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Jubileode d-ro L. l. Zamenhof.
En la momento, kiam ni per tiu êi nu- rezultatoj kaj alport ont a al la homaro pamero komencas la trian jarkolekton de nia con kaj kunfratig on de la popoloj, gis nun
revuo, la 15-an de decembro 1909, solenas disi gilaj .
la tuta mondo esperantista la 50-an datrcLa kuracistaro povas esti fiera, ke el
venon de la naskigo de d-ro L. L. Zamen- gia rondo eliris tiu granda filantropo, pr ehof, genia elpensinto de esperanto. El êiuj ' dikanta pli bonan estonto n, melaperon de
landoj, êiuj nacioj, alv enas al la ,,kara int ergentaj bataloj kaj malpacoj, regadon
Majst ro" koraj gratul oj kaj bondeziroj.
de reciproka amo inter diverslingvaj popoAnkaù nia redakcio aligas al tiu êi loj. Tiun saman revon pri homara amo angrandioza manifestacio int ernacia kaj espri- taù li jam multaj aliaj eldiradis, plej noblaj
mas al la meri tplena kolego en 1101110 de 1 pensistoj karesis la saman ideon, ahe inspiesperantista kuracis taro sinceran dankon ritaj poetoj gin prika ntadis en po;;moj , plenaj je entuziasmo. Sed d-ro L. L. Zamenhof
por li a lab or~, benata j am nun per gravaj
1
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deprenis la ideon pri homara amo el lar egiono de noblaj songoj kaj enkondukis gin
en realecajn rilatojn, enkorp igis gin en la
verkon vivopovan, en lingvon, de si kreitan,
belan, facilan, kunigantan en frateco la anojn
de plej diversaj nacioj. Per d-ro L. L. Zamenhof, per lia genia lingvo la songo de
poetoj pri frateco de popoloj farigis vere
reala fakto.
Tamen d-ro L. L. Zamenhof ne kontraustarigis la amon inter nacioj kiel antite zon
de la amo al propra patru j o, kontraue li
harm oniig is gin kun vera patriotismo, kun
fervoro por sia land o, nacio, lingvo gepatra. Tiel li determinis la internan ideon de
esperantismo en siaj paroladqj kongresaj.
Kaj tiu ideo interna de esperantismo,
, kunigas
kiu pli, ol la esperanta lingvo !11em
êiujn esperantistojn, estas la fundamento,
sur kiu elkreskis la potenca movado esperantista kaj la ,,samideaneco" de la disciploj de d-ro L. L. Zamenhof. Ôi donis nevenkeblan forton al la probatalant aj vicoj
spite êiuj ajn atakoj kaj gi kondukos nin
nepre al la venko.
Tiamaniere d-ro L. L. Zamenhof kreis
ne sole la lingv on, taugan por internacia
komprenigo, sed ankau ideologian skolon,
socian movadon internacian, mildigantan la
intergentan envion kaj malamik econ.
Kiu ne staras mem meze de tiu êi esperiga movado esperantista, tiu ne pavas tutc
bone kompreni la gravajn sangojn, faratajn
de esperantismo en generala interkomuni-
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kigo de diversaj nacianoj, por tiu la p'.o,~
grama devizo: ,,unu granda rondo fam1!ta
restas nur vana frazo.
Sed ni, kiuj praktike uzas la lingvon de
d-ro L. L. Zamenhof, spertas ~aj sentas la
tutan enhavon de tiu devizo. Cu ankau en
kuracistaj internaci aj rilatoj esperanto ne
al portas profund an senton de. kora frateco
malgrau naciaj dif erencoj? Cu ne esta_s
aparte tiu êi fratec o interpopola , kiu prec1pe rekom endas eê nian malgrandan kaj modestan reyueton al la kunlaborantoj kaj Iegantoj? Gi estas la kaüzc., ne nia 111almuIte
valora lab oro, ke la \'ere familia ron do êirkau nia revuo êiam pli kreskas. Alvenas
kolegoj el êiuj land oj, el êiuj nacioj, êirkauas
la verdan standardon kaj brako êe brako,
mana en mano, progresas antaüen. En la
profesio kuracista, en kiu bedaüri nde tro
ofte regas malamika disi go, naciaj .• polit ikaj,
rasaj kontraüecoj, konkurenca jaluzo kaj
envia, okazas dezirinda reakcio dank'a l esperantismo, aperas kora interkcnsento, preteco al reciproka servado. frateca uferemo,
profesiana amo.
Ti on êi ni suldas al nia kolego. d-ro L.
L. Zamenhof.
Tial en la tago de lia jubileo ni ankau
klinas nian esperantistan standardon antaü
la estimata kaj amata jubilato kaj kun tut monda esperantistaro vokas: Viv u nia .\\ajstro, d-ro L. L. Zamenhof! Li ,·irn lo nge
kaj konduku nin al la venko de lia !?;rand a,
D-r o S . . \f ikolajs'·i.
ideo !

1
).
Pri la konstruode la .sociamedicino
en Rusujo

La terminon ,,socia medicin o" oni po- 1 eksterlando kaj precipe la germana asekuro de
vus kompreni tute malsame: unue en kom- laborist oj kontraü malsano estas jam esence
paro kun la privata medicin o, kiel organi- pli veraj kaj pli puraj forma: de la socia
zitan medicinan helpon por tiuj aü aliaj medicino. Zemstva medicin o en Rusujo preapartaj sociaj grupoj. De êi tiu vidpunkto
zentas ankoraü multe pli largan ka: perfekestas eble nomi socia medicino la militan, tan formon de la socia medicino. Sur presmaristan, forvojan, fabrikan , malliberejan,
kaü la samaj principoj estas k nstruita meelmi gradan medicinon. Do mi deziras aten- dicina en grandaj rusaj urb oj. · sed gi ha'as ekster
tigi vin ne al tiuj formoj de la socia medi- vas propran fizionami on kaj ;..;u
cina, en kies organizado partoprenas jen la limoj de hodiaua mia raporto.
registaraj organoj, jen ferv ojaj kompanioj,
Ki o do estas zemstvo mem?
jen fabrikist oj. Ekzistas unu plej grava siÔi prezentas tre originalan specon de
gno, alhaviganta alf medicino pli puran so- loka memmastrumado kaj memre~ad . bazita
cian signifon, nome organizado de medicino
sur la du êefaj princip oj : 1) la rajto de
per tuta logantaro mem kaj partopren ado memstara starigado de depago: kaj 2) la
en gi de êiuj samlokaj sociaj elementoj. De rajto voêdone elekti repr ezer.~ant,jn. En
êi tiu vidpunkt o la komunuma medicino en zemstvaj depagoj, kiel ankaü en zemstva
admi ni strado partopren as nur han ri sedan') Raporto, tral egita en esperanli sta sekcio de
toj, sekve bienuloj kaj vilagan .>j- ter;-, sedanla XVI. internacia medicina kongre so en Budapesto
1 toj, industriistoj,
komercist oj kaj urba nojla 30 - an de augusto 1909.
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domposedant oj. Sed la êefan tonton de stva zorgado. Tam en zemstvo de la komenco
zemstva bugeto konsistig as ter- kaj arbar- precipe atentis guste êi ti ujn du gravegajn
posedaîoj (êirkaüe 60°, 11)1), malplej grandan bezonojn kaj nun gi elspezas por ili sume
sumon depagas urboj (7'' 0 ), I,.? mezon oku- pli, ol duonon da generala sia bugeto . Ripas industrio kaj komerco. Car la regna late al medicino la elspczoj de zemstvo,
kaso posedas en Rusujo multaj n bienojn, senêese kreskante, atingis nun 30 milionojn
(kamparojn kaj arbarojn), gi ankaü pagas Spm. aü 30" 0 de generala zemstva bugeto.
zcmstvajn depagojn kaj havas proprajn dcKiamaniere do estas organizit a medicina
lcgitojn inter zemstva reprezentantaro. Ha- helpo de zemstvaj regiono j en Rusujo?
vas delegitojn ankoraü la pastraro, êar gi Unue zemstvo havas gran dan etaton de
ankau· posedas terhavojn. Certa kvanto da salajrataj kuracistoj, subk uracistoj kaj akuhavoposedajoj donas difinitajn elektrajto jn sistinoj 1). D ue en vilagoj kaj urb oj, kie
al havposedantoj. Voêdone ili elektas por logas zemstvaj kuracistoj, ekzistas speciale
3 jaroj reprezentantojn, kiuj kunve nas êiu- konst ruitaj kuracejoj, pli ofte hospitalo j kun
j are unu 3.Ü dufoje, prikonsideras kaj pri- 6-10 -1 5-2 0 kaj en di striktaj urboj kun
diskutas êiujn aferojn, difinas l a bugcton, pli, ol 20 litoj . En la lokoj, kie ne ankoraü
ellaborns gvid ontajn regulojn kaj ankaü ekzistas hospitaloj, nepre estas almenaü
voêdonc rajtigas kelkajn siajn ·membrojn 1 ambulator ioj. En êi êiujn kuracpunkto jn
esti administrantoj dum 3 jaroj, CH la tempo êiutage alfl uad~s amaso da gemals.9-nulojel
inter kunvenoj plenumi alpr enitajn decidojn
la tuta êirkaüajo . Ne estas maloftajo ambukaj zorgi, ke zemstva mastrumado iru bonc latorioj, havantaj 14- 16-20
mil malsanukaj konforme al la antaümontrit a voj o. La êe- lojn êiujarc; se la nombro da malsanuloj sufaj objekt oj de zemstva mastrumado, zorgado peras 16 mil, on( havas ti am ne unu, sed
kaj administrado estas jenaj: popo la instru- du kuracistojn. Ciu malsanulo senpage riado, popola sanigado, agronomio, veterina- cevas plcnan medicinan helpon, t. e. konri o, statistik o, kontraüfajra asekurado, soseoj silon, êirkaüligon (se estas q_ezono) kaj kukaj landvojo j. La signifo de zemstvaj insti- racilon. Helpo êe akusigoj, hirurgiaj operatucioj en êi êiuj fakoj estas grandega. Por cioj kaj h~ospitala kuracado ankaü estas
komprenigi gin sufiêas diri, ke êio efektive senpagaj. Ce akcidentoj aü gravaj malsanivalorhavanta kaj utila, kion ni, Rusoj, guas goj la kuracistoj havas devon viz iti malsaen suprenomitaj fakoj, estas kreita nur de nulojn hejme. La tuta nombro de suprenozemstvo. Apart e kaj precipe ti on oni devas mitaj kuracpunktoj atingas nun 3 mil. Krom
diri pri la popola sanigado, bazita sur la li o ekzistas êirkaüe 2 mil punk toj, kie meprincip oj de la socia medicino, enkondukidic inan helpon praktikas ne kuracistoj, sed
taj qe zemstvo.
nur subkuracistoj kaj akusistinoj. La nombro
Gi s la zemstva epoko multm ilio na lo- de tiuj duarangaj punkt oj êiam plimalmulgantaro de rusaj kamparoj restis tute sen- tigas, êar zemstvo penas anstataùigi subhelpa en medicina rilato. Tre nemultaj re- kuracistojn peï ku racistoj kaj ankaù am bulator iojn per hospitaloj. ~iujara generala nomgnaj kura cistoj- oficistoj (po unu por 300600 mil da logantaro) eksk luzi ve sin okupis bro de malsanuloj, help ataj en êi êiuj
nur je la sekcado de kadavroj kaj esplo- punktoj, atingas nun 45-50 milionojn. Tiarad o de la rekrutaro.
maniere la teritorio de zemstvaj regionoj
Mal sanulej oj ekzistis nur en urboj kaj estas kovïita per tuta reto de kvazaü kuestis tiam tiel malb onege arangitaj, ke ili racêeloj, el kiuj ja m ne malrnultaj havas
fortimigis malsanulojn, kiu j êiel evit is turni
radiojn je ne pli, ol 10- 16 kilometroj. Tasin al il ia helpo . En vilago j sin okupis je men plejparte tiuj kuracêeloj estas gis mm
kuracad o bonkoraj bicnulinoj, pastredzinoj multe pli vastaj. Por plimallargigi ilin, la
~aj êiaspecaj profanoj -kur acfusantoj. Pri distriktaj zemstvoj ofte ne havas sufiêe da
hron ikaj kaj nekuraceblaj malsanuloj, pri mono. Tiam alvenas kun sia helpo~gubernia
fr enezuloj , pri naskantinoj neniu zorgi s. Va- zemstvo, pli ri êa kaj pli forta . Gi ne nur
riolan vakcinon inokuladis malkleraj homoj, donas pruntospezojn kaj subvencioj n, sed
ne malofte infektante inokulatajn infanojn konstruas mem propra;n hospiialojn, precipe
en interd istriktaj limlokoj, plej malproksiper divc rsaj dangeraj malsanoj ...
Zemstvo êion sangis radikale. Laü la 112ajde la medicina helpo. Lau la konstru!ego medicino , kiel ankaü popola instruado, ajoj kaj arangoj tiuj hospitaloj kutime estas
estis bezonoj tute ne devigaj por la zem- [ modelo por malsanulejoj, arangotaj en di- ·
') Tero - ruse ,z e m lj a" . De tie êi devenas la
radiko .,ze m" en la vorto ,,ze m stvo".

