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Al profilakso
kontraüskarlatino.
Nuntempe oni devas konfesi la skarla~inon plej grava infekta infana malsano, êar
gi, kvankarn kauzas pli malgrandan pro-centon de mortado, ol kelkaj aliaj lnfanaj
infektmalsanoj, ekzemple la infana holero,
infekta meningito k. c., tamen mortigas plej
grandan kvanton da oferoj de infana ago
.pro larga disvastigado de la epidemio. La kuracarto es ~as senforta kontrau skarlatino
pro manko de specifika kuracilo kaj pro
la malicega trakuro de la rnalsano, kauzanta
multegon da gravaj komplikaJoj. Do Ja kuracistoj metas êiun sian atenton sur la profilaksadon, celante limigi disvastigon de la

epidemio. Sed tiu êi problemo estas tre
malfacila, precipe inter malkleraj logantoj,
unuflanke pro la facila inokulado kaj infektemeco de la malsano per triaj personoj
kaj objektoj, altusintaj malsanulojn, duaflanke pro lon ga periodo de deskvamado, kiam
la malsanulo povas disvastigi la üifekton
êirkau si. Tial êiun pason, direktatan sur
la vojo al malfortigo de la akceptem~co de
organismo kontraii skarlatina infektajo oni
devas saluti kaj, se gi donas post ekzamenado kiom ajn da sufiêetaj rezultatoj,
propagandadi gin en kuracistaro.
Do tiu êi opinio igas min konatigi al
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kolegoj la eksperimenton .de imunizado de
infanaro laû la metod o de prof. Gabriêevskij en unu vilageto, kien la skarlatina infektajo estis enportita. Tiu êi metodo malmulte estas konata kaj uzata ekster Rusujo
eble unue pro tio, ke la okcidenteüropa
logantaro kauze de pli granda kultureco
suferas pli malmulte je skarlatino, ol Rusujo,
kie gi ofte, precipe inter vilaganoj, havas
epidemian karakter on, due kaj êefe pro te.oriaj konsideroj, ke la aganto de skarlatino
ankorau ne estas konata, ke gi ne estas
streptokokko, per kies mortigitaj kulturoj
prof. Gabriêevskij proponis imunizi orga nismon kontraü skarlatino.
La celo de mia raporto ne estas teoria
polemi ko pri la taügeco de la metodo de
Gabriêevskij , kvankam mi perme a al mi
eldiri, ke al êiu kuraêisto sufiêe ob ervinta
skarlatina}n malsanulpjn, estas senduba, ke
plej gravaj komplikajoj de skarlatino (crangrenozaj angin oj, flegmonoj, otitoj k. .)
dependas de strept okokka infektigo kaj. e
streptok okk oj ne kaiïzas skarlatinon, tamen
ilia kun vivado (simbiozo) kun ankoraù nekonata skarlatina aganto kauzas plej gra vajn malsanerojn. Tial imunizi organi smon
dum skarlatina epidemi o eê almenau kontraü
ko mplikajoj, sekvigitaj per streptokokkoj ,
êiel estas grandega paso antauen sur la
vojo de bat alado kontrau skarlatino.
Sed lasante teori ajn konside rojn, mi
d evas montri la faktojn, sendube provantajn ekzistadon de ia konekso inter infek tado de skarlatino kaj injektadoj de la
inokulajo de Gabriêevskij . La lasta estis
proponi ta en 1905 jaro kaj êar skarlatino
esta s en rusaj vilagoj plej terura mortiganto
de infanaro, zemstvaj kuracistoj kiuj gis
tiam povis nur senhelpe observa.di gian
disvastigon pro ekonomiaj kaj precipe kulturaj vivkondiêoj de rusaj vilaganoj, v~rmege ekokupis sin je la skarlatina inokulajo,
proponita de Oabriêevskij . De tiam en Rusujo
centoj da miloj de inokuladoj estis faritaj kaj
raportoj pri dekoj da miloj estis publikigitaj.
La pasintan jaron ,,Vraêebnaja Gazeto" je
la dua datreveno de la morto de prof. Oabriêevskij enpres_is grandegan kolektan materia lon kaj preskau êiuj observintoj, kiuj
large estis aplikintaj
kontraûskarlatinajn
injektojn, asertas unue ilian plenan sendangerecon, due ilian nedubeblan influon kontrau skarlatinaj ~pidemioj post larga aplikado de inokulajoj.
