolo, presita en ,,Vraêebn. Gazeta", mi 
prenis la suµrediritajn faktojn, tralegis en la 
Societo de rusaj kuracistoj en Peterburgo 22/1 
1909 j. raporton, en kiu li proponas reformon. 
En kio gi devas konsisti, demandas la refe
ranto. La vivo donas respondon je tiu de
mando. Malfidanta al siaj sciajoj, sa nceliganta, 
senhelpa, la kuracisto sentas sin pli memkon
fida apud la lito de malsanulo, post kiam li 
estas servinta kiel pli juna kuracisto en rnal-
sanulejo, kie li uzis la gvidon del'gH , agaj ka-. , 1 
maradoj, au post kiam li estls en bone aran- , J 
gitaj ripetkursoj, uzantaj induktivan Q1_etodon _ 1 
tiamaniere, ke la lernantoj memstar;e espl0r~s 
malsanulojn, starigas d~agnozon kaj difina~ _ 
kuracon sub kontrolo de l'instruanto. En niaj 
lernejoj superregas la teorio. Por plifortigi la 
lernadol'} de la kuracarto, fari gin pli rezultat-
riêa, fine atingi tion Jrnn plèj malgranda 
perdo de tempo, estas necese: 1)-enkonduki 
indu ktivan instruadmetodop por specialaj ku-
racaj objektoj, t. e. la lernantoj devas mem-
stare esplori kaj diagnozi la malsanon kaj 
nur post tio la profesoro devas doni . komu-
nan teorian priskribon de l'malsano ; 2) allasi 
studentojn en klinikojn tuj post ilia enskribO--
_(imatrikulacio); 3) fari deviga la praktikadon 
dum certa difinita tempo, kiel transiran 
stupon por memstara _ kuracista agado. Por 
fari la lerriadon de l'praktikâ medicino pli 
viva, eni devas enkonduki ankoraü interpa-
roladojn, kiuj devas akompani kiel lekciojn, 
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tiel ankaii praktikajn laborojn. Krom tio en 
la instruado oni devas fari tiujn rnallongigojn , 
kiuj nur estas eblaj sen malutilo por la eefaj 
celoj de l'medicinoinstruado al la studentoj. 
Mineralogio kaj geologio devas esti forigitaj, 
lekcioj pri botaniko kaj zoologio mallongigitaj 
gis prezento de la êefaj fundamentoj de tiuj 
ei sciencoj kun aldono de eiuj detalaJoj, gra
vaj por medicino ; tio sama valoras pri fiziko 
kaj hemio; lekciojn de farmakognozio kaj 
farmacio oni devas forigi kaj doni la necesajn 1 

sciajojn en tiuj ei fakoj dum praktik'.aj labo-

roj. Sisterna prelegado pri malsanoj ,,ex ca
thedra", kiel restajo de skolastika metodo, de
vas esti forigita. Jen en generalaj trajtoj la 
re[ormoj, kiujn proponis la aiitoro en sia ra
porto. Nur internacia kunlaborado povos solvi 
tiun êi gravan kaj malfacilan demandon kaj 
ni esperantistoj devas uzi nian internacian , u 
komprenilon kaj plifaciligi al eiu popolo la 
praktikan solvadon de la probleruo. , 

Stud . 1ned. G. I{faJz 
J{.isinjov. 

Zuavo "resanigi·sto. 
(Rakonto, kiel dafwigo de mia _ artikoleto pri la. nelegala praktikô dé medicino en FrancuJo)_ 

J -

êu Vi ne konas la zuavoJ;l Ja~obon? En Vis haüt'(in malsan9n kaj pro tio eslis forpe
Parizo eiuj lin }{anas. Jam. rnilitisto, tiu m:a.lju- lita de la virtl)o, lciu'n li amis. · ' 
nulo estas delonge profesiistoi'.le nelegala pra- ,,Sed, m demandis, eu, resanigite, li po
ktiko de medicino . Antau, rkelkaj rsemajn0j rla Vis edzigi ku~ ~ia. "Ne, ne, respondis Jako
sindikato de kuracistoj sin decidis lin akuzi bo: mi resanigis lin samtempe de lia amo kaj 
kaj jen estas kelkaj vortoj · de la juga verdi- de lia haiitmalsano". 
kto, kiu, nature, .senkulpigis lin. , , , , 

1,a kunsidoj' ElStas. strangaj. Li . alvenas, 
blank'e vestita, kvazaü songante, li sajnas 
pregi aü mediti. Subite li fikse rigardas vi· 

,,Konsiderinte, _ke Jakobo estas . akuzi~a 
pro la konstanta partopreno éo k.uracado de 
malsanoj, ke, laü la procesa diskuto kaj la 
juginformoj, la- akuzito, vestita per blanka 
robo, sin prezentas antau tiuj, kiuj venas vi-
ziti lin kaj flksas sian rigardon sur ilin, al
vokante spiritojri, kiujn li nomas superuloj 
ke li pri nenio demandas~ nenian recept0n 
ordinas nek kuracilon , k_e li_ trapa as tra la 
benkoj, kie sidas la eeestantoj, ilin t~as i.Qm 
sur la mano, . rieevas de iili. la oferon nede
vigan, kiuD. i1i bonvolas doRi al li ,Irnj finas 
la lrnnsidc,m, konsilante, geueuale, trinJc' nek 
vinon nek: alkoh:olon, mangi j nur kreskajorrn 

rinon: 
"Kie vi sufe~s ?" 
,,En la brako, sinjoro". 
,. Iru, vi ne su fer.as plu". Kaj la virino 

efektive proklamas sian resanigon. 
Alia eeestantino diras: 
.,Mi suferas eh la ventro; miaj intestoj 

sajna!:; brulantaj". 
fa~ob~o- slnlas ~malèlelikatege la ventr0n 

de la Y.ÎrÎl'lO, ldu baldai:i ekkriâs : nMi estas 
,resanigita 1' • 

Alia estas okulmalsana kaj Jakobo Jetas 
si fluida}on magnetisman en la okulojn. 

kaj preni nenian drogQn, ke li dQnas siajn 
konsilojn unuforme kaj ne oku~nte ~ .p!i la al 
speco de malsano de tiuj, kiuj konsultis Jin, E-n I la fino de lâ kunsido paroladeto pri 

la nutraJo- Ak'.vo', 'nèniam lakto. La lakto, , 
diras la resanigist'o, foras fromagon en la 

oni ne povas .diri, ke Jalwbo partopr~nas en 
la kuracado de malsanoj k. ,t. p." 

Vere, la zuavo Jakobo ne ,havas plu la 
eminentulan klientaron, kiun li havis antaü 
kelkaj jaroj; oni vidas ee li nur laboristojn, 
mizerulojn. êiutage estas êe li publika wn, 
sido, proksimume dek b1mkoj i SJll! la muroj 
anatomiaj ûg_,uraJoj ; en angulo narmoniumo, 
en alia fortepiano; cetere multaj muzikiloj. Sur 
tabletoj du brustbildoj de la resanigisto: la 
zuavo rakontas, ke unu el il\ estis farita de 
skulptisto, k;iun li resanigis; }iu s~ulptisto ha-

stotnako . ~ 

En la mo111ento de la, foriro la zuavo fiere 
ee la pôrdo blovas ariop per trombono, trom 
bono argent'\, kiu, li diras, ~stis al li donacita 
de la règino de Anglujo kaj de kelkaj emi
nentulinoj Londonaj kf,lj estàs mirinde, ke tio, 
kiel ofli certigis a.l mi, estas vera. 

D-ro Briquet, 
Armentières. 
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Il. 

El la jurnaloj medicinaj. 
A V i z o! 

Ni petas eiunaciajn aütorojn alsendadi al 
ni aütoreferatojn de iliaj verkoj kaj artikoloj, 
kiel ankaü ni petas la diverslingvajn referan
tojn alsendadi samtempe Esperantajn tradukojn 
de iliaj referatoj. La Redakcio. 

Interna medicino. 
Hennig (Konigsberg). La influo de la 

orienta kaj norda maroj kontrau diversaj for
moj de tuberkulozo. ( Wien . med. Wocheschr. 
1909, n-ro 21). Sur la bordoj de Danujo ekzi
stas sanatorioj kaj sanigejoj por pulmà kaj 
Îürurgia tuberkuloz oj kiel ankaü skrofulozo, 
kiuj simile al la francaj kaj anglaj sanatorioj 
atingas boneg ajn rezultatojn En unu tia sa
natorio ekzemple estis akceptataj dum sep ja
roj 1186 tuberku lozuloj en êiuj tri stadioj kaj 
oni atingis 86°/o de resanigoj. La daüraj re· 
zultatoj superas eê lil elîkojn, ricevitajn -de 
Turban en Davos. 

En la komenca stad io de diversaj tuber· 
kulozoj la innuo de la orienta kaj norda ma
roj montrigas tre favora, sed ankaü en la 
dua stadio pli longa restado apud la maro 
alportas ofte esencan plibonigon au êeson de 
la malsano. Tre suk ce5plenaj estas kuracadoj 
de tuberkulozoj kun anemia aü hloroza bazo, 
êar tie êi la mara klimato pli elîkas, ol la 
arbara aero. En kazoj de progresinta pulma 
kaj 1aringa tuberkulozo la restado apud la 
maro est.:1s kontraüindikata. D-ro Fels. 

Rapin. (Parizo). Kontrautuberkuloza 
vakcinado de bovbestoj. (Acad. de sciences. 
9 ai'igusto). El siaj eksperimentoj la aütoro kon
ldudas, ke per envejna injekto de homaj 
kaj bovaj baciloj de tuberkulozo, tral<titaj per 
natria Duorido, estas eble haYigi al bestoj, pre
cipe al bovobestoj, evident an kontraüstare
con al la infekto, kiu rezultas el la injekto 
de tuberkuloza viruso per la envaza vojo . 

Tiu kontraüstareco klinike havas êiujn 
karakterojn de la vera imuneco. 

D ·ro L. J. 

S. S z u r e k. Pri valoro kuraca de la 
antituberkuloza sero de Marmorek. (Pr ::-eglqd 
lekarski 1909, n·roj 16, 17, 18). La aütoro 
resumas siajn klinikajn observadojn jene: La 
sero de Marmo:-ek havas iun specifan, kura · 
can efikon. Tiun efikon oni povas observi 
okule sur ulcerajoj lupusaj, sed gi estas tro 
malforta, por elkuraci ee plej malgrandan 
ulcerajon. La efikon oni observas ankaü ee 

la tuberkulozo glanda, sed tiom nesignifan , 
ke plej malgrandan el la pligrandigitaj glan
doj g i ne povas malaperigi. Gi ekzistas -ver
§ajne ankaü êe la tuberkulozo de pulrnoj, 
sed en tiom malforta grado, ke en la unua 
periodo de tuberkulozo gi ne povas efiki pli. 
ol êiuj, gis nun konataj kaj uzataj faktoroj 
kaj en la dua kaj tria grado de tuberkuloz o 
gi ne povas eê momente haltigi la progres on 
de la rnalsano; pasemaj plibonigoj en tiu · 

1 

neantaükalkulebla malsano okazas tiom ofœ 
sub influo eê de nesignifa sango de ekster aj 
cirkonsta ncoj, ke estas mal facile atribui ilin 

1 al specifeco de la sero de Marmorek. 
La sero de Marmorek agas efektive 

a.'1titokse en tuberkulozo, tamen tiu agado 
e ta tiom malforta, ke gia influo povas farigi 
,ideb a nur ee la glanda tuberkulozo kaj helpi 
iomete niajn penadojn kuracajn êe la tuber
kulozo unuagrad a; en la tuberkulozo pli pro 
gresin a estas la sero rimedo senforta kaj 

1 sene_1ka. Ega le eo infektigoj miksaj la sero 
ne po,·as okazigi plibomgon, se tiu êi plibo
nigo e · sen la sero ne estis okazonta. 

La sero de Marmorek estas nek malutila 
nek daagera, kaüzas neniujn iom gravajn 
efiko·n ankaj n kaj longan tempon estas bone 
tolerata precipe en formo de klisteroj. 

. ·i do ne povas la seron de Marmor ek 
kons ideri granda paso antaüen" en la bata 
lado kc,arraütuberk uloza, kiel kelkaj proklamas. 
Al La ~eziro posed i iun rimedon specifan 
kontraü uberkulozo la sero de Marmorek 
preze ma_ iun paso n antaüen, sen pason 
negra ndan, èar gia antitoksa valoro estas 
nepre tro malgranda kaj ne povas al la sero 
garanti i daura.'1 loko n inter rimedoj kontraü
tuberk ulozaj. La sero de Marmorek montris 
nur al ni. ke _ur la vojo de pasiva iinunizo 
estas eble akin rimedon , kiu agus specife. 
sed gia for~o kaj ,·aloro kuraca devas nepre 
esti multoble pli granda, ol la valoro de la 
sero de :.larmorek. se gi <levas enkonduki 
iun decidan "angon en la gisnuna kuracado 
de tuberkul ozo ka: 1a rezultatoj, akirotaj per 
tiu rimedo, de,as epre havi signifon de ne 
dusenca, klinika eLperimento. 

B ove ri. Arteriosklerozo kaj kormalsa
noj en sekvo de mus ·ola laboro. (Riform. 
med. 1909, n-roj 30 ka_~ '-Jl. Troa muskola 
laboro estas unu el la kauzoj. elvoka ntaj arte
riosklerozon, tiel generalan. kiel ankau l0ka
lan, limigatan al loko de la srreèataj muskol 
grupoj. Unutlanka arteriosklerozo estas obser
va ta êe la homoj kiuj streèas precipe unu 
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korpan duonon au unu ekstremitaton. Troaj 
muskollaboroj povas kaüzi au plimalbonigi 
kormalsanojn. D-ro Fels. 

Porter. Aldono al terapio de la akuta 
artikreümatismo. (Sheffield. med. chir. so
ciety 1909). Salicila natrio, aplikata sam
tempe kun alkaloj, liveras la plej bonajn efi 
kojn. Bonan influon havas ankaü lokala var
mo kaj absoluta trankvileco. Eê post finigo 
de la akutaj sim.ptomoj la malsanulo devas 
ankaii dum tri semajnoj resti en la lito. Per 
tia kuracado oni povas relative plej certe eviti 
kormalsanojn kaj recidivojn. La plej konvenan 
dieton prezentas lakto kaj hrbonhidratoj lrnj 
oni devas gin daürigi ankau post la senfe
brigo. êe malzorgado eê faciletaj kazoj de la 
tiel nomata subakuta artikreümatismo kondu-
kas al gravaj kordifektoj. D-ro Fels. 

Jacob Heckmann (New York). Al 
etiologio de la artrito deformanta. (Münch. 
med. Wochenschr 1909, n-ro 3~). La aiitoro 
·konsideras la monoartikan artriton defor
mantan (almenau la ne senilan) kiel artriton, 
kiu ordinare per iu traümo estas provokata, 
kies tamen pli profunda kauzo estas sifiliso 
konstitucionala. Sifiliso kauzas, ke là kontuzo 
de la artiko kaj postsekvanta sinovito ne re
sanigas, kiel ordinare, sed kondukas al tipa 
proliferanta artrito deformanta. 

Por la poliartrito deformanta du momen· 
toj estas gravaj: unue la reümatisma inklino 
kaj due la sifiliso konstitucionala. Poliartrito 
deformanta estas, almenau en sufiêe granda 
procento da kazoj, Î1ronika, au el la akuta en 
hronikan forr:non transirinta, reumatismo arti · 
kala en sifilisulo. Tie êi ankaii sifiliso kon
stitucionala estas kauzo, ke la reümatisma 
malsano ne sanigas nek, kiel ordinare, ad 
integrum reigas, sed al tipa formo de la po · 
liartrito <leforrnanta kreskas. 

Vincent kaj Bellot. (Parizo). Pro
filakso de la cerbo · spinala meningito per 
desinfekto de la uazo-faringo de la menin
gokokhavantaj. (Soc. med. des hop. 16 jul.). 
Oni versas en porcelanan kapsulon iun kvan
ton de la sekvanta miksa3o: 

Gvajakolo . 2 gm. 
Jodo . . 20 gm. 
Alkoqolo je 60° 200 gm. 
Timiana acido. . 0'25 gm. 

La kapsulon oni metas en lavvazon, ple 
nan je tre varma akvo, por plifacfügi la eli
gadon de la antisepsaj vaporoj. Dum 3 mi
nutoj la paciento enspiras per la nazo tiujn 
êi vaporojn kaj tion faras 4-5 fojojn tage. 
Plie, êiun rnatenon kaj vesperon oni frolelas 
la tonsilojn kaj la faringon per glicerino jo-

data je 1/30. Fine la paciento gargaras per 
oksigenata akvo . 

Sekve de tiu êi flegado la kulturoj el 
rinofaringa muko vidigis unue malpligrandi
gon de la nombro de la meningokokoj, posté 
êirkaü la kvara tago ilian malaperon. 

Koncerne la infanojn estus necese iom 
malkoncentrigi la jodogvajakolan miksa3on. 

D-ro L. J. 
O. Renner (Aügsburg). Pri pasantaj 

hemiplegioj êe migreno. (Deuische medic. 
Wochenschr. 1909, n-ro 21): êe tri pacien
toj, suferantaj migrenon, oni observadis kelk
foje hemiplegïojn, kiuj kune kun aliaj ka
rakterizaj migrenaj simptomoj rapide lrnj tute 
pasÏs. Kiel êiuj aliaj migrenaj · fokusaj ape
roj, ankau ei tiuj simptomoj pro sia paseméco 
subtenas la vazom6toran teorion pri la mi
.greno, kiu supozàs spasmon de là _vazoj en 
la korespondaj kortikaj centroj. Oni t;imen 
<levas konfesi, ke ank aü êi tiu teorio lasas 
ankoraü multajn demandojn sen respondo. 

D-ro Fels. 

K el ln e r. Aldono al terapio de l'epi
_lepsio. (Deut. Jnedic. ·wochenschr. 1909, n-ro 
25). La autoro, supera kuracisto en la ham
bui-ga instituto por idiotoj kaj epilepsiuloj en 
A.isterdorf, kuracas epilepsion peT opio kàj 
brorno !au F l e ch si g. P.or ke la kuracado 
bone sukcesu, la rnalsanulo devas por kelka 
tempo forlasi sian metion kaj resti sub kon
stanta kuracista inspekto. Tial oni devas ku 
raci la epilepsiulojn en apartaj institutoj . La 
kuracmetodon cje Flechsig elrrovis la ai:itoro 
dum 18 jaroj êe 146 malsanuloj, el kiuj 126 
restadas sub lia konstanta observado. Antaüe 
li atingis en 27 ¾, nune en 3 i ¾ aü kompletan 
êeson de la spasmoj au kèlkjaran interrom
pon. Antaùe li devis ankorau interrompi la 
kuracadon ee. 20.°lo, êar iuj pacientoj ne to
leras grandajn 'ozojn de opio, povantajn kaüzi 
vomojn, anoreksion kaj kolapson. Nun li 
rekomendas, kiel certajn rirnedojn kontrau tiaj 
akcidentoj, teni la malsanulon tuj post la ape · 
ro de nauzoj d.um: kelkaj tagoj en la lito kaj 
ne donadi varmajn viandaJOjn. Male la mal
sanuloj taleras preskaü êiam tre bone mal
varman birdaron, sinkon au t. s., dum var
ma graso en la sauèoj elvokas vomojn. Krom 
tio elikas tre bone salicila bismuto. Tiama
niere la malsanuloj toleras la necesan kura 
cadon dum 50 tagoj, kvankam kun pezperdo 
de 10, 15 au pli da funtoj, kiujn oni tamen 
post finita kuracado en 6-8 semajnoj facile 
pavas reakiri. Se post 1-2 jaroj aperadas 
novaj maloftaj atakoj, oni devas ripeti la ku 
ra~adon; la aütoro iras pluen, rekomendante 
ankaü ee la sanigintaj ripeti la kuracadon post 
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du jaroj, simile kiel ee kuracado de ifiliso, 
hronik:a artrito. Tamen estas tre grave ke la 
epilepsiulo post (lnita kuracado de Flechsig dum 
multaj jaroj apliku grandajn dozojn da bromo. 
êe plenkreskuloj K. aplikas komence êiutage 
po 9 gm . de miksajo el kalio, natrio kaj amo
nio bromataj, malaltigante iom post iom la 
dozon gis 7-6 gm . por tago. Kontraü la 
bromakno li rekomendas jenan ungventon: 
Resorcin., Pulv. amyli, Zinc. oxydat. aa. 4·0 
Vaselin. 20·0. D-ro Fels. 

Ruet e. Kazo de atrofio de la optika 
oervo post arsacetino. (Miinch. med. Wo
chensclir. 1909, n-ro 14). Ialjunulo 73 jara, 
suferanta difuzan psoriazon, estis ricevinta en 
la jaro 1906: 48 en~prucigojn de natr. arse
nic. t. e. kune 466 mgr. kaj ee la f1no de 
l'jaro 1907 : 18 ~prucigilojn t. e. 88 mgr., 
l!iam ilin bone tolerante. Pro la sama sufero 
li ricevis en la tagoj 3, 5., 10., 11., 17. kaj 
18. de februaro 1909 engprucigojn po 0·6 gm. 
arsacetino, do kune 3'6 gm , post kio sekvis 
la 28. de februaro 1909 vidaj malordoj, kon
dukintaj al atrof1o de la optika nervo. 

D-ro Fels. 
R. Fabian kaj H. Knopf(Berlin). Pri 

kuracado per kolargolo. (Ber. Jûin. Wochen
schrift 1909 n-ro 30). te unu kazo de grava 
poliartrito recidivanta, komplikita per endo
kardito, restis eiuj salicilaj preparatoj senefi
kaj kaj kolargolo donis bonan rezultaton. Tio 
ei inklinis la autorojn apliki la medikamenton 
ee serio de reumatismo artika krom tio ee 
kazoj de artrito gonorea kaj de septikemio de 
diversa origino . Konforme kun la rekomendo 
de Lo e b I ili aplikis kolargolon en formo de 
klisteroj . La metodo prezentas superecon kom
pare kun la kuracado per enSmiradoj de la 
ungvento kolojdala de Credé, êar la rimedo 
estas aplikata sur la suprajon, pli bone re
sorbantan, gi povas esti donata en pli gran
da kvanto kaj estas pli komforta por la pa 
ciento . La klisterado estas teknike pli facila, 
ol envejna injektado kaj eie efektivigebla, 
gi estas sendangera kaj same efika. La sub
hautan injektadon oni preskau tute forlasis 
pro ofta aperado de abscesoj en la hauto kaj 
pro granda dolorigeco. La klisterajoj de ko
largolo estis donataj dufoje en tago, matene 
kaj vespere, po 50 cm. da 1 % kolargolsol
vajo duonhoron post malplenigo de la intesto. 
Se la klist~rajo ne povis esti retenata pro 
senkonscieco au abunda laksado, oni donadis 
la medikamenton perbuse tiamaniere, ke êiu
tage la pacientoj ricevis en kakao 150 cm. 3 

da l ¾ solvajo en 3 porcioj. 
El 14 kazoj de poliartrit0 reumatika akuta 

estis resanigitaj 10 kazoj, 4 restis neresani-

gitaj kaj resanigis poste per aspirine. Plue 
estis re anîgitaj: l kazo de reumatismo post 
skarlatino 3 kazoj de artrito gonorea, 2 ka
zoj de koli istito kun urosepso. El 5 kazoj 
de septikemio l resanigis, 4 mortis. 

Resumante, la autoroj konstatas, ke ko
largolo pli malrapide efikas, ol aspirino kaj 
ke gi estas indikata en la kazoj de artikaj 
malsanoj, êe kiuj la salicilpreparatoj au ne 
efikas aii ne estas tolerataj. êe septikaj mal
sanigoj kolargolo montrigis senefika. La in
flue de kolargolo sekvigas unue êesadon de 
doloroj, dum la febro nur iom al la normo 
malleYigas. 

Il. 

Hirurgio . 