')La salajro, pagata al kuracistoj cgalas 1200-1800
Spm . êiujare, enkalkulante logej on.
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striktoj. La kuracado en zemstvaj kuracejo j kiuj di rektas kaj gvidas la tutan medicinan
estas praktikata konforme al êiuj lastmo- aferon en zemstvo. Zemstvaj kuracistoj nedernaj sciencmanieroj. Ekzistas regulo, ke niam rigardi s sin mem kiel nur metiistoj n
zemstvaj kuracistoj post êiuj 3 jaroj ricevas kaj dungitojn. Ili êiam sentis sin kaj estjs
forpermeson por 3-4 monatoj kaj ofte sub- esence sociaj laborantoj, spirite interligitaj
venciojn kun speciala celo renovigi kaj al- kun tiu alta afero, al kies interesoj ili for pl enigi siajn scioj n. Ili veturas êefur boj n aü doni s siajn sciojn kaj fortojn . Kiam de post
nuligo de servuto estis enkondukitaj en Rueksterland en kaj, gvi dataj de universitataj
profesoroj aü de spertaj kliniki stoj, labor as sujo zemstvaj institucioj, kuracistoj estis la
kaj sin pliperf ektiga s en div ersaj .sciencaj unuaj inteligentaj homoj, kiuj , dank'al konfak oj, sed precipe en la sferoj de hirurgio, diê oj de sia vivo kaj laborado, neeviteble
oftalmologi o, operacia gin ekologio kaj ankaü devis kuntusigi senpere kun popola amaso,
bakteriologio. Tial nun eê malgrandaj kam- intime ekkoni gin kaj giajn bezonojn kaj paraj malsanulejoj havas ne nur bonege tiel dirite ensovi siajn fingrojn en doinstruitajn, sed tre spertajn kaj lertajn kura- lorigajn ulcerojn de gia malluma suferplena
cistoj~, kiuj faras plej malsimplajn kaj gra- vegetado. Tre baldaü la kuracistoj ekvid is,
vajn hirurgiajn, ginekolog iajn kaj oftalmolo- ke popolamasaj malsanoj estas multegaj
g iajn operaciojn kun certq kaj sensanga kaj diversspecaj, gravaj kaj seriozaj, ke
sukceso. Dank 'al t:o la ekzistantaj en guber- epidemioj estas tre disvastigitaj kaj pereigaj,
niaj .urboj grandegaj hospitaloj-p alacoj, he- ke dank' al malklereco kaj nekultureco de
redajo de antikvaj tempoj, kun centoj da kamparanoj la taskoj de kampara medicino
litoj, direktataj de guberniaj zemstvoj, per- estas multe pli malsimplaj, ol de la urba
das sian iaman signifon . Ekzistas nun ten- medicin o, ke por celkonforme arangi tie
medicinon, oni bezonas antaü êio havi bone
denco transdoni êi tiujn tre multekostajn
hospital ojn al urboj kaj reenkasigotajn per pripensi tan planon, kiun ellabori kaj ankaü
ti o monsumojn uzi por disvolvo kaj plifor- efektivigi estas eble nur kolegie per kunitigo de medicin a helpo en distriktoj, êefe gitaj penoj de ku1acistoj kaj sociaj repreen vilagoj. Estas gustaloke diri, ke la sama zentantoj. Samtempe la kuracistoj unuanime
tendenco al decentraligad o ekzistas ankaü alvenis al la konkludo, ke limigi sin nur al kurilate al psikiatriaj malsanulejoj, grandv astaj, racado de apartaj individuoj sen esplorado
mult eko.staj kaj superpl enigataj de nekura- kaj forigado de kondiêoj, kaüzantaj la malsanecon kaj troan mortalecon estas senceblaj hronikul oj. Por liv eri al kuracistoj
helpantan personaron, multaj gubern iaj zem- sencaio kaj ke tial la zemstva medicino
stvoj havas specialajn lernejojn, kiuj prepa- nepre devas esti ankaü profilaktik a, sanitara
ras diplomita jn subkuracistojn kaj akusi- medicino. Tiamaniere la vivo mem elstarigis
la tutan serion da tre gravaj kaj malsimplaj
stinojn.
La zemstvaj institucioj ne limig as sin demandoj, por kies konsiderado aperis pernur al arangado de senpaga medicina helpo. 1 sista bezono arangi specialajn int erkonsil iZemstvo starigis antaü si ankaü profilaktigoj n. Sekve de tio la kuracist oj komencis
kajn , sanitarajn celoj n. Tamen antaü ol kolektigi, alveturante de êiuj distriktoj en
trairi al sanitara medicino, estas necese guberniajn urbojn.
D-ro K. Sidlovsllij, Moskvo (Fùzo sekvos ).
diri kelke da vortoj pri kolegiaj organoj,

Referato
j.
Interna medicino.