Post la observadoj
dum zemst va praktikado mi opiniis same kaj antau nelonge
prosperis al mi observi tre konvink an ekspe -

J

rimenton. kvazaù konstruitan
intence en
labor jo, p r konvinki nekredem ulojn kaj
mi opinia s, ke tiu êi eksperimento, tiel dirite en epruveto, estas publikiginda.
Sur kvara kilometro de mia logejo
ekzistas vilageto Lihvari, havanta 21 dometojn kun 126 logantoj , el kiuj 63 estas infanoj antaü 15-a vivjaro.
26/IX p. j. el najbara distrikt o
enportita skarlatin o Aen tiun êi \"i
filino de vilagan o S.. dektri'ara · abin ,
servis kiel vartistino êe ub.rura ·
ma lsa nigis. La subkuraci
·aj
san on difteri
traüdifteria
ero
in
hejmen,
pri ·io oni cfüri- min. La sehonta n tagon
durn ~ia e lorad mi trovi êe si malfaci lan ·aria ·non (karakte riza ekzantemo, putra an ·n , ntok iko kun tre malforta kora ad , : _post 4 tago j si mortis. En la sama
familio S. esti s ankorai:i tri infanoj: dekk 'injara kaj sepjara knabinoj kaj trijara
knabo . 2811X mal san igis la dekkvinjara kaj
2 X arnbaù aliaj infanoj, el kiuj la sepjara
mortis 6/X, kaj du aliaj p ost malfacila skarlatino, precipe êe la dekkvinjara, grade
resanigis .
5/X mi ricevis la profilaksan inokulaon de Gabriêevskij kaj la saman tagon
kol ekt is êiujn logantojn de la vilageto L.
kaj p rop oni s al ili inokuJi la infanojn gis
15-jara ago, kompreniginte
la kuracistan
senhe lpecon pri kuracado de skarlatino kaj
antaudirante,
ke la inokuladoj ne ce1ie
garantias kontrau la infekto, sed ke mmtempe large kaj sukcese oni uzadas ilin por
tiu êi celo sen malutilo al la organ ismo.
Oni ekdeziris inokuli 44 infanojn, kiuj tuj
estis inokulitaj . Tiam mi rifuzis i~okuli 2
infanojn, unu tre malfortigitan kahektika n
knabon kaj la filon de vilagano L., kiu havis altan t 0-on sen ia klara Joka lizo de
malsano; krom tio 17 infano j restis neino kulitaj.
La sek vintan tagon estis ekzarneno ta
la reag o de organismo kontraiï la inokulad o kaj gi estis kon atita êe êiuj inokulitaj: la loka en fonno de doloreco kaj rugeêo en la loko de la inokulo kaj la generala en formo de plialtig o de temperaturo
(unu ha •is 38.6 , la plejm ulto ne pli, ol
386). La trian tagon malaperis la generala
kaj la haran ankaiï la loka reago.
10 X mal anigi s la suprecitita neinokulita fil , de vilagano L. je gra va skarlatino:
rre inten a ekzantemo , putra angino, delirado kaj generale grava septika intoks iko.
15 10 li mortis . 11/ X malsanigis ankorau
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unu neinokulita dektrijara knabino je facila
forma de skarlatin~ kaj post 5 tagoj resanigis sen komplikajoj.
Mi <levas diri, ke Jau loka kutimo malgrau miaj admonoj êiuj helpantoj dum enterigoj sin kolektadis por festo pro mortintoj kaj oni disdonis preparitajn por la
festo kukojn al êiuj infanoj. Krom tio ankaii
la interkonrnnikigo de la infektitaj familioj
kun la sanaj ne êesis. ·
12/ X mi faris duan inokuladon al 53
infanoj: 41 duafoje kaj 12 unuafoje.
14/X malsanigis kvinjara filino de la
vilagano L., kies filo malsanigis 10/X kaj
mortis 15/ X. La filino estis inokulita jam
dufoje; sia skarlatino estis facila: t 0 ne pli,
ol 38,5, la ekzantemo malestis, angino folikulara; la malsano dauris êirkaue 5 tagojn
kaj finigis je resanigo.