Granier (Frankfurto s. 0.). Pri tipaj 
rompigoj de la karpeaj ostoj. A(Deut. nied. 
Wochenschr. 1909, n-ro 21). Gi estas am
pleksa, vere klasika artikolo pri rompigoj de 
la karpeaj ostoj, precipe pri tipaj (izolitaj, sen
peraj) rompigoj de la navikulojda kaj lu
nojda ostoj, kies kono ne estas ankorau su 
fiêe disvastigita, pro kio okazas ankoraü sen
eesaj eraroj kun malprof1to por la ma Isa nu· 
loj. Kaj tamen tiuj ei difektigoj prezentas tiel 
lau ilia farigado, kiel lau ilia trakurado tute 
tipan malsanon A kiel ekzemple la rompigoj de 
la radia osto . Ci tiuj difektigoj komence el
Yokas ordinare nur malgrandajn objektivajn 
simptomojn, pro kio oni povas ilin facile ne 
rimarki au ne ekkoni; sed poste ili povas 
kauzi iom grandajn malordojn en la manaj 
movoj kaj proporcie grandan kaj dauran mal 
altigon de la labora taugeco Estis kun la 
rompigoj de la karpeaj ostoj simile, kiel kun 
la rompigoj de la metatarsaj ostoj, konside
rataj kiel trostreeo de la tendenoj, kontuzo, 
distorde k. t. p., gis kiam la rentgenaj radioj 
klarigas ei tiun suferon, okazantan plej ofte 
ee soldatoj. Tiel ankau la rompigoj de la kar
peaj ostoj estis gis nelonge konsiderataj kiel 
trostreeoj, distordoj au inflamo, reumatismo, 
tuberkulozo de la karpeo k. s. Aliaj malsa· 
nuloj estis rigardataj kiel simulantoj, rento
spekulantoj k. t. p. Sed de post la disvastigo 
de la rentgenaj radioj amasigas konstante la 
observadoj de rompigoj de la karpeaj ostoj, 
kiuj antaue estis konsiderataj kiel eksterordi
naraj maloftajoj. La plej oftaj estas la rom
pigoj de la navikulojda osto, post ili sekvas 
la rompigoj de la lunojda osto, pli maloftaj 
estas la rompigoj de la ostoj triangula, kap
hava, multangula pli granda, bokojda, ee kiu 
ordinare derompigas la hoka parto kaj de la 
pizojda osto. La rompigon de la pli. malgran
da multangula osto oni gis nun nur unu fo-
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jon priskribis. La romp1goJ de la karpeaj 
ostoj kaj precipe de la navikulojda osto ok&.
zas êefe en la forta vira ago êe laboristoj, 
vivantaj de manlaboro; kompreneble superas 
la rompigoj en la dekstra mano. 

Plej bone konata estas la farigmaniero 
de rompigoj de la navikulojda kaj lunojda 
ostoj. La tipa rompigo de la navikulojda osto 
estas laiilarga rompigo, kondukanta tra mezo 
de la osto kaj dividanta gin en du partoj. 
La rompo farigas, tre malofte, per dis~iro kaj 
estas tiam eksterkapsula, au per kunpremo 
au, plej ofte, per flekso kaj estas tiam intra
kapsula. La plej ofta kauzo de rompo de la 
navikulojda osto estas falo sur la tenaron de 
la dika fingro. Por ekkoni rompigon de kar
pea osto, oni devas antau êio gin êiam me
rnori, ankau êe pli malgravaj kontuzoj de la 
karpeo, tiom pli, ke la pleodmotivoj komence 
povas esti tiel sensignifaj, ke la malsanulo 
nur post kelkaj semajnoj vizitas la lrnraciston. 
Simptomoj de tipa rompigo de la navikulojda 
osto estas la jenaj : 

1. Pli au malpli granda ~velo au dikigo 
de la karpeo en la regiono de la navikulojda 
osto kaj pli sur la ·ekstensa, ol sur la fleksa 
flanko; la anatomia tabakujo estas malaperinta. 

2. Premo sur la tuberaJon de la naviku
lojda osto kaj ankorau pli sur la tabakujon 
estas tre doloriga. 

3. Iafoje la arterio radiala estas pli su
praja kaj pli palpebla ol sur la sana mano. 

-+. La radiala abdukcio kaj ankorau pli 
la dorsala fieksado estas tre barataj kaj do
lorigaj, kontrnue la pahnala fieksado kaj ulnala 
abdukcio estas liberaj kaj ser.doloraj . 

5. La manaj kaj brakaj muskoloj estas 
post pli longa dauro de la sufero pli au mal
pli atrofiaj kaj la forto de la mano konsek
vern;e pli malgranda. 

6. Iafoje oni povas senti en la regiono 
de la navikulojda osto krakadon, kraketadon 
au frotadon. 

Fine oni devas êiam alplenigi la esplo
ron per rentgena tralumigo de am bau karpeoj 
dum artilcaj movoj. 

Koncerne la prognozon kaj terapion de 
rompigoj de la navikulojda osto, simile kiel 
êe rompigoj d:! fenrnra kolo, multe dependas 
de tio, êu la rompigo estas ekster - êu in
tra·kapsula. êe la unuaj, konsistantaj en de• 
rompjgo de la navikulojda tuberajo, sekvas 
ordinare en la daüro de 4-6 semajnoj osta 
resanigo: la intrakapsulaj rompigoj nur mal
ofte sanigas ostoze, iafoje fibroze kaj c.,fte tute 
ne sanigas. Tiam la fragmentoj per seneesaj 
movoj kaj kuntirado glatigas, sekvas atrofiaj 
sangoj, eksostozoj, deformanta artrito kun 
hondromalacio kaj inflamo de la ostoj, kap· 

sulo kaj tendenoj. La funkcio de la karpa 
artiko eiam pli malgrandigas kaj la artiko povas 
fine komplete rigidigi en radiala flekso. La 
forto de la mano jam de la komenco estas 
pli malgranda, atrolias la muskoloj de l'rnano 
kaj poste de la luta brako. 

La kuracado de rompigoj de la navilm
lojda osto n-~ donis gis nun bonajn rezulta
tojn, êar ili estis kuracataj kiel puraj distor
doj. La plej bona kuracado estas ftksi kiel 
eble plej frue la difektitan karpean artikon 
por 2 semajnoj en palmala fleksio kaj radiala 
abdukcio, ekzemple sur la radia fiksilo, desti · 
nita por lrnntrafülanka mano. Post depreno 
de la unua fiksanta eirkauligo oni devas por 
kontrolo la fragmentojn tralumigi kaj se ili 
ankorau ne kunkreskis, oni fiksu la artikon 
denove por mallonga tempo kaj sekvigu poste 
banojn de la mano, masagon, singardemajn 
movojn k. t. p. Kelkaj autoroj, ekz . Lucas 
Ch am pion i ère, konsilas kuraci êi tiun rom
pigon de la komenco per movoj de la kar
pea artiko, sed tio ei estas absolute malutila, 
kiel oni per tralumigo facile povas konvinki· 
gi; tiel same malutila estas tro frua masago. 
êe malnovigintaj rompigoj de la navikulojda 
osto konsilas kelkaj operacian forigon de unu 
fragmenta, sed G., bazante sin sur sia sperto, 
rekomendas porti mallargao, la karpean arti· 
kon subtenantan bandagon, kiel firman au 
guman zoneton, rimenon au ion similan. 

La rompigoj de la lunojda osto estas pli 
maloftaj, ol la rompigoj de la navikulojda 
osto. La tipa, izolita, senpera rompigo farigas 
per kunpremo. La kauzanta forto estas ordi
nare frapo au falo sur la regionon de la po
leltsa tenaro kaj ili povas esti tiel negravaj, 
ke la malsanu lo ilin ne atentas kaj tute for
gesas. La plendmotivoj estas ankau komence 
malgravaj, pligrandigantaj nur poste, kiam 
sekvas hronikaj inflamaj statoj. êe Ja esploro 
oni do devas ankau atenti precizan anamne
zon kaj tralumigi. Klinikaj simptomoj de l'tipa 
izolita rompigo de la lunojda osto estas: 

l. K0responde al la grado kaj dallro de 
la difekto pli au malpli granda dikigo de la 
karpea artiko en règiono de la lunojdJ. osto, 
precipe sur ekstensa flanko. 

2. Limigita premdoloreco de la sama re
giono. 

3_. La radiala kaj ulnala abdukcioj estas 
malmulte aü tute ne malbelpataj, tamen la dor
sala fl.eksado estas pli au malpli forte kaj la 
palmala fleksado forte malbelpataj kaj tre do
lorigaj. 

-1-. La muskoloj de la mano kaj brako 
estas post pli longa dauro de la sufero pli 
au malpli alrofiaj kaj la forto proporcie mal
grandigita. 
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5. te movoj de la karpea artiko oni po· 
vas ofte en la regiono de la lunojda osto 
elsenti krakadon, kraketadon aü frotadon. 

La prognozo de rompigoj de la lunojda 
osto estas ankaü ne tro favora kaj kvankam 
en komenco la plendmotivoj estas malgran 
daj, restas ordinare granda malhelpo kaj do
loreco êe palmala fleksado kaj sekvas fine 
deforrnantaj Sangoj. kaüzantaj sufiee grandajn 
dolorojn kaj malhelpon de la movoj. La ku• 
racado konsistas en kiel eble plej frua ma 
sago, banoj de la rnano kaj aplikado de var 
mega aero, por agi kontraü la minacanta 
artrito. Fiksantaj êirkaüligoj estas êi lie mal
pli konvenaj, kiel ankaü operaciaj mnnipula
doj ne donas bonajn rezultatojn 

Rompigoj de aliaj karpeaj ostoj estas pli 
maloftaj, ol rompigoj de la navikulojda kaj 
lunojda ostcj kaj ne havas do pli grandan 
praktikan signifon. · D-ro Fels. 

Chasse van t. (Parizo). Desiniektado 
kaj anestezio de la hauto per jodoza Îllo
roformo. (Bulletin medical 10 Julio). La jodo
za tinkturao, kvankam antaü rnallonga tempo 
preparita, eiam produktas nekrozon pli malpli 
gravan de la epidermo lrnj deskvamadon. 

La jodoza hloroformo, preparita el 1 gm. 
da jodo kaj 20 gm . (15 kub. cent.) da hlo
roformo estas solvajo nedifekteb la. Por des
infekti la haüton, oni dev as gin antaüe se
kigi kaj frotadeti la lokon operaciotan per 
vatbulo, trempita en jodoza hloroformo. 

Tiel oni atingos desinfekton de la haüto 
kaj suprajan anestezion, kaüzitan de la hlo-
roformo. D-ro L. J. 

0 al o t (Berck s. M.) Aldo no al terapio 
de la koksito. (Académie de médecine 1909). 
C. injektadas en la artikan kavon la jenan 
miksajon: Ot. aniyg. dulc. ster. 90·0 Kreosot. 
Guajac. aa 2·0 Aether.jodofonn. (10% ) 10·0. 
Dum du monatoj oni injektas êiun 5-6 
tagon 3 cm 3 de ei tiu miksajo. Dum la tuta 
tempo la rnalsana infano restadas en êiarna 
ekstensio kaj ankoraü dum tri monatoj en 
gipsa êirkaüligo. Se post tiu ei tempo êe pre 
mado sur la osto r, stas ankoraü dolereco, 
oni devas ripeti la injektojn. Per tiu ei 
kuracado C. atingadis mallongigon de la mal
sano kaj resanigon sen detruo de l'osto en 
la malsana artiko . D-ro Fels. 

M os z k o v i c z (Wien). Pri asepsa] in
testanastomozoj. (Wien. klin. Wochenschrift 
1909 n-ro 24). La aütoro priskribas novan, 
tre simplan tehnikon de la flanlrnj intestanas 
tomozoj helpe de tri malkare akireblaj instru
mentoj. Tiuj ei estas l. speciale konstruita 
tribranêa kunpremilo 2. premtenilo 3 . metal 
stango kun flankaj entranêetoj, servanta kiel 

faden-streeilo . La anastomozontaj segmentoj 
de ambaü intesto j estas unue kunigataj per 
du serioj de serozo muskolaj suturoj. Poste 
oni ellevas per Peanpremilo po unu faldo de 
ambaü intestoj kaj premas ilin kune inter la 
branêoj de la tribranea premüo. La elstaran
taj partoj estas forbruligataj per termokaüte
ro, dum ankai:i la branêoj de la instrumento 
estas varmegigitaj. Per la nun faritaj suturoj 
oni êirkaüigas ankaü la branêoj n de la pre
rnilo, sed la fadenoj unue ne estas ligataj. Por 
la egala streeo de la fadenaro servas la stan· 
go, en kies oblikvaj sulketoj gi estas fiksita. 
Dum la asistento la stangon tenas, la pre
milo estas forigata kaj poste la fadenoj ra
pide ligataj . Dua serozo-muskola suturo finas 
la operacion. D-ro S6s. 

St omatologio. 
Ba s sen g e (Berlin) . Pri la desinfekta 

efiko de la uzataj dent-kaj bus-akvoj sur pa
togenaj bakterioj. (Deu.t. med. Wochensclir. 
1909, n·ro 33). La plimulto de la dentakvoj 
posedas nur tre malgrandan desinfektan eû · 
kon kaj ne detruas la tifajn bacilojn eê post 
triminuta kaj pli longa agado. Post tiaj re
zultatoj estas malfacile imagi, ke la uzado de 
la ordinaraj buSakvoj (gargarajoj) rnalpUigas 
esence la buSajn bakteriojn. Antisepsan efi
kon ili ne posedas; ilia sala senodoriganta 
influo, kiu rapide pasas, dependas de la 
aldonitaj aromatikaj substancoj kaj eteraj ole
oj . La homaj klasoj , kiuj daüre uzadas gar
garismojn, ordinare ankau purigas bone la 
buskavon. Al êi tiu meÎlanilrn purigado lrnj 
al la regulara kontrolado de la dentoj per 
den tisto oni devas pleje danki la koni:;ervadon 
de la dentoj, sed ne al jarlonge daürigata 
uz ado de ia gargarisno kun malgranda anti-
sepsa agado. D·ro Fels. 

Ginekologio kaj obstetriko. 
l•. A. Thompson . Kazo de jerigarda

do de gravedulino. (New Yo1,k med. Journ. 
de 13. II. 1909). lnteligenta, tridekjara virino 
falis en la tria monato de gravedeco de Stu
paro, frapigante per la frunto sur sego tiel, 
ke por kelka tempo restis postsignoj de la 
vundigo inter la Aokuloj kaj sur la ma!dekstra, 
supra palçebro. Ce la nasko oni rimarkis sur 
la frunto de la infano ma lgrandan rugan lo
kon, kiun oni komence ne plu atentis. Sed 
kiam post kelkaj tagoj êi tiu signa ne mal
aperis, oni ekmemoris la akcidenton de la 
patrino, samtempe konstatante, ke la rugigo 
korespondas entute al la loko de vundigo, 
l<iun la patrino estis ricevinta. Oum la inter · 
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parolado la patrino menciis, ke tiam si ankaü 
sur la okcipito havis vundan lokon kaj, stran
ge, oni ankaü le la infano trovis rugigon sur 
la sama loko. D-ro Fels. 

Run g e (Berlin). Okulmalsanoj kaj Hia 
rilato al la obstetriko. (Berlin. ktin. Wo
chenschr . 1909, n-ro 33) . Dum la gravedeco 
la plej ofta okulmalsano estas la albuminuria 
retmito, poste sekvas insuficienco de la rektaj 
muskolo j, konjunktivito kaj keratito, malkla
rigo de la lento, hemeralopio, akomodacia pa 
ralizo, optika neürito kaj malofte retinaj san
gadoj. Dum la nasko okazas uremia amaü
rozo, ekhimozoj de la konjunktivo, sangadoj 
en la vitreca korpo kaj en la orbita _; dum la 
puerperio keratomalacio, hipopiokeratito, l{a
tarakto, retinaj sangadoj kaj embolioj de la 
centra la retina arterio. La 1, · i:i m de la plej 
multaj ekmalsanigoj estas anemio kaj aüto-
intoksikoj. D-ro Fels. 

0 ffe r g e ld . (F rankfurto s. r.I.) Pri 
indikoj por interrompo de gravedeco êe 
diabetulinoj. (Deut. med. Wochenschr. n-ro 
28). Diabeto kaj graved eco influas sin reci
proke plej malfeliee, sed malgraü tio ni po
vas oftete per konvena terapio forigi la fa
talajn konsekvencojn. La tiel nomatajn ,, faci
lajn" kaj ,,mezgravajn" kazojn oni devas ku 
raci laü la konataj · principoj de la dieta te
rapio, sed la ,, malfacilaj ·· kaz oj (kaj pro la 
gravedeco la diabeto farigas sufiee ofte ma
ligna) povas tamen postuli la interrompon 
de la gravedeco. Tiu li lasta estas pravigata 
èe rapida malaltigo de la asimilacia tolere
bleco kaj de korpa pezo, kiel ankau ee alti
go de la subjektivaj simptomoj; la acidozo 
mem ne pravigas tian eperacion, escepte se 
gi konstante ekzistas kaj akompanata estas 
de nefrozo (albuminurio kaj cilindrurio). Kvan
kam la diabeta komato povas aperi tute sen
pere, tamen ordinare antauiras gian eksplo
don prodromoj, kiel konstanta acidozo kaj 
pliigo de la amoniaj saloj, kiujn do oni de
vas eiutage ekzamen i. Se tamen la komato 
jam estas eksplodinta, oni devas dum la gra
vedeco fari operacion, ear tiam La infanoj 
eiam mortas, sed dum la nasko oni deva s 
la patrinon kiel eble plej rapide kaj singarde 
akusi. 

Ekzis_tantajn aliajn komplikojn oni ku
racu kiel ordinare. Se la savo de l' patrino 
postulas la interrompon de la gravedeco, gi 
estas farenda gustatempe sendepende de l' 
infana vivo. Grava por nia agado estas la 
fakto, ke diabetaj naskantinoj ne inklinas 
pli, ol sanaj~ virinoj, nek al infektigo, nek 
al sangadoj. Ciujn operaciojn ni klopodas fari 
kiel eble sen narkoto; pri valoro de pli novaj 

narlrntaj rimedoj (skopolamin-morfina dormi
gad1J) èe diabetaj naskantinoj mankas anko
raü sufi6aj spertoj : se tamen narlwto estas 
necesa, oni apliku eteron en kiel eble plej 
malgranda kvanto kaj pogute evitante tiajn 
preparatojn, povantajn malfortigi la malsanuli· 
non. Plej bone do estas operacii tiajn malsa
nulinojn matcne en la ,, fiziologia malsato", 
ear pli longa kusado en La lito, laksiloj, re
tenado de rnangaJoj kaj precipe de akvo 
haYas tre malutilan influon. Male oni enkon
duku al la malsanulino grandajn kvantoj n 
da ak\To kun bikarbonato aü citrato de na· 
trio tra la buso kaj rektumo. tiel antaü, kiel 
ankaü post la operacio, kiom postnarko
taj vomoj tion ne m.alhelpas. D-ro Fels. 

Do Ier i s. (Parizo). Kelkaj rimarkoj pri la 
Cezara operacio. (Soc. d'obst., de gynec. et de 
pediat. de Pm·is 14.jun.) . S ro Doleris rimar
kigas: 1 e X une oni volonk faras la Cezaran 
operacion dum la nasklaboro, kiam gi vidigis 
la neeblecon de memstara nasko. Tio havas 
la gravan malutilon ebli;i la puerperian infekton 
kiaj ajn estas la zorgoj entreprenitaj, infek
ton senperan, aü malfruajn komplikajojn. La 
statistikoj de Reynols (289 kazoj) dividigas 
laü 3 grupoj, kies rezultataj estas tute pru
vantaj: operacioj a) tre malfruaj: mortofteco 
12·1 °lo; - b) en la komenco de la naskla
boro kun senctifektaj membranoj: 4°/o; -
c) primitivaj (inter 2 kazoj) 1 ·2°/o. 

l. Estus do profite praktiki la operacion 
ekster la naska laboro, ear la antauvidoj, 
koncernantaj la uteran atonion kaj la eblecon 
naski antaütempulon, estas de malpli grava 
signifo. 

2. La laülonga tranfo estas multe pre
ferinda al la laülarga. 

3. La suturon oni devas fari en izolitaj 
punktoj, unuj proksime al la aliaj · la sur
meto serozo-seroza devas preni apogpt.:nkton 
muskolan tiamaniere, ke gi faru specon de 
elstarajo. D-ro L. J. 

Oftalmologio. 
Lagrange (Bordeaux). Pri la orbita 

heteroplastiko en la celo plibonigi la protezon. 
(Bulletin medical 10 j1ûio). Priparolinte la 
diversajn metodojn de okula translokado, la 
aütoro proponas la translokon de kunikla 
okulo laü la sekvanta metodo en la celo, ne 
anstataüigi la perditan okulon per okulo de ku
nil<lo, sed produlrti fundamenton, kiu faras la 
protezon pli bona . 

Foriginte la malsanan okulon, oni devas 
meti fade.non sur 6iun el la rektaj muskoloj, 
por eviti ilian mallongigon lrnj por ilin havi 
6iam en la mano. 
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Poste oni éesigas la hemoragion, kiu fa
rigas en la Tenona l<apsulo, enmetas en gin 
okulon de juna lrnniklo kaj suturas la musko
lojn per silkaj fadenoj. Super la muskolaj su
turoj oni alsuturas la kunjunktivon . La okulo 
estas lokita tiamaniere, ke la korneo rigardas 
malantaüen, por lœ la muskoloj estu alsutu
ritaj duope sur sklerotiko, kiu rezistas pli bone, • 
ol la lrnrneo, al la premo de la fadenoj. 

Oni faras la. operacion nur êe la tute 
asepsaj kazoj. Dro L. J. 

suêuloj estas guste la forigado de tiu êi di-
ferenco. D-ro Fels. 

D o l linger (Budape sto) . Pri kelkaj re
zultatoj de karcinomstatistiko en Hungario. 
(Zeiisclt. f. Ifrebsf. 1909. Tlol. VII. K. 2). 
La statistiko montras, ke en Hungario êiujare 
mortas meznombre 11,810 personoj je karci
nomo. La karcinoma mortofteco estas je 10% 
pli granda êe virinoj, ol êe viroj. êe viroj 
69·4°/o de êiuj karcinomlrn zoj apartenas al la 
karcinomoj de la digesta k:malo kaj lipoj kaj 
nur al la karcinomoj de aparato digesta (sen 

Patologia anatomio. lipoj) _ 39-30;0 • êe virinoj oni observadis plej 
S 1 i w in ski. Multoblaj primariaj tumo- ofte karcinomon de la organoj seksualaj, no

roj. (Wie-ner klin. Woche1tscl1r. 1909, n-ro me en 44·6°/0• 

32). êe la aütopsio de viro en progresinta ago En organoj digestaj oni konstatis êe vi
trovigis lipomoj de l'mezenterio, hemangiomo roj kaj vi.rinoj plej ofte karcinornon de la sto
kavernoza de l'bepato, endoteliomo de la dura mako. Fine Dollinger aldonas la q~zultatojn 
matro, papilojda adenomo de la reno, adeno- de operacioj de k_arçinomuloj, kiuj ,es!is ope
moj de la tireojda glando, karcinomo de la raciitaj en la lastaj 10 jaroj en lia kliniko. 
stomako kaj mamo. D -ro Fels. El ).a operacjitoj vivas sen recidiroj pli ol 5 ja-

G 6 t tin g . Al kazaro de multoblaj pri- rojn: 21°/0 post operacio de brustkarc inomo 
mariaj karcinomoj. (Zeitsch1·. f IfrebsJ; 1909 . . kaj 69°/0 post operaeio de lipkarcincimo. 
Vol. VII._ K. 3). El{Ziston samtempan de du A. Wrzosek. 
a~ kelkaj neoplasmoj malignaj .. e~ unu _ind!- Be i t zke (Berlin) . Pri ofteco de tuber-
v1duo om konstatas ma!ofte. Gottmg pnskn- kulozo êe la kadavraro de la berliûa pato
bas _unu ,e_l t\uj ~alofta j k~zoj. La ka~o kon: logia in1Stituto. (Deut. inecl. Wochenschr.1909, 
c~rn1s ~8-Jaran viron, ee ltm dui-r_i Ja_ v1v? om n -ro 33). La aütor.o ekzamenis elkzakte ilOO 
d1agnoz1s ~uberkulozovn de_ pulmoJ kaJ lann!so· kadavrojn pri tuber1<.ulozaj sangoj; Kiel tu
La r:zultat g de ~a autops10 est1s. ne~ten~1t_a. berkulozaj sole ·tiaj kazoj estis konsiderataj, 
La a~toro ~onstatls en la kadavr_o t!1 pnmar~aJn en kiuj trovigis tuberk1,1loj au kazeojdaj san· 
karcmomoJ~, nome: 1) plat_epitehan l~arcmo- goj. El la 1100 kazoj , estis 397 infanoj _gis 15 
mon de lanngo 1 2) medu1oJ_dan karcmomon jaroj kaj 703 plenaguloj. El la infanoj estis 
de la st~mako, 3? adenokarcmo~1on de lare~- tuberkulozaj ) 3·6% kaj mortis Je tubei:kulozo 
tumo kaJ ~.10_1,11 t~o mu~teno~braJn adenomo1n 7·30/o. Tarpen ekskluzante novnaskitojn gis 
de la galvoJOJ kaJ ang10m0Jn de la hepato. la sepa tago oni ko.nstatis tuberkuloz~n ee 

.. _. ~- Wrz?Sef . u _i 29·3 °10 d~ inf§.noj kaj rr:ortis_ j~ tube11n'llozo ' 
UC. tt_a r t . (Sch~_neberg-B_er11n). Pn yseu- 14·6¾. Ce plenkreskul0J estts kon~tat1ta tu

d«1leukem10 êe ~okmo. (Zeitschr. f. A~ebs-_ berkulozo en 58-'.~°fo, tuberkulozo k1el morta 
.fo~-scl~- 1900. T ol. VII. K ~). ~a a~toro kauzo trovigis en 17·6¾, Generale en tl09 
pns~nbas unu kazo~ d: p~eu~oleukem10 ee tuberlrnlozaj plenkreskuloj trovigis êe ',30'3 °lo 
kokmo, tute analog1an Je tm-ê1 malsano êe tuberkulozo kiel mo!'ta kauzo, en, 6"8°10 de la 
homo. A. Wrzosek. kazoj estis kàsita aktiva tuberkuloz6, en 62' 9% 

Sooiala higieno. trovigis kasita nea1üiva tilberkulozd. KoIJ.ti'aû 
.N a.e g eli asertas Beitzke, ke nl.Ù-"la duqno 

Wie mer (Herne en Vestfalio). Kon- de eiuj homoj suferas én sia vivo eHroveblan , 
sultejoj p_or -patrinoj kaj signifo de mamnu- tuberkulo~an infek'ton. D-ro Fels. 
trado. (Daut. med. TV<Jcltensclvr. 1909, ,n -r0 
27.) Kaj la statistiko pri rnortofteco lrnj :la Fern e L Mortoïteco pro alkoholismo. 
eiutagaj spertoj montras, ke por la suêulo (Académie de mécleciue 1909). F. kolektis 
ekzistas nen.ia ekvivalento de la patrina lakto. siajn spertojn el). malsanulejoj kaj frenezule
Tial per êiuj nur elpenseblaj rimedoj ni devas , joj kaj konkJ.udas, ke la alkoholismo kun
disvastigi ]JI. mamnutrac\on de la patrino ' . Pli de- kauzas unu t,rionon . de eiuj mortoj; nome en 
talaj serêactoj instruis, ke preskaü êiu patrino unu delrnno gi estas la sola, êe.fa kauzo, en 
koncerne la fiziologiajn funkcioJn de la rnamoj du dekonoj flanka kauzo. Ce frene~uloj_ lsl 
povas mamnutri sian infanon, sed beda'urinde alkoholismo kauzas 50¾ el eiuj mortoj. F. 
ek.zistas granda diferenco inter la nutra kapa- turnas sin al la estraroj, ke ili per severaj 
bleco kaj la plenumado de tiu èi devo. La legoj kontraübatalu la malutilan trouzadon 
plej grava tasko de racionala prizorgado de de alkoholajoj. l)-ro F,elfi. 