operaci o la malsanulino evidente fortig is.
La
deveno de izola li entuberkulozo pl ejkreF i sche r (Wien) . Aldonoal la kono de
izola lientuberkulo
zo. ( Wien er merl. Woch c11- 1 deble estas hamatogena. La alimaniere malsc!tr. 1909, 11-ro 43) . Antaü kelkaj j aroj 1<1. favora trak uro donas per si mem absol utan
ekzistado de izola lientu berku lozo estis en indikon por operacio (totala ekstirpo ) . Sola
la germana liter aturo aü entute neata aü dangero de la li eneltranêo (splenektom io)
D-r o S 6s.
almenaü tute ne konsid erata. Ba y e r ( 1904) estas la sangadoj .
kie l la unua dir ektis al gi la atento n de Îl i- 1
No w i c k i (Lw6w). La apend
;êo êe ileorur goj. Fischer priskribas sufiêe grandan lifo. ( Lll'oll's k . Tygo dni k l::karsk i l 909, 1:-roj
lientumoron. somere 1908 operaciitan. La 40, 41) . • La aütoro alvenas al jenaj konkl ualiaj organoj de la malsanulino lasis kon- doj: 1. Ce ileotifo o kaz..!s tr e ofte (80° 0 )
stati neniajn tuberkulozajn sangojn. Post la sangoj en la apendic o. 2. Ci tiuj sangoj
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konsistas
êefe
en infiltra,
pli
mal- 1 fektitaj per tripanosomoj, en la dozo de 2,
ofte en nekrozo de la mukmembrano; la 3 centigr. kaj konstat is rapidan malaperon
musko la kaj seroza membranoj nur malofte de la parasitoj. ,
estas atakataj. 3. La cititaj sangoj en la 1
Li uzis solvajon de la medikamento en
apendico, karakterizaj por la ileotifo, ne akvo kaj i njektis gin en la muskoloj n de la
aperas samtempe kaj sammaniere kun la femuro.
· Lau liaj indikoj d-r o Thi roux en Senesangoj en la intestoj, sed prezentas êiam
pli fruajn stadioj n. 4. La apendicoj kun la 1 galo, Ide la malsano de do rmado estas'ofta,
tifaj sangoj reiras en plej multaj kazoj al kuracadis nigrulojn per envejnaj injektoj po
antaua stato; tamen en malgranda parto da 10- 20 centigr. de la medikame nto kaj obkazoj povas resti dauraj sangoj (kunkreska - servis malaperon de tripanosomoj.
D-r o Thiroux konsilas la dozoj n de 20
Joj, cikatraJoj kaj iliaj kons ekven coj k. t. p.),
povantaj inklinigi al apendicitoj. D-ro Fels. centigr. êe la malsanuloj ankorau fort ikaj
Kraus kaj Stenit zer (Wien). Al la 1 kaj 10 centigr. êe la kaÎleksiu loj .
En du kazoj , en kiuj la malsanuloj kodemandopri etiologiaseroterapio de tifo abdominala(Wr. fllin. Woch schr. 1909, 11-ro41). mencis dormadi, la dormemo êesis post
D-ro L. j.
Okaze de la subita, per putinfekto deve- 1 injekt o de 15 centigr.
Fr a n k 1-Ho c h w a r t. Diagnoza
do de hininta, epidemio inter la manovri .ntaj soldaWj, kiam aperis 98 (24 gravaj) kazoj de 1 pofizaj tumoroj sen akromegalio.( Wien. med .
Wochensc!tr. 1909, 11-roj 37-39.)
La simpto tifo abdominala, estis injektataj 20-40 cm 3
da sero subhaüte en la regiono de la ven- moj estas a) generalaj signoj de cerba tutro kaj êesigita samtempe la kutima tifote - 1 moro, do: kapdo loro, ne malofte en for mo
rap io. En du kazoj oni reinjektis post tri de migrenatakoj, vomoj, · kapturnigo, opt ika
tagoj . Oni povis konstati bonan efikon de neürito, mentaj malordoj, dormemeco; b)
la sero, precipe rilate al la kardinala simp- 1 apartaj simptomoj de hipofizo : dutempia (bitemporalis) hemianopsio, eksoftalmo, radiotomo, t. e. la febro . luj ajn maluti laj flankaj efikoj de la sero ne estis konstateb laj.
logie esplorebla pliprofundigo de la tur ka
D-ro Sos.
selo êe tumoroj de la glando mem, malpro H ab e r e r (Wie11). Demando pri malple- fundi go de la selo êe tumoro j de la hipo, precipe de la intes- fiza dukto , hipoplazio de la seksaj memnigo de infektaj fluaJoj
toenhavo êe ileuso (Wr. !dù,. Wo chsc!ir. broj , senharig o kaj grasigo, poliuro, polidil 909, 11-ro 40). La autoro priskribas apara- psio. La daüro de la sufero estas meznomton, de li konstru itan, per kiu estas eble bre 1- 2 jaroj. Diagnozan gravecon havas
malplenigi amasigintajn infektajn fluaîojn k. c. la esploro de la nazo. Grava estas ankaü
el la galoveziko, el cistoj kaj el la intesto la diferenciala diagn ozo kontraü tumoro de
dum ileuso. La malplenigo havas lokon tra la pincala korpo, kontraü konstitu cia adirelative malgranda punkcia kanalo sub 1 pozeco kaj tumoro de la cerebell o.
D -ro Fels.
asepsaj kaüteloj. Jam en tri kazoj de ileuso
kaj êe unu ovariocisto montrigis bonaj reHirurgio.
D-ro Sos.
zultatoj.
Sc h m i d t. Pri acetonurio êe bronha
C. D e V r e es e. Novaj Îlirurgiiloj (A 11naastmo (Wien er med. Wochm sc!tr. 1909, 11-f.
'0 /es de la Société Médico-c!tirurgicale d'Anvers.
43). La aütoro sciigas pri tri kazoj de bronha Aollf 1909). De Vreese, hirurgi isto de la
astmo en la Munchen'a pediatria klinik o, Antverpenaj civilaj hospitaloj, kona tigas, en
êe kiuj estis frapanta acetonodoro de la ilustrita origina la verko, serion da novaj
elspiradaero kaj resumas la jenon: La ne hirurgiiloj, utilaj kaj sagace elpensitaj, de
tre malofta bronha astmo (esenciala) dum 1 multaj jaroj uzataj de la aütoro.
1) Forkpreni loj, dive rsgrandaj, rektaj kaj
la infaneco, kiel manifestado de limfatika
au neüroartrita diatezo, kunigas ofte kun kurbaj, permesantaj enfaden igi la divers ajn
acetonemio kaj eble estas en kon ekso kun kudrilojn, sen tusi la fadenon per la fingroj kaj tari êiujn ligaturo j n kaj sutur oj n
la acetonemia vomado aü kun samaj krizoj
en la materielsangado. l\iel diferencdiatrum ento pliper apartig itaj punktoj. Tiu in_s
gnoza simptomo por bronha astmo estas simpligas kaj plibonigas la tehni kon .
acetonemio nur singarde uzebl a. D-ro S6 s.
2 Metala tiregi lo por etendaparatoj; gi
La ver an. (Parizo ). La emetiko de ani- permesas rapidan ti rado n, plilargigon kaj
tujan korekton, eê diversaj n ti radojn malanlino en la kuracadode tripanosomiarn. (Acad.
taüen kaj forigon de subitaj sangoj de la
des sciences 27. sept. l 909) . La aütoro provis la emetikon de anili no êe kobajoj, in- tira do; jen vera prakti ka progreso de la
1
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aparat oj de Hennequin kaj de Ti ll aux po r
femuros trompoj.
3) Slosilo por malfermi la gipsumitaj n
aparatojn, ko nstruita laü la simpla princ ipo
de la malfermado de sar di no-skatoloj . Ùia
sup ereco al la êiziloj, tranêiloj kaj ordinare
uzataj tond il oj estas tre videb la. Kelkaj sekun doj sufi êas por malfermi gipsumitajn aparatoj n pl ej malmolajn rektlinie kaj sen lacigo, per la stala fadeno, kusanta en la apar ato.
4) Universala segilo por ampuioj, kies
du artikoj permesas segi rapide kaj sola
êiuj n ajn dikaj11 ostojn.
5) Kudrilingo sangita de Weber; la aütoro kavigis sur la ekstremaîoj gutilon, kiu
permesas la uzon sen rompo de delikataj
ku driloj .
6) Fiksilo por la Trendelenburga klina
kusigo; gi estas sraubtenilo alfiksebla al
êiaj ajn operacitabloj kaj ordinaraj tabloj,
prov izita je fendo, tra kiun oni trapasigas
ri menon, kunigantan ambau maleoloin; tiamaniere oni povas, se necese, alpendigi la
operaciotan al la rando de la tablo.
7) Nova kruringo transportebla, tre utila
por operacioj hejme, solida, alfiksebla al
êiaj ajn feraj au lignaj litoj; gi konsistas el
tri nikelaj partoj specialmaniere artikigitaj.
Tiun kr uri ngon, gis nun pl ej praktikan, êiuj
aku sistoj kaj ginekologoj devus posed i.
D-ro W. Broec!wert.
Je rus a I e m (Wien). Fluhaltigado (lau
Bier) en la artiko de la sultro. (Wiener med.
Wocflensc/Jrift 1909, 11-ro 26). La aütoro pri skribas aparaton, uzatan de li jam dum
multaj jaroj kun bona sukccso por fluhalti gado sur la sultro. La aparato konvenas
por êiuj korpaj dimensioj, gi estas tre opor tune apli ~ebla kaj apenau videbla sub la
vestaîo. Gi ne genas la malsanulojn en iiia
oku po. Pli longe ol 2-3 horojn ankaü êi
tiu metodo ne estas suferebla. Sed oni povas Tipeti la aplikadon kelkajn fojojn dum
umt tago.
D-ro Sôs.
Eise l sberg (W ien) Al la kuracado de
strumo per Rôntgenradioj.( Wien. lûin. Woc/Je11sc/Jr. 19C9 1z-ro 46) . Eiselsberg sciigas
pri observado de strumoj, kuracitaj per surradiigo laü Rontgen. En lastaj jaroj li havis okazon fari trifoje ekstirpon de strumo
êe malsanuloj, pli malp li longe kurac itaj
antaüe per surradiigo kaj irovis rimarkin dajn sangojn.
Komuna por êiuj tri kazoj estis, ke êiam estis tr e malfaci le for prepari la prof undan muskolaron de la suprajo de strumo kapsulo, dum la preparado en. la fundo, en

la terit ori o de la arteri o tire ojda malsupra
prezentis nenian abnor mecon.
En êiuj tri kazoj oni gajnis post elpr eparo de la kapsul o la opinion , kvazaü
oni renkont us inflamitan histon au eê malignan neoplasmon.
M ikroskopaj esploro j elmont ris, ke la
tumoro estis êiam benigna . ~ar la strumoj
estis pl i an,aüe surr adiigata j en êiuj tri kazoj, estas supozeble, ke la surradiigo kaüzis la plimalfaciligojn de la operacioj. Eiselsberg obsen·is gis nun neniajn rima rkindajn efikojn post surradiigo de strumo j , sed
certe jam malutilojn. Li malkonsi las senpripensan surradiigon, precipe en la kazoj,
kiuj fine versajne devos esti operaciitaj. Li
turnas sin ankaü konl!'aü la ordinad o de
D-r o S ôs.
tireojdaj tabuletoj .
J o n ne s c o. (Bu karesto). Rahianestezio
generala.(Acati . de merl. de Fra nce, 12. okt .
1909) . La aütoro sciigas la rezul tatojn de
la nova metodo, ki es fund amentoj estas :
1) La trap ik o de la vertebraro laü du
punktoj : inter la unua kaj la dua vertebr oj
por la alta anestezio (kr anio, kolo, torako
kaj supr aj membroj) kaj int er la dekdua
dorsala kaj la unua lumbala (ventro, pej) ;
r ineo kaj malsupraj membrç_:,
2) La injekt~ de solvaj o de senmikr obigita akvo, stri h nino kaj stovaino laü diversaj propo rcioj konfo rme al la loko de
la trapiko, la ago kaj la generala farto de
la malsanuloj.
Al la strihnino estas suldataj la toleremeco de la supraj centroj nervaj kaj la
ebleco de la alta trapiko.
La anestezio daüras de unu gis du horQj. La malsanuloj restas tute vig laj kaj
konsciaj.
D -ro L. }.
Sa I é mi (Nice). Anesteziigo de (a hauto per etero por iuj hipo~ermaj injektoj.
(la C 1i11Ëque 1909, 11-ro 45) . Gin uzas la aütoro por injektoj de hidrarga benzoato, de
hidrarga bi-jodido, de fera citrato. Kiam li
asepsigis la h<liHon per vatbul o, trempita en
alkohola solvaj o de fenolo, li faras duan purigadon per etero. Poste per gutk omputilo boteleto, tenata je 8 au 10 centimetroj supre, li faligas etero n sur la haüton en tia
êirkauo, por kovr i surfacon, grandan kiel
pro ksimume kvinfr anka monero. La malsanulo sentas unue malv armeton kaj poste malgrandan streêigon de la haüto. Tiu momente
oni devas enpiki rapi de, êar la anestezio
daür etas mall onge.
Por la injekt oj, kiujn oni devas enpusi
tre malrapid e, li versas kelk ajn gutoj n da
etero êirk au la tubpikil o per la maldekstra
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mano, daurigante la injektadon per la
dekstra.
Se la procedo per etero ne sufiêus, oni
povus analgeziigi la hauton per etila klo1(. Badert.
rido.

Ginekologio

1

kaj obstetriko.