19/ 10 estis farita tria inokulado al 57
infanoj: 41 triafoje, 15 duafoje kaj 1 unuafoje. Same, kiel post la dua, post la tria
ikonulado la reago loka kaj generala estis
pli malforta, ol post la unua.
En la tago mem de la tria inokulado
malsanigis ankorau unu dekmonata knabo
de la vilagano L., ricevinte nur unu injekton 12/X; dum la sekvinta trakuro de la
malsano la ekzantemo malestis, sed malfacila gangrenoza angino kun kola flegmono
kaj grava sepsa intoksiko mortigis la infanon 24/ X. En la sama familio la patrino de
la infanoj kaj dujara knabo, kiu estis inokulita trifoje, havis facilajn katarajn anginojn:
Fine 29/X estis inokulitaj ankorau 17
infanoj (15 triafoje, po unu dua - kaj unuafoje). De tiam la epidemio êesis kaj novaj
skarlatinaj malsanigoj gis nun malestas.
Sume estis faritaj 171 inokuloj al 59
infanoj (57 trifoje, po unu du kaj unufoje).
Mi faris injektojn en subhautan histon de
la sultro, por krei la sajnon de profilaksa
variolvakcinado, al kiu la logantaro tute alkutimis; tial preskau malestis timo kaj ploro
de la infanoj.
Mi injektis !au "jena skemo:
Unuafoje:
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Triafoje injektita dozo estis duobla en
komparo de la unuafoja.
Sume ni havis la infektigon de unu
familio kaj de tie rnalsanigojn en du aliaj.
En la unua la injektoj ne estis faritaj; tie
êi malsanigis êiuj 4 infanoj kaj havis tre
gravan skarlatinon, 2 mortis. En la dua
familio el 5 geknaboj estis inokulitaj 4; la
neinokulita ricevis gravan skarlatinon kaj
mortis; la dua, dekrnonata infano, malsanigis
post la unua injekto kaj anka(1 mortis; kaj
fine la tria malsanigis post du injektej,
havis facilan skarlatinon kaj resanigis; du
infanej, trifoje inekulitaj, ne malsanigis: En
la tria familio malsanigis je facila skarlatino dektrijara knabino neinokulita kaj resanigis. Sume malsanigis 8 infanej, mortis 4;
la lastaj estis 3 neinokulitaj kaj I unufoje
inekulita.
La signifo de la eksperimente !au mia
epinio estas nedubebla; la epidemio estis
finita kaj la influe de ripetitaj inokulej sur
la trakuro de skarlatino êe la malsanigintaj
estas klare videbla.
Mi citas ankorau unu kazon, rilatantan al la supre skribita.
Antau du jaroj dum epidemio de skarlatino mi inokulis !au Gabriêevskij 3 infanojn en unu familio el alia vilago. Ili tiam
ne malsanigis. La nunan - jaron samtempe
kun la supredirita epidemio mi ebservis êe
tiuj êi infanoj tre facilan formon de skarlatino: la plej maljuna knabine havis sole tre
facilan anginen lakunara n kaj mi 11e supozis êe si skarlatinon, gis kiam rnalsanigis
siaj du fratinoj; unu el ili havis kune kun
angine skarlatinan ekzantemon, êe la dua
la malsano elmontrigis per komenca vomo,
depremita memsentado kun taÎ1ikardio kaj
katara angino sen ekzantemo. La trran tagon
la ekzantemo êe la unua malaperis kaj
ambau havis normalan temperaturon, nur
êe la plej maljuna, kiu malsanigis la unua,
post du sern.ajnoj oni trovis etan kvanton
da albumin9 en la urino, malaperintan rapide post konvena regime.
Tiu êi observado, kensente kun obser~
vadoj de aliaj ai:iteroj, montras, ke la · imuAga
dozo da inokulajo
neco, kauzata per la injektadej de Gabrigis
1 jaro .
0·l cm.3
êevskij, dauras malpli, ol du jarojn (la plej1 gis 2 ,,
0·2 ,,
multo opinias, ke ne pli, ol unu jaron), sed
0·25 ,,
2 ,, 3 ,,
la injektej havas ian malfortigan influon sur
3 11 5 ,,
0·3 ,,
la malsano êe la inokulitaj.