;J 
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K r o n i k o. 
La kongreso medicina en Budapesto, 

pri kiu ni aliloke donas specialan raporton, 
signifas gravan pason en la movado espe
rantista inter kuracistoj. Precipe dank' al la 
penadoj de hungaraj kolegoj prosperis la 
pruvo praktika, ke esperanto bone taügas par 
kuracistaj sciencaj diskutadoj kaj ke gi pro
fite povas austataüi la multlingvecon kongre
san, kiun êiuj konsideras kiel grandan mal
helpon. 

La hungaraj kuracistoj, kiuj antaü ne
longe aligis al nia movado, baldaü starigis kiel 
fervoraj kaj lertaj kunbatalantoj. Ni esperas, 
ke ilia grupo post la kongreso Budapesta ra
pide kreskos kaj farigos unu el la plej age
maj kaj konsiderindaj. 

Unu el la kongresaj okazintajoj estas 
notinda de la internacia vidpunkto . La kon
greso decidis, ke estonte nur tiuj nacioj de
vas esti reprezentataj en la organiza kom i
tato, kiuj posedas statan memstarecon . Tiu 
êi decido transformas la kongresojn medici
najn en interstataj sciencaj kunvenoj, li
migante ilian internaciecon , car kelkaj nacioj, 
ne havantaj statan sendependecon, lüel Po
loj, Bohemoj , Horvatoj, Slovenoj, Slovakoj, 
Rutenoj k. a. estos devigataj sin deteni de la 
partopreno en interstata kongreso. 

Tial post la kongreso kunvenis la ko
mitato kuracista interslava lrnj, formulinte 
proteston kontraii la eksk luzo, decidis orgà
n izi en la jaro s~kyonta interslavan kongre
son kuracistan. Ce tiu êi kunveno esperanto 
povus ankau helpi kiel interkomprenilo. Pro 
tio ni petas la kolegojn slavnaciajn, kiuj estus 
pretaj partopreni en tiu kongreso kaj kuna-

~ rangi esperantistan sekcion, ke ili kiel eble 
plej baldai:i nin pri tio sciigu. . _ 

En ,,La Revue Médicale de N ormlndîe" 
publikigas la .So.cieto de la, med~cina lego
scienco (~o.ci~té nor,.mande de droit. 1médical) 
tradukon - franoan d'e nia enketo internacia 
pri sekretef profesia de kqracistqj. 

En ,,Gertnana Esperantisto" ni legas, ke 
en ,,vVochenschrift für Therapie und Hygiene 
des Auges" d-ro Baas pritraktas pri esperan
to kaj ke la redakcio decidis dedrei al espe· 
ranto konsntrttan rubrikon. 

Nia kunlaboranto d ro · Sos priparolis en 
,, Wiener klinische Wochenschrift" (n-ro 31) 
bezonon de la internacia helpa lingvo kaj 
atentigas favore pri esperanto kaj nia organo. 

S-ro Jameson Johnston, , ':('elrn' (1110 en 
Dublin, a!1oncas al IJi, ke la lwnsHantar0j qe 
la rega kolegio de hirurgoj kaj de la rega 
kolegio de medicinistoj en Irlandujo aprobis 

lian proponon, ke oni metu esperanton en la 
liston de laüvo laj tem oj por la enira ekza
meno, La afero dependas ankoraü de la 
aprobo de la generala medicina konsilantaro 
de Granda Britujo kaj Irlandujo. 

* * 
Invita al la abono por la 

III jarkolekto 1910 
A 

de la ,,Yoco de Kuracistoj". 
La jara abonprezo restas la sama: 3·60 

kronoj aüstr. = 3 m:i.rkoj = 4 frankoj = 3 si
lingoj = 1 ·50 rublo = 0 ·75 dolam. La unua 
numero de la III. jarkolekto aperos jam la 
15-an de decembro 1909. 

Ni petas insiste êiujn P. T. abonantojn 
renovigi senprokraste la abonon, êar ni in
tencas presigi la adresojn, kio bezonas iom 
da tempo . Krom tio estas tre dezirinda por 
la eldonado, ke ni povu frue reguligi la nom
bron de ekzempleroj kaj jam en la decemqra 
numero, elironta la 15-an de novei1npr9, J?l,1.
blikigi kompleta11 list9n . de la. ab,onantoj, en- 1 
havantan kiel ebl~ pl'ej 1 multajn nomojn, 1ê(lt 
tiu ei numero estos dissendita al diversaj fa
brikejoj farmaceiitikajn, por proponi anonca
do;1 kaj la efi1ro de tiu êi penado dependas 
de la elmontrota 'tlombro de la abonontor 
Nur êe subt(;!no per pagitaj ' anoncoj povas 
ekzisti êiu jurnalo, ·precipe s~ la nombro de 
la abônantoj ne estas tre granda. La kolegoj 
bonv:olu do iu01 belpi nin per plej baldaüa 
renovigo de la abono. 

Lp- usaj ; .kol.eg.9j estas petataj alsendi 
kune kun ' la " -a-b6rtpago adresojn, skribitajn 
(aü pli bone presitajn) , esperante ~aj en rusa 
alfabeto, êar; ni spertis, Ite pur esperanta ad
reso .en k~llrnj r·egïonoj ne _sufiêas kaj kaü
zas malkor;npreno jn.. Ni penos do presigi lt 
adresojl) en am.bau lingvol 

• 1 * * 
A * 
Lai redakcio ricevis : 1 

L. Couturat . La reform◊ justigata. 
Le cl').olx d' une langue in-

1 " ternatiopale. ' ' 
~ ~ d o 1 f S p r o t t ë . Aoro-stenografio in~ 

ternac1a. , , 
Multatuli . Nau historioj pri l'aütori

tato. T:Ead. J. L Bru.iiro. 
' t' 1 'l 

Tutmonda Jadi .bro Esgyranti~ 

i 
1 
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t a 1909 kun la adresaro de d -ro Zamenhof 
kaj Esperantista Societaro. 

Jan Günther. Klucz Esperanto. 
E US e b Î Q G i m e n O S a Î n Z, La flexion 

dorsal de los dedos (signo de Masini) en el 
nino. 

Emil Boira c. Piena vortaro esperan to
esperanta kaj esperanto franca. Unua parto. 

Enketo internacia pri mortpuno. 
Dum la Budapesta kongreso medicina 

okazis kunveno de diverslandaj kuracistoj, kiuj 
decidis rezolucion _pri forigo de la mortpuno 
kaj esprimis la opinion, ke ne decas al l.a 
lrnracisto asisti êe la ekzekutado. 

La prezidanto de la kongreso rifuzis pre
zenti tiujn rezoluciojn al la voêdonado de la 
plena kunsido kongresa, êar laü lia opinio la 
demando pri mortpuno ne apartenas al la kom 
petenteco de la scienca . kongreso medicina. 
Tamen li akceptis la proponojn en la rapor
tojn kongresajn, opiniante, ke ehle la sekvon
ta kongreso medicina volas tiun temon pri
trakti. 

~aj nas al ni, ke en la probletno pri rnort
puno ankaü la kuracistoj povas elctiri sian 
opinion de la scienca vidpunkto kaj precipe 
de la vidpunkto profesioetika. 

Tial ni malfermas internacian enketon kaj. 
invitas la legantojn respondi la jenajn de
mandojn: 

1. êu Vi aprobas la rnortpunon el la 
kuracista vidpunkto kaj speciale, êu Vi opi
nias, ke la prirespondebleco de la krimulo 
povas esti en êiu kazo tute certe determinit:l.? 

2. êu ne estas al Yi konataj faktoj, ke 

h 

la aütopsio pruvis en la cerbo de la ekzeku 
tito evidentajn sangojn. 

3. Citu aliajn motivojn de kuracista vid
punkto por aü kontraü rnortpuno. 

4. êu akordigas kun la tasko kaj indeco 
de la kuracarto, se kuracisto asistas êe la 
ekzekutado por konstati la môrton de la ekze
lmtito ? 

5. êu Yi aprobas la proponon, ke la kon
gres 'o medicina cldiru sian opinion a) kontraü 
mortpuno b) kontraü asistado de kuracistoj 
êe ekzekutoj ? 

· 6 . Aliaj rimarkoj. 
La respondoj deras esti alsenditaj al nia 

redakcio gis la 1-a de decembro 1909. An
kaü pli detalaj disertacioj pri mortpuno de la 
vidpunkto kuracista estas dezirinJaj. 

La legantoj bonvolu interesigi pri nia 
enketo a-nkaü kolegojn neesperantistojn, tra
dukante gin en naciaj lingvoj kaj enmetante 
en la kuracistaj jurnaloj de ilia lando kun 
alvoko, ke oni alsendadu la opiniojn en na
cia lingvo al la adreso de la kuracisto, kiu 
la demandaron anoncis kaj kiu alsendos al 
ni tiujn êi respondojn lrnne kun ilia esperanta 
traduko. 

Komunikajoj komercaj. 
La lakto de bovinoj precipe en gran

daj urboj enhavas multe da malpuraJoj; oni 
ankaü falsas gin ofte; gis kiam la lakto al
venos el la sîalo al la infanoj, aperas en gi 
hemiaj procesoj, l~iuj ankaü sangas biologie 
la lakton. Tio sekvigas ofte intestajn kaj sto
makajn katarojn de la infanoj. Tial mi re
komendas, kiel la nutrajon por infanoj, la 
laktofarunon de Ne'>tlé, kiu prezentas zorge 
me preparitan lakton de svisaj bovinoj netu 
berkuloza j ; la infanoj mangas volonte tiun 
êi farunon, kiu alportas ankaii bonsukcesajn 
rezultatojn en la dietoterapio êe infanoj. 

Budapest, XVI. Internacia Medicina Kon • 
greso, 30./VIII. 1909 

D ro Aleksis Nikolajev-iê Sestakov, 
urba kiwacisio en Jllloslwo, Ru,sujo. 

En la kazoj de stomakaj kataroj mi re
komendas êiam, jam de multaj jaroj, kiel nu• 
trajon por infanoj, post la rnalsatigo de 18--;:-
24 boroj, la laktan farunon de Nest!é. Gi 
enhavas bonan lakton de bovinoj svisaj ne · 
tuberkulozaj. Mi certigas, ke mi de gia apli
lrn êiam estis kontenta kaj atingis bonajn 
sukcesojn per tiu êi rimedo. Ankaü la infa
noj mangis volonte kaj kun plezuro la faru
·non de Nestlé kaj ricevis vangojn rugaju kaj 
panikulon adipozan. 

Budapest la 30 . aügusto 1909. Okaze de 
la kongreso medicina. 

D-ro E. Caillaitd, el Monte-Carlo, 
Cej-!iirurgo de l'Hospitalo de Princo Alberto. 

La firmo Henri Nestlé sciigas, ke gia fa. 

• 
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runo por infanoj jam de multaj jaroj estas 
aplikata en eiuj stataj san.igejoj kaj en hos
pitaloj por infanoj en Aiistrio-Hungario , kiel 
ankaii ee tre multaj familioj kurac is taj . 

,·cnigitajn) , generale uzal ;ijn de la Es perantist oj , kun 
esp eranta difino de ilia rek ta senco kaj de îliaj Oefaj 
11guraj sig nifoj. Multeuombraj ckzemploj faras la ver-

ko n sam tempe frazeologia vortar o. 

ALIAJ VERKOJ DE KABE: Lau ordinacio de la kura cistoj uzadis la 
farunon Nestl é kun boneg a sukc eso la infa
noj de la rega familio en ftalujo kaj la infanoj 
de la germana kronprin co. 

La firmo Nes tlé estas ankaii liveristo por 
la regaj kortegoj hispana kaj port ugala. 

La Fundo de l' Mizero, trad. el Sieroszewski 
La Interrompita Kanto, trad. el Orzeszko 
Pola Antologio 

* 
Baldau aperos en Kolekto de ,,La Revuo11 : 

VORTARO DE ESPERANTO DE KABE 
(D-RO K. BEIN). 

èi tiu in tern acia vortaro , ver kita plene en Espcranto, 
enhava s ê iujn vortojn de nia lingvo (radtkajn kaj de· 

Elektitaj Fabeloj de Fratoj Grimm 
lnternacia Krestomatio 
Unua Legolibro 
La Fa1aono, trad. el Prus, tri volumoj 
Versajoj en Prozo, trad . el Turgenev 
Patroj kaj Filoj, trad . el Turgen ev . 

APARTE ELDONITAJ NOVELOJ: 
En Fumejo de l' Opio, t1:ad. el Reymont 
En Malliberejo, t rad. el Ciriko\-
Bona ~injorino, tra d. el. Orzeszko. 

Listo de la abonantoj. 
(Daüri go). 

P. T . 990 . Schwartz (Budape t) 99 1. Kelen (Budapes t) 992. Schwartze r (Bud apest ) 993 , Rico (Colorn
bia) 994. Solomin (Habarovs k) 995 . PoJaask ij (Petroza vodsk ) 996. Cesar To mas (Barcelo na) 99 î. Jose Fonollosa 
Perez (Burriana) 998. Sukebi sa Yama saki (Kioto) . 

1 
1;1 
l/3 
1;-1 
1; 
1/16 

La listo estas fermita la 16-an de septembro. 

TARIFO DE LA ANONCOJ: 
Almenau 6-foja Almenau 12-foja 

Spaco . Unufoja enpreso: enpreso enpreso 
por êiu: por f!iu : 

tuta pago 70 k ron. aiistr. 60 kron . aiistr. 40 kro n. aiistr. 
da pago 35 kron . aiist r. 30 luon. aüstr. 20 kron . aijstr. 
da pago 18 kron . aiistr . 16 kron. aiistr. 12 kron. aiistr. 
da pago 10 kro n. aüstr. 9 kron.. aiistr. 7 kron. aiistr. 
da pago 6 ls:ron . aiistr . ,5 kron. austr . 4 kron . aiistr. 

Adreso de la administracio: 
D•ro Stefan lVIikolajski - Lw6w, str. Sniadeckich, 6 • 

.. 
- WF\LLISCHHOP 

Maria-Enzersdorf am Oebirge 
apud VlE NO (en dis tanc o de 1 horo) 

SANIGEJO tre bele lok ita, por ku-

l racproced o fizika-dieta. 

Bonegaj kuracsukcesoj. 
Prospektoj germanaj kaj Esperan-

taj volonte elsendataj senpage. 

Carl Seyferth D-ro Marius Sturza 
posedanto. êefkuracisto. 

1 
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ELEKTRO-KOMPANIO 
f .. ,, Nova elektra 

,, OU varmaera duso. 

SANITAS" 
" 1 

BERLIN. 

NOVAJO ! DOZEBLECO DE LA INTENZO KAJ 
DE LA TEMPERATURO 

de aerfluo per almeto de tu boj je divers a elrad ia a pertur o. 

Supe recoj: 
Varma aero tuj post en igo . 
ê iama uzopre teco. 
F acila transpo rtebleco 1 ·5 kg. 
Aplikebl eco en êiu loko kun elektra lrnn du ko. 
Absoluta sen odo reco. 
Plej malkaraj , facile elsangeblaj 
Provi zaj hejt iloj (1 M.:, pro tio : 

. S.enlim a fuokciebleco. 
Neniuj kostoj por instala do. 
Plej malg randaj kostoj de apl ikado . 

Provizaj hejt iloj M . 1 · -. 
Almetaj tubo j je di versa grandeco ,de la aperturo PO 0·75 M. 

Prezo M. 60 . 

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

jl!!llllllllêll/l§llllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllll§llllêlllljffi 

jl!! APOTEKO SUB ,,ORA AGLO" îffi 

li!! J. w t w Ï 6 R s 1( a ! 
li!! ~ sub dir ek to de d-ro Ludoviko Wewiorski 
li!! îffi __ fil\ Lw6w, str. Halicka 5. §

1111 
Teleiono n-ro 345 

~ relrnmendas ampuletojn, plenigitajn je sterilizitaj me• îffi 
-!'Jl dikamentoj por subh aul aj inj elcladoj: §IIII 

1) Alkarsodilum purum, respond as r iene al li!! An ycodile Lep, ·ince, a!l1puletoj enhavantaj: îffi 
li!! Aquae des t. st eril. l çcm., Natrii kakodilici 0·05 îffi 
1111 2) Neo-alkarsodilum, res p on das plene a l N eo- -
§ a,·sycodile L ep,·ince, ampule toj, enha va nt aj: lm 
li!! Aquae des t. s ter il. l ccm., Natr ii metylo-arse· îffi 
1111 nioi (Ar réna l) 0·0 5. _ 
§ 3) Alkarsodilum ferratum, respondas al Fe,·. lm 
li!! ,·acodile Lepi·ince, ampul etoj, enhavantaj : jffi 
li!! Aqua e des t. ste ril. l ccm ., Fe rri kakodili ci o·os. îffi 
1111 4) Alkarsodilum modificatum, ampJ.1letoj, -
§ enha va ntaj : Aqua e des!. steril. 1 ccm. Ato- lm llll xy li o·o5. w 
=_1111 Miaj ampuletoj, pa kitaj po 10 pecoj en sk atole· §IIII 

t oj , konc ern e la eks tera n formon ega las al la 
li!! fran caj kaj kro m tio es tas treege zorge dozitaj jffi 
=_1111 kaj sterilizitaj kaj la saloj, uzataj por produk- §IIII 

tado, kelkan fojon purigatai. 
li!! La pr ezoj de miaj amp uletoj es tas pr esk aü duone îffi 
li!! malpll altaj ol la francaj : îffi 
1111 JO amp. Alkar sodil um . . . 2·- K J •- rnb!o Z·- mk. -
§ 10 amp. Neo-allrnrsod ilum . 2·- K t ·- rublo 2·- mk. @ 
1111 10 amp. Alkarsod il. ferra! . 2·- .K J· - rublo Z· - mk- -
§ 10 amp. /1.lkar sod iL modif. . Z·50 K t·ZS rublo 2°50 mk lm 
!l!!mlêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllllêllll§llllêllllêllllêlllÎsilli 

Franca Esperantisto 
1;nonata organo de francaj esperantistoj. 

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

Magetan 46. 

Rumana Esperantisto 
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ELEKTRO-KOMPANIO ,,SANITAS" 
BERLIN N FRIEDRlCHSTR. 131 D, 

• ECKE DER KARLSTR. 

PLEJ ûRANDA FABRIKO EN LA MONDO POR KOMPLETAJ ARANÔOJ EN 
FIZIKALAJ Kl.JRACINSTITUTOJ. 

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

~ o t ax-~tintgen-Jnstrumentaro 
ankau por senpera aligo al turno- kaj sango-fluo 
NOVAJO ! sen transformilo NOVAJO ! 

RÔNTûEN-APARATO DE PLEJ SIMPLA KONSTRUO KAJ PLEJ FACILA MANUZO. 

) Rotax-Instrumentaro por turno- aü sango-fluo 
1 sen transformilo. 

MOL TOSTAT 
SEN TERFERMO.PREZO NEPLIALTIGITA. 
Plej mulleflanka aliga aparato por eiuj 
elektraj fluoj, aplikeblaj de la kuracislo: 
ga!vaniz. (elektrolizo, kataforczo), (sinu 
sojd .) farad ., galv .-farad., elektr. kvareelaj 
banoj, hidro-elektraj plenaj kaj partaj ba
noj, kaüsliko, endoskopio , hirurgiaj opcra
cioj (frezado, eizado, borado, trepanado, 

scgado kaj vibromasago). 

Superecoj : Certa evito de la dangero de 
terfermo. 

Manko c!e iLt ajn malfermajo, pro lio: 
Absoluta senpolveco kaj certa uzeblcco . 
Plej prcciza gradigo de e; uj fluospecoj 

(turnoreostatoj). 
Tre forla motoro. 
Plej granda spaco§paro kaj plej facila 

trausporlebleco. 
)/[iliamperornetro kun 8 roezuraraogoj· 

Prezo: Multostat sen tcrfermo por kon
stanta flua 110 Voltoj J'v[. 360. 

èlfoltostat sen terfermo po r sangOuo 
120 Voltoj M. 460. 
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AACI-1ENG 
(Aix-la-Chapelle, Aheno, Aquisgran). 

La tutan jaron mi akceptas en mian domon ban
vizitantoj n por kuracado fizika kaj dietetika. 
Indikacioj: üuto, Reumatismoj, Malsanoj de 
l'haüto kaj de la saogo, de la nervoj, tro-

piklandaj suferoj. 
Korespondado: angle, france, Esperante. 

germane, hispane, holande, ruse. 

D-ro I'.'.. Rothschuh 
Kuraca Pensiono . 12-4 

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

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

Mediziniscb. Licht

& Herz- u. Nerven- } ~enanstalt 
vornlals: ROTES IŒEUZ 

Chirurgisch - urologische 
Privatklinik 

von D~ A. FREUDENBERG 
Berlin. W. Apostel-Paulusstrasse Nr. 12. 

Kuracejo por eiuj malsanoj de l' urinorga
noj. - Operacioj je reno, veziko, prostato, 

urinrubo, testiko k, t. p. Tri klasoj. 

===== Prospekto !au deziro. ===== 

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

~edaklata de D-ro .l:eo110 ,Zamerihof. 
LA ABONPAGO 

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

Kun la posta transsendo. 
i\DRESO DE AD:i\ll:l\1STR.: 

WARSZAWA (VARSOVIO) str. Hoza Nr . 20. 
(RUSA POLUJO). 

V • { por lumkuracado 
• • f\ U fa (f JO por malsanoj del' koro 

kaj de l'nervoj. 
an talle: RUGA KRUCO 

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

Elektra lumo per elektrodoj de karbo, fera, hidrargo. 
Lumo de Roentgen. Radiado d' Arsor.val kaj de Ou
din Radio-banoj k. t. p. Kontrail artrito, rtilmatismo, 
nellralgio, iskialgio, forunkulozo, diabeto k. t. p. 

Esploroj per radioj de Roentgen kaj konstato de la 
agado de I' koro. Bmoj kun karbacido kaj !lprucba
noj kun pinburgonoj. Elektraj banoj por la tuta korpo 
kaj por apartaj membroj. Vibromasag o k. t. p. 
La kuracado plene anstataüas restallon en Bad 

J{adiado kaj fotografado Jaü Roentgen. Wiesbaden, Teplitz, Nauheim, Cudova. 

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

1 
Direktoro: D-ro Breiger. 

SANATORIO 
de D=ro K. DLUSKI 

en ZAKOPANE (üalicio -Aüstrio) 
por brustaj malsanuloj 

malfermita tutan jaron. 
Bela persp eklivo al Ta t ra j m o n t o j. 
La eambroj suden turnitaj. - Centrala haj
tigado, elektra lmnigado, kondukoj de mal
varma kaj varma akvo sur èiuj etagoj, elek
tra lifta, pardesinfekta kamero êambroj par 

apar!igo êe infektaj malsanoj. 