R. 0 l s h a use n. Al la demando pri
Cezartranêo. (Centralblatt jür Oynaelwlogi e
1909 ,z-ro 43) . Antau tri jaroj dum la Lisbona
kongreso rekomendis Fritz novan metodon
de la tranêo Cezara , tiel nomitan supersim fizan, kiu devis doni pli grandan senda ngerecon rilate al la infekto de la peritoneo.
Apogante sin sur sufiêe granda materialo,
Olshausen opinias, ke ne venis la tempo
formeti la malnovan metodon de Cezartranêo, êar la nova metodo estas preskaü
nenia plibonigo kaj la dauro de postoperac;a kuracado per gi estas plilongigata pro
la bezono de drenado. Ankau la sancoj de
po stoper aciaj hernioj estas pli grandaj.
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1 ¼ kapoj de grandaga viro. Estis farita
amputo supravag ina de la utero kun fôrigo de adnek soj. Detala esploro de la tumoro montris, ke gi estas tia sama, kiel la
tumoro, eltranêita unuan fojon kaj diferenca~ de gi nur per tio, ke la selo de tiu êi
ciste degen erinta miomo estas pli malmola
kaj ke la cisto eliras ne el la fundo de la
utero, sed iom de la flanko de gi. Maloftaîo
en tiu êi kazo konsistas : 1) en egalmezura
cista degenero de fibromiomo de la utero,
2) en apero de la sama fibromiomo kun la
sama degenero duan fojo n, 3) en multefoja
spontanea malplenigo de la tumoro kun
sekvinta kunkresko de la krevinta loko kaj
replen igo de la tumoro per tiu sama likvaJo.
D-ro j. l(renicki
Varsovio, Jv/arsalkows!w, 90.

Malsanoj kaütaj kaj veneraj.
M i.i 11e r (Wien). Pri teknika perfektigo
de la reakcio: lai:i~Wassermannkun rimarkoj
pri gia valoro kaj esenco.JWr. !llin. Wochensc!zr. 1909, ll-ro 40). Car la reakcio laü

D-ro Skai!wivslû.
Ne u g e bau e r (Varsovio). Unika en
sia speco observoel la oµeracia kazaro de
fibromiomoj de utero (Przeglqd c!Limrgiczny
i ginekologiczny 1909, T. /., n-ro J). La

aûtoro ankorau en 1900 jaro publikigis maloftan kazon de cisto de l'utero, kiu estis
de li forigita per amputo de la utero. La
malsa nulino 24 jara venis rnalsanulejon
en 1898 jaro kun plendo pri tumoro en la
~entro, kiun si ekrimarkis jam de unu jaro.
Ci tiu tumoro, !au vortoj de la malsanulino,
antau duono da jaro subite, post granda
sangado el la vagino, erninente malgrandigis. Esplorado montris la tumoron je grandeco de kapo de infano, fQrte kunigitan kun
fundo de la utero kaj moveblan kune kun
gi en êiuj direktoj. En tiu êi tumoro konstatigis· fluktuado. Anamnezo kaj esp lorado
permesis supozi d ukornan uteron, en kies
unu korno retenigis sango menstrua. Laparotomio tamen ne konfirmis la diagnozon
supozitan. La tumoro montrigis cisto kun
mola selo. Kiel montris mikroskopa esp lorado , la cisto devenis el miomo de la utero.
Post forigo de tiu êi cisto kun parto de la
korpo de la utero pasis dek jar oj.
En 1908 jaro denove venis la malsanulino kun plendo pri tumoro en la ventro.
Antaû du jaroj el la vagino elfluis multe da
akvoza fluidaîo, post kio, laü vortoj de Ja
malsanulin o, la tumoro malgrand igis. Ce
esplorado · estis trovita tumoro en tiu sama
loko, kiel antau dek i<!roi, sed de eminente
pli gra nda dimensio. Ce laparotomio rnontrigis sur la utero miomo je grandeco de

- - --
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Wassermann estas nur kvantospecifa metodo
kaj oni povas kun sufiêe granda ekstraktodozo de êiu ajn sero gajni pozitivan rezultaton eê sen ekzistanta · sifiliso, ~ estas la
task o de la tekniko eltrovi procedman ierojn,
kiuj êe konservado de sufiêanta specifeco
garantius la maksimuma n efikon de pozitivaj
rezultatoj êe ekzistanta s ifiliso. La procedo,
per kiu estas atingebla la celo, konsistas
esence en tio, ke malgrandaj kvantoj de la
ne neaktivigita malsanulsero (unu guto) kaj
proporcie grandaj kvantoj de la alkoholekstrakto de bovokoro estas uzataj. -~se oni
res pektas êiujn teknikajn detalojn, la rezultatoj estos, ke post negativa reago sifiliso én
dua kaj tria stad io - esceptante la kazojn
antaù nelonge kuracitajn
povas esti
rekte ekskluzita, dum komp lete pozitiva reago certigas la diagnozon de sifiliso."Apude
trovigas malmultaj limkazoj, ne permesantaj
certan jugo n, nome la kazoj kun nekomple taj reagoj, kiuj nur post certe konstatita infekto povas esti, dum latenta stadio, akceptitaj kun granda proba bleco kiel sifilisaj kaj
kiuj postulas la saman traktadon, kiel la kazoj kun kompletaj ', reagoj, êar ;:'la;pozitivaj
reagoj eê dum klinika latenteco donas pruvon ;'por aktiva sifiliso. La, esenco de la reago entute gis nun ne estas klarigita. Laù
klinikaj spertoj tamen sajnas, ke gi koncérnas proceso jn,:interrilatigantajn iamaniere kun
terrilato ni
antigenoj. Pri:,la; eco ;de tiu êi!'.:în
D-ro::56s.
havas ankoraù nenian imagon.
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Ad a ms o n. Pri eflorescencojen regiono êiuj 3~horoj (5 fojojn dum tago). Infano 2
de anuso êe infanoj. (The Brit. joum. of jara . Ce prolapso de rektumo.
Derm. 1909, ,i-ro 2). La aütoro priskr ibas
Praktikaj kuracistoj, uzante en sia pra kkvar specojn de haütaj erupci oj en tiu êi 1 tikado apud la lito de l'malsanuloj cortex
regiono, kiujn oni devas distingi de la eflo- hamamel. virgi n., havos en '.gi1'rimedon, halrescencoj de la akir ita aü denaska sifiliso. tigantan rapide kaj bonf?re tutan serion da
Antaü êio aperas la Jacqueta eritemo, kiel sangfluoj el internaj organoj.
G. :Kraj z .
sekvo de malord oj en la 9ig esta kanalo kaj
kaüzita senpere per mehanika loka iriFiziol ogio.
tado. La malsano aperas en diversaj formoj:
R é th i (Wie n) Mola palato kaj giaj rila kiel simpla eritemo, aü, malofte, eritemo vezik oza, kiel tuberetoj aü ekskoriacioj kaj eê toj al la nervaro. ( Wien. med. Wochenschr.
1909 ,i-ro 45) . R. priparo las nervaron de mola
ulceroj . Plue mencias A. seborean dermatipalato, tiel giajn motoriajn, ki el sekret oriajn
ton pro infekto per blanka stafilokokko,
kiun oni povas facile for igi per banoj, per nervojn . Dum jardekoj estis l a paralizo de
lavetado per borakvo kaj sulfura ungvento . mola palato konsiderata kvazaü atribut o de
iuj formoj de paralizo de nervo faciala kaj
Kiel trian malsanon en tiu êi loko la aütoro
priskribas la oftan ektijm on. (e!lfhyma) kaj eê hodiaü persistas la opinio, ke nervoma lfin e la simplan impetigon. Tamen la du la- helpadoj centre de la genuo de nervo fastaj aperas plej ofte samtempe ankaü en ciala sekv igas palatopara li zon. Kelka j anatoD-ro Fels.
aliaj regionoj de la korpo.
miistoj inklinigas al la opinio pr i duobla
nerva provizado, tio estas provizado same
de nervo faciala kiel de nervo vaga. Tro Diagnostiko.
vigas izolite nur la opi nio, ke la muskolo
R o g e r. (Parizo ). La albumino-reakciode levanta palatovua lon »levator veli p alatini «
la tuberkulozaj sputo;. ( Soc. med. d ~s hop. ricevas la moto riajn nervojn el la nervo vaga.
15 . old. 1909.). La sputojn oni rnlvas en R. per eksperimentoj pruvis, ke nervo vaga
estas kons id erenda kiel sola moto ria nervo
akvo kaj aldonas kelkajn gutoj~ da acido
por ,,levatoro" . i<io koncernas sekretoriajn
aceta. Poste oni ver~as 1a solvaj on sur filtrilon kaj en la likv aj o, kiu trapasas, oni nervojn de la mola palato, eksperimentoj
elserêas la albumin on laü la ordi naraj me- de R. montris, ke sekreciado estis atingita
todoj, kiel êe urino. Nur oni devas, kiam 1) per loka iritado de la mola palato, 2)
1
oni uzas la varmigon, aldoni iom da mara per iritado de la trun lro de la nerv o facia la
salo, êar sen tio la albumino ne koagulas. apud gia eniro en la meaton akustikan internan 3) per iri tado de la n. simpatik a
El 151 observadoj rezultas, ke tuberkulozaj sputoj êiam estas albuminhavaj. Se cervi kala.
R. povis persekuti la sekretoriajn fadela albumino -r eakcio estas negativa, oni pavas nei la diagn ozon de tube rkulozo, kvan- nojn, trov igantajn en la trunko de la nervo
kam tamen la mala rezultat o ne estas pru- faciala, gis en la rrervon petrozan superficialan
D-ro L. j.
pli grandan kaj gis en la nervon Vidian 'an.
vanta.
D-ro Sôs.