5 ,, 8 ,,
0·35 ,,
Mi finas per esprimo~ de la deziro, ke
8 ,, 11 ,,
0·4 ,,
la aplikado de la inokulajo de prof. Gabri~
II ,, 15 ,,
0·5 ,,
êevskij large disvastigu ekster Rusujo, êar
Duafoje 1¼-an dozon al êiuj, krom la per gi pavas esti savita ne unu homa vivo;
havintoj tre fortan reagon, al kiuj mi injek- tien pruvas grandega sperto de rusaj zemtis la saman dozon.
stvaj kuracistoj,
V. Sobolev (Pottavo),

f
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,~ helpad
_o de rusaj '7irinojdum kaj postla batalo de Mukden.
.\

(lmpresoj de êeestinto)

vekas precipe ideon pri frateco . En tempo
depacoaC1demi
litol a sio t rica",
êu
profesia, êu memvala, est as vere la fr a tin o
d e l's o I da t o; al tiu fratineto li donas
al li en liaj
sian konfidon; si kompata
korpau au moralaj suf eroj en liaj prifami liaj zorgoj, êar preska ù êiuj so ldatoj estas
edzoj kaj patro j ant a i:i sia sol datigo. La
religiaj flegistinoj, tre malmultaj, havas 110111011: mana ka au m atuska
(patrineta).
La laikaj fratinoj glore akir is sian militan famon, êar se ni ilin vidas en Krimeo
-·
D -ro Artigues.
kun Pirogav, ilia iniciati mo kaj organizinto,
Mi estas tre danka al via respekt inda ni ilin retrovas en Turk ujo kun Heyfelder,
prezidantino s-ino Pérous e ka i al mia maj- en Turkestano, en Kailk azo, en Dagllestana;
stro , profesoro Reclus, ke ili bonvolis re- en flinujo, êie, kie la armeo ekrenkontigis
zervi al mi la parolon pr i la temo, ap arte kun la malamiko ! Du m la deko kmonata
kara al mia koro kaj mi vin treege dank as, rusa-japana milito ili êiam êee tis kaj labor is
ke vi venis tiel mult enomb re konsistig i por kaj rakantadi ilian tutan agadon ne cesigus
plenan valumon.
mi brilan afidantaron.
Hodiau mi nur diros al vi la s ervojn,
·
Mi espereble pruvos al vi en tiu êi
parolado, ke el la ta sko de helpado, plenu- faritajn de tiuj êi fratin oj antau kaj post la
mita de la ru saj flegistinoj, eligas altcela kaj batala de Mukden; tiu kadrn estas sufiêe
profitd ona pra ktika leciono de p atri otismo. ampleksa por parolado kaj la kzernplo
es.tas instruplena, êar la batalo de Mukden,
La cirk onstanc oj, en kiuj vi uzos vian la plej grava kaj la plej daura en êiuj te msind onem on, estos ja üe malsamaj kompare
poj , estas la plej jusa; ankau gi dona s plej
kun tiuj, kiujn mi tuj prip arolos; mi lasas al b one proksimu man id ea n pri tio kia estas
via inteligenteco la zorg o n ta ks i la d iferen- la estanta bata lo.
con de la tempoj, l9k oj ka j okazoj ; se d la
La militverkistoj de la XX-a jarcento
personoj, kies agad on mi rakontos, estis opinias, ke oni jam ne deva s pensi pr i
êiuj, eê pri la inst rui teco, similaj al vi mem. dudekkvarhora batalo kiun rapide êesig us
Entuziasmo, sind one mo kaj kurago estas
la neniigo au la forkuro de la kontrauulo;
moralaj ecoj, kiujn p osedas la virinoj de tiu dudeklffarho ra batalo estos nur epizoda
êiuj civilizitaj na cioj; se iafoje ti"!-1ivirto~ parto el tuto. La multnombreco de la aridarmetas en iliaj ko roj, la gravaJ okazo1 gitaj ama s oj, la largeco kaj dikeco de la
baldau ilin lume aperig as.
batalantaj vicoj, la sinsekva ekiro de la
El êiuj europaj naci oj Rusu ja plej large
rezervistaro, la potenco de la armiloj celos
disvastigis la virinan helpad on milittempe
pli kaj pli gra ndigi la dauron kaj la amkaj la militaj flegistinoj de tiu land o estas,
plekson de la batala. Ni devos antauvidi
Jau dato, la unuaj, êar ili jam ag adis en tian okazo ntajon, kiu estas ja pli favora
Sevastopal, antau al miss Nightingale estis al la bona aga do de la flegistaro.