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

loj en la instituto. 
La prezoj tre moderaj komencante de 11 
k.ronoj por IC1gejo, pensiono kaj kuracado. 

DRUK,ur:,""IA. UDZIALOWJ, LWÔW, KOPERNill 20. 
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Nro 1 i. NOVEMBRO 1909. ii. Jaro . 

VOCO DE KURACISTOJ 
Monata orgaoo por ioternacia korespondado de Kuracistoj en aferoj profesiaj, 

etikaj kaj social-medicinaj. E11 umœco estru fo1·to 

Adreso de la redakcio kaj administracio: Eliradas la 1-an de eiu monato . 
D-ro Stefan Mi.kolajski 

Lw6w, Strato Sniadeckich Nro 6 
Aüstrio-Galicio. 

Abonprezo jare: 1·5 spesmilo = 3·60 

kronoj austriaj = 3 m~rkoj = 4 fraa

koj =3 §ilingoj= l ·5.rubloj =0 75d olaro. 

lnvito al la 

dé 
abono por 

la ,,Voêo de 

la 111 jark_olel(to 

Ku racistoj". 

11910 

La jara abonprezo: 3·60 kronoj austr. = 3 mark oj = 4 frankoj = 3 Mingoj 
~ . 1 ·50 rubloj = 0·75 dolaro. 

La unua numero de. la III ja rkolekto aperos l<t 10-an de decembro 1909. 
La nombro de ekzempleroj estos reguligita laü ricevitaj abonpagoj. 
Por evitigi mankon en la kompleto, ni rekomendas senprokrastan alsendon de la 

abonpago. 
La novaj abonant oj povas ricevi jarkolekton 1909 po plimalaltigita prezo de ISm = 

Z·40 kronoj aüstr., kiom la provizo sufifos. 
Oni bonvolu alsendi _ kune kun la abonpago ekzaktan adreson ~e la abonanto, ko· 

legoj rusaj ankau adreson en rusa alfabeto krom la latinalfabeta. 
Ciuj amikoj de nia organo estas petataj varbi kiel eble plej multajn abonantojn inter 

iliaj konatoj. 
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D-ro E. C resswell Baber. I<uracado de otito mezanepusaÎlronika. -D -ro E. Rothscbuh. Post. 
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Kuracado de otito meza nepusa hronika 
de E. CressweJI Baber. (London)+ . 

La motivoj, kiuj decidigis la verkinton 
enkonduki tiun ei temon, estas la granda 
nombro da tiuj ei kazoj renko ntataj en la 
êiutaga praktiko kaj la ne kontentigaj rezulta
toj, ofte ricevitaj êe ilia kuracado . .Li espe
ras, per skizado de Ja metod oj, kiujn li uza 
das kaj kiuj rezultas de sufiê -c! g randa sperto, 
provok i la opiniojn de aliaj lrnj tiamaniere 
helpi lumigi la fakon de la r-aktiko, ankoraü 
_iom malluma□. La ku:·ac.1J0 de tiu ei stato, 
a part:! d .! otosklerozo, povas esti konside
rata sub tri rubrikoj. ünue, la kuracado de la 
orelo, due, la l<.uracado de La nazo kaj nazo· 
faringo, kaj trie, la generala kuracado. 

1. Ku ra c ad o de la ore I o. 
La unua necesaj() estas plena vento

lado de la tubo Eüstahia per la katetero au 
Jau la metodo de Politzer sed speciale la 
unua. La katetero ankaü lh·eras precizan me
todon diagnozan, ne atingeblan per la Poli- . 
tzerado. Oni povas preskaü eiam post la 
aplikado de kokaino kaj antai:ia esplorado de 
la nazaj ka,·oj facile enigi kateteron n·ro 1. 
el rulkanito êe maturaguloj kaj tre ofte an
ka(t êe infanoj. Tre malofte estas necese uz i 
la postnazan kateteron de Ja verkinto, uze
blan kun la sintena palata hoko de White. 
Kiam la tubo estas nepenetrebla por katete · 
rizaclo, oni po,'as uzi bugion (,, bougie"), sed 
!au la spvrto de la v~rk into tio êi estas utila 
pli ofte por certigi gustan lokadon da la ka
teter o, ol por plilargigo de la tubo . La mo
vadoj di! la bugio tien kaj reen ~ajnas ankaü 
esti utilaj pro siaj masagaj efikoj sur la tu
bon. Tri ,u1 l{Var trairan taj blovadoj en inter· 
tem poj d~ unu semajno suftêa plej ofte por 
fari p:·.'._)gnozon lcaj por decidigi pri la kura 
cado. o~ la formoj ek udati\·aj kie iom granda 
plibonigo de la aüdado tuj sekrns plenblorn
don, la kateterizadon du au tr i fojojn 6iuse
majne en unu monato per la sa eto de Poli· 
tzer povas fari hejme la m:i sanu lo, kompre 
neble sub la kontrolado de la kuracisto por 
eviti la troblovado n. 

ê: la pli sekaj formoj de la malsan o, 
kie, post plenblovado , sel{vas ne tre videblaj 
plibonigoj , ofta kaleterizado estas ne dezi
rinda, ea r plene sufieas tri ai:i k, 'ar aplikoj 
de la inst rum ento en inter tempo de unu aü 
d_u semajnoj. Se nece~e, oni povas ripeti tion 
e1 post ses monato j . Ciaokaze, se ne speciale 
kontraüindikata , la utiligo de la fumoj de n a• 

*) Tralegita aagle en la Internacia Medicina Kon
greso en BudapeSt 1909. (Sekcio olologia). 

skiganta klor·do de amoniako, interterrpe en 
blovitaj en a ore: : 1a ~ :a metodo de V al -
salva , estas re,m. e d" a. La fumoj estas 
inhalataj per kon ·e. en pirilo tra la buso 
kaj nazo en la daüro ...:e eK minutoj du fo
jojn en eiu rago. ·a· du ·ojojn êe eiu apli· 
kado estaS ne orre e "o,a·a· en la orelojn 
per la \ alsalva me ·o. :1.i uzadas la enspi
rilon dum ses sema· no~ ka, ree, se necese, 
dum la sama periodo - ses emajna inter
tempo La tempo durn kiu oni povas tiel 
_1:1-Zadi la en irilon deYas esti regata de la 
hirurgo po tuj kelkaj monatoj, por eviti 
rroblo ·adon. Enblo,-ado êiuspeca devas esti 
a e te obsen-ata kaj je la unua signo de pli
grandigo de la surdeco au de la bruoj devas 
e ti haltigata. 

Kiam ekzistas simptomoj pri ia densi 
ginta sekrecio en la timpano, ensprucigoj el 
malforta solvajo de natrio karbonata en tiun 
êi kavon kun aü sen trapiko de la timpa
na membrano, estas provindaj, sed en eiuj 
aliaj kazoj entimpanaj ensprucigajoj ne plu 
estas uzataj de la verkinto post sufiêe da 
provoj, kvankam li bone scias, ke multaj 
nbservantoj ilin rekomendas. Kiam trovigas 
evidente ia fluidajo (au muka, aü seroza) en 
la timpano, paracentezo povas esti necesa, 
sed ordinare plena trablovado donas pli bo
najn rezultatojn. Aliaj operacioj en la timpa· 
no, kiel ekzemple distraneo de la faldajoj en 
kazoj de tre markita retir igo, distraneo de la 
tende no de la ,, tensor tym pani", disigo de 
alg luigaj oj, eltranêo de la membrano kune kun 
la martelo kaj amboso, eltranêo kaj mo
vebligo de la piedingo provoj fari daüran 
truon le t. p. estas tre necertaj pri siaj efi
koj kaj nesuuêe kontentigaj, por pravigi 
ilian kutiman uzadon, krankam ili povas va · 
lori ee esceptaj kazoj. D:.im la trablovado ka· 
tetera la malYarmeco de la aero povas esti 
forigat_a per antaüa plenigo de la saketo per 
miksajo el du partoj de kloroforma vaporo 
kaj unu parto de ,aporo de sulfura etero. 
Kontrai:i orelsiblado la uzado de kontraüinci
tado sur la proceso rnastoj da kaj de stimu
lantaj gutoj en la orelo estas rekomendinda j. 
Oni devas provi elektran masagon en eiuj 
ka zoj, kie la aüdado ne rapide plibonigas. Gi 
pli ofte bone efikas kontraü la orelsib lado kaj 
la malagrablaj sensacioj, ol kontraü la sur
deco. La Yerkinto uza das frapadon de pisto, 
longa unu trionon de colo kaj la aplikado 
estas de unu triono gis tri minutoj. La uzado 
de la premo -tondilo ae L ucace kaj de la ele• 
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ktrolizo ne ricevis sufiee da sukceso por ku
ragigi ilian ge neralan aplikadon kaj la an
tau nelonge enkondukit a 11brolizino estas an
koraü en provado. 

2. Kuracado de la nazo kaj na
z0-fa ringo. 

La plej granda malamiko al la orelo en 
tiu ei stato estas naza kaj nazo-faringa ka
taro. Kat aro n do oni devas kuraci per la or 
dinaraj metodoj, kiujn ne estas necese detale 
priskribi, ekzemple per enflarado aü enspru
cigado (per vitra ensprucigilo au ensprucigilo 
de Higg inson), uzante normalan solvajon de 
natrio klorata aü a\ian salan solvajon kaj di
versajn sprucigajojn. Unu el ili. kiun la ver
kinto jam de longe uzadis profite, konsistas 
el 25 gis 50¾ miksajo de spirit o distil-pun 
gita kaj akvo. ê ia loka stato, dau riganta ka 
taron, deva s esti forigata, kiel ekzemple ade
nojdaj elll:reskaJoj (ee se ili ne su:fü~as pro
dulüi nazan obstrukcadon), nazaj polipoj , hi
pertroflajoj, troa svelado de la nazkonkoj kaj 
okaze alflankigo de la septo eble postulas ope
racion. La pro1'0 pri la ebleco de plibonigo 
de la audado, kiu povus rezulti senpere de 
la operacio, estas la eflko, produktita per tra
blovado. Kiam nenia plibonigado venas de 
trablovado, nenia pro11to al la aüdado laü la 
sperto de la verki lto kred eble sekv os la ope
racian forigon de obstruk coj en la na zaj ka
voj , krom eble pere per plibonigado de la 
nazka ta ro. 

Tiun ei cirkonstancon oni devas klarigi 
al la malsanulo, kiam tia operacio estas di
skutata. Cetere naza obstrukco ia ajn estas 
kontraüe ma je bona aliJado . 

3 . En la g en e ra 1 a k u ra c ad o oni 
devas celi la antaüforigon de la reokazo de 
kataro per tiaj rimedoj, kiel logado en seka 
klimato , ekzercado, fresa aero, varmaj b:moj 
k. t. p. Estas ankaü grave eviti malvarmajn 
au ma lselrnjn piedojn, trolacig on, malrruan 

enlitigon, tro grandan elmetadon de 1:1 kapo 
kaj vizago al malvarmegaj nntoj, kiel ekzem
ple dum motorreturado, kaj ankaü troan ta • 
bakfumadon kaj difektadon al la oreloj per 
laütaj sonoj aü per la eniro de akvo en la 
meaton akustikan eksteran aü en la tubon 
Eüstahian dum la banado aü lavado. Pri me
dikamentoj, la fero êe sensangeco kaj stri· 
knino ordinare havas bonan efürnn kaj hi
drargo kaj jodido de ka lio, zorge admini 
strataj, valoras êe kazoj de siflliso. Podag raj 
kazoj, kiuj estas akompanataj de kongestitaj 
statoj de la ore loj kaj nazo, postulas taugan 
generala n kuracad on. Eê se saj ne 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 ku11 akvo varmega post mar_
goj, kel.kfoje haras bonan efikon, kredeble 
pro fluado de muko, kiu estas produktata. 
Kontraü la orels iblado la bromidoj aü acido 
hidrob romika maldensigita (en dozoj da l ·2 
gis 3·6 gm. de la acid. liydrobromic . dil. 
Ph a r m. Br i t.) kun s triknino sajnas al la 
verkinto doni la plej efikajn rezultatojn. Tiu 
ei acilto estas speciale relrnmendita de Woa
kes kontraü orelsiblado pulseb atanta. L,a mal
utilo al la oreloj, kiu povas rezul ti per la 
uzado de kinino aü salicilo en grandaj do
zoj, ne devas esti forgesara. 

Ce neresanigeblaj kazo_i, en kiuj inter
komunikig◊ kun la malsanulo estas tre mal• 
facila, la provado de diversaj formoj de aii
dohelpiloj estas rekomendinda. La verkinto 
rimarkis bonegajn rezultatojn êe la malproksi
ma aüdado de inst rumentoj, konstmitaj lau 
la principo de mikrofono. 

Oni vidas do, ke la spertoj de la ver
kinto lin kondukas adopti nuntem pe entute 
iom ko nse rvativan pozicion ~n la kuracado 
de tiuj êi kazoj . 'L a plua progres o rei ultos 
versa j ne de plibonigitaj metodoj de diagnozado. 

A 

Post la Budapesta kongreso. 
Pasis la belaj tagoj de la kongreso. Ni 

veturis en Budapeston plenaj je esperoj, ni 
rel'en is kon vinki taj, ke niaj esperoj estas multe 
superitaj. e nur la sciencaj rezultato j povas 
juste kompari gi kun tiuj de iu ajn granda 
faka lrnn,·eno, sed ankaü nia akcepto de la 
hungaraj kolegoj estis tiel afabla kaj gastama, 
ke mi ekzemple, kiu êeestis êe multaj gran • 
daj naciaj lrnj internaciaj kongresoj, ne me
moras similan generalan kontentig on. Kaj ne 

nur niaj lrnlegoj, seJ ,.11kaü iliaj edzinoj, r-ili· 
noj, fratinoj k . t. p. partoprenis efikege en la 
klopodo reprezenti digne la proverban hun
garan gastamecon. 

La esperanta ku:nsido estis sukcesa, sen· 
dube . La sola fakto, ke ni povis unuigi en 
la granda salono de la ge neralaj kongresaj 
kunvenoj, donis al nia unua publika elpaso 
efektivan gravecon. Koregan dank on ni su l· 
das al la hungara esperantista kolegnro, pre· 
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cipe al d-ro ch w art z (kie earma edzi
no kunl aboris efike je la akce_ ado de la 
alilanda j esperantisto j ) kaj al agema. nefat i
gebla d-ro chat z, kies fer.oron ni eiuj 
admiris. 

Se io rnank is al nia kun,eno. g i estas 
tio, ke la propaganda efekw ne estas tiel su: 
fiee atingi ta, kiel Jau mia o inio estis eble. 

e nur mi, sed ank au aliaj samidea noj invi
tis nature niajn neespera nti_·ajn amikojn, 
supozante, ke oni klarig os al ·li en diversaj 
eefaj naciaj lingvoj la el n kaj gra vecon 
de Esperanto por la me ï in . La franca pa
rolado de d-ro Sc ha t z ne ~Jfieis por tiu ce
lo, êar ni êiuj observis, he la granda nombra 
de nees perantistoj foriris, kiam ili vidis, ke la 
sekvonta parto estos pure es peranta; kelkaj 
amikoj ankau esprim is al mi sian bedauron, 
ke ili ne sciigis pli mult e pri la movado inter 
kuracistoj kaj nekuracistoj. 

• 'i devas eiarn pripensi , ke la plej gran 
da nom bro de kolego j ne havas ian ideon 
pri Esperanto kaj ke e.;;tas necese veki ilian 
intereson êiumani ere · la intemaciaj medicinaj 
kongresoj pro ilia intermikso de idiomoj pre · 
zentas nesupereblan okazon por elvoki la kon
vinko n pri urganta neceseco de internac ia 
komprenilo. Ni esperantistoj kred[!s, ke tiu 
komprenilo jam ekzistas, sed aliaj au ne scias, 

aü ne kreè .:on, do ni devas klopodi. La-
tali per a i\ a paro lo por nia afero. _ · e .iir 
ni, ke ni ha ·is propagandiloj n. çre .o:n 
Presa jo Ka~ • a:--erkorbo estas por m ra~ ru
pitaj unu ~pi . .a kornb ino; la paro o 
dek fo' e çli. o. a litt:ro. 

Sen: ·e. _e mi konsentas tre ko_:e h. 
propono; ·e ·-ro S chat z, kiuj e as p 
kigitai e .a 2n-aua numero de ·. de K." 
rila te a: la e ~ont a kongreso en Lo o. o, mi 
deziras pliamplek sigi ilin, prop onan e. ke ku n 
la e (:er2J:.a k nv eno au, se eb e, kun ·enoj 
kombini • u ·asta bone prepa rita ro a ar do. 
Ni po ·as dis oni inter la divers lin ·aj Te ka
an oj ma:. ngajn pa roladojn pri la gra..-eco de 
espe ran o r med icino, ekze mp e por la in
tern a-· aj kong resoj, por resu mo~ e· medicin aj 
îuma. _;, _ or milit ista medicino , por Ruga K ru· 
co, r grandaj ban lokoj, por korespond o de 
in ema ·a: ·akaj societoj k. t. p . -i povas 

çres:in • rogra mojn en ama ütago de la 
kongr . kiam Cio estos preta kaj arangita 
kaj dis-en ilin al la alveninto j ku e ku n la 
unua u .ero de la kongresa jurnalo. Fe!iee 
ni harn empon , por pripensi kaJ diskuti eion. 
. li ine n ·r ion deziras, ke ni tro :u en Lon · 
do .. o ·e a àola n kolegaron kaj tiel bon egan 
ak ep:on. kiel en Budapesto. 

D-ro E . Rothscliuh (Aathen). 

La 4-a internacia kongreso de la medic,na gazetaro. 
(Budapest, la 27 -28-an de aiigusto 1909). 

En la du tagoj, kiuj antafüs la 16 -an in
ternacian medicinan kongres on la interna ia 
medicina Gazetara Asocio kunsidis en Buda 
pest. Kvankam mi jam skri bis iom prî gi en 
mia prikongresa raporto, mi devas tamen de
nove primemori gin, leginte detalajn notoj n 
pri gi en hungara medicina gazeto ,,Gy 6 g y
as z a t " , el kiuj sekvas, ke gi estas grava 
an kau por nia afero · tiujn ti notojn mi 
rnallongi gite resumos eï sube . 

La plej pritraktata temo estis la reklam 
komunikajoj t. e. raportoj pri favoraj pertoj , 
atingitaj per novaj med1cinajoj, raportoj, kiujn 
la aütoroj verkis laü mendo kaj por bonora 
no. Oni multe diskuti eï tiun demandon, sed 
ne pov is atin gi decidon êar ne estis precize 
difinebia la kompreno de rekJamkomunikajo 
kaj tial la demando restis malfermata. 

Pli grand a kaj ankaü pli grava esti la 
alia temo de la kongreso, koncernanta la pro
ponon de R a o u l B I o n d e 1. La hodiaiia me
dicina literatur o estas tiom Vasta kaj multlin · 
gva, ke e.;;tas :thsolute neeble komwmtiligi 
g;iajn rezultatojn. Precipe la medicina litera-

turo e a pli malgra ndaj nacioj devas suferi 
pro io. ke et giaj -plej valo raj verkoj restas 
nerimar!tira: kaj vekas nenies atenton. Kaj 
& ste en .:ùaJ scienco kaj literaturo estas dezi 
rinde, ke :a bonajo estu êie kaj rapide ko
nata kaj la malvalo rajo eie kaj rapide lau
merite rifuzita. La tiudirekta propono de la 
lerta kaj akravida generala sekr eta rio de la 
Gazet. Asocio celas, ke la enhavo de -êiu ·ko
mu nik aJo aperu post tiu ei en mallonga re 
sumo oficiallingva - do angla, franca au ger 
mana. ê mj medicinaj gazetoj estas alsendo· 
taj al centra oficejo, kiu el tiuj êi resumoj 
kunmetos apartan gaz eton, ekskluzive por la 
med' ina gazetaro, do iu komunikajo povas 
enigi tiamaniere en la mondlite raturon. Be-

aürinde la propono ne ukce sis en sia ori
ginala, simpla kaj laü ela formo . Post longaj 
diskutadoj la kongreso decidis, ke la resurnoj 
po,,as esti redaktataj ne nur en la cititaj ling
\'Oj, sed ,,en iu lingvo, uzata en in: 
ternaciaj interrilatoj ". 

Tio êi estas nun la afero, pri kiu mi vo 
las atentigi nian est\matan legantaron. Nia 
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kara esperanto estas ja la p!ej internacia, do 
kreita guste ankaü por tiu ei celo. Mi nun 
petas la est. kunfratojn, kiuj verkas ian lrn
munikajon por medicina organo, ke ili bon· 
volu uzi por la resumado eiam ekskluzive 
esperanton. Unue: tio ei multe utilos al nia 
afero mem, due : estas granda oportunajo kaj 

plifaciligo de la laboro por la aütoroj. Agante 
unuforme !au tiu ei 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 Ci resumoj, 
bavos plenan sukceson. 

D-ro R. Schatz. 

La · zemstva medicino en Rusujo. 

V. 

Estis jam supre rimarkite, . ke eia ku
racista belpo en zemstvaj ueastkoj kaj mal· 
sanulejoj estas live rata al logantaro tut e sen
p age. La s enpageco estas la plej grava 
principo, sur kiu estas bazita la tuta nun 
tempa zemstva medicino. Pli antaüe (tie kaj 
ie et gis nun !) la zemstvoj penadis enkondu· 
ki pagon por la kuracado. Kvankam la difi
nita pago 5-i'5 Spm. por la konsilo kun 
kuraciloj) povus sajni tre malkara, tamen 
f ak te ee tioma pago montrigis tro alta por 
kamparanoj kaj rezultigis baldaüan malmulti
gadon · de la màlsanularo en zemstvaj ambu
latorioj. T ial en la plej progresemaj zemstvoj 
oni jam delonge forigis la pagon, tre pravit 
opiniante gin malutila kaj maljusta kontraü 
la kamparano, kiu entute portas sur siaj sul

. troj preskaü la tutan pezon de l' imposta 
sargo. 

La dua eefa principe, kiu gvidas la ku
racistojn ee iliaj provoj perfektigi la medici
non en zemstvoj, es!:as la celado alproksi
migi 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 
kuracista helpo gis nun au ne ekzistis, aü 
estis for~ovita tre malproksimen. Se en iuj 

· zemstvoj la radio de medicina ueastko atin
gas 50 verstojn (ekz. en la stepaj gubemioj) 
kaj malebligas ian ajn racian kuracistan hel
pon, en aliaj zemstvoi tute kontraue ,,la reto 
de medicinaj ueastkoj" estas tiel densa, ke 

· unu malsanulejo de alia staras tre proksime 
(5- 7 verstoj). Dank'al senpageco kaj iom
post- ioina · alproksimigado de medicina hel
po al la lo~antaro la lasta tre baldaü al
kutimigis sin kuracigi en zemstvaj malsanu
lejoj ee en tiuj kazoj, kiujn antaü nelonge gi 
mem konsiderfs kiel malgravaj. La kampa
ranoj ee komencis preferadi 1 a I a ü scie n
e a n k u r a c i s t a n h e I p o n al la malklera 
kaj ofte malutila ,,kuracado" de fus-kuracistoj 
(,,znahari", ,,kolduny", ,,Septuny"), kiuj iam 

(Fino). 

1 
estis la solaj sanigistoj en la kamparo. La 
pligrandigita alfluo de malsanuloj treege mal
faciligis la laboron de kuracistoj, farinte gin 
iafoje et malmulte fruktodona *) . Tamen tiun 
,,embarason de la riêeco" oni faciligas, invi
tante duan kuraciston tien, kie la ambula
torio farigis tro grandnombra, aü malfermante 
novajn medicinajn punktojn. De socia me
dicina vidpunkto guste la multnombreco de 
la preterpasantaj antau la kuracisto malsa
nuloj estas cirkonstanco ne plene mallavora, 
ear gi ebligas al li per gustatetnpa izolado 
qe dangeraj infektaj malsanuloj (sifilisuloj, 
tifuloj k. t. p.) antaugardi la logantaron kon
traü epidemioj, aü tuj komenci la kontraüba
taladon . kiam la epidemio jus naskigis. Certe 
tamen kiel idealan staton oni opinias tian, 
kiam la kuracisto havas eblon dediti al êiu 
malsanulo la plej grandan kvanton da tempo . 

VI. 