Farmakologio.
A. Las en k o. ,,Cortex hamamelid
is virginicae" - interna sanghaltigiloêe plenaguloj. (Terapevtiê. Obozrenije 1909, 11-ro 19).
La aütoro tre rekomendas Cortex ham. 11irgi 11. êe êiuj kazoj de sangfluo: hemofilio,
sangfluo el nazo, pulmaj sangf!uoj, ronda
stomakulcero, disenterio, metroragio, prolapso de rektumo, hemorojd oj k. t. p. Al pl enagulo la aütoro donas Extr. jluid. hamainelidis virginicae po 1·0-2·0-4·0
je êiuj
2-3 horoj, kaj dum 24 horoj gis 25·0. Al
infano j gis unu jaro po 0·25 (5 gutoj) post
êiuj 2 horoj kaj dum 24 horoj gis ~-O. A l
infanoj gis 2 jaroj po 0·5 (10 gutoj) kaj
dum 24 horoj gis 4·0. R.p. Extr . lwmamel.
virginicae 25·0. DS. Doni po 10 gutoj je

Medicino sociala.
Pri internaciaj servoj sanitaraj en maristaro.
Nuntempe la sanitaraj servoj en mari staro ne respo ndas tute, laü mia opi nio, al
la nunaj bezonoj .
Oni ja ofte vidas en la havenoj sipegojn, enhavantajn gis 4.000 loganto j n. T iuj êi
sipoj haltas nur dum unu horo, aü eê dum
duonh oro, por ensipi gi kaj elsipig i 200 aü
300 vojagantojn ku n iliaj pakaîoj . La tre
granda rapideco de la voj ago estas en la
nuna tempo la unua, la plej granda, preskaü
eê la sola eco, dank'al kiu êiu lando esperas kontraubatali kaj venki la eksterlandan
konkur encon. La kompan ioj trudas al si
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grandegajn elspezojn, por ko ntcntig i tiujn grandaj urboj havas malbonan influ on sur
postul oj n kaj la publ ika opinio ne toleras, la logantaron . Komence oni opi niis, ke la
ke oni pro kio ajn malpl igrandigu la rapi - malbonaj higienaj rilatoj kaüzas plig randidecon de la vojago, plidaürigante la haltojn gitan mortalecon. Efektive la cifero de la
de la sipoj. Sekve ankaü la sanitaraj ekza- mortaleco post plibonigo de higiena j rilato j
menoj estas necese tro rapidaj. Kutime oni plima lgrandigis, sed konsiderante la senproekzamenas nur supraîe maristojn kaj vojaporcian kreska don de la urboj, oni konstagantojn , starigantaj n sur la ferdeko. Kiam tas, ke nur êe la nove enmigr intaj logantoj
la sipego enhavas 3.000 aü 4.000 pasagerojn, la produk tado de infanoj okazas laü prooni eê ne povas starigi ilin sur la ferdeko
vinca mezuro, male la familioj, daüre en
urboj loksidaj, elmortadas . Kaj . ne nur la
kaj oni ekzamenas nur la elsipigantojn.
T ia ekzameno estas tute sen utileco kaj klasoj, kiuj suferas je malr iêeco, rnizero,
gi ne povas esti plibonigita, êar oni devus malsanaj logejoj, troa laboro, estas regataj
por ti o haltigi la sipon dum tro longaj
de tiu êi sorto, sed eê la famil ioj, vivantaj
horoj.
en bonstato, êar !au malnova sperto por la
Kuti me do oni estas devigata akcepti vivo kaJ daüro de familioj nenio estas tiel
dangera, kiel alta socia rango, potenco kaj
kiel veraj la sciigojn, liveritajn de la sipkuracisto. Bedaürinde tamen la sipkuracisto
riêeco.
estas pr eskaü neniam libera homo!
Ôi estas nur la kamparano, kiu de j arLi èstas oficisto de sia kompani o kaj centoj konservadis kaj konservas la vivo n
pagata de gi. Se li genas la komercon
de popoloj rnalgraü militoj, pestoj, malsato .
per honesta deklaracio, eble li perdos sian La fluo de la logantaro celas de provinco
ofic on. Li a dekl aracio do estas pro tio ne- al urboj, sed nenio revenas. La alvenintoj
sufiêe kredebla por la sanitaraj oficistoj kaj pereas ai:i pro rnalsufiêaj fortoj, aii kiel meztamen tiuj êi lastaj ne havas sufiêe da tempo, ranguloj kaj eê la nomoj de tiuj, ki uj atinpor kontrol i gi n. Tia l preskaü êiam ili akcep- gis plej altan socian rangon, malaperas retas gin kiel vera.
gule ja m post kelkaj generacioj. Post neTiu agmaniero estas tute bedaüri nda longe provinco jam ne sufiêos kompensi
kaj eê dangera.
la perdojn en ur boj, fariga nte jam mem
K iamaniere oni povus interakordigi la malpli fona kaj oni komprenas, ke la gis
nun prakdkata higieno ne sufi~os antaüforinecesecojn de komerco kaj de publiksaneco?
gi bankroton de la raso. Oni do devas
M i opinias, ke la Asolvo de tiu êi problemo
ne estas neebla. Car la deklaracio de la konsid eri jam la tempon antaü la naskigo
sipkur acisto, almenau en la halthavenoj, de la homo, nome la hi g i e n on d e I a
estas la sola rim edo, per ki u ni, sanitaraj e m b r i a p I as m o.
La embria plasmo, devenanta de kunigo
oficistoj, povas êe la nu naj agmanieroj sciigi
pr i tio, kio n ni bezonas, estas tutc necese de vi rina kaj vira ernbriaj êeloj, difi nas
s e nd e p e n dig i la sipkuracistojn
de esence la ecojn kaj la venontan sorto n de
1a s i p k o 111pan i o j . En êiu lando la sip- la individuo . La kvalito de la embr ia plakuracistoj devus esti delegataj de sia reg- smo estas la' êefa faktoro por la taügeco
istaro kaj plie îur igitaj de la konsu loj de de la idaro kaj dependas de la deveno de
êiu land o, en kiu la sipo haltas. Estus eê la embriaj materioj kaj de la kondiêoj, akompli bone, se ~ili estus delegitaj de la inter - panantaj la evoluon de la embr ia pl asmo.
nacia sanitara estraro, ki un oni dcvus krei. Tri vojoj al plibonigo de la homa raso
Ti am neniam plu la sipkuracisto estus in- estas eblaj:
l) malebligi al individuo, reprezentanta
stigata far i malgustan deklaracion kaj se
okaze li agus tiel, li estus punota laû la rason, tiamaniere difekt itan, ke li a idaro pokr eota internacia !ego. Mi ne opinias, ke vus farigi por la cetera socio dangera baali a rimedo estus ebla por akordigi la tro lasto, ke li estu allasita al produkta do de
oft e kontraüajn necesecojn de la komerco infanoj;
2) plibonigi la rason difektitan per kunkaj de la pub li ka saneco. · Mi pensas, ke
oni devos meti tielan propo non en la tag- miksado kun raso sendifek taA laü multaj
ord on de la estonta int ernacia sanitara kun- spertoj êe kultur ado de kreskaj aro kaj beD-ro Le Dnigou (Cherbonrg).
staro 1·
sido.
3) malebligi en patrina korpo la ok azaPrï pli novaj tendencojen higielfo.(Paro lado de prof. G u s ta v K a b r h e I en la don de novaj difektoj de la embria plasmo
kun veno de la socielo de bohemaj kuraci - dum gia evoluo. La plasmaj materioj nome,
stoj. Publik. en Casopis Lélwru11(;esli_ic/J1 1909, de ilia unua komenco en seksaj glandoj gis
n-ro 46). Referato. - La statistiko pruvis, ke il ia plua kreskado, kiu sekvas ili an kunfan -
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digon ·en patrina korpo, prenante la nutra- por la irado de malsanoj kaj proponon de
Ion el la organismo, en kiu )li trovigas, estas nova psikoterapia metodo . Tiu êi libro estas
ankau de biohemiaj procesoj, skri bita en linavo komprenebla ' ne nur por
influataj
kiuj okazas en la korpo de gepatroj kaj kuracistoj, sed gin povas tra legi kun intesekve êiuj efikoj, per kiuj la biohemiaj pro - reso kaj utilo an~aü nekuraci s,oj kaj pre~
cesoj en la korpo estas grave difektataj, se- cipe malsanuloj. Car al plim ulto da legantoJ
1 ajn; rezultatojn por la evokvigas ankaü gra-..
de Voêo de kuracisto j" la libro estas neluo de· la embriaj materioj. Tiun êi k2nkluatingebla pro tio, ~e gi estas skrib _ita ruse?
do11 pravigas la sperto pri gravaj hroni- mi intencas rakonti per malmultaJ VOitOJ
kaj venenigoj per certaj anorganaj venenoj gian enhavon.
kaj iliaj gravaj influoj sur la evoluo de
En komenco de sia libro la autoro tur embria plasmo.
nas la atenton al tiu mirinda fakto, ke malJen la êefaj, gis nun konataj, pr incipoj
grau la grandegaj sukcesoj de medicino dum
de la rasa profilakso.
la lasta jarcento la vastaj masoj de p_opol?
Grava faktoro por origino kaj evoluo de ne fidas al kuracistoj kaj ke eê en tiel ciplasmaj materioj estas ago de la gepatroj.
vilizita j landoj, kiel Germanujo, Anglujo,
Interparen,caj edzigoj mathelpas la produkt- 1 Ameriko, trovas sukceson en la publiko diemecon. Ciun malfortigon de la g~patra or- versaj sorêistoj. La autoro pensas, ke inter
ganismo sekvas malbonigo de la vivpo-veco la kauzoj de tiu êi apero, kiel ekzemp!e
(vifalifas). La pereigaj socialaj rilatoj, m?lnesufiêa kulturo de popolamasoj eê en Eüriêeco, nehigienaj logejoj, malsufiêa nutrajo,
ropo okcidenta , nakuracebleco de ~~l_kaj
malbone influas la kva!iton de -!mbria plasmo. grava j malsanoj, kiel tuberku lozo, sIf11Iso,
Al la supozo, ke intensiva anima lab oro mal- karcinomo, ne malgrandan rolon Judas anhelpas la produktemecon, kontraüstaras la kaü la unuflanka direkl o de medicino mcm,
fakto de la gn:nda produktemec o êe Hebre oj. la direkto, kiu alkondu kas gin al malgustaj
Tre malutilas la kvaliéo n de embria pla- konkludoj. Kompr enado de viva estajo, kiel
smo hronikaj senfo· tigantaj malsanoj, pre- masino, en kiu êio estas klarigebla per lecipe la infektaj, multé.j venenoj, ekz. alkogoj fizikaj_ kaj hemiaj, kie_I~er f!ziol?g!é:.j eks:
holo, plumbo, hidrargo, fosforo. Komp renperimentoJ sur b~stoJ, eshs cefaJ lev1loJ,da_nk
eble la unua tasko de la sociala legdonado 1
al kiuj la med1c1110fans ?um la XIX Jar~
estas la gardado de la laboristaro kontraü
cento tiel grandajn sukceSOJll, sed la sama1
tiuj êi venenoj.
1 ambau
faktoroj, kiuj liveris tiom da utilo,
'- Al la plenmezure pereigaj ap,::rienas an- havis ankau malutilajn sekvojn, êar sekve
kau la venenoj, produktataj de diversaj in- de ili la komprenado de homa organ ismo
fektaj mikroboj, la malaria kaj la sifilisa. skemigis, simpligis. La kuracistoj forgesis'.
Statistikoj de asekuraj institutoj montras, ke kvankam homo estas besto, tamen 111
ke la organismo de sifilisuloj eê post rcsa- observas êe li tiel grandan disvolvon de
nigo restas malpii forta, êar ilia morlaleco
anima vivo, kian ni ne trovas êe ceteraj
estas je 30-70 °;0 pli alta.
bestoj. La kuracistoj forges is la etikan flanPri gonoreo oni certigas, ke gi gis 10°10 1 kon de spir ita homa vivo, ili forgesis, k~ hom?
da geedzoj faras senfruktaj. 1
estas kapab la impresigi kaj vivi per 1dealoJ.
Sed la êefa malamiko de idaro estas 1 En batalo poï sano de la homo la. kur~alkoholo, êar gi difektas ne nur la korpon
cistoj ne eluzis tiun êi flankon_ de ha . s_p1
sêd ankau la animon, sekvigante plenan rita vivo. Dume, se en maldeltkata f121ka
disfa lon de moraleco. Tiu êi momento estas batalo al homo multe helpas idealista lela êefa kaj la plej grava kauzo · de la kon- 1 vigo de spirito, kiel oni povas ti?n êi vidi
traüa lkohola batalo, kiu dum la pli nova 1 en multaj historiai_ oka~oj, des pli povas la
epoko estas komencita.
spirita levigo help1 al lt en batalo kun mal1
D-ro A. jou za, Sfrazek.
sano.
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.
Ciu kuracisto tralegos kun 111tereso la
suprenomitan libron de prof. Ja"rock_i, eI~
kiu li trovos multe da novai penSOJ pn
signifo de plej altaj sferoj de anima vivo