-iniciatinta en Anglujo la mavadon, kiu sin
En la spe cialaj cirkonstancoj de Mukden
kandukis kun siaj kunulin oj en la hospita lojn estas notin de, ke antau tiu batalo reg is
de Kon stantinop olo kaj de Krimeo.
Ionga periodo de_ kyi~teco, dum kiu la rusa
Mi ne klarig os al vi, kial la sacia kaj flegistaro pliperfek tig is . sian preparitecon;
religia stat o de Rusujo plifaciligis la disvolmalfacile estas pensi , ke en Europo tiu
vigadon de la: vitin a kaj laika helpado, sed
antaüa kvietëco esto s . ti~l _longedaur~ : post
mi insistas pri la vo rto : ,,laika", êar, parodekkvin aù _dud~k _tag aj _da provajoj kaj
la11te pri la flegis tinoj, mi uzo s, pro respekto
papartaj renk ontig aj ok_azos, dum almenau
al la tradicio, la gener alan varton:
,,laikaj unu semajno kaj _ ~ur la kampo, larga je
fratinoj". Kvan ka m nenia re ligia regularo
multaj centaj da kilometraj, batalega inter du
interligas la rusajn flegistinojn, ili sin nomas
rnilionoj da militantoj . Tial, kiom da vuntamen : ,,s i os tri mi Ios e r di a" t. e. frati- ditaj estos helpataj, vi povas imagi al vi
noj de bonfarado; en tiu lando tiu êi nomo
per tia, ke êe Mukden el 650.000 batalan-

Antauparolo.
,,
D-ro Follenfant, franca milita êefk urarcisto estis sendita de la franca registaro
· Mang-ulion , por observi la f_unkciado~ -de la
rusa flecristaro dum la rusa-Japan a m1l1to. La
paroladgn, kies tradukan mi ve rkis !au lia
speciala permeso, li faris en unu el la fran caj soGietoj de Ruga-Kruco, n omita Unui~o
de la francaj virinoj; gi vekis en Fran cuio
tre grandan intereson kaj es pereble an kau
gi vek os gin êe êiunaciaj kur acistoj.
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toj 110.000 estis vunditaj. En la dauro de
dekkvar tagoj, nur en la rusajn hospitalojn,
kiuj jam enhavis 20.000 vundito jn kaj malsanulojn, eniris 40.000 vunditoj novaj; êirkaüe 14.000 estis restintaj en la manoj de
Japanoj.
La 10-an de marto 1905 la rusa flegistaro devis do flegi, forigi kaj provizi 60.000
vunditojn. Malfacile estus trovi en la historia pli trafan ekzemplon de la grandegaj
postuloj, kiujn tiaokaze flegistaro havos plenumi.
La rusa flegistaro, kun helpo de la
Ruga Kruco, honore kaj sukcese elportis
tiun katastrofon, spite la terura milita malvenko, spite la malfavoraj elementoj, spi te
la akra klimato, spite la malproksimeco de
la patrujo.
Ni devas eê rimarkigi, ke sur la rnorteco tiu flegistaro atingis miregi_ndan venkon, êar nur tri sur cent kolektitaj vunditoj perdis la vivon.
Tia sukceso estas suldata antau êio al
la generala organizado, al 1a le1ia direktado,
al la klere~o de la oficistaro, al la progresoj de la hirurgio, al la riêa sanigilaro kaj
ankaü al la admirinda homamo de êiuj
anoj de tiu nacio, enkalkulante la virinojn.
En aliaj paroladoj, unu pri la regimenta
flegado, alia pri la Ruga Kruco, mi penis
juste priparoli êiun el êi tiuj anaroj kaj mi
ja ne sparis la laüdojn; hodiaü mi intencas
paroli nur pri la flegistinoj kaj mi esperas,
ke, min aüdinte, vi pravigos la opinion,
kiun mi elmetis antan tri jaroj, dirante: ,,la
rusa laika fratino estis heroa kaj farigis en
tiu milito ekzemplo por êiuj virinoj de la
uni verso". Tian ekzemplon vi ankau montras la(abezone, sinjorinoj, ne esperante
alian rekompencon, ol la kontentecon esti
plenumintaj vian tutan devon! Kiel diris en
Milano mia amiko kapitano Camperio:
,,Estas devo por la virinoj de la riêularo
alporti milittempe sian kleran kaj koran
flegadon ne nur al la parencaj aù amikaj
soldatoj, sed al êiuj defendantoj de ilia
libereco, vivo kaj riêeco, al êiuj defendantoj
de tiu morala kaj materiala tuto, kiu estas
la Patrujo !"