Tiaj estas en generalaj trajtoj la organizo 
ka j funkoiado de zemstvaj medicinaj uêast
koj, kies agado, kiel oni povas rimârl<i, en
havas klarajn sociajn elementojn. Sed la so
cia-saniga karaktero de la tuta distrikta zem
stva medicino plej bone elmontrigas en la 
organizo kaj agado de gia centra direkta or
gano, t. nom. ,,sanitarnij sovjet " (sanitara 
konsilantaro ). Tiu êi lasta ekzistas preskaü 
en êiuj zemstvoj kaj p1 ezentas kvazaü apar
tan komision êe la uprava. Kiel membroj en 
,,sanitaran konsilantaron" eniras: 1. la voê
donantoj (,,glasnije"), speciale por tio elekti· 
taj de zemslvaj sobranije · 2. êiuj kuracistoj, 
okupantaj ian oficon en distrikta zemstvo; 
3. bestkuracisto kaj ,,sanitara kuracisto", kiuj 
estas servantoj de gubernia zemstvo, sed lo · 
gas konstarite en distrikta urbo kaj 4. la 
kuracistoj de najbara zemstvo, en kies medi-

') Ekzemple en certaj tagoj (festoj, foiroJ, baza
ro) unu kuracisto en la daüro de 4-6 horoj sen in -
terrompe akceplas de 100 gis 200 (~ic 1) malsanulojn ! 
Estas dubeble, eu oni pavas paroli pri ,,lruracado" en 
similaj okazoj. 
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cinan uèastkon eniras vilagoj de respektiva 
distrikto. Uprava de v e èeesta kaj partopre
nas la okupadojn de an. kon:.il., sed ne ha
vas la rajton de d e i iga voCdona
do. Krom tio, en iuj zemslvoj membroj de 
,,san. kons." estas ankaü la reprezentantoj 
de subhiru rgo-akusistina persona ro. 

La lrnnsidojn de .,sanitara konsilantaro ", 
kiuj havas lokon laii bezono 6-1 2 fojojn 
dum la jaro, prezidas ordinare unu el ,,glas· 
nij"-mem broj de ,,san.kons.", de-1initap or 
tiu èi posteno de zemskoje sobran je, do iafoje 
unu el la èeestantaj kuracistoj , elektita per 
voêdonado. El nombro de kura cistoj oni elek
tas ankaü wrn aü du sekretar iojn, k iuj kon
dukas la protokolon de la kun sido. 

L1. ,,sanitara konsilantaro" (sanitamij so,·
jet ) havas la èefan taskon starigi la funkcia
don de distriktaj medicinaj ueastkoj ·a.1 per
fektigi la distriktan zemstvan medicinon en la 
plej vast a senco de la vono. Celante konte n
tigi la sanitara-rne dicinajn bezonojn de èiuj 
partoj de l'ujez io je egala grado, la .,sar.. 
kons." klopodas pri malfermado de novaj mnl
sanulejoj aü ambulato ioj en· tiaj lokoj, kie la 
kuracista helpo esta Ire malproksima de la 
logantaro aü gis nu n estis nekonvene stnri
gita. Per belpo d'! sanitara kuracisto gi ella
boras generalan por la tula ujezdo projekton 
de la ,, reto de kura cejoj ", pri pensas planoj n 
por nove malfermotaj aü rekons truotaj mal 
sanulejoj k. t. p. Detale trarigardante la kal
kulraporto j n de kur acistoj, la ., san. o,•jel." 
konatigas kun la efektiva stato de è:u mal 
sanulejo , pripensas g iajn mankojn kaj bezo 
nojn, kaj poste fara konkludon pri tio, kiaj 
bezonoj kaj postuloj de tiu au alia malsanu 
lejo devas esti kontentigitaj en la plej prok
sima tempo. Por tiu celo la ,,san. sovjet" kun
metas provbudgetojn por eiuj malsanulejoj de 
la ujezdo kaj starigas decidojn klopodi pri la 
monhelpo antaü la guhernia zemstvo, kiam la 
projektotaj elspezoj superas la financajn ri
medojn de la distrikt a zemstvo. ,,San. sov." 
prizorgas ankaü la bezonojn de medicina kaj 
cetera sei·,·anta personaro de la malsanulejoj, 
klopodant e pri la plialtigado de ilia salaj ro, 
pri la eiujaraJ forperme soj por ripozo, pri la 
havigado de senpa gaj logejoj, pri la starigado 
de pensiaj kaj 1sekuraj kasoj; unu vorte, la 
,,sanit. so, ·." d•.:J1êas sufü~e multe da atento 
al la demandoj pri ,. vkondiêoj de la tuta ser
vanta ro. ,. San. sovjet" mult e sin okupas je 
epidemioj, kiuj :iperas en la distril{to; do dum 
la gran-:laj kaj pereigaj epidemioj, kiel Îlolero, 
kiu minacas ricevi karakteron de pandemio, 
oni ellaboras antaüe vastan kaj regulan pla
non por Jaücela kontraübata lo kontraü tia in
fekta malsano kaj starigas per pero de cen-

tra medicina ors:r o de la tuta gubernio (,,gu
bernia ~ara kon ilantaro " kaj ,,sanitara ofi
cejo" in '"m a~jn kun eïuj aliaj distriktoj de 
la gubem:o. Dank' al partoprenado en san. 
so\·. e e tlnrracisto oni ne malofte pripen 
sas ri.me o~n por batalado kontraü la speciale 
bes aj epizootioj kaj a parte pri tiaj , kiuj po 
Ya infek i la homojn (maleo, karbunkulo 
~ibe. ·a cero] k. t. p.). Per helpo de sani

tara kuracisto la ,.san. sov." prenas sur sin 
prijuga don de demando j pure hlgienaj, aü 

saniga-so ciaj, kiel ekzemple sanitara stato de 
zemslvaj popolaj lernejoj , plibonigado de hi
gienaj kondiêoj de produk tado en fabrikejoj, 
havigado al la logantaro de puraj kaj sane
caj putoj k. t. p. Do la "san irara kuraci sto" 
estas ankaü la perulo inter la disrrikta sani 
tara konsilantaro (sani tarn. so -~et kaj gube r
niaj medicinaj organiz oj. Ce ere, por tiu êi 
celo oni elel{tas èiujare an aü kura iston -de
legiton el la anar o de ,a di: r" ra an . sov
iet, kiu eniras kiel plenraJta membro en gu
bernian ,, sani tamij so ·jet'on ~. 

Unu el la plej gra ·aj · ioj de sanit. 
sovjet estas gia raJ-o baloti la kandi datojn 
sur novajn au ·akamajn ruracistajn serv
lokoj n. Tiun ei rajron !a di trikta sanitara 
konsilanta ro pena ·a ·am ekuzi plej laücel e, 
elektant e la koiegoJ , aù ~ fi"e famajn en 
zemslva kura is a mon o aü tiajn. kiuj ape
rigis iajn merimjn. Dan ··at ·aspeca 17artefa ra 
selekto" en Ru ujo :am de longe formigis pli 
malpli sam peca · aso de zem~t,·aj kuracistoj, 
kiujn oni h.7.I:imi kon~ideri kiel servis
t o j n de soc i a de...-o. Sed dum la lastaj 
du dek:jaroj - mi tion i ne ka§os - la afero 
iom. sangigis, èar la elel{toj n de zemstva ku
racistaro (kaj eè de èiaj servantoj de zem
stvo) forte influas la registaro . Lau speciala 
11zemstvara !ego" ( ,zemskoje poloJenie") èiu 
nova servonto de zemstvo devas ricevi san
kcion de guberniestro. Pro tio la nomoj de 
kuracistoj, elektitaj de sanitara konsilantaro 
kaj a p r o b i t a j d e u p r av a, estas alsen
dataj al guberniestro, kiu povas malaprobi la 
elekton, kiam li opinias la elektitan personon 
nesullêe ,, politike bonintenca". Tia speciale 
rusa strangajo tre ofte multe malutilas la afe
ron, ear iafoje la ueastlrn lrnj la malsanulejo 
longdaüre restas sen kuracisto, nur pro tio, 
ke al la guberniest ro ne plaêis aprobi la 
personojn, ne meritintajn ,,lian mo§tan kon
fidon". Cetere, ne nur la registaro, kiu laü 
la !ego havas rajton kontroli la aferojn de 
zemstvoj, sed ankaü la upravoj mem elikas 
ofte fortegan premadon sur la agadon de sa
nitaraj konsilant noj . Kvaokva m, kiel estis 
jam rimarki te, la upravo partoprenas la kun
sidojn de ,,san sov." nur kun la rajtocte 
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konsilanta voedonado, tamen la deci
doj, kaj dekretoj, ekstarigitaj de tiu êi las
ta, ne estas devigaj por la upravo. 
Gi pavas ilin sekvi, kiam gi estas konsenta 
kun la konkludoj de sanit. sovjet aü ilin ne 
akr.epti kaj agi, kiel al gi plaêas. Tia stato 
prezentas tieldi.re la ,,Ahiles'an kalkanon" de 
la sanitara konsi lantaro, êar tre ofte la plej 
laücelaj kaj necesaj giaj proponoj kaj planoj 
renkontas la malkonfldan aü eê malamikec&n 

· akcepton êe malprogresemaj aü reakciaj upra
voj . En kelkaj zemstvoj ne ekzistas eê ia 
similajo de ,,sanitara sovjet" ; tie la upravoj 
mem êion arangas kaj senlimigite mastru
mas. Tamen kie la san. sov. funkciadas, gi 
ludas tre estimindan rolon de centra kolegia 
organo, kiu spirite dire kt as kaj m o
rale k o nt r o 1 as la tutan distriktan medi · 
cinon. Ôujare, antaü la kunveno de zemskoje 
sobranje, la ,,san. sovjet" kunmetas detalan 
raporton pri la medicina parto en la distrikto. 
Tiu êi retrospektiva raporto enhavas : 1. scii-

gojn pri la funkciado de malsanulejoj kaj pti 
iliaj bezonoj ; 2. provbudgetojn por la sek
vanta 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 ferfektigado de: 
distrikta medicino. 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 de
pendeco de ,,sanitarnij sovjet" de la upravoj, 
gi prezentas ja efektivan ,, plej altan spiriton" 
de la tuta zemstva medicina or&anizo kaj pro 
tio inter la kuracistaro Judas la rolon de la 
plej alta aütoritato . La plej sociemaj ~ura
cistoj êiam 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 êiunaciajn aütorojn alsendadi al 
ni aütoreferatojn de iliaj verkoj J.;aj artikoloj, 
kiel ankaû ni petas la diverslingvajn referan· 
tojn alsendadi samtempe Esperantajn tradukojn 
de iliaj reforatoj. La Red akcio. 

Interna 1nedicino. 
Pa u l Clais se. Kuracado de pulma tu

berkulozo per arteiarita pneümotorako (Me
todo de Forlanini). (La Clinique 1909 n ro 
35). La kuracado de ostaj, artikaj aü visceraj 
tuberkulozoj entenas 2 indikojn: unue, oni ne 
d.eva!'l 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 generalan staton . 
vis nun ee la pulma tuberkulozo oni uzis 
nur la duan parton de kuracado; sed kelkaj 
okazajoj, nature alvenintaj, ebligis starigi me
todon de loka agado. 

Metodo de Forlanini,: Indikoj de 
la metodo: nur por unuflankaj lezioj kaj êe 
nealkreskinta pulmo. 

Iloj : 1-e Produktilo de azoto aü prefe
rinde tuboj da premegita azoto (azoto tre mal
rapide resorbigas). 

2-e Kolektilo, nove elpensita kaj ebligan
ta koni la kvanton kaj la premon de l'azoto, 
injektita en la pleürokavon. 

3-e Instrumeataro por punkcio: tubopi· 
kilo, fiksita sur trikonduka krano, el kies 
aliaj kondukiloj unu komunikas kun la tubo 
da azoto, la alia kun ensprucigilo, uzata por 
eltiri sangon (kiam oni pikis la pulman histon) 
aü troan azoton. 

Operacia maniera: oni <levas trapiki la to
rakan parieton sen lezii la pulmon. Tio estas 
ebla, agante malrapide kaj rcgule . Tuj kiam 
azoto alvenas en la pleürokavon, tion montras 
la manometro de la kolektilo. Oni agas same, 
kiel êe torakocentezo . Por la unua injekto su
flêas nur 200 cm3, êiukaze oni injektas ne 
pli, ol 400 cm3, ne malpli, ol 100 cm 3• Oni 
povas rekomenci êiudutage aü êiukvartage, 
gis kiam per radiografio oni vidas la plenan 
kuntirigon de la pulmo. Oni devas atente 
observi la pneümotorakon, por obteni konten
tigajn rezultatojn. Kutime la bonaj eftkoj vi
digas tuj de la komenco de la kuracado. Fine 
ni devas diri, ke kelkaj kornplikajoj pavas 
okazi: subhaüta emfizemo, dispneo, tahikardio. 

Per tiu metodo rnultaj resanigoj estas 
konstatitaj de Forlanini, Murphy, Lemke k. c. 

R. Badert. 

Nicolle, Comte kaj Conseile. (Pa
rizo). Komunikebleco de ekzantema tifo per 
korpa pediko. ( Acad . des sciences. 6 sept). 
El la eksperimentoj de la aütoroj ee simioj 
rezultas, ke la ekzantema tifo estas komuni-
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kebla ne per pero de kuloj, puloj aü cimoj , 
sed nur per pero de p~dikoj· de' la korpo. 

Tio êi klarigas, kial en Algerio nur Ara
boj, kiuj estas treege malpur aj, precipe la mi
zeruloj, estas atingitaj de la rnalsan-0, dum 
eüropanoj estas netusitaj, krom desinfektis toj, 
kiuj kontakt igas kun la Yestoj desinfek totaj. 

· D-ro L. J. 
A. R. Doche z Enzimoj proteolitikaj kaj 

an!ienzimoj rn normala kaj patologia flui
dajo cerbo-spinal1:1. (The journal ,f experi
menta l medicine 1909, n ro 5). L·t eksperi· 
mentoj de la aùtoro vidigas, ke la fluidajo 
cerbo-spinala okupas pozicion unuopan inter 
la fluidajoj '1e korpaj kavoj . Gi enhavas nor
male nek enzimojn nek antienzimojn, dum 
la sang o, de kiu tiu êi fluidajo devenas, am
bau posedas . En la ango superregas · antien
zimo super enzimo tiel, ke r,roteolizo ne olrn -
zas (escepte, se per acid aldono la antieca 
povo estas forigita) . Patologie aperas en 0ui
dajo cerbo -spinala enzimoj kaj antienzimoj. 
Same êe inflamo de aliaj serozaj membranoj 
superas antienzimoj en la sero eksudita kaj 
limigas la proteolizajn enzimojn de la leùko
citoj. Sed êe infekto meninga per diplokok· 
lrnj lancetojdaj aü slrer tokokko j mukozaj 
estas ofte observata libera enzimo, tamen ne 
ea la meningi,o epidemia. ajnas, ke nur en 
la fruaj stadioj de meningito epidemia iomete 
da antienzimeco êeestas, sed gi malaperas 
tre rapide. Tio èi klarigas al ni, kial la infe
kto akuta estas tiel fortega êe la Weichset
baüma meningito, precipe . ke ank aü la nor
mala fluidajo cerbo-spinala estas tute libera 
de iu aritienzimo. Ne inflamaj transudatoj 
en la spaco subdura posedas plig·randigitan 
malakcelecon; tial intermiksa aga do okazas 
kun la antikorpoj de la fluidajo cerbo spinala. 
·êe la tiel nomata meningito seroza tio êi ne 
okazas. êe Îlronika meningito (ekz. tbk.J la 
enhavo je antienzimoj esta s mezegrada . 

Ensprucigo subdura de antimeni ngita 
sero êevala ne pligrandigas la antienziman 
efikecon de la spinala fluidajo, kiu estas ella
sita 24 horojn poste. D-ro S. Kanner(Galaco). 

P. G. Heinesrnann kaj Ma r y Hef
f e ra n (Chicago). Studoj pri la bacilo bulga
rika. (bac. B'Jas-Oppler, Massol) . (Joi-wnal of 
infect. clisc:ases 6. vol. 3 . 1909. ) Tiu êi ba
cilo esta s jJ.m rdwm~ndita de îvlieênikov par 
la prt::paro de acidl tkto higiena. La aùtoroj 
montras, ke la è :esto de tiuj bakteriojen kel
ke da homaj ek:;krementoj ne devas esti kon
siderata kiel pruvo de ilia alklimat igo en la 
digestintestoj. Ankaii ilia èeesto en la sa
livo estas favora por dentdifektigo. 

D-1'0 S. Kanner (Galaco). 

Tom o m' i t su W ut ~ b i k i (To kio). Leu
kocitoj kaj baktericidaj substaacoj. (Jou .. rn. 
of. inf. dis. VI. 3 - 1909). La aütoro ne 
trovis en la korpo de leùkocitoj mono - aü 
polinuklearaj iun substan on distingan, kiu 
estus simila al aleksino aii al komplemento. 
Dube estas, êu leükocitoj en i portas iun 

· subst ancon baktericidan. kiel bakterioj endo-
lizinon . D-ro S. Kanner (Galaco). 

Guth rie ::\Ic-Connell (St. Louis). La 
bacilo tuberkaloza en la lakto. (Jonrn. of. 
infect. dis VI. wl . 3. 1909). El la kulturoj 
de la aütoro vidigas, ke ekzistas kontrasto 
inter la bacilo tuberkuloza homa kaj boya. 
Samtempe la aücoro informas nin, ke li po
Yis je unua fojo izoli el la lakto de bovino 
bacilujn tuberkulozaj n cerce homtipajn. 

D-ro S. Kanner (Galaco). 

Pediatrio. 
Sero antidifteria kaj erisipelo. · En ,, Vo

êo de Kuracistoj" 1909 n-ro 4. D-ro Braile
anu petas, ke oni kornuniku la rezultatojn de 
kuracado de erisipelo per injektadoj de sero 
antidifteria. Kun granda plezuro mi plenu
mas la peton de mia kolego. 

Mi ekprovis tiun êi rimedon êe du mal
sanul oj kaj, domage, malsukcese. Unu mortis, 
kvankam mi injektis 2 dozojn da forta sero 
antidifteria en 24 horoj kaj la dua restis sen 
iu ajn sango. Daùrigi la prova<lon mi ne povis. 
D-ro Perott, Ordinatoro en It-kuck - milita-

1nalsan1ûejo. 
A 

Hirurgio. 

F ris ch (Vieno). Tendovaginito krake
tanta (crepita11s). (A rch. f klin. Chirurgie. 
Vol. 89 ka). 3). La kiaketanta tendovaginito 
estas plejofte peritendenito en la ekstersino
viala parto de la tendeno. La plej ofta lokigo 
de la ekmalsanigo . estas tiu parto de la ten
deno, kiu êe la muskolaj movoj estas pleje 
sova ta kontraü la êirkaüajo. Predisponitaj es
tas tiuj tendenoj, kiuj dum la glitado estas 
abnorme premataj de la najbaraj organoj. La 
mikroskopa ekzameno vidiga s en la komen
ca stadio serozan infiltron kaj fortan hipere· 
mion de la êirkaiitendena histo, poste kreigon 
de vazoj kaj amasigon de rondeeloj . La ten
deno mem, precipe gia suprajo, montrigas 
sen sanga. Kiel kaüzaj momentoj ap:eras unu
avice trostree go aü forta tirigo, krom tiQ 
okazas la malsano post ordinara kontuzo kaj 
êe reümatismuloj ankaù spontane. D-ro Fels. 

Bo r nait-Le g u e u le. (Parizo). Ago de 
la radioj X êe la kankro de la mamo. (La 
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Tribune médicale 25 sept.). La radioj X de
truas la êelojn sanajn au patologiajn, kiuj 
havas la plej gra ndan repr oduktemon . Ce kan
kra tumoro ili malaperigas la neoplasmajn 
êelojn kaj favoras kreskadon de la lrnn iga 
histo. 

La eelaj lezioj estas proporciaj al la kvan
to da absorbitaj radioj X. La degenerado pro
g resa das de la suprajo al la profundo. 

La radioj X, bone dozitaj, okazigas kom· 
pletan detruon de êiuj êeloj de supra ja epitelio 
mo !au tridekmilimetra profundeco. Trans 
tiu ei limo, kaj malgrau la sajna resanig o, 
oni trovas en la hipode"rmo kankrajn êelojn 
netusit ajn en la stato de ripozo . 

Do la· radioj X efikas êe la su pra$ aj kan
·kroj kaj pavas . ilin tute mnlaperigi kondiee, 
ke oni daurigu la kur acadon ;:-er tiuj radioj 
kellrntem pe post la klinika malapero de la 
kankra tumoro. · D-ro L. J. 

Mau c 1 aire. (f arizo). Bismutizado de 
fisiuloj por be]pi al la diagnozo. (Arcli . gen. 
de chir. J11,illet 1909). La aiitoro uûs tiun 

-rimedon êe diversspecaj kazoj de fist uloj. e 
·fistule de tuberkuloza absceso, la enspruci go 
de bismut o perme sis al la radiogra fio vidigi, 
ke la fistulo kondukis al la flank a faco dê la 
tria vert ebro lumbala. Tranêo konvena ebligis 

· elskrapi la lokon nekrozigint an de la vertebro. 
· D-ro L. J. 

Marakvo izotonika, aütoklavita en Îti
rurgio. La bonaj rezultat oj, atingitaj dum 
tiuj êi lastaj jaroj per la marak vo izotonika 
(Plasma- de Quihton ) instigis min uzi gin por 
miaj mal sanuloj , Anstatau aplil<i la marakvon, 
àsepsigitan nur per Îlltrado, mi serêi s atingi 
pli bonan asepsecon per la varmeco. 

Dank 'al procedo, elpensita de la doktoro 
Rich a rd, direktoro de là muze o oceanografia 
en Monaco, mi povis as epsigi la rnarak,on 
per autoklavo (15 minutoj je 115°1, ne san
gante absolute gian klarecon kio gis nun 
est is · konsiderata kiel ne~bla. 

La ·procedo, tre simpla, konsistas en tio, 
ke oni pasigas fluon de addo karbonika - en 
la akvon, ant i:i ol meti gin en autoklavon. 
Tre màlgranJ .1 kvanto da acido karbonika 
sufi êas. Tiu ei acido, estanta jam normale en 
la mar~kvo kaj neniel toksa en ~re malgran
da dozo, ne povas esti n1alutila por la orga 
nisi110. Antaü ol uzi la akvon, tiel preparitan, 
m[ eksperimentis gin êe hestoj . La rezultato 
de la eksperimentoj pruvis, ke la akvo, mem 
en tre grand aj dozoj kaj injektita en vejnojn , 
ne nur es tas ne toksa, sed ankau tre utila, 

Mi uz is la marakvon izotonikan autokla -
vitan ee 29 kazoj . Tiu êi medikamento sàjnis 
al mi efika êe 23 kazoj kaj neefika êe 6 ka-

zoj, sed tiuj êi estis supermezure gravaj. La 
kuracado est as sendolora . Mi observis tre mal
ofte febron (ses fojoj n êe 508 injektoj ), en 
du kazoj erupcion rugan kaj en unu kazo 
svitoj n. 

Konklude mi povas diri: La marak vo 
izoton ika aiitokla vita faris grandan servon al 
mi, kiam mi volis fortigi la organismon. Gi 
estas bona mecjikamento, efika kiel la mar
ak~·o filtrita de Quinton, sed pli utila, ol 
tiu t':i, êar gia preparado estas pli facila, gi 
kostas rnulte malpli kaj êar gia asepseco 
estas absoluta, oni pa vas injekti gin sentime 
en vejnojn, pliigante tiel la potencon kaj la 
rapidecon de gia efiko ee la kazoj tre gravaj . 
D-ro Cailtaud, êejhi rur giisto en "la hospitalo 

Princo Albert en Monaco. 

Ginekologio kaj obstetriko. 
Ut hm ë, 11 e r (Osnat>rück) ( Centralblatt 

Jiir Gynaekologie 1909 n-ro 38). Aldono al 
terapio de eklampsio. S·en gravedeco ne 
ekzistas eklampsio, tial la grave deco estas 
la kai:izo de el<lampsio. ~enio malhelpas, ke 
la atakoj eklamps iaj okazu ofte post nasko 
de ido. La veneno, kiu cirkulas en la sango 
de malsanulinoj, povas esti ko mparata kun 
aliaj venenoj, kies agado n havas tujari efi
kon, sed, kiel el{zemple êe «Üo bolo, ofte ,post 
iu tempo. De tiu êi agado de veneno, kies 
naturo ankorau ne etas konata, deve nas êiuj 
simptomoj de eklampsio, svelajoj de êiuj te
ksa.îoj muskolaj, cerbaj k. t. p. Lau tit:1j teo
riaj pripensoj U. agas praktike kaj atingi s 
mirindajn rezultatojn . Antaü êio oni devas 
zorgi pri plej frua, kiel eble, malpleni go de la 
utero . Tion fara s nun êiuj ak us istoj. La dua 
tasko estas elkonduki el la organisme plej 
grandan kvanton de la veneno, cirkulanta en 
sango, per distranêo de la braka vejn o. La 
forpreno de 300 400 kcm. neniom helpas, 
oni devas ellasi tiom da sango , gis Jau pul
sado de arteri o oni vidos, ke la plua perde 
de sang0 estus dangera rel<te por ivo. En 
urm kazo U. torfluigis 1250 kcm , en alia 900 
kèm . düm 15 minutoj. 

La terapia efiko estis mirinde bona. 
D-ro Skatkowski. 