êe kuracado de plimu lto da malsanuloj,
precipe Îlronikaj, nuntempa medicino postulas multaj n kvalitojn de la perso no de mal1 sanulo. La afero dependas de tio, ke la kuracado k1lnsistas el maso da malgrandaj
1 o rdonoj, kiuj :koncernas•ïnteralie
la dieton,
vivcirkons tancojn, viv manieron de malsanulo
kaj la plej granda_n parton de tiuj êi ordonoj devas plenum1 la malsanulo mem. Sed
1
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por povi plenumi ilin konvene, li deyas trovigi 1 veco de lia persono; ni devas zorgi pli lia
en plena anima egalpezo, li devas havi morala transformigo. Nuntempa psikoterapi o
klaran, viglan spiriton kaj fortikan volon . turnas la atenton nur al Apli elementaj flanEn kontraua okazo li baldaü'.'perdos ia pa- koj de anima vivo, kiel sentajo, intelekto, vol o,
ciencon por sekvi la severajn Akonsilojn kaj espero, timoA k. t. p., kaj tute ignoras la pli
li mem perdigos en bagatelajoj de longe- altajn aperajojn de la anima vivo, nome la
daüra kaj malfacila kuracado.
etikan sferon. Dume la kuracistoj devas
Sed ekzistas ankornû aliaj faktoj, kiuj
enmeti tiun êi sferon en sian agadon. Tia faras evidenta la necesecon de supreno - 1 maniere ni havas antau ni novan branêon
mitaj animaj kvalitoj por sukcesa batalo de psikoterapio, kiun la aü,oro prop onas
kun malsano. Al êiuj ja estas konata la nomi ,,Aretoterapio"
(de lagreka vorto
,,arete", ki u signifas virton kaj celadon al
bonfara influo de vigla, trankvila humoro
sur la agadon de êiuj organoj de nia korpo, virto, al moral a peiiektigo ).
La enhavo de la ideali sta animstato pokie! ekzemple sur agadon de koro, sangovas esti plej diversa, komencante de adorci
vazoj, stomako k. t. p. Estas eê pruvita
grandega influo de anima stato sur la aga- al unu homo kaj finant e per komplikata fidon de apartaj korpaj êeloj (ekzemplo la lozofia, politika aü religia strukturo, . sed
eksperimentoj de Feré pri interligo de psika estas tre grave, ke tiu êi enhavo konfo rstato kun aperoj de infekto kaj de fagoci- 1 migu kun samt empa scienco kaj kun plej
tozo ). Tiamaniere an kau en tiu êi rilato la altaj moralaj fundamentoj, atingeblaj por la
klara kaj vigla humoro aperas, l<iel unu respekti va hom-). En kontraüa okazo gi ne
el gravaj sanigaj faktoroj.
estos fortika kaj êe sia pereo povas pereigi
Sekve levi la spiritan vig lecon de la kaj gian posedanton. Jam êe edukado de
malsanulo, eduki lian volon, farigas unu el infan oj oni devas memori pri signifo de idela taskoj de kuracisto, sed oni devas kon- 1 alista animstato en ilia estonta vivo; idealifesi, ke gi estas unu el tre malfacilaj taskoj. sta p~nsmaniero devas esti spirita ilo de êiu
Kiamaniere ni povas gin solvi? Scndu be hom o, eniranta en v ivon. Kvankam gia envivcelado, timo antau morto, zorgo pri eston- havo povas esti diversa, tamen gia esenco
teco de proksimuloj povas helpi al apero êiam pli au malpli konsistos el konsci o de
de suprenomitaj kvalitoj de anima vivo, sed interligo inter individuo kaj h0maro en pli
estas ebla ankaü . kontraua, nome premanta au malpl i larg a senco de la vorto .
efiko de tiuj êi faktoroj sur la psikon de
Laü la opinio de la autoro, lia vidpunkto
malsanulo. Nur pri homo kun profunda,
prezentigas kiel alplenigo de la D a r vin a
intensiva anima vivo, nur pri homo, kiu teorio en tia senco, ke morala nivelo de la
havas ian id ealon, ian altan celon, ni po- homaro devas dank' al natura elekto konvas ~ esperi, ke trovigos êe li la ecoj, pri stante perfektig i. De la sama vidpunkto
kiuj estas supre parolite kaj kiuj helpos al estas klarigelba la opinio, kiu renkontigas
li batali kontrau la malsano. Homo, sindona en multaj ïeligioj kaj laü kiu la malsano estas
al scienco, arto aü sociaj aferoj, ne tiel fa- sekvo de rompo de moralaj l egoj, metitaj
cile falados spir ite kaj ne timos pri si mem, sur homon. ·
êar granda parto da interesoj, karaj por li,
Tia estas la enhavo de la libro de
trovigas ekster lia persono . Tia homo po- prof. Jar o c k i. Bedaurinde mi devas tie
sedos viglecon kaj energion, tiel necesajn êi forlasi la rnultajn interesajn ekzemplojn,
en stato de sano kaj des pli en stato de kiuj ilusiras la pensojn de la aütoro kaj kiujn
malsano. La saman signifon povas havi an- li êerpis el diversaj regionoj de homa scienco,
kaü profunda religia sento, al kiu oni ofte kiel ekzemple el medicino , historio, el rusa
rifugis en antikvaj . tempoj por kuraci gra- kaj ali landa literaturo. Dank' al originaleco
de ideoj, en gi disvolvataj, la libro meritas
vajn malsanojn.
Do êe kuracado de malsanulo ni, kura- nian plej grandan atenton.
D-ro !. J(re11ic!û
cistoj, devas.·krom '. rimedoj ,4kiujn ni_kutimis
Varsovio . Str. Mar§aikovska 81 A.
uzi, zorgi pri levigo de heleco kaj intensi~
A

Ko r e s p o n d a j o j.
W i es b ad en, en novembro '1909.
' sed ankau pro la bela situacio inter la riLa banurb o Wiesbaden, fama kaj mond- vero Rejno kaj la Taunus-montaro, proporkonata ne nur pro gia natrio-muriatika fonto, 1 cie al giaj logantoj havas grandan nombron