11.
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(200.000 !ogantoj) estis restintaj en siaj
hejmoj. Ciuj farmdomoj, êiuj vilagoj estis
forlasitaj kaj pli of unu milion homoj estis
malproksimen forkurintaj. La domoj, ne rezcrvitaj por la organizado de hospitaloj au
por la logigado de militistoj, utilis . kiel
materialejoj kaj Iignejoj. La provizajoj, venditaj au forlasitaj de la kamparanoj, komencis malmultigi kaj, por kolekti furagon la
rajdistaro devis plenumi kvazauajn ekspcdiciojn. Tamen la intendantaro, helpite de
la komerca lerteco de la Ainoj, montrigis
tiel eltrovema, ke al la soldato neniam
mankis la necesaf o.
Vintre tiu ebenajo ricevis sajnon de
glaciiginta Saharo . Eê ne unu herba trunketo
sur la nudigintaj sulkoj, ne unu arbo kun
1 êiamaj au verdaj folioj, ne unu ne glaciiginta akvujeto. Okcidente la maldensaj
pinarbaretoj de la imperiestraj tomboj aperadis kief oazoj.
Griza tero, frosta kaj tamen polvoplena,
dubeblankaj muroj duone ruinigitaj, tage
luma suno, nokte hela kaj stelriêa êielo,
temperaturo, sanceliganta inter dek kaj
dudek gradoj sub la nulo; grandegaj riverejoj, tie êi kaj tie .sekigintaj kaj ricevintaj
aliloke sajnon de sinsekvaj lagetoj plene
glaciigintaj; malproksime, al la sudo, sur la
grizblua horizonto de la montoj, okupitaj de
Japanoj, kelkaj negaj makuloj ... Tiel aspek tis la regiono, kie estis malvolvigonta la
batalo, kiun mi tuj rakontos al vi. Kaj se
oni pripensas, ke tiu akra vintro dauris sep
plenajn monatojn, sen degelo, sen falo de
unu akva guto sur la sablan teron, pli kaj
pli gusta montrigas la komparo kun glaciiginta Saharo.
Sur tiuj grizflavaj ebenajo j senêese
iradis vicoj da d vu k o I k i:l'i,
speco de êaroj
duradaj, similaj al niaj francokcidentaj êaroj,
kondukataj de barbo - kaj haroriêaj soldatoj, malaperantaj en longa surtuto, samkolora, kiel la tero. Da piedirantoj oni vidis
malmulte. La densa êirka(1irado de veturiloj
sole montris, ke granda armeo okupas tiun
êi regionon. El 330.000 rusaj soldatoj preskau 300.000 vivadis en subterejoj, kien ilin
devigis rifugi la akreco de la klimato. Kiel
vi vidos, multaj rusaj fratinoj ankau logis
La ebenajo de Mukden estas land o en tiaj rifug;ejoj.
La tagon mem, en kiu komencigis la
produktema inter la plej preduktemaj kaj
. batalo de Mukden, mi vizitis kun iu kuraland o multlogata inter la plej mulAtlogataj
Tie, en la tempo de paco, la nutrajaro su- cisto-kolonelo el Usono la antaüpostenojn
fiêegas, la logejoj estas komfortaj, densa de la unua armeo. Malantat1 ni tondris la
dikkalibraj kanonoj, antau ni kraketis la
kaj laborcma popolo facile vivadas .
Ne tiel estis en februaro 1905. Nur la pafado. Neniu trupo estis videbla. N]!r oni
logantoj de la granda urbo Mukden ekvidis kelkajn veturilojn kun nutrajoj au
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municioj kaj aliajn, forportantajn vu~dit9Jn:
Tie êi kaj tie rajdisto partis ordono Jn. CtuJ
rusaj anaroj estis subterigintaj ; ~ev)de?laj
por ni estis la pafi sto j kaj kanomstoJ, kiam
ni ne star is tute apud ili. Se oni lorne observis, kelkaj izolitaj Japan?i. aperi~ sur \a
deklivo de la monta. Sub mai okuloJ okaz1s
batalo de antaupostenoj, kontrauiganta êirkaue 12.000 militistojn. Tiu batalo, kies rezultato restis duba, kauzis la morton de 80
kaj vundojn de 300 Rusoj.