G e orges Ho u te 1 et te. Placento pre
via centrala. ( Tours Médical 1909 n-ro 8). 
Lau siaj spertoj la aiitoro aligas al la opinio 
de la gern'lanaj akusistoj, kiuj konsilas êe 
placenta previa centrala, diagn'ozita dum gra
vedeco, fari Ceza rtran êon . El la statistikoj 
rezultas, lœ ee la Cezartranêo morto okazas 
en 10°10 êe patrinoj kaj en 6% êe infanoj, 
dum plaçento previa <::entra la okazigas eft 
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70¾ morton de la patrino kaj en 50¾ n1or-
ton de la infanoj. R. Badert. 

Malsanoj hautaj kaj veneraj. 
E. Roth s chu h (Aachen). La interna 

terapio de sif1liso. (Folia Therapeutica. Lon
don, 1909 Jan. ). La interna kuracado de 
.r;iflliso ne estas tiel forlasita, kiel ofte sajnas; 
la autoro, kiu ne nur observas pacientojn el 
plej diversaj landoj de la tero, sed faris mult 
jarajn studadojn de la malsano en la tropi
lrnj 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 relativ a praa va imu 
nizo la simptomoj ne estas tro seriozaj. Ge
nerale oni povas diri, ke en ~udaj regionoj, 
kie la infekto estas tre komuna de centjaroj, 
la interna terapio sufleas; kontrai:ie en nor
daj landoj ni bezonas pli efikajn metodojn, 
kiel la hidrargozajn enfrotadojn k. t. p. Al 
la bone konataj rimedoj de bidrargo kaj jodo 
la b.emia industrio aldonis multajn novajn kom
binojn, kiujn ni devas rekomendi nur post lon
ga observado kaj kritiko. La autoro uzas 
sukcese sozojodolan hidrargon kaj jodivalon, 
se la antikvaj formuloj, k i uj est as an k o
r a ü la plej bonaj, escepte ne sufiC:as. 

Diagnostiko. 
M a x He r z (Wien) . Nova kaj simpla 

mezurilo por sangpremo. La nova mezurilo 
por sangpremo (Fig. 1.) konsistas el glasa 

Fig. 1. 

tubeto kun guma saketo je maldikaj parietoj, 
enhavanta aeron. Ambau estas kunigitaj per 
guma tubo. La glasa tubeto estas en unu 
ekstremajo fandfermita kaj enhavas guton da 
hidrargo, kiu servas kiel pisto kaj montrilo. 
Se oni kunpremas la guman saketon, la aero, 
en gi entenata, pu •as la guton hidrargan kaj 
sovas gin en la direkto de la fermita ekstre- · 
majo de la glasa tubeto tiom longe, g ts en 
gi la sama premo farigas, kiel en la saketo. 
La pozicio de la hidrarga guto estas legebla 
sur skalo kaj montras la gradon de la uzita 
premo. La kunpremilo, kiu en aliaj mezuriloj 

por sangpremo estas bezonata, tie ei estas 
superflua. 

En Fig. 2. estas prezentata la maniero 
de la mezurado de sangopremo. La mano-

Fig. 2. 

metron, t. e. la glasan tubon, tenas la pa
ciento mem kaj nome kiel eble plej horizon· 
tale. La guma S!lkcto, aplikata malantau la 
manartiko eirkai:i la autaubrako, estas êir
kautenata per la dekstra mano; la fingroj 
de la maldekst -a mano palpas la pulson ra
dialan. Oni lrnnpremas la saketon per gra de 
kreskanta prerno, g is la pulso radiala mala
peras; la prerno, kiun tiam la manometro 
montras, es 'as la premo sistola de la sango. 
Oni povas tiun êi mezuradon dum unu mi
nuto kelkajn fojojn ripetadi, okazigante re
foje la aperadon kaj malaperadon de la pulse 
per malfortigado kaj plifortigado de la premo. 
La diastolan premon oni rekonas lai:i la su 
bita malpligrandigo de la pulso rad iala. La 
instrumento, en mola leda skatoleto lckita, 
estas oportune portebla en la poso de la vesto . 

D-ro S os. 

C harles r icolle. Pri la tekniko de 
la esplora punkcio de lieno. (Bulletin de la 
société de Pathologie Exotiqiie 1909, n ro 7). 
La punkcio de lieno farigas necesa por la 
prakti ko, êar g i ebligas, eê sola, la diagno 
zon de Ka la-Azar, kiu povas okazi ankau en 
Ei:iropo. La liena elpumpeto, senregule mani 
pulata, ne estas sandangera kaj iafoje gi mon
tras sin senvalora. Tiujn êi ambai:i malagr a
blajojn oni antauvenas lau la opinio de la ai:i
toro per la uzado de tre maldilrnj sprucpiki 
loj. Grandkal ibra sprucpiki lo elsuêas pli multe 
da sango kaj malpli multe da substanco or
gana · tre maldika estas plene stopata per 
malgranda cilindro de orga na histo, ne kun
preninte eê guton da sango, sed sufice da 
hista fluidajo, por fari 3 aü 4 frotajojn sur 
vitrotabuletoj. Ankaü por meti en germigajn 
kulturojn tio estas utila. Maldikaj pikiloj evitas 
plie sangvazojn . T iel same oni ne uzu pla
ten-iridiajn pikilojn, kiuj dissiras la histon 
nek la uzitajn au rustig intajn, êar ili malde• 
likate pikas . La plej bonaj estas delikataj 
novaj pikiloj el sta lo. Ankau la sprucigileto 
mem devas esti seka, ne enhavante guton da 
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akvo, kiu povus sin miksi kun teksajeroj. 
Oni do sekigas la pikilingon super Bunzena 
gaskrano au en la seka kovsrank o. Ce in
fanoj kaj bestoj oni devas precipe zorgi pri 
ilia füma senmovebligo. 

G. Schneider aldonas i"imarkon, ke ee la 
infano estas krom tio malfacile igi, ke la spi 
rado estu nepre tute prokrastata dum La es
plorpiko, ear alie lieno moligita povas esti 
dissirata per la movadoj diafragmaj . 

D-ro S. Kanner (Galaco). 

F. Ma 1 m ej ac. La frutempa diagno
zado de tuberkulozo. (Presse médicale 1909, 
H-ro 76). La urino de la pulmaj tuberkulo
zuloj, kiuj ne estas uzintaj de kelka tempo 
medikarnentojn, posedas la econ, ke gi estas 
acida kaj ke gi tre longe ko:1servas êi tiun 
econ, starante nelrnvrita en la aero, se gi 
estas elprenita je asepsa mnniero. êe la 
tuberkulozuloj de la unua grado la urino ha
vas meznombre la acid·titron O 7 kaj sin 

konservas acida 17 tagojn, ee la dua rnalsa
neca grado gi montras acidtitron meznombre 
1,0 kaj daüras acida 26 tagojn, ee la tria 
grado gi supreniras gis acidgrado 2,2870 kaj 
senacidigas nur post 40 tagoj. 

Aliaj malsanecoj, pree-ipe pulmaj kaj 
bronkaj, ne havas tian urinon. 

êe diabeto kaj tifo Ebertha la urinaci
deco persistas nur 9 tagojn, ee aliaj malsane
coj ee nur 5 tagojn . 

Tiu do persisto urinacideca povas ankaü 
esti uzata kiel tre frua simptomo, antaüiranta 
la l{larigit.an pulman tuberkuloz-on. Jen 1a me
todo de la aütoro por determini la acid titron : 
10 cm ~ da urino estas versataj en glason 
platfundan kaj oni aldonas 50 cm 5 da akvo 
distilita neütralega. Al tio oni aldonas plue 
tri gutojn da 1 ¾ solvaJo fenolftaleina. 

La tuto estas titrata per 1/10 :normal-sod
solvaJ o kaj poste kalkule determinata per 
acido sulfura. D ro S . Kam1er (Galaco). 

K r o n i k o. 
En tiu ei numero la ,,listo de la abonantoj" 

transpasis jam la unuan milon da abonoj. Gi 
estas plej evidenta pruvo ke nia organo espe
ranta respondas al la bezono de diverslandaj 
kuracistoj . Certe, inter 300 .000 kuracistoj en 
t:iuj landoj 1000 esperantistoj estas ankoraü 
tre malgrand a aro, tamen la movado espe
rantista en lrnracistaro daüras apenau de du 
jaroj kaj por komenco ni vere povas esti 
kontentaj pro la atingita sukc es, kaj kuragigitai 
al plua fervora propagando de la lingv o inter
nacia inter niaj kolegoi. 

En la lastaj monatoj iom malvigligis la 
movado esperanta-kuracista. Precipe la kun· 
laborado en nia revuo farigis malpli abunda. 
Supozeble la libertempaj mona toj, dedieitaj al 
ripozo kaj ne konvenaj por kuracista inter
kom unikado, estis la eefa kaüzo de videbla 
malrapidi go en niaj komunaj penadoj. Cetere 
ankaü en mul1r j naciling\ Taj Jurnaloj medici
naj simila infl ..10 de la ferioj estas observebla . 
Ni esperas , ke samtempe kun la komenco de 
la nova jaro universitata reaperos pli forta 
pulsado en nia agado esperanta· kaj pelas 
insiste êiujn legantojn denove progresadi an· 
taüen, varbante novajn amikojn por esperanto 
kaj nia Jurnalo, alsendante artikolojn kaj refe· 
ratojn, proponante novajn rimedojn por plej 
efika akcelado de nia gra nda afero . 

Al la amerikaj kolegoj apartena s en la 
komencanta nova jaro de agado la honoro 
stari en !a unua vico de kunbatalantoj, ear 

en Amer iko en la jaro 1910 kunvenos la VI 
internacia kongreso esperantist a, en kiu la 
kuracista sekcio estos unu el la plej gravaj, 
se nur g i estos frue bone orga nizita . La kon
dieoj por varbado de amerikaj kolegoj al nia 
afero estas favoraj . La amerika Jurnalaro me· 
dicina okupadis sin multe en tiu êi jaro pri 
esperanto dank' al klopodoj de niaj agernaj 
kunfratoj, Yemans, Millican kaj aliaj. Nun oni 
profüu nur prudente de generala ekinteresi go 
pri esperanto, kiun êiam vekas la preparoj 
por kongreso en la respektiva lando, kaj sen
dube post unu jaro el Ameriko sala ni povos 
akiri multajn · centojn da adeptoj. 

Por la 15-a de decernbro prepara s êiuj espe
rantaj grupoj kaj societoj solenadon de la jubileo 
de d· ro L. L. Zamenhof, elpensinto de esper:anto, 
kiu en tiu tago finas sian 50-an vivjaron. Ni 
ne bezonas insisti, por ke ankaü la abonan
toj kaj amikoj de n ia orga no ne forgesu tiun 
êi jubilean daton lrnj proponas, ke la kolegoj 
sendu al la meritplena Iviajstro sinjn fotogra 0 

faJojn kun konv ena surskribo. Se la kolegoj 
opinius ke estus pli bone sendi eiujn fotogra
fajoj n ne apa rte, "'sed kune, ~kiel dankespri-
111011 de la : esperantist a kuracistaro, ili bon
volu alsendi la fotografajojn al nia redakcio 
g is la templimo de 10 a de decembro kaj la 
redalccio zorgos pri gustatempa kuna ekspe
do. - Krom tio eiu el la kolegoj klopodu, 
lœ antaü 15-a de decembro troYigu en naci 
lingvaj jurnaloj mcdicinaj la biograf1o de d-ro 
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L. L. Zamenhof kaf eventuale alsendu la re
spektivajn ekzernplerojn de la jurnaloj al nia 
ra.dakcio, por ilin transsendi kune kun foto
grafajoj al la Majstro. La bezonatajn detalojn 
pri la vivo de d-ro Zamenhof oni trovos en 
,,Voeo de Kuracistoj" 1908 pago J . 

El plej novai aperajoj esperantaj en me
-dicina jurnalaro meritas mencion enkonduko 
de aparta esperanta rubriko en ,,L'Enseigne
ment Médico-mutuel Intemational" (Paris), kiu 
ankaü pro gia enhavo havas internacian si• 
gnifon por kuracistoj. E n la lasta kajero d-ro 
Le g e n d r e publikigas unuan lecionon de 
Esperanto kaj respondas multajn demandojn 
de kolegoj esperantistoi el Polujo, Aüstrio, 
,Germanujo, F'rancujo, Rumanujo. Ni reko
mendas varme al la legantoj subteni laüeble 
la esperantajn celadojn de la redakcio de E. 
M. I., k:orespondadi esperante kun d-ro Le
gendre kaj aboni la organon . Adreso de la 
redakci~ de E. M. I. estas: 12, rue François
Millet Paris (16 e). 

nLa Clinique" (n-ro 4-0) publikigis tra
dukon de la artikolo de d-ro Sc ha t z pri la 
espernnta lrnnveno dum la Budapegta kon· 
greso medicina. La tradukon faris s-ro R. 
Bade r t, nia kunlaboranto . . 

En Ôasopis Lekafüv èesk)'ch" ni legis 
la alvokon de d-ro Briegleb (vidu pag. 172 
de ,. V. d. K."), tradukitan de nia bohema 
kunlaboranto d-ro Sedla~ek. 

,,Glos lekarzy" kaj ,,LwO\,vski Tygodnik 
Lekarski" traduki s pole nian demandaron pri 
mortpuno. 

Ni rememorigas la legantojn, ke la tem
plimo por alsendado de respondoj al tiu ei 
enketo estas la 1-a de decembro k- j. 

Dum la kongreso esperantista en Barce· 
lono olrnzis ankaü du kunsidoj de kuracistoj. 
Gis nun ni ne ricevis raporton pri ili. 

Lau la ra porto de ,, The Britisch Espe · 

rantist" dum la Barcelona kongreso sciigis 
s-ro Keating, delegito de Brazilujo, ke laü le
tero, jus ricevita de li el Rio-de-Janeiro, la 
sesa kongreso de kuracistoj, antaü nelonge 
okazinta en tiu urbo, akceptis esperanton, kiel 
oficialan kongreslingvon. 

D-ro S chat z el Budapegto, kiu alsen• 
dis al ni artikolon pri XVI. medicina kongre
so, presitan en la antaüa numero de nia orga
no, konstatas, ke en lian raporton englitigis 
grava eraro ·. Nome en la kunsido de la ku
racistoj esperantistoj oni akceptis unuvoee la 
·proponon de d-ro Schatz, ke la komitato de 
la sekvonta kongreso starigu esperantan k o
mit a ton (ne sekcion) Jau modelo de la nu
naj nacilingvaj komitatoj (ne sekcioj, kiel 
erare estas presita en la antaüa n-ro). Cu 
estos ankaü esperanta sekcio, au ne, tion la
sis la kunsido al la decido de la arangontoj 
de la kongre ;::n_ 

De s-ro S e s ta l{ o v ni ricevis la jenan 
korekton: ,,fü1 la n-ro 10 de ,,Voeo de Ku 
racistoj" aperis komunikajo komerca pri lak
tofaruno de Nestl é, en kiu estas alskribita al 
mi titolo, kiun mi ne havas, versajne Iaü 
eraro au lai:i malkomprenigo. lnformante Vin 
pri tio ei, mi petas Vin presigi tiun ti lete
ron en Via estimata jurna!o. Kun estimo A. 
Sestakov". 

* * La redakcio ricevis : 
D-ro C uis nier: De l'Esperanto en mé

decine. (Extr:ait <le Rennes-Médical ). 
G. C hristoff e 1. Preisgek1onter Lehr

gang der Weltsprache Esperanto mit vollstan
dig neuer, systematischer Wortbildungslehre. 

General Sebert. L'Esperanto et les 
langues nationales . 

.14 pogtkartoj .ilustritaj de la Barcelona 
kongreso, eldonitaj per ,,Eldonejo Esperanto", 
Leipzig, Langestr . 27. 

l ■ I 
En la 

jNestlé'a Faruno ·pur infanoj\=-
rN11F1VFITFI PORF\ F\LP" LFll(TO, 

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. 

tl-----------------------------------■ 
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KORESPONDADO INTERNACIA. 
Por faciligi ekligon de senperaj rilatoj inter kuracistoj esperantistoj en eiuj landoj, 

ni enkondukas la fakon por malgrandaj anoncoj pri lrnrespondado internacia. La kolegoj, 
kiuj volas utiligi tiun ei fakon, sendu kune kun la anonceto po 3 responctkuponoj interna-
ciaj au po!3tmarkojn en valoro de 0'30 Sm. por eiu enpreso. •. 

D-ro G. Johnston, 13 Lower Fitz William Str. 
Dublin, lrlando, Deziras ricevi po§tkartojn (ilustr. aü 
neilustr .) de kuracistoj aü fiegistinoj el êiuj landoj kun 
scügoj pri utileco kaj lernebleco de esperanto inter 
samprofesianoj. Li respondos êiun po§tkarton. 

D-ro Briegleb, Aodreasstr. 20, Worms , Germa· 
oujo - rememorigas la kolegojn pri la alvoko de d-ro 
Bayerthal en ,, V. d. K." l 909 pago 172 kaj petas al· 
sendadi respondojn al sia adreso. 

Listo de la abonantoj. 
999- lO00. Aret (Vars ovio) 100 l. Angilejko lEssen tuki) 1002. Geppener (Ru}in) 1003. Bentkovskij 

(Poltawa) 1004. Jones (Lcigb). 1005 Guzman (Santiago-Chi!~) -

Â 

Esperan to=Poskalendaro 
. (POR LA JARO 1910, TRIAJARA ELDONO), 

dfl J. H. f' R t D, Bristo Placfl, t DI NB O R Ci lj, Sl(ollaodo. 
136 Pagojn da interesa materialo. Prezo-30 sd afranllite 

(Eksterlandc-afrankite kootraü 3 respondkuponoj, internacie). 

Aper os g ustate rnpe ee la fino de novembro 1909; la kalendaro enh,tvos belegajn bildojn de la Majstto kaj de 
Sro Bolingbroke l\1udic; .,la Espero" · kun muziko; revuon pri esperanto dum la jaro 1909 ; la Boulogne'an 

deklara ciou; artikolon pri Washington, la kongresurbo de la sesa ; la adresaron de Ja U. E. A. kun antaüparolo 
de Sro H. Bolingbroke ~luclie; tabelojn de monsi slem o; dataron kun multe da novaJnj; pagojn por spezuj; ad
resojn de esperantistaj firmoj kaj holcloj, k. t. p. La amplekso de la kalendaro nur estas 5x3 co]oj, tre laüga 

SpacO 

lji tuta 
l/2 da 
1/4 da 
1/g da 
1/L6 dâ 

por la vesta poso. 

TOLE KAJ FORTE BINDITA KUN ORUMITA TITOLO. 

pago 
pago 
pago 
pago 
pago 

TARIFO DE LA ANONCOJ : . 

Unufoja enpreso: 

70 kron. aüstr. 
35 kron. austr. 
1 kron. aiistr. 
10 kron. austr. 
6 kron. austr. 

Almeoaü 6-foja Almenau 12-ioja 

60 
30 
16 
9 
5 

enpreso eopreso 
por êiu: por êiu: 

kron. austr. 40 kron. aust r. 
kron. austr. 20 kron. austr . 
kron. austr. l2 kron. aüstr. 
kron. aiistr. 7 kron. aiistr. 
kron . aiistr. 4 kron. austr. 

.. 
Wl-lLLISCHHOP 

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

SANIGEJO tre bele lokita, p or ku-

1 racprocedo fizika-dieta. 

Bonegaj kuraèsukcesoj. 
Prospektoj germanaj kaj Esperan-

~ ~-tatvolonte elsendatat senl)age. 

Carl .S eyf ert/z . D-ro Marius Sturza 
posedanto. êefkuracisto. 

1 

1 . 
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ELEKTRO-KOMPANIO JANITAS" 

BERLIN N FRIEDRICHSTR. 131 D, 
• ECKE DER KARLSTR. 

PLEJ CiRANDA FABR.IKO EN LA MONDO POR. KOMPLETAJ AR.ANÔOJ EN 
FIZIKALAJ KUR.ACINSTITUTOJ. 

:: :: Fabriko de elektromedicinaj kura gimnastikaj kaj hidroterapiaj aparatoj. 
Filioj: Diisseldorf, Graf Adolfstr. 88. London W., 61 New Cavendisch Street. 

~ o t ax -~On tg en -Jnstrumentaro 
ankaii por senpera aligo al turno- kaj sango-fluo 
NOVAJO ! sen traosformilo NOVAJO ! 

R.ÔNTûEN-APARATO DE PLEJ SlMPLA KONSTRUO KAJ PLEJ FACILA MANUZO. 
~ 

1 R.otax-Instrumentaro por turno- a(1 sango-fluo 
sen transformilo. 

MOLTOSTF\T 
SENTERFERMO.PREZO NEPLIALTIG TA. 
Plej muHeflanka aüga aparato por èiuj 
elekt raj f!uoj, aplikeblaj de la kuracisto: 
ga!vaniz. ( elektrolizo, kataforezo), (sinu 
sojd.) farad , galv.-farad , elektr. kvaréelaj 
banoj, hidro-e lektraj p ~ aj kaj partaj ba
noj, kaüstiko, endoskor :o, Îlirurgiaj opcra
cioj tfrczado, éizado, borado, trepanado 

scgado kaj vibromasago)-

Superecoj: Ccrta evito de la ctangero de 
terfcrmo. 

l\fanko èe iu ajn malfermajo, pro tio: 
Absoluta senpolveeo kaj certa uzebleco . 
Plej preciza g radigo de eiuj fluospecoj 

(turno reostatoj). 
Tre forta moloro. 
Plej granda spacogparo kaj plej [acila 

transportebleco. 
Miliamperometro kun 8 mezurarangoj. 

Prezo : .\1ultostat sen terfermo por kon
slanta [luo 110 Voltoj 1\1. 360 . 

Multostat sen terfermo por sangfluo 
120 \'oltoj M. 460 
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ELEKTRO- KOMPANIO 
" 
SANITAS" BERLIN. 

f .. , , Nova elektra 
, , 0 U varmaera duso. 

NOVAJO ! DOZEBLECO DE LA INTENZO KAJ 
DE LA TEMPER.ATURO 

de aerfluo per almeto de tuboj je diversà elradia aperturo. 

Superccoj :
Varma aero tuj post enigo. 
èiama uzo,preteco. 
Facila transportebleco J ·5 kg. 
Aplikebleco en eiu lok o kun elektra konduko. 
Absoluta senodoreco. 
Plej malkaraj, facile el§angeblaj 
Provizaj hejtiloj (! M. , pro tio: 
Senlima funkciebleco. 
Neniuj kostoj por instal ado . 
Plej malgrandaj kostoj de ap likado. 

Provizaj hejtiloj M. 1 ·-. 
Almetaj tuboj je di versa grande co de la aperturo po 0·75 M 

Prezo M. 60. 

a..- êiumonate R.ontgenkursoj por kuracistoj kaj kursoj kun elmontroj pri la 
elektromedicino en nia aüditoriejo, Berlin, Friedrichstr. 131 d. Ecke Karlsstrasse. 1 

!J!llllllllêllllê llllê llllê llllê llllêlll lêllllêllllê llllêllllêllllê llllê l 

I AP OT EKO SU B ,,ORA A.GLO" 

!!!! J. w r w ïe é> ~ s K 1 !!!! 
Jœ sub direkto de d-ro Ludoviko Wewiorski fil! 
!!!l ill fil! Lw6w, str. Halicka 5. _ 
- Teleiono n-ro 345 !fil 
!!!l rekomendas ampuletojn, plenigitajn je sterillzitaj me- ==1111 fil! dikamentoj por subbautaj injektadoj: 

1) Alkarsodilum purum, respond as plene al fil! 
fil! A,·sycodile Lep,ince, ampuletoj enhav antaj: ïiii 
iiIT Aquae dest. steril. l ccm., Natrii kakodilîci 0·05 = 
:_!Ill 2) Neo -alkarsod ilum, respondas plene al Neo- mJ 

a,•sycodile Leprin ce, ampuletoj, enhavantaj: fil! 
fil! Aquae dest. st eril. 1 ccm., Natrii metylo-arse- -
fil! nici (Arrénal) 0·05 . !!!l 

3) Alkarso dilum ferratum, respondas al Fer . ili! 
]fil 1·a~odile Lepr ince, ampuletoj , enhavantaj: :_1111 

li!! Aquae dest. steril. l ccm., Fer'ri kak od ilici 0·05. 
ïiii 4) Alkarsodil um modifica tum, ampuletoj, mJ 
= enhavantaj: Aquae des t. steril. 1 ccm . Ato- mJ 
:_1111 xyli 0'05. -__ !!!! li!! Miaj ampuletoj, pakitaj po 10 pecoj en skatole-
- toj , koncerne la eksteran formon egalas al la !!!! 
!!!l francaj kaj krom tio estas treege zorge dozitaj ïiii 
!!!! kaj sterilizitaj kaj la saloj, uzataj por produk.- = 

tado, kelkan fojon purigataj . iiIT 
!!!! La prezoj de miaj ampuletoj estas preskaü duone 
j malpli altsj ol la francaj : 
ïiiÏ 10 aA'.lp. Alkar odilum . . 2·- K 1·- rublo 2·- mk· = 10 amp. Neo-a lkarsodi lu m 2·- K 1·- rublo 2-- mk 
ïiiÏ 10 amp. t\lkarsodil. ferra! 2·- K J·- rublo 2 ·- mk' = 10 amp. Alkarsodil. mod,J. . 2·50 K 1·25 rublo 2·50 mk· 

l1111ê llllê llllêllllê llllê llllê llllê llllêllllêllllê llllêlll 

Franca Esperantisto 
monata organo de francaj esperantisto j . 