da kuracistoj (por 107.000 logantoj êirkaue en~prucigi ta parafina maso venenos la mal250 kuracistojn). Nu r la êiujare pligra nd- i sanulojn, hod iau oni povas esti sentima. La
paro linto faris multajn eksperimentojn sur
iganta nombr o da vizitantoj kaj banuzantoj
(dum la dek monatoj de tiü_êi _jaro ~is nun bestoj kaj trovis, ke eê blankaj musoj, kiuj,
184.000) ebliga s al la kurac1sto1 trov 1 prak- kiel konate, nur malfor te kontr aüsiaras al la
t venenoj, bonege toleras grandajn kvantojn
tikan okupadon spite la ko lega konkuro .
Ôis la jaro 1907 la kuracistaro Wi esba- da karb on;1idrog enaJ kunigaJoj, precipe da
dena estis divid ita en tr i unuigoj . Per una- parafino, kiu ofte presk;ü egaligi s je la
nim a oferemo kaj penado la tri unuigoj in- korpp ezo de la bestetoj. Gis mm ankau êe
terkonsentin te kuni~is, post kio nun ekzis- neniu homo venenigo okazis post multegaj
tas nur unu granda unuigo (Verein der parafinensprucigoj.
Bedaurinde oni ne povas sammaniere
Aerzte Wiesbadens).
En la kuracistaro regas vigla scienca laudi la operaci on rila te al la parafinembovivo ; êiumonate okazas en kunveno j kaj lio. Jam estas publikigi taj multaj kazoj de
kun sidoj parol adoj de kolegoj specialist oj embo li o post ensprucigoj de parafino . Supri sciencaj temoj, ofte eê prof esoroj uni- fiêe granda estas nombro de la kazoj de
versitataj venadas Wie sbadenon, por sciigi emboli o de la pulma arlerio kun resanigo,
il iajn spertojn kaj montri · la plej novajn sed okazis ankau kelkaj malgojigaj kazoj,
eltrovojn. Krom tio vin '.r e preskaü êiutage en kiuj sekvis post kuracado de selfo rma
estas ku rsoj por medicina perfektigado de nazo blindeco de unu aü ambaü okuloj pro
emboli o de la centra arteri o de la retino.
la kuracistoj.
Se eble pli poste daurigonta tiujn êi ar- Eê se eble tiuj malfeliêoj nur estus kaüzatikolojn , mi donos hodiau mallon gan skizon taj per esceptaj malbonordoj de sangvazoj
de unu el la lastaj paroladoj, kiu eble inte- aü per nesufiêe singardema aplik ado de
la parafino, ruini Q·as la famo de la operacio.
resos la legontojn.
êar la sperto~ sajnas pruvi , ke la enspruLa 20-an de ok tobro 1909 d-ro A I ber t
cigoj de tre flliaJa parafino pli fac ile alkonSt e in, hirurg o de I' Aügusta-V iktoria-baninsti tuto en Wiesbaden, prelegis ,,pri la dukas emboli oj n, ol la preskaü solida, kiel
pasto au ungvento, :rnmpakta maso, estas
nuna tehnika stato de l'parafin ensprucigoj".
rekomendinde
uzi nur ti an parafinfandaJon
Jam autau du jaroj parolinte pri tiu êi
temo, la aütoro volis h10ntri per l_umbildo j kaj eviti la varmegajn, flualajn masojn.
La sukcesoj de la parafinp rotezoj estas
la progreson de la kurac,n~todo, kJU, elpensita de la Amerikano K or n In g dum la lasta tiel grandegaj, ke la Î1irurgio nevolonte
jardeko de la pasinta centj_aro, 121emstare ili n rezignos. Kiel jam supre dirit e, la enkaj sendepende de la amenka aut.oro de sprucigo de parafino vere estas simpla opeGersuny (Vien o) estis uzata en la hirur gio racio, sed kompreneble nur permesebla post
dum la jaro 1900. La paro lanto, esplorinte preciza desinfekto . Ekzemple por la protezo
antaue per eksperimentoj sur bestoj la pa- êe la selforma nazo la sprucigilo estu pr eta,
gi enhavu la parafinon, en varma akvo moligirafin aplikadon unue en Germanuj o, publikitan kaj post ensuêigo ree malmol igantan; êe
gis la kur acmetodon en 1901.
Enspruci goj de parafino - tio estas la la paciento, dorse kusanta sur ebena lito
subhauta kaj iafoje intram uskola enmeto .d e au kanapo, oni trapika s la desinfektitan
certa kvanto da karbonhidrogenaj kunm etaj oj, hauton de la frunto, super la nazradiko
kiel vazelino, parafino k. t. p. - estas uza- antauen en granda faldo levitan, per la
pinto de la sprucigilo kaj forsovas la enpitaj , por restarigi malgrandajn aliformigojn
au defektojn de la ostaro kaj de la histo kitan tubeton gis la defekto de la nazostaro.
en diversaj korpp artoj, ekzemple êe la sel- 1 Per sraubo la pist o de la spruci gilo estas
ensovata kaj premas la parafin on en la ~deform a nazo, êe defektoj en palato, frunta
au makzela kavo k. t. p. Por kuraci tiujn 1 stinitan lokon , kie la formo, se necese, estas
êi defektojn oni bezonis ofte grandajn kaj pl ibeli gata per premo de la fingroj. Oni
dangerajn operacioj n antau la eltrovo de la enigu nur malgrandaj n kvantoj n da parafino
parafin aplikado, dum la enspruc igoj de r,_a- dum unu operacio, eble _ne pli , ol unu grarafino estas nur malgran da afero. En hi- 111011; se estas bezonate, oni ripetu pli ofte
rur gio estas uzebla nur la parafin o, kies tem- 1 la enspruc igojn post kelkaj tagoj. Samtempe
peraturo de fandigo staras inter 48-60 ° C. :n!g i gran dan rn~son da parafino !au sperto
Tiuj êi kunfandaîoj restas solidaj en ordi - 1 sa1nas dangere nlat e al embo li o. La spruo vo de la parolinto
nara korpa temperaturo, kio estas necesa, 1 ci~ilo estas propra elti:_
por ke sukcesu la operacio. Pri tio, ke la 1 kaJ aplikata de multaj hirurg oj. Li uzas plej
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mult e solidan parafino n (de 50 ° C. temperaturo de fand igo), miksitan kun iom da
vazelino, f po r ke la kunfandaîo formu lon gan persistan fadenon dum la elpremo el
la tubeto, kaj ne disigu en malgrandajn pecetojn. La haüto super la loko de la parafin-aplikado devas esti tute sana; dum
ekzemo aü alia haüt malsano ekzistas, la
operacio estas malp ermesata !
Plej ofte la ku racado sendolo re prog resas tre bone kaj rapide; nur malofte la loko
de la parafinamasigo, iom svelinta, doloras
dum kelkaj horoj aü tagoj.
Krom la eksteraj ensprucigoj, ordinare
uzataj, oni escepte pova s, kiel la parolinto
pli ofte sukcesis, enmeti la parafinon de interne aü post entranêo kaj sekvanta kunkudro, aü per ekzistanta truo, kiel ekzemple êe defekto de la nazostoj. Tiu êi operacio estas pl i komplikita kaj pli malfacila,
pro kio gi ne plaêas al la publ iko.
lnteresajn sciigojn donis la paro linto pri
la demando: ,,Kiel alifo rmigas la parafino,
enmetita en korpon ?" Lau lia sperto ankau
êe homoj la parafino ofte estas tra kreskita
per histo post pli longa tempo, kiel ankau
estas pruvite per mikros kopa espl orado de la
. parafino, ensprucigita al bestoj kaj poste eltranêita . Parafinmasoj tute solidaj ne aliformigas, sed, kiel fremdaj korpoj, enkapsuligas.
Per lumbildoj unue estas montritaj la
instrumentoj por la operac io , poste mikroskopaj bildoj de la parafino , per histo trakreskit a kaj fine multaj fotografaJoj de personoj antau kaj post la pa:·afinprotezo, ekzempl~

de selforma nazo, de palata defekt o, de hemiatrofio facia la k. t. p.
Laü mia opin i o êiuj êeestintoj konvikigis, ke la operacio de la parafinenspr_ucigoj, farita de lerta kaj si~1ga
r dema ku~ac1sto,
spite kelkaj dangeroj kaJ malsukces oJ, estas
gran da utilo po r la homaro .
1
D-ro Kunscherf
sanitara

sek reta konsilano.

Antverpeno
en decembro 1909. West mall e estas unu el la pl ej famaj vilagoj en
Belaujo pro sia saniga aero; tie la erikejoj
kaj"' arbaroj estas senlimaj.
1
Antaü kelkaj tagoj festis la tuta logantaro de Westmalle, êar gia bonkora , simpatia kuracisto K. Cuvelier, nia amiko Teka ano, frato de la fervora Antverpena esperantisto farmaciisto E. Cuvelier, estis elektita vilagestro !
.
.
En la precipaj stratoj luksa1 glorarkoJ
estis starig itaj kaj êie ?ni ad_miris la orn~mitaj n pinarbojn, flagoin kaJ... esperanta1n
surskribojn . Inter aliaj oni legi povis:
A l la samideana vilagestro êiun feliêon !"
'.'.La Di o, kiel la popolo, elektis paceman
vilagestron ".
Ce1-te West mall e estas vera esperantista hejmo, kiu povas esti fiera pri sia sin~
donema vilagestro. La êiul~ndaj _sam_idean~J
kuracistoj ne forgesu send1 al lt slaJn pleJkorajn kaj sincerajn gratulojn, êar eble li
estas la unua esperantisto komunumestro
inter la samideanaj kuracistoj. Honoro al li!
J Vivu
nia ko lego K. Cuvelier !
D -ro Broeclwert.

K r o n i k o.
En aügusto de la jaro kura nta okazos
en Pari zo internacia kongreso kaj ekspozicio por higieno lerneja. Partop renos en gi
kuracistoj kaj pedagogoj el êiuj landoj.
Estus dezirinde, ke kolegoj francaj kaj precipe parizaj organizu frue esperantistan sekcion kaj esperant istan lokan komitaton, por
akcepti inde la samideanojn eksterlandajn,
kiuj sendube êe tiu êi okazo vizitos Parizon.
Nia enketo pri mc rtpuno doni s gis hodiaü nur tre malgrandan materiaron de respondoj. Tial ni prokrastas la templi mon
por alsendado de opinioj gis la 1-a de
marto kaj petas insiste niajn leganto;n, ke
il i bonv olu pli ageme akceli tiun êi gravan
aferon .
D-ro Le Du i go u, sanitara ofic isto de
la haveno en Cherbourg (Francujo), pelas
ko legojn en êiuj lan doj, ke il i bonvo lu aten-

tigi il iajn kolegoj n pri la utileco de espe~
ranto por la sipk uracistoj kaj la san1taraJ
oficistoj. O-ro Le Dui gou alvokas êiujn kuracistojn , ke ili klopod u disvast igi nian li ngvon, laü sia povo, en tiu aparta fako pe~
dissendado de la brosuro de T. E. K. A. kaJ
de ekzempleroj de ,,Voêo de l.(uracistoj"
en kiujn oni enmetu slosilon de Cefeê.
D-ro Ad o lf Bis chi t z k y (Praha) publikigis en ,,Pr 2.ger mediz. Wochenschr:ift"
(! 90Y n-ro 46) ampleksan referato_n pn 1~
doktoreca disertacio de Corret (uttleco kaJ
ebleco de esperanto en med:cino) kaj aldonis tre varman alvokon al la germanaj kolegoj, ke ili lernu esperanton.
Tiun êi artikolon priparolas la bohema
gazeto pr ofesia por kurac :s:oj ,,Vestnik"
(1909 11-ro 44), kies redakci o tamen esprimas sin malfavore pri esperanto. Oi opi A
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Presse médicale". Ôi ne estis sen efiko,
êar ni ricevis kelkajn respondojn de la polaj kaj francaj kolegoj, kiuj legis tiujn êi
trad ukojn.
En ,,Brazila Esperantisto" (1909 n-r o
_11-12) ni legas, ke d-ro Reinaldo Geyer
en Rio-Janeiro en sia doktora tezo ofte citis informojn kaj opiniojn el ,,Voêo de Kuracistoj ".

nias, ke ne estus bone, se multaj bohcmaj
kuracistoj malzorgus la nacian kampon de
labo rado, por aligi sin al tiu ,,tu~monda
songo". Tian ,,lukson", kiel esperanto, pavas al si permesi germai:ioj. La _redakcio
riproêas, ke la moskva jurnalo ,,Hirurgio"
post la morto de sia fondinto prof. d-ro
Diakonov ne kontentigas csti legata de
20 .000 rusaj kuracistoj, sed presigas esperantajn resumojn. ,,Rusoj fa rus pli bone, finas la redakcio de ,,Vestni k ", se ili arangus siajn politikajn, kulturajn kaj socialajn
rilatojn tiamaniere, ke aliaj nacioj slavaj
povu vol ante elekti ilian lingvon kiel sian
csperanton ".
Ni supozas, ke la bohemaj samideanoj
kuracistoj ne lasos sen respondo tiujn atakojn, atestantajn, ke la redakci Q de ,,Vestnik"
nenio1i scias pri la afero, pri kiu gi volas
jugi .• Gi ne scias, ke la esperantajn resumojn
en ,,Hirurgio" enkondukis guste prof. d-ro
Diakonov, kiu mem êe la fino de sia meritplena vivo elpasis publike, kiel tre fervora
esperantisto kaj per sia ekzemplo alti ris {1-l
esperanto crntojn da rusaj kuracistoj . Gi
ne scias, ke ekster Bohemujo la lingv o rusa
havas neni(n sancojn esti elektota kiel interslava esperanto, ne sole pro gia malfacileco, sed ankaü pro gravaj aliaj kaùzoj .
Ôi ne scias, ke Zamenhofa esperanto estas
plej bona komprenigilo inter êiuj nacioj,
sekve ankaü inter nacioj slavaj kaj ke tiun
ateston eldiris publike prof. d-ro Diakon ov en
sia parolado antaü moskva kuracista socieio.
En ,,Annales medico-chirurgicales
du
Centre" (1909 n-ro 45) aperis dank' al s-ro
Bade r t traduko de nia ra porto pri la kunsido esperantista dum la Budapesta medicina kongreso .
La tradukon de nia demandaro pri mortpuna ni trovis en ,,Lwowsk i Tygodnik Lekarski", ,,Przeglqd higieniczny" (Lw6w), ,,La
Quinzaine Thérapeutique"
(Parizo ), ,,La
Clinique" (Tours) ,,L'Avenir médical ", ,,La