Tia estis mia unua vidaîo de la batalo;
krom kelkaj okazintajetoj, pli proksimaj kaj
pli personaj, tiaj ankau estis miaj observoj
dum la sekvintaj tagoj.
êe la krepusko ni estis ekdubantaj pri
la revojo hejmen, kiam lumo de gr~n?a
brulado altiris nian atenton. Sur lum1g1ta
fono siluetigis kelkaj homaj formoj; tiu vida
tuj donis al ni, egoistoj ! la · esperon trovi
gvidistojn au s.ciigojn kaj rapide ni celis al
la ekvid\taj siluetoj.
Je nia granda miro, la unua persona,
de ni renkontita, estis virino, kiu tre pure
parolis la francan lingv on. Tuj forgesigis
niaj personaj priokupoj kaj jam ni kompatis
la dol oro n de tiu êi virino. Antau siaj okuloj ,forfumigis konservejo de kovriloj, de
vatitaj au felaj manteloj, de êemizoj, de ~alsonoj, de êiuspecaj objektoj kaj nutrajoj,
senditaj de la Ruga Kruco. Je tri aU kvar
kilometroj de la unua pafistaro, en loko,
kiun japanaj kuglegoj povus trafi, se gi ne
estus sirmita de monteto, tiu virino, grafino
Ignatiev, filino de la !ama ambasadoro,
estis amasiginta êiuspecajojn , destinitajn por
malpliigi la suferojn de vundit oj kaj malsanuloj. En la momento, kiam êi tiuj objektoj
estis farigontaj netaksebla tre!oro, jen ili
malaperis pro vulgara okazintajo !
Ne kontenta administri sian provizejon
per êiutaga disdon ado kaj m~lakrigi la mizerojn kaj malsanojn de kelkaj hinaj koolioj,
_restintaj apud si, tiu virino estis organizinta por la soldatoj vaporbanejon kaj tiu
banejo kauzis la bruladon.
Tia estis, en la tempo de Mukden,
mia unua konatigo kun la virina helpado.
Pli poste , en la sama nokto, ni estis
gastigataj
en la transportebla
hospitalo
n-ro. 8. Notu bone, ke tiu êi hospitalo estas
milita hospitalo de la ,,autauo", kaj tamen
gia oficistaro enhavas, kiel e11 êiuj hospitalaj de militiro, kvar laikajn fratinojn.
El êiuj flegoficistaroj nur la rotoj de
portilistoj kaj la ambuTanco ne havas virinan personaron;
kiel montras ilia nomo 1
tiuj oficistaroj celas nur la unuan flegadon,

la levadon kaj transportadon de la vunditoj.
Tie virinoj estus neutilaj kaj genantaj; sed
la transportebl aAhospita lo estas vere hospitaleca organizajo kaj Rusoj ne komprenas
hospitalon sen flegi tinoj.
La regularo antaùvidas la salajron kaj
nutradon de · tiuj laikaj fratinoj; ili mangas
'êe la tabla de la kuracistoj. Speciala veturilo estas destinita por i1i kaj transportas
iliajn pakajojn. Certaj regulo j estas starigitaj pri ilia logado.~ En Kandalisan tiu logejo
konsistis nur el hina êambro, enhavanta
fornon el brikoj, utilantan kiel kamplito. Sur
êi tiu lito la fratinoj etendadis siajn kovrilojn
kaj dormadis vestite.
De multaj semajnoj je kelkaj kilometroj
de la japana armeo vivadis en tiu dezerto
tiuj kvar virinoj, el kiuj unu estis honora
kunutino de la kortego kaj alia filino de la
kuracisto-direktoro ·de la korpuso. Nia franca
lingv o estis en honoro, tiutage. La fllino de
la kuracisto-direktoro estis edukita en Tours'a
lernejo, la kuracistestro
kaj la administra .
oficiro ankau parolis france, tiamaniere, ke
la interklarigoj farigis facilaj kaj deta lplenaj .