Jara abono: Fr. 4. 
~edakcio kaj administracio: Paris. Boulevard 

Magetan 46 . 

Rumana Esperantisto 
Oficiala êiudumonata organo de la rumana 

Esperantista Societo. 

Jara abono: 2 Sm. Redakcio kaj administra

cio: Bukaresto, 5 Str. I. C. Bratianu. 

-
11 * % ~ '~~ -:, ... 

lnternacia ilustrata Esperanta Revuo. 
Jara abono ·: 2 yen = 2 Sm. = 4·80 kor. 

Adreso: Japana Esperantisto, Marunouchl, Tokio. 
(Japanujo). 

~~~~~~~~~~ 
MOSKVA LIBREJO ESPERANTO 

(Tverskaja Z8, Moskvo, ~usujo.) 
akceplas mendojn por eiuj es perant aj libr oj, kaj abo · 
non por la eiu monata Jurnalo ,,LA ONDO DE ESPE 
RANTO" (la prezo 1,06 Sm. jare). Gi proponas Jusaj n 

eldonojn: 
D-ro KABE. En mallibe,·ejo (rakonto de E. Ôiri kcv) 

pr, JO Sd. 
D-ro L. ZAMENHOF. Plen,.,, Espei·anla-rurn vortw·o, 

pr. 86 Sd. 
V. DEVJATNIN. Plena ve1·ka1·0. 2a vol., pr. 1 9m. 
\ ' . DEVJATNIN . Plena verlcaro. 3a vol., pr . 65 Sd. 

== LA KATALOOO SENPAOE. ==== 
~~~~~~~~ 
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AAOREN. 
(Aix-la- Chapelle, Aheno, Aq uisgran). 

La tutan jaron mi akceptas en mian domon ban
vizitantojn por kuracado fizilrn kaj dietetika. 
Indikacioj: Guto, Reümatismoj, Malsanoj de 
l'hauto kaj de la sango, de la nervoj, tro-

piklandaj suferoj. 
Korespondado: angle, france, Esperante, 

germane, hispane, bolande, ruse. 

D-ro I'.'.. Rothschuh 
Kuraca Peosiono. 12-4 

lnternaci.a Scîenca Revuo 
monata gazeto. Abonprezo jare . 2·75 Sm. Ad

mfnistrejo: lnternacia. Scienca Oficejo, 8, rue 
_ B~vy~ !,ysbùg, Geneve. 

Medizinisch. Licht

& Herz- a, Ne'rven- l ,,uanstalt 
vorrna ls: -ROTES KREUZ 

Chirurgisch - urologische 
Privatklinik 

von Dr. A. FREUDENBERG 
Berlin. W. Apostel-Paulusstrasse Nr. 12. 
Kuracejo por eiuj malsanoj de l' urinorga
noj. - Operacioj je reno, veziko, prostato, 

urintubo, testiko k, t. p. Tri kJasoj. 
===== Prospekto laü deziro. ____ _ 

,,POLA .ESPERANTISTO" 
MONATA OAZETO, OROANO DE POLAJ ESPERANTISTOJ. 

'R_edaklala de D-ro J:eoQo ,2ameQhof. 
LA ABONPAGO 

Jare sen la ,,Uter. Aldono" - 2 rb. - Sm 2,10 
Kun la ,,Lite.ratura Aldono" - 3 rb. ·- Sm 3, 15, 

Kun la posta transsendo. 
. ADRES0 DE ADMINISTR.: 

WARSZAWA (VARSOVIO) str. Hoia Nr . 20. 
(RUSA POLUJO). 

K . 1 por lumkuracado ., ., Ur a (f JO por malsanoj de I' koro 
kaj de l'nei-voj. 

antaüe: RUGA KRUCO 

._ 51 Luisensfrasse B € R L I N N W. 6 Luisensttasse 51 
Sekc~o por lumkuracado Sekcio por malsanoj de l' brn kaj de l' nervoi . 

• Elektra Jumo per elektrodoj de karbo, fero, hiclrargo ,. 
Esploroj per radi oj de Roc .,tgen kaj konstato de la 
agado . de l' h-ro. Brnoj knn karbacico kaj §prucba
noj kun pinburgJnoj. Elektraj banoj por la tuta korpo 
kaj por apartaj ruembroj. Vibromasago k. t. p. 

Lumo de Roentgen. Racliaclo cl' Arsor:va l kaj de Ou
dln, Radio-banoj k. t. p. Kontrnü artrito, reümatismo, 
neîlralg\o, iskialgio, furunkulozo, rliabeto k. t . p. 

L'a kuracado plene anstataüas restadon en Bad 
~adiado kaj fotografado laü Roentgen. ·· Wiesl!adeQ., Teplitz, Nauheim, Cudova. 

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

1 

Direkforo: D-ro Breiger. 

SANATORIO 
de D=ro K. DLUSKI 

en ZAKOPANE (Oalicio-Austrio) 
par brustaj malsanuloj 

malfermita tutan jaron. 
Bela perspektivo al Tatraj monto j. 
La êa mbroj su de n turnitaj. - Centrala hej
tigado, elektra lumigad o, ko ndukoj de ma l
vanna kaj var ma akv o sur êiuj etagoj, elek · 
tra lifto, po,desin!ekta kamero, êambro j por 

apartigo ee infektaj malsanoj. 

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

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

DRUKARNIA. UDZI.M,OWh., LWÔW, KOPÉRNIKA. 20, 



Nro 12. DECEMBRO 1909. Il. Jaro. 

Monata organo por internacia korespondado de Kuracistoj en aferoj profesiaj, 

etikaj kaj social-medicinaj. En unucco estaa f01·to 

Adreso de la rcdakcio kai administracio: 

D-ro Stefan Mikolajski 
Lwow, Strato Sniadecklch Nro 6 

Aüstrio-Oalicio. 

Eliradas la 1-an de êiu monato . 

Abonprezo jare: l ·5 spesmilo = 3·60 

kronoj aüstriaj = 3 markoj = 4 fran• 

koj=3 §i!ingoj=l ·5 rubloj =0 ·75dolaro. 

lnvito al la abono por la 111 jarl{olel(to 1910 

de la ,,Voêo de Kuracistoj". 
La jara abonprezo: 3·60 kronoj aüstr. = 3 rnarkoj = 4 frankoj = 3 silingoj 

= 1 ·50 rubloj = 0·75 dolaro. 
La unua numero de la III jarkolekto aperos la 10-an de decembro 1909 . 
La nombro de ekzempleroj estos reguligita laü ricevitaj abonpagoj. 
Por evitigi rnankon en la kompleto, ni rekomendas senprokrastan alsendon de la 

abonpago. 
La novaj abonanto j povas ricevi jarkolekton 1909 po plimalaltigita prezo de lSm -~ 

2·40 kronoj aüstr., kiom la provizo sufieos . 
Oni bonvolu alsendi kune kun la abonpago ekzaktan adreson de la abonanto. ko

legoj rusaj ankaü adreson en rusa alfabeto krom la latinalfabeta. 
Ciuj amikoj de nia organo estas petataj varbi kiel eble plej multajn abonantojn inter 

iliaj konatoj. 

ENHAVO: 
ee la fino de la jaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 
Rej'eratof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 

Interna medicino. F' ra n k c. Pri funkcia signifo de la peri feriaj vazoj êe cirkulada inkom pensacio kaj 
pri la tiel nornata periferia in.kompensacio . - Dieto ee ileotifo . . - August Sei ber t. Karnforo kaj pne\lrno
kokkoj. - H Fritsch, F'rangol. 

Ne,'1Jaj malsanoj. Je n d rassi k. Pri di!lno de neurastenio-. 
Pediat,-io. P r o s ka u e r. Acetonurio ee skarlatino. 
Hi1·w·gio. l\I . Katz en s te in. Kuracado de la vejnvarikoj per enmuskoligado de la vejnoj. - Rad• 

l i fJ. s k i. Pri operacia kuracado de pulma ernfizemo. 
Oflalmologio. W i cher k i e w i c z . Kuracado de trahorno per gonokokkoj . 
Ginegologio kaj obstefrilco. F. W e be r. Pri uzado en obstetr iko dr. sensangigo de la malsu pra duo no de 

korpo lau Momburg . - 0 t t. La kompara taksado de operaciaj metodoj por kuraco de utera kankro. - V. W a 1-
1 i ch . La artefarata mamsueo. - Kr a je w s ka. Pri tetanio ee osteomalaciulinoj. 

Malsanoj haütaj kaj veneraj. Rys z a rd Bi eh 1er. Aldono al diagnozado de la rnakuloj êe lepro tu
beroza kaj nervoza. 

Diagnostiko. F. Ber ka. Pri la kvanteca l'ilo.to de la tuberkulozaj bakterioj, aperan tt).j êe div ersaj spu
to-kolorigadoj. - G èi s ta• 13 oh ma n s s o n. Pri la kvalita pl'UV0 de la urina sukero. 
Krmiiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 219 
Kom'ltniTr.ajoj de T. E. K. A. . . ........ .. . . . . . . . . . 219 

Felietono. Br o n i s la w P i l s u d ski. Nasko, gravedeco kaj aborto êe la logantoj de la insu lo Sa
nalin (F'ino). - D-ro Jan St e 11 a• Sa w i c k i. En tri semajnoj post la eci.zinigo. - D-ro Fe I s. Aforismoj 
kuracistaj. 

La sekvonta numero. eliros jam la 10-an de decembro kaj estos dissendita nur al la k0 . 
legoj, kies abono por la jaro 1910 gis tiu templimo estos pagita al la redakcio. 
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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 propagand a 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). 1. 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 laü la a1reco de :a 
febro, lau la stmptomoj de la tomako-· .· 
testa kanalo kaj laÜ la kval.ito de r e ·skre 
m,mtoj ; neniam g1 <levas esti skema. Per 
lerta regulado de la dieto oni derns antaü
zorgi kontrai:i Ja detruo de la korpaj fortoj. 

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

en 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 au oranga gelateno, havas 
a •:aloro ankoraü la utilon, ke 

·oaguleb!econ de la sango. Apar-
• 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 ai:i en la ren· 

j. La plej bona desinfektilo de la stoma 
ko ·aj uodeno estas la normala kvalito de 
a E: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 



voèo DE KURACISTOj 215 

kaj laiidas bonajn rezultatojn de tiu ei kura
cado. Li injektas subhaute 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. Ce infanoj la dozo estas duone pli mal
granda. 

Laü la aiitoro 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 pneii
mokokkojn en la cirkulanta sango. Eksperi
rnentoj laboratoriaj montris, ke gi en tre mal· 
forta solvajo (l/10,000) eesigas aperadon de 
la kolonioj de pneiimokokkoj en nutrajaj me 
dioj, infektitaj per ili. 

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

H. Fr i t s ch (Bonn). Fran go 1. (Thera
peu,tische Monatshefte 1909, n-ro 10). La 
konata profesoro de ginekologio rekomendas, 
kiel laksigan medikamenton, fluidekstrakton el 
la llelo Rhamna Frangula, fabrikitan de Julio 
Denzel (Tübingen). La profesoro laiidas gin 
pro la sendolora stimulado de peristaltiko kaj 
gin nun uzas sole post laparotomioj en la dua 
tago kaj ankaii generale ee akulli~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. 

D t'O S. Kanner (Galaco). 

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

de oeürasteoio. (Deiit. med. Wochenschrift 
1909, n-ro 37). La neiirastenio 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 neura
stenio estas herede kreita pli granda incite
bleco de nervaj elementoj en iuj cerbaj par· 
toj; guste ekzistas fü 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 laboremo. Neurastenion oni 
ne pavas apartigi de la normalo, la plej fa
cilaj kazoj trairas al la tiel nomata ,,normala" 
nerva sistemo kaj en giaj konsekvencoj plej 
fatala neürastenio estas la paranojo. 

D-ro Fels. 

Pediatrio. 
P r o s k au e r. Acetonurio êe skarlatino. 

( Archiv f. Kinderh. Volum. 50). La autoro 
eltiras el siaj esploroj la jenajn konkludojn: 
1. En ôiuj 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 konsumataj. 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. 

• 
Hirurgio. 

M. Katz en s te in (Berlin). Kuracado 
de la vejnvarikoj per enmuskoligado de la 
vejnoj. (La Semaine Médicale 1909 n-ro 42). 
Por kuraci la vejnvarikojn de la malsupraj 
membroj, oni proponis en la lastaj jaroj kel
kajn operaciojn, kie1 èirkauligo de la vejno 
safena, ,,subhaüta ekstirpo" de la varikaj vej· 
noj, tuta eltranéo de Ja varika trunko k. t. p. 
Tiuj ôi procedoj tamen ne eiam liveras kon
tentigajn rezultatojn. Krom tio, kaj tio eï estas 
plej grava - al eïuj eï 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 "Ï0 as per 
tio, ke la vis a ter go de la mal e.;: :r kor
ventrikulo apenaü sufü:;as por ver> -· la baron, 
kiun la ango renkontas en la kap r va 
zaro kaj ke la sueforto de la dek_tra kon-en· 
trikulo in luas nur pli najbarajn \az :n. La 
kunt irigaJo de la muskoloj estas .. au ·a opi· 
nia de la autoro, la sala antailenp sa i-o de 
la sango en la vejnoj. Tiun ei su z · . pru 
vas la Ltlcto, l{e vejnvarikojn om uo ·a ee 
la personoj, kiuj, kiel ekzemple virir: j, u2a5 
malrnulte da sinmovado, au kiujn 1 • a o 
devigas longe restadi en starpozicio; k . traue 
tiuj, kiuj ruulte iradas, neniam sufc:r.. ,e e n
varikoj. Plue la vejnoj safena kaj he, r .~, -
laj estas precipe inklinaj al la larg • o, ar Jr. 
muskoluj tu~as ilin nur de unu a .. ·o, 
la dua estas kovrita sole per la fa ... io, 
facile cedas al la sangpremado en ..a • 

T1al por certigi al la vejnoj k n_ ~ 
kaj sufiean malplenigadon, estas b z ne 
kaüigi 11in de eiuj llankoj per mus ·o ~ 
jo, por ke ~1 dum sia kunfüigado I m 
mehamke la sangon antaiien. 

Por alingi tiun celon, la aütoro ., e· 
ne. Tratraneinte la baiiton, li nudigas · ,; iz -
las la vari kan tumoron. Poste li fen .. 
apon eürozon kaj malakramaniere ~. • j" 

musko!histon laü la direkto de giaj ;i:,r ~-
la fenda1jon, tiamaniere faritan en la , u,,k 
li lo.c:Cas la tumoron, super kiu li ferm 
muskolon per kontinua ketguta ku ~rnJ 
kunkudro de la aponeürozo kaj de 
finas la operacion. 

Gis nun la aütoro aplikis sian F 
te 6 m,llsanuloj, 3 viroj kaj 3 \'··.n ., 
pro sia metio - ili estas bindi.sto · - h s 
tre disvolvigintajn tumorojn. En e.u· · ·.: · 
kazoj la sukceso de la operacio e_~ · 

La ai:itoro estas aplikonta sian oper - on 
ankau en konvenaj kazoj de hemort., · 
rikoj, kie la anusa kunpremanto est·• 
vanta ki.el sangmovilo. 

Jam antaue Cecca kuracadis vanko"n e 
malsupraj membroj, metante la Vt:jn n n fe-
nan sub la aponeûrozon kaj rice ·.s . aj 
1'ezultatojn ::;ej, laü Katzenstein. or 
stante malhelpi la sangstazon en •e't 
estas dezinnde plene ut ,ligi la çren fort n e 
la muskolo dum g1a kuntmga ... o. ~e .. o e_ 
atingebla, nur- k1am la vazo de llj 
e tas è1Tkau1gita per muskoltcl\S .. j . 
Cecca mem iafoja ut1l1g1s la prc:r , ,, 
de la muskoloj kvvrante la ,ejn n 
da muskolo. 

La Cefa valoro de la opera :o e .a aù 
toro konsistas en tio, ke en g· p ma cmbo-

lio estas tute ek.: - z · .a 
la resanigo es:as ?l.!r= .1z: .o" .a. 

D- _ Ge :twr (ZamoM). 
Rad I i ri. - - . • Pri operacia ku-

racado de pulma em.ii.z mo. Kougreso de 
polaj inlern isl0J ... 9♦..; ~ _- • io 1909). Pri-
parolinte patologia:: - . n. patologion kaj 
klinikon de F re _ I! • a de pulma emn-
zemo kaj citin•e - -az ·, • .;,,s nun opera 
ciitajn en diversa· la,, ... •• ra_ rtas la aütorn 
pri 2 kazoj el la k • • ·ra ·o ·a , operaciitaj 
de prof. Ka de r k~_ ·o, per jenaj ri
markoj. 

1) Car en '.:! ;{r • kiel en 
kazoj de aliaj a~. , . F - t ,fa am bau· 
flanka operacio ~kaz:.: - ._F. ci~ de forta 
pltakutigo de bronhi:o, ··:w ~- f: malforta , 
ol ordmare, laboro èe !a • î'as ee havi 
dan~erajn rezultato:n ft: _ e_ ' s sekv e 
de plimalfaciligita fo:i a ;:- . a sekre -
iajo pro tio, ke la ma malmulte 

movi la brustkestoo k · :'=- -- .p.: de pul· 
moj post la operacio, c,ci 
racion ne unutempe, sed 
nur sur unu flanko 
tio èi eè povas sufiêi. 

'.l) Ne estas decide 
devas fari kostotomion aù .. :--r • -· n. Par 
hondrotomio pledas la c.r o _ ~--:-o. ke la 
kartilagoj pli malfacile rege e- 5 i:ro tio 
ne facile revenas la antaiîa _ · : el ran-
Cado de ostaj partoj de .a . 'eüa pli 
granda movebligo de la bn • ·iu per 
•u vojo estas atingebia . T ~ ·iom de 

unu kazo oni pova_ · 
an progreson en tekn "'. 

signifos la movebligo ..: 
brustkesto gis arko ko 
'ris deka kosto, kiun prof -
lrnj efektivigis La eltra:i ·• 
stoj pro streeigo de la m 
antaj la kostojn, ne reè -:.a.:: 
deziratan moveblecon e:-. ~ 
gin faras la plilong igo ~e -
bligo gis arko kosta ra. 

La indikoj por la opera
largigitaj. Tion èi mo .. ras -: 
toj de èmj operacioj, m gr -
kazoj estis la bildo, :,;: ~ 
Freund'a emfize ,1 o. -·- ~e 

drotomio kaj evideffi:50 

Ciam estis en ili no..-.:.._ 
el la pnskribitaj kaz o. :--e 

eracio 
no de 
a dua 
Jektis 
j ko
irkaû
tkesto 

o, kiel 
e move~ 

esti pli-
~ rezult a

en Ciuj 
us al la 

la hon
tilagoj ne 
1ue en 3 

cio de kostoj, rri ln · r • _ k.Jnkludi el 
la manko de reting o ~~e. ·( mal upren 

1 

de la tratraneïta ko~ -- - - o 
En 1 kazo en la ::n ___ e:-;to ~" i 
kosto estis e6 retirig __ • -t 



VOCO DE I{URACISTOJ 217 

eksteren, sekvis do kvazaü sango de la el
spira pozicio en enspiran pozicion. Oni pavas 
do paroli pri indiko par la operacio ne sole êe 
enspira ,, rigida plivastigo de la brustkesto", 
sed ankau êe la nemovebligo de la brustke
sto generale sur la fundo de rigidigo. Tian 
rigidigon kaj nemovebligon ni pavas konjekti 
el malgrandaj - malpli ol 2 cm. - diferen 
coj de periferio sur nivelo de mampintoj ee 
enspiro kaj elspiro, el malgrandaj ciferoj, ri
cevitaj per spirometro. 

Par ekzisto de la rigidigo de la brus!ke· 
sto, akompanata ne êiam de la enspira pli
vastigo, pledas ankau tio, ke post la opera
cio ne êiam sekvas retirigo de la brustlœsta 
periferio al la pozicio elspira, au 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 nesuf1êa ventolado. Kom
preneble en eiu kazo la rezultatoj estas des 
pli bonaj , ju pli junajn homojn ni operacios, 
ju · pli la sufero estas de nelonga tempo kaj 
la simptom oj estas ne tro fortaj, fine kiom 
ne ankorau aperis komplikajoj de la koro kaj 
aliaj organoj. 

La kazoj de tiaspeca operacio estas plene 
konvenaj por lumbala anestezügo. El la ka
zoj de la autoro unu estis operaciita êe apliko 
de 0·08, 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. J 909, n ro 38.) Pro malzorgeco de 
unu vartistino dek trahomuloj estis infektitaj 
per gonorea konjuktivito. Sub kuracado kun 
nit rata argento la blenoreo resanigis kaj al 
surprizo de l' aütoro ankaü la trahomo, eè 
êe pacient oj kun forta trahomskvameto (pan
n1,is). De alia flanko oni rekomendis, bazante 
sin sur du bonsukcesaj kazoj, la gon orean 
sekreton, kiel kuracilon ee trah omo, tamen la 
autoro spite la priskribita observa ne kuragas 
aplikadi tian dangeran terapion . D-1'0 Fets . 

Gine kolog io 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 sensangigo de la malsup
ra duono de korpo farigas tiamaniere, ke oni 
metas duoble ordinaran gu man gastubon êir
kaü la korpon, kunpremante gin. Post la pu-

blikigo de d-ro Rielander, kiu vidis rnalbonajn 
sekvojn de tiu ei agadmaniero, Weber ko
mencis grandan serion da eksperimentoj en 
la kltniko de Di:iderlein. Li povis konstati, ke 
dum la atonio de utero, kiam la placento ne 
pavas esti forigita pro malstreeeco de utero 
kaj la sangado estas tre forta, oni atingis 
êiam la celon post la aplikado de la gumtu
bo. La utero kuntirigis, la sangado èesis kaj 
en multe da kazoj la placento estis ankaü 
forig ita. La gumtubo devas esti tiel forte kun
tirita, ke oni povu jus ekpalpi la pulsadon de 
la arterio femurala. La aplikado de tiu èi gum· 
tubo dauris de 5 gis 35 minutoj kaj neniam 
havis malbonajn sekvojn. En la praktiko tiu 
èi metodo pavas esti tre oportuna. 

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

de operaciaj metodoj por kuraco de utera 
kankro. (Ceiitralbtatt fiir Gynaekologie 1909 
11-ro 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. Komparinte la rezultatojn de Wertheim, 
Schauta, kaj Staude, Ott opinias, ke la plej 
preforinda estas la simpJa pervagina metodo. 
Praktike staras tiel la demando. Se iu mal
sanulino volas havi pli grandan sancon je 
radikala elkura co, tiu êi sanco estas 1 ½ pli 
granda êe plilargigita perventra ekstirpo, ta
men la ma!sanulino devas scii, ke la post
ope.racia dangero por la vivo estas 11 foje 
pli granda èe tiu ei metodo . 

D-ro Skalkowski. 

V. W allich. La artefarata mamsueo. 
(A1rnales de Gynécologie et d'obstétrique . Sept. 
1909) . Per la aparato de Rohan, per la sue
pumpilo, oni povas mehanike ~efektivigi la fe· 
nomenon de la mamsuêado. Gis nun oni po· 
vis per malnovaj metodoj ricevi nur kelkajn 
kulerojn da lakto ee la virino, ekzemple en 
la kazo, se oni ~in bezonis por iu frunaski
to , ' un tamen estas eble, sen interveno per
sona de la sueinfano, daurigi eê dum mona
toj laktacion, kion gis nun nur suèinfano po
vis kauzi. Tiü aparato estas uzebla kaj utila 
1. ee malbona formo de la mampinto, 2. êe 
pintvundetoj, limfangito kaj absceso de la ma
mo, 3. êe malforteco de la su èuleto, 4. Ce 
malsanecoj de la novnaskito (korizo, enterito 
hemoragia, pneumonio, pleürito k. t. p.), 5. èe 
leporfauko, leporlipoj, 6. ee la konservado de 
la lakto supersufiCa apud fremdaj nutristinoj 
okaze de la miksita mamnutrado. 