*
Tiun êi numeron ni ekspedas ankoraü al
êiuj pasintjaraj abonintoj. La plej proksiman n-ron ricevos nur la kolegoj, kiuj alsendos abonpagon por 1910. Ni petas sendi
la abo nojn scnpere al nia redakcio. Pri la
pagoj, senditaj alimaniere, la redakc io alprenas nenian respondecon. Speciale pro multaj r eklamacioj ni klarigas denovc, ke de
la kasisto de T . E. K. A. d-ro Fromageot ni
de k-.rar monatoj ricevis neniun abonpagon
por T. E. K. A. - anoj.
La redakcio ricevis:
Nova esperanta biblioteko N-ro 2. A...
B ... C ... Noveleto de E. Orzeszko . Esperantigis F. Ender.
La kor malsanoj, ili aj kaüzoj kaj kontraü batalo. Priskribo popul ara de d-ro O. Bu rw i 11k e 1. Espera11tigis 0-ro Ku 11s cher t.
Berlin 1909. Pagoj 40.
· Espera11tista 111urkalendaro 191O. El donaî o de la Tutmonda Esperanto-Anoncekspedo Th. Anding, Berlin S. W. 48.
Esper2ntista Poskalendaro 1910, redaktita de prof. d-ro Siegfried
Lederer.
Esperanto \' erlag J\lüller & Borel, Berlin.
Prezo 0·80 ~v\. (0·40 Sm). 252 pagoj.
Adolf
Bischitzky.
1st die Einführung
der imernationalen Hilfssprache ,,Esperanto"
in die Medizin nützlich und müglich?
R. M. Ch as e. La. mopso de lia onklo .
Benedikt
Pa pot. La kolomba premio,
trad. el franca !au Alcks . Dumas.

KOMUNIKAjOJ. DE T. E. K. A.
Sekve de la alvoko al voêdonado por
reel ekto de la Komitato de la T. E. K. A.
(vidu la n-ron 12 de ,,V. d. K.") mi propa nas por la jaro 1910 kiel prezidanton
prof . d-ron H. Dor, kiel sekretarion d-ron
W. Robin kaj kiel kasiston d-ron St. Mikolajski, redakt oro n de ,,V. d. K." Nenion havante kontrau. nuna estiminda nia kasisto
s-ro d-ro Fromageot, mi tamen el financa
vidpunkto opini as pli oportuna, ke la re-

l

daktoro de la organo de T. E. K. A. samtempe estu ankaü kasisto de T . E. K. A.
Tio êi sendubc plimalgra ndi gos postelspezojn kaj perdon de tempo.
Mi insiste invitas multestimatajn T. E. K.
A. - anojn el êiuj landoj subteni mian supre skrib itan proponon per ilia plej baldaüa kaj unuanima voêdo~~do.
..
D-ro 'Konst. Sullo vslllJ
Konsulo de T. E. l(. A. por R,usujo (Moslwo).

-- voêo -- DE
Al rusaj kolegoj.
La kotizo en la T. E. K. A. por 1910
estas difinita 2 rubloj. Bonvolu sendi gin
al mi .laü la sangita adreso: Moskvo, M.
Bronna;a, 33, kv. 99, aü al d-ro N. Kabanov - Moskvo, Neopalimovskij, d. Kolbe.
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Laü la samaj adresoj oni povas sendi la
kot izon por la Tutrusa Esperanta Kur<1cista Asocio (T. E. K. A.), kiu estas por I 910
jaro I rubl o.
Konsulo

de la T. E . K. A. par Husuj o

D-ro K. Sidlovskij.

KORESPONDADO INTERNACIA.
La kolegoj, kiuj volas utiligi tiun êi fakon, sendu kune kun la anonceto po 3 respondkuponoj internaciaj aü postmarkoj en valoro de 0·30 Sm. por êiu enpreso.
D-ro G. Johnston, 13 Lower Fitz \\'illiam
Str.
Dublin, Irlando. Teka - konsulo pur Irlande, deziras
rice, i pa r propagandaj
celo j p ostkartojn ilustr. de
kmacistoj au flegis1inoj el êi11, landoj kun sciig-oj pri
utileco kaj lernebleco de esperanto inters mlandanoj.
Li respondos êiun pos1kanon.
.
D-ro Mikofajs!,i, Lwôw,
str. Sniadeckich,
6.
A r:strio , Ga licio - kolektas postkartojn ktm vidajoî

de hospitaloj, klinikoj, uaiversit~toj, banlokoj . monumentoj par kmacistoj kaj aliaj objektoj, rilatantaj al
m edicino .
Lie. Rogelio Perez, Ml!dico, li uénneccs
Dmgos,
Hisp anuj o , celante montri la nunan ufüecon <le es peranto. deziras organizi ali helpi organizadon por
havigi al kuracistoj
pagatajn
deziratajn sciigojn el
êiuj land oj. Sendu aligojn sub supra adreso.

Respondoj de la redakcjo.

ebla, êar multaj kolegoj malfavore gin akceptus.
Dank on por Via apogo, kiun ni petas pluen konservi.
S-ro 110n Frenckel. Ni ne ri cevis Vian abonpagon.
senditan de Vi al la libr o'.'endi sto Tessner.
D -ro Rotschuh en Aachen, d-ro Krupa
,· en Zii<elice.
D-ro fromagP-ot ne alsendis Viajn abo npa gojn.
D-ro .Millcanen Fairlee. D-ro Denslow kaj d - ro
Luce ce rte ri cevis la î11rnalon. Pa r d -r o Ma rsh,
Frato Cosmas kaj d - ro Shal lcurs ne sendis abon pagon la kasisto de Teka d-ro Fromageot.
D-ro Gelibtêr en Zamosé. Ni ne ricevis la abonpagon. l:iun Vi sendis per pcro de à-ro R6bin.

L a r e d a k c i o r e s p o 11 cl a s l e t e r e. n u r
s e I a k o r e s p on d a ni o t i o n s p e c i a I e p o s tu las, almetante
internacian
resp o ndk u p o 11o n p o r p o s t a a f r a n k o d e l a r e sp o n do.
D ro llbra mson en Berdjansk . i\i volante utilig os
la promcsitan
referaton pro la eks!eroràinareco
de
la kazo, kvankam gi estas jam iom mal uova .
D·ro flrt igu e~ en Versailles.
Dankon por la a lsendita 1raduko, kiun ni presigos !au la spac o dispon ebl~.
S-ro O. Lamb en EJ:isto n. Su d- Australi o. La plialtigo de la abonprezo, kiun Vi proponas, ne estas
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AACHEN.

CHIRUR
GISCH - UROLOGISCHE
PRIVATKLINIK

(Ai x-1a-Ch a p e 11e, Ah en o, A quis gr a n) .

La tutan jaron mi akceptas en mian domon
banvizitantojn por kuraca do fizika kaj dietetika. Indikacioj : Guto, Reümatismoj, Malsanoj de l'hauto kaj de la sango, de la nervoj,

1

von Dr. A. FREUDENBERG
Ber lin . W. Apostel-P aulusstrasse

tropiklandajsuferoj.

Korespo ndado : angle, france, esperante,
germane, hispane, holande, ruse.

D-ro E. Rothschuh
5-1

Kurac a Pen s iono .

Nr. 12.

Kuracejo por êiuj malsanoj de l' urinorganoj. - Operacioj je reno, veziko, prostato,
urintubo, testiko k. t. p. Tri klasoj.
Prospekto lau deziro.

====

====

•

Medizinis
ch. Ucht-

{ por lumkuracado
po~ malsanoj d_el'koro
kaJ de l'nervoJ.
ant aù e: RUÔA I\l{UCO

HuratBJO
HBil
ansta
lt

& Herz- u. Nerven-

vo rm als: RO TE S KREUZ

51 Luisen st ra sse

·B E R L I N

Sekcio por lum kur acado
Elekt ra lumo per elektrodoj
de karbo. fero, hi d rargo. Lumo de Roentgen. Rad iado tl' Ars o11\'al
ka j de ü u din, Radio-banoj k. t. p. Kontrail artrito.
reilmatismo, neùralgio. iskialg-io. furunkulozo. dia beto k. t. p.
Radia do kaj fot ografado laù Roentgen.

Prospekto lau dezir o.

N W . 6.

51

Luisen strasse

Sekcio por ma lsa noj de r kor o kaj de I' ner voj.
Espl oro j per radioj de Roe ntgen kaj kons tato d e la
agado de l' koro. Banoj kun karbacido kaj sp ru cbanoj kun pinburgonoj.
Eleklraj ba n oj po r la t uta
korpo kaj por apartaj membroj. Vibro masago k. t. p.
La kuracado plene anstataùas
res ta don en Bad
Wiesbaden . Teplitz. Nauhei m. Cudova.

Kur acado ambulant e. -

Oni paro las Esperante .

Du kur acistoj

Direktoro: D-ro Breige r .
/\.

ESPERANTO-PO~KALENDARO
(P or la jaro

-

-

-

-

de

J. H.

19 10, Triajrra

e ldono ).

FRED, Bristo Place, EDINBURGH, Skotlando.

-

-

-

-

136 Pago j da interesa materialo.
Prezo -- 30 sd afrankite
(Eksterla nde - a!rank ite kontraù 3 resp ondkupo noj, internacie).
A peris jam kaj enhavas belegajn bildoj n de la Majstro kaj de Sro 8olingbroke Mudie: Ja Espero" ku n
mnziko: re\'Uon pri esperanto dum la jaro 1909: la Boul ogne'an deklaracion: artikolun pri \\'ashington,
la kon gres ur bo de la sesa: la adresaron de la U. E. A. kun antaLJparolo de Sro H. Bolingbroke Mu di e ;
tabe lojn de monsis!em o: dataro n kun 111Hlleda nova î oi: pagojn po r spezuj : adreso j n de esperant istaj !ir moj
kaj hotelo . k. t. p. La fo rmato de la kalendaro estas nur 5x3 co'oj, tre taüga por la resta posa.
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SANATORIO

d.e ::C-:r o ::E::c :O ~ -c.:TS::E:::J:
en Z A KOPANE

1

( Galicio-Astrio)
po r brusta j malsanuloj

malfermita tutan jaron.
8ela perspektivo
al Tatraj
111011 taj.
La êambroj s1 den turnitaj. - Ccntrala hej tado, e lektra lumigado, kondukoj de malvanna kaj 1·a r111aakvo s ur êiuj etagoj, elek tra lifto. p ordes i11fekta kamero . êambro j p a r
ap;;rtigo êe infektaj malsan oj.

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

"

..

La prezoj t re modera j komencante de 11
kronoj por io:; j:, pens-~ono kaj ~r. acado.
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