D-ro S. Kanntr (Galaco). 
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Krajewska (Serajevo). Pri tetanio êe 
osteomalaciuUnoj. (Internacia kura cista kon
greso en. Budapesto 1909, neftropatologia 
sekcio). Osteomalacio estas en kelkaj bosniaj 
d_istrikt oj 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 puerperi oj. Teta nio estas 
en Bosnio relative ofta. In ter sepdek kazoj 
de tiu lasta sufer0, konst atitaj en Serajevo 
dum dek jaroj , estis 48 puerperiaj kaj kom· 
plikitaj kun osteomalacio, same de puerperia 
origino . T iel osteomalaci o, kiel tetanio, atakas 
la enlandajn virinojn de la plej malrita ma
hometana logantaro , vivanta en kiel eble plej 
malbonaj higienaj kondieoj , loganta sur de
klivoj de l' montoj en malbone aerumataj, 
mallumaj, malseka j domoj kaj nutra nta sin 
tre mizere. La fontojn de amba u malsanoj 
oni devas serei en tro frua edzinigo (iafoje 
en la dekdua vivja ro), en oftaj naskoj, kies 
nombro atingas 12-1 6, kiel ankaü en tro 
dai:irigata mamnutrado, gis 21, 2 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 jar tempon ambaü 
suforoj aperada s plej ofte en marto kaj aprilo, 
plei malofte en jun io kaj septembro ; en la 
monatoj julio kaj aügusto ili tute ne aperis. 
La observado j de la autorino montra s, ke tie 
fü ne vidigas akcidenta renkonto de amba ü 
suferoj, se d ke ili estas provokataj de la sa
maj agan toj kaj nehigienaj konditoj kaj ke 
i1i prezen tas simptomon de la sama nutra 
malordo. Sanige en kazoj de tetanio, kunigita 
kun osteomalacio , efikas bone fosforo. 

D-ro Fe!s. 

Mal san oj haut aj k aj vener aj . 

Rys zard Biehler. Aldono al diagno
zado de la makuloj êe lepro tuberoza kaj 
nervoza. (Medycyna i Rronika lekarska 1909 
n-ro 39) . La aiitoro, kuracisto de la lepru
Lejo en füga' esprimas la opinion, ke en 
multaj kazoj de lepro li atingis senduban 
plibonigon kaj en 5 kazoj eè malaperon 
de êiuj sirnptomoj malsanalaj. Inter diYersaj 
rekomen dataj rimedoj meritas en eiu rilato 
precipan atenton du kurac iloj, nome : oleum 
gynoéardiae kaj subhaiitaj injektoj de n.astin 
B. - Oleum gy nocardiae, produlüata el la se
moj de Gynocardia odorata, estas de longa 
tempo konat a, kiel specifa kura cilo kontraii 
lepro. Laü T al w in gi plimultigas rimarkinde 
leükocitoj n, pligrandigante tiam«niere la kon
traüstarecon de la rnalsanul o kontrau la mi-

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

Nastino ekzis tas en tri specoj: nastin' Bo, 
nastin B I kaj nastin B 1I kaj estas eltrovita 
de prof. Deycke ' en 190ï. Gi prezentas kun
igon de du specife agantaj korpoj : nastmo 
kaj benzo ilÎllorido. .. ·astino estas apartigata 
el la mikroboj, eltrovicaj de De y c k e kaj 
R escha d 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 '.:! jaroj êe 38 mal
sanuloj kaj preskau ee eiuj la san stato pli
bonigis kaj êiukaze en tiuj êi 2 jaroj la mal · 
sano ne estas progresinta ; la simpto moj me
tasta zaj au tute ne aperis aü aperadis tre 
malofte en tre malgrava formo. En fresaj ka
zoj la simptomoj de la malsano tute mala
peris. Laü la aiitoro la fresaj kazoj estas 
plene elkura ceblaj, sed en leprulejoj oni ren
kont as 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. Be r ka (Olmuc). Pri la kvanteca ri

tato de la tuberkulozaj bakterioj, aperantaj 
êe diversaj sputo-kolorigadoj. ( Centralblatt 
Jiir Bakteriologi e, Orig inale 1909, 51. vol. 
4). La autoro rekomendas modifitan metodon 
P. Maye r - C aa n (t. e. sen karmina antaü
kolorigo) . 

La sputofrotaJon, flame fiksitan kaj kolori
gitan per amoniokarbonat-k ristalviolbluo, var
migu sur la flamo [3 partoj da 1 ¾ akv. amo
niokarbonata tinkturo + 1 p. da koncentrigita 
alkob. krista blua tinkturo]. Senkolorigu: per 
10°1., HNO3, poste per 95¾ alkoholo. Post
kolorigu: l 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. Lau la eksperimento j de la aütoro la 
uzo de malfortaj acidajoj, de violbluaj kolo
rigiloj k'aj de bruna postk:olorigo vidigas pro
porcie pli mulce da tuberk ulozaj bakterioj en 
la sputofrotajoj, ol aliaj kolorigmetodoj. 

D-ro S. Kann er (Galaco). 
Gôsta Bohm a n sson. Pri la kvalita 

pruvo de la urina suketo. (Biochemische Zeit
schrift 1909, Kajer o 3. 4. 5 .). La aütoro 
konstatas: 1) Per skuado de la urino kun besta 
karbo kaj acido b idroklora aü besta karbo kaj 
alkoholo la sukero ne estas absorbita . 2. Kon 
tn,üe absorbjga s per tia maniero kelke da uri · 
naj substan oj , nome kaj p1:ecize tiuj, kiuj 
kaüzas faisan 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 sukero tial, ke aliaj nekonataj substancoj, 
kiuj ne povas esti eliminitaj el la urino, igas 
falsan pozitivan reagadon. Vidu O. Hammer
stein, kiu en la Zeitschr. 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 Kura cista Societo" (T. E. K. S.) kaj bal
daü okazos la unua generala kunveno de la 
societan oj. 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 espe rantan 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 respondkupon on 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. (E ldono 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. êe la 5-a Barcelona 
k on gr es o ! Nia kunveno tre bone sukcesis, 
kvankam ni nur estîs 35 anoj. 

En nia kunsido ni unue konstatîs la gran
dan progreson de nia Asocio, ldu antau unu 
jaro en Dresdeno komencis kun 20 anoj kaj 
nun, post novaj aligoj en Barcelono me ill, 
atingas la nombron de 600. 

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

Nia kasisto d-ro F romag cot (el Beaune, 
Côte d'Or, F ranclando) legis raporton pri la 
nuna situacio. Li klarigis, ke malgraù nia mal· 
granda kotizajo (2 Sm., 5 frankoj) ni nun po· 
vas vivi, k o n d i e e ke niaj elspezoj ne pli
grandigu. Sub tiu kondiêo oni unuanime voe
donis subteni ,, Voêo de Kuracist oj ', kies re
daktadon oni tulk ore aprobis . . ,,Voêo" estas 
do kaj restas oficiala organ o de T. E . K. A . 
kaj devos presigi êiujn informojn pri nia Aso
cio. Estas dezirinde, ke nVoêo" alprenu sub
titolon ,,Oficiala Organo de T. E. K. A". 

Oni poste diskutis pri kreo de nova Jur
nalo, kiu nun povus vivi kun niaj 15()() anoj ; 
tion mi sperte scias post 28 jara eldono de 
,,Revue d'Ophtalmologie". Sed, êar êiuj konsen
tis, ke nova jurnalo ne estus pli bona ol ,, Vo
êo", oni decidis forlasi tiur. ideon tiel longe, ke 
la prezo de "Voêo" ne estas pligrandigita . 

La elekto de nova estraro por 19 l0 estas 
laii statutoj prokrastita gis decembro. 

Fi ne oni sendis koran saluton de la espe
rantistaj kuracistoj al la vidvi no de nia kara 
kolego d-ro Vallienne . S -ino VaUienne lrnrtu
!ita respon dis 

En la generala kunveno de la kongreso 
la delegito de Brazilo legis leteron, kiun li 
jus estis ricevinta, dirante : ,,Ni Jus obtenis 
grandan triumfon ! La 4-a kongreso latiname
rika de kuracistoj decidis elmontri sian sim
pation al Esperanto kaj konsilis gian uzadon 
en la libroj , publikaj oj kaj aliaj verkoj por 
internacia j celoj. Rio de Janeiro 13. 8 . 1909. 
D-ro Jono Keating, San Paolo, Brazilo". -
Vidu ankau ,,La du Steloj" de ê1lolando n-ro 
9 januaro 1909. 

En la kunveno êe estis nia l\fajstro d-ro 
Zamenhof. D-ro Artigues funkciis kiel sekre
tar io kaj ve rkis detalan raporton, kiu estis 
liverita al g,merala seluetario de kongreso 
s ro Chavet lrnj aperos kun la oficialaj doku
mentoj. 

Jen estas la ôefaj okazintajoj Je la Bar
celona kongreso. 

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

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

tita por 1 j aro kaj novaj voêdonoj devas olrn
zi, laü § 8 de regul ,,ro, en decembro. Ni pe
tas niajn an ojn bonvoli fari proponojn. 

Prof. d-ro H. Dor. D-ro W . Robin . 

KORESPONDADO INTERNACIA. 
La kolego j, kiuj volas utiligi tiun êi fakon, sendu kune kun la anonc eto po 3 res· 

ponctlruponoj int erna ciaj au postmarkojn en valoro de 0'30 Sm. por eiu enpreso. 
D-ro G. Johnston , 13 Lower F'itz William Str . D-ro .Mikotajski, Lwow, str. Snîadeckîch, 6 Aü· 

Dublin, Irlando, Teka - konsulo por Irlando, Dezîras strio , Galicio - kolektas pogllrnrtojn kun vida}oj de 
ricevi por propagandoj celoj postkartojn ilustr. de ku - l:lospitaloj, klinikoj, universitatoj, banlokoj, monumen-
racistoj aü Qegist inoj el füuj landoj kun scîigoj pri uti· toj por kurac isloj kaj aliaj objektoj, rilatantaj al me· 
leco kaj lcrncbleco de esperanlo inter samprofesianoj. dicino. 
Li respondos êiun postkarton. 

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

Kiel nutrilo 
êe suêuloj, se pro aesufiêa sek:reciado de la lakto Ja sîstemo de du
obla lakto (allaitemen t mixte) estas aplik:enda êe artefara nulrado. 
Ôe ablaktacio. - Ôe nesufiêa nutra stato de pli gra ndaj înfanoj (ane· 

mio, konstitucionala malforteco). 

Kiel kuracilo 
êe dîspepsioj kaj gastro -intesfalaj kataroj , specialajo fü: tîel nomataj 
maluliloj pro laktonutrado_ (Milchn ahrs chiiden: Keller kaj Czcrny).
Ce enlerîto _folikulara. - Ce dîatezo spasrnofila. - Ôc diatezo eksu
dat iva. - Ce perturbacioj de la nut rado é\e §uculoj, Aegataj en în
stîtutoj : hosp italismo , sepso kun gastrointestînalaj simptomoj (F'ischl), 

malsanîgoj pro troa amasigo de suôu loj. 

D êE PLENKRESKULOJ: 
Kiel dietetika nutrilo 

êe konsumantaj œalsanoj de la or
gani smo, kiel dietnutrajo, paranta 
albumenon kaj forruanta adipon .
èe malsanoj de la di esta kanalo, 
kiel dietnutra}o, facile asimîlebh, 
kaj plene resorbebla. - Kiel nutrîlo 
sen ubslancoj ekstraktîvaj. Arte
rîosk.lerozo - SpecialaJo en la nu
trado de rnaljunuloj I Lapponi). -
èe rnalsanoj de reno, suferoj de 

urinvezîko, diatezo uratika. 

D 

u==================:::;::;;::=====ïa 
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Respondoj de la redakcio. 
D-ro Kenneth W. Millican en Fairlee. Al d-ro 

Robert Wallace 1218 Sc.uth 28-th 8-th Louisville U. S. 
A. es tas regule eksp edal:i la !urna!o kaj se li ne rice
vas gin. eble estas eraro en la adreso . - La abonpa 
gon por Frato Cosmas, senditan de Vi la 30-an de 
aüguslo 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 Graij, senditajn la 30-an de septem
bro al d-ro Fromageot, ni gis hodiaîl 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 edaüras, ke tiaj kelkmonataj prokras
toj en transsendo de abono j senentuziasmigas la nove 
varbitajn adeptojn kaj malutilas al nia eldonaJ o kaj 
enkomune al Esperanto kaj petas 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 Huérmeces
Lau Via deziro ni enkondukas ,,korespondadon inter
nacian" kaj se gi montros sin bewnata, ni provos 
realigi pluajn Viajn projektojn. 

D-ro Venancio da Silva en Rio-de-Janeiro. Ni 
ne ricevis de d·ro Fromageot la abonpagon, liiun Vi al 
li send is por d-ro Joao Alvas Borges. é':iuj abonoj, ri
cevataj de d-ro Fromageot, lrnsisto de T. E. K. A., 
estas citalaj en la plej proksima n ro de ,,V. d. K.", 
sed de 3 rnonatoj d-ro lromageot nenion alscndis. 

D-ro S. Kogan. Gi ne estis preser aro, sed enro 
de Via plurno, kiun ni kvankarn rirnarkis, tamen ne 
povis korekti seu Via informe tute certa, Ni do tie ai 
laü Via deziro korektas , ke por konsulto kaj kuraciloj 
estas pagataj en kelkaj zemstvaj distriktoj ne po 5--15 
Sm, sed po 5-16 Sd. Po!Hkarte ni elseadis respondon 
je \'iaj dernandoj. 

TARIFO DE LA ANONCOJ: 

1 Spaco Unufoja enpreso: 

1/1 tuta pago 70 kron. austr. 
1;2 da pago 35 kron. austr. 
1;4 da pago l kron. austr . 
1/s da pago 10 kron. aüstr. 
1/1G da pago 6 kron. aüstr. 

!filllllllllêllllêllllêllllêllUêl lllêllllê Ollê llllêlll 

1 APOTEKO SUB ,,ORA AGLO" 

li!!], W t W le O D S 1( 1 li!! ., 
sub direkto de d-ro Ludoviko Wewiorski 

Lwôw, str. Halicka 5. li!! 
li!! - Teleiono n-ro J45 !lli !lli rekomendas ampuletojn, pleaigitajn je sterilizitaj me- ==1111 li!! dikamentoj par subhautaj injektadoj : 

!) Alkarsodilum purum, respondas plene al ïfil 
lliÏ A1'Sycoclile T.eprince, arnpuletoj enhavantaj: iiii 
li!! 1\quae dest. steril. lc cm ., Natrii kakodilici 0·06 . = 
iiii 2) Neo-alkarsodilum, respondas plene a!Neo- fil! 
= a,•sycodile Lep,·imce, ampuleloj, enhavantaj: li!! 
li!! Aquae dest. stcril. 1 ccm., Natrii metylo-arse- ïiiI li!! nici (Arréaal) 0·06. _ 

3) Alkarsod ilum ferratum, rcspondas al Fe,·· l![ 
fili mcodile Lept"ince, ampuletoj, cnhavantaj: iiil_Jt m Aquae dest. steril. l ccm., Ferri kakodilici 0·05. 

1 4) Alkarsodilum modHicatum, arnpuletoj, fil! 
J!l enhavantaj: Aquae dest. steril. 1 ccm. Ato- li!! li! xyli o·05. iiii 
fili Miaj ampuletoj, pakitaj po 10 pecoj en skatole == 
mi loj, koocerne la eksteraa forrnon egalas al fa fil! 
Y! francaj kaj krom lio estas treege zorge dozitaj li!! kaj sterilizitaj kai la sa!oj, uzataj por produk.• 

tado, kelkan fojon purigataj. 
li!! La prezoj de miaj ampuletoj estas preskaü duone li!! mal pli altaj ol la francaj: 

li!! ~g ~:~--'\~~~~~~~~1 ~o~iÏu1~ r= it r= ;~gi~ ;:= ~t 
jjjj 10 amp. Alkarsodil. ferrnt 2·- K L·- rublo 2·- mk' 
s 10 amp. Alkarsodil. modif . . z-so K 1·2s rublo 2•50 mk· 

l 11llê llllêllllêllllê llllê llllêllllêllllê llll 

Almenaü 6-foja Almenaü 12-foja 
enpreso enpreso 
por eiu: por êiu: 

60 kron. aüstr. 40 kron. aüstr. 
30 kron. aüstr. 20 kron. aüstr. 
16 kron. aüstr . 12 kron. austr. 

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: Bukaresto, 5 Str. I. C. Bratianu. 

~~li~~ 
MOSKVA LIBREJO ESPERANTO 

(Tverskaja 28, Moskvo, Rusujo.) 
akceptas meadoja por êiuj esperantaj libroj, kaj abo
non por la êiumona ta jurnalo ,,LA ONDO DE ESPE
RANTO" (la prezo 1,06 Sm. jare). Gi proponas !usajn 

eldonojn: 
D-ro KABE. En mallib1n-e}o (rakonto de E. Ôirikov) 

pr. 10 Sd. 
D-ro L. ZAi\1ENHOF. Plmn, Esperan/.a-1-uta v01·taro, 

pr . 86 Sd. 
V. DEVJATNIN. Plena verka,·o. 2a vol., pr. 1 9m. 
V. DEVJATNIN. Piena ve1·lca1·0. 3a vol., pr. 65 sd, 
===== LA KATALOGO SENPAGE. ====::: 
~~Ql_~~~~ 

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 ûRANDA 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 -~tiutgen -Justrumentaro 
ankau por senpera aligo al turno- kaj sango-fluo 
NOVAJO ! sen transformilo NOVAJO ! 

R.ÔNTOEN-APARATO DE PLEJ SIMPLA KONSTR.UO 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., galv.-farad., elektr. kvarêelaj 
banoj, hidro-elektraj plenaj kaj partaj ba
noj, kaüstiko, endoskopio, birurgiaj opera
cioj (frezado, êizado, borado, trepanado, 

segado kaj vibromasago), 

Superecoj: Certa evito de la dangero de 
terferrno. 

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

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

transportebJeco. 
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 

') ·R.otax-lnstrumentaro por turoo- au sango-fluo 
1- 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 transportebleco 1 ·5 kg. 
Aplikebleco en Ciu loko kun clcktra konduko. 
Absoluta senodoreco. 
Plej malkaraj, facile eJgangeblaj 
Provizaj hejtiloj (1 M.', pro tio: 
Senlirna funkciebleco. 
Ncniuj kostoj por instalado. 
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 respondkuponoj, 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 antaüparolo 
de Sro H. Bolingbroke Mudie; tabelojn de monsistemo; dataron knn 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 . ôefkuracisto . 



224 voéo DE KURACISTOJ 

AAOREN. 
(Aix-la-Chapelle, AÎieno, Aquisgran). 

La tutan jaron mi akceptas en mian domon ban
vizitantojn por kuracado fizika kaj dietetika. 
Indikacioj: ûuto, Reumatismoj, 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 Jeilanstalt 
vormals: ROTES KREUZ 

Chirurgisch - urologische 
privatklinik 

von Dr. A. FREUDENBERG 
Berlin. W. Apostel-Pau1usstrasse Nr. 12. 

-Kurncejo por êiuj malsanoj de l' urinorga
noj. - Operacioj je reno, veziko, prostato, 

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

,,POLA ESPERANTISTO" 
J\IONATA GAZETO, ORGANO DE POLAJ ESPERANTlSTOJ. 

~edaktata de D-ro i.eono .Zamenhof. 
LA ABONPAGO 

Jare sen la ,,Liter. Aldono" - 2 rb, - Sm 2, 10 
Kun la .,Litcratura Aldo no" - 3 rb. - Sm 3, 15, 

Kun la posta transsendo. 
ADRESO DE AD:IUNISTR.: 

WARSZAWA (VARSOVIO) str. Hoza Nr. 20. 
(RUSA POLUJO) . 

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

antaüe: RUGA IŒUCO 

51 Luisenstrasse B € R L I N N W. 6 luisenstrssse 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. Kontraü artrito, reumatismo, 
neüralgio, iskialgio, forunkulozo, diabeto k. t. p. 

Sekcio por malsanoj de I' koro kaj de 1' uervoj. 
E ·ploroj per radioj de Roentgen kaj konstato de la 
agado de l' koro. Banoj kun karbacido kaj êprucba
noj kttn pinlmrgJnoj. Elektraj banoj por la tuta korpo 
kaj por apartaj membroj. Vibromasago k. t. p. 
La kuracado plene anstataüas restadon en Bad 

nadiado kaj fotografado laü Roentgen. Wiesbaden, Teplitz, Nauheim, Cudova. 

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

Direktoro: D-1·0 Breige1·. 

--1 ------s 31111i1Alll!aNIIBIIAE!l!TIGBIIIOIIŒllil:Zll!.P 11!1!1110 __________ ..-,;, 

de D=ro K. DLUSKI 
en ZAKOPANE (Oalicio-Aüstrio) 

por brustaj malsanuloj 

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

apartigo ee infektaj malsanoj. 

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

loj en la instituto. 
La prezoj trc moderaj komencante de 11 
kronoj por logejo, pensiono kal kuracado. 

DRUXA.RNIA. UDZlil,OW..é-, LWÔW, JW.PEliNlIU.. 2tl, 



CISTOJ 
MONATA ORGANO 

por internacia korespondado de kuracistoj en aferoj profesiaj, 
etikaj kaj social-medicinaj. 

Redaktoro D-ro Stefan Mikolajski. 

KUNLABORANTOJ: Anglujo. Dro Cresswell Baber (London), d-ro A. W. Harrison 
(~lossley), d-ro C. F. Pollock lGlasgow). Aüstralio. D-ro Howle (Pambulo)- Aüstrio. D-ro 
S6s (Wien). Bohemujo. D·ro , edlacek (Jenikow). Francujo. D-ro Briquet (Armentières), R_ 
Badert (Tours), d-ro P. Corret (\ 'e rsailles), d-ro Y. De peignes (Chambéry), prof. d-ro H. 
Dor (Lyon), d-ro Le Duigon (Cherbourg), d-ro A. Fromageot (Beaune), d-ro L. Jenny (Cha• 
ions-sur-Marne), R. de Lajarte (Paris), d-ro Panel (Rouen). Filipina lnsularo. Case (JVIanila)
Germanujo. D-ro K. Briegleb (Worms) , d·ro Breiger (Berlin), prof. d-ro J. Herm. Baas 
(Worms), d-ro Kleider (Uibaii) , d-ro Kunsche1t (Wiesbaden), d-ro Küppers (Berlin), d-ro 
Rothscbuh (Aachen), d-ro K. Weiss (Gmünd) . Hispanujo. Rogelio Pérez Domingo (Hué rme
ces). Holaodo. D-ro J. N. J. mulders ( chijndel). Hungario. D-ro J. Kovats (Budapest ), d-ro 
, chatz (Budapest). lrlando. C. E. James (Kilkenny). ltalujo. D-ro Achille Tellini (Udine). 
Japanujo. D-ro K. T ukimoto (Kofu). Malta. D-ro G. Busuttil (f\lisida). Moravio. D-ro A. 
Jouza (Strazek). Monte Carlo. D-ro Uaillaud (i\Ionaco) . Polujo. Prof. d·ro Odo Bujwid, prof. 
d-ro Wrzosek (Krakow), . .\. Adler, d-ro Blumenfeld, prof: d-ro Benedikt Dybowski, d-ro 
Fels, Regina Fels, H, Hempel, St. Lazica, Br. Pilsudski, d-ro Skalkowski, d-ro J. Stella-Sa
wicki, (Lw6w), d-ro J. Zurlwwski (Human), d-ro Arnstein, d-ro I. Krenicki, d-ro J. Krenicki, 
d-ro W. Robin, d-ro A. vVizel, d-ro Leono Zamenhof (Varsovio), d-ro Gelfoter (Zamosé). 
Ruslando. D-ro Andreo Fi~er (Tiflis), . Anosov (Nara Fominskaja), d-ro S. G. Kogan (Ru
za), Kirilov (Nikolsk Ussurijskij), G . Krajz (Odessa), d-ro Perott (Irkuck), d-ro RebroY (Vla
divostok), d-ro Sestakov (Venev), d·ro Sobolev (Poltava), d-ro Sidlovskij (Moskvo), d-ro A. 
Vejtcler (Rostov). R!;.lmanujo. D-ro C. Braileanu ( egresti), d-ro S. Ka~ner (Galatz). Svisujo. 
D-ro 1. Ostrovski (Genevo), d-ro Fr. Uhlmann (Huttwill). · Unuigitaj Statoj Amerikaj. D-ro 
Kenneth W. Millican (Fairlee), d-ro A. Rose (New -York), d-ro J. H. Salisbury (Chicago). 

Il. Jarvolumo 1909. 
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Pago. 
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medicino . 16 
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D-ro E. Roth s chu h. Post la Budapes· 

ta kongreso 199 
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D-ro K u n s c h e r t. 26-a kongreso por 
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Prof. d·ro J. Herm. Baas. Pri ekono-
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malsanoj 
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D-ro K. ,. id I o vs!{ ij. êu estas perme
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kiel rimedo kontrau disvastigo de tu-
berkulozo . 3 
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VI. Korespondajoj. 
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D-ro Jan Stella-Sawicki. Je nokto-
mezo 5 

Sekreto kuracista . 11 
- La paradizo de i\lahometo 15 
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