êe la fino de La vespermango, kiun estis
êeestintaj nur tri flegistinoj, unu el ili malaperis kaj tuj estis anstatauita de la kvara,
kiu sidigis êe~ la tablo. Oni kla_rigis al ni,
ke la kvara jus êesigis sian dejoradon en
la êambroj kaj ke sin anstataüas tiu, kiu
jus eliris. Sed la alvenintino anoncis, ke
sajnas pligravigi la stato de iu vundito.
Senprokraste êiuj sur metas siajn peltojn kaj
en stelplena nokto ni rapidas al izolita
domo. Ekzameninte la vunditon, la kuracistestro decidis tujan trepanadon, kiel solan
eblan savrimedon kaj la vundito estis transportita en alian domon, speciale arang itan
p or la asepsaj operacioj .
La Îl.irurgia fratino, !au la rusa vo1io s1 estis la filino de la kuracisto-direktoro jam estis antauirinta en ti~!1 êi _operaciej? n
kaj ekpreparinta la_ tu tan_ ~1rurg1an maten~lon. Kun lerteco, k1un akmgas nur profes1a
lernad o, si estris la agadon de du viraj
Sia rolo estis zorgi pri la tranhelpantoj.
êilaro kaj bandagilar , sed neniam si devis
tusi la vunditon.
Oum la operacio la dua
fratino servis kiel internulino tenis la disigilojn,Ae;1m~?s vatbulet?.jn, k_. t. p., dum \a
unua hirurgusto operacus kaJ la dua zorg1s
pri la sanghaltigo. Sub la tre hela lumo de
du lampoj je alkoh ola inkandeskeco , malvolvigis tiu malsimpla operacio sen ia ajn
operacia au priasepsia eraro.
Mi ja estis jam vid!nta flegistinojn, plenumantajn la rolon de himrgiaj helpantinoj,
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religio al pureco, ilia respekta obemo al la
kuracistaj ordonoj, ilia lerteco lerni êion,
kio koncernas la bandagarton, ilia fervora
bonfaremo, inspiras al li kaj al liaj kolegoj
pli grandan fidon, ol ili havus al viraj helpantoj, malpli instrueblaj kaj ofte malfacile
restigeblaj sur la rekta vojo. La ecojn, kiujn
tiu êefkuracisto aljugis al la laikaj fratinoj
de sia hospitalo, mia amerika kolego kaj
mi mem· povis konstati en êiuj militaj malsanu lejoj, de ni travizititaj.
·

sed mi konfesas, ke mi tute ne atendis
vidi tiel poksime de la malarniko dum tondro, êiam audata, de la kanonado kaj pa fado, virinojn, sin kviete dediêantajn al tia
delikata laboro.
êe niaj miraj demandoj d-ro Kolossov
respondis, ke, êar la studentoj de medicino
deJoras en la regimentoj, kiel kuracistoj de
rotoj, estus neeble trovi sufiêe da kleraj kaj
instruitaj flegistoj por provizi je ili êiujn
hospitalo jn de militiro; ke, cetere, la inteligenteco kaj instruiteco de tiuj vivinoj, ilia

(Dal:frigo sekvos).

HiamaniErE
TibEfanoj
forigas
la kadavrojn
dBsiajmortintoj.
La fame konata sveda esploristo de
Tibeto Sven Hedi n priskribis en la
JUS elirinta grava verko ,,Transhimalaja ", 1 )
enhavanta la plej interesajn epizodojn de
lia dangerega sed ankaü sukcespl ena vojago
tra tiu tre malfacile alirebla lando en Azio
dum la 1907-a kaj la 1908-a, ankaü la strangan kutimon de la Tibetanoj koncerne la
kadavrojn de iliaj mortinoj.
Oum vizito de Tasi-lunpo
(la sidejo
de la tibeta ,,papo") Sven Hedin konatigis kun tiu êi kutimo, pri kiu li raportas
jenon:
,,Sudokcidente de Tas i-1un p o trovigas malgra~nda vilago Gum p a-sa r p a, ,,la
nova monahejo", kie antaüe, laü la tradicio ,
staris templo, kiun la dzungaroj êirkaürabis.
Tie estas nun l~ kadavrejo por Sig a t se
kaj por la rnonahejo, t. e. lé'!loko, kie la
korpoj de la mortintaj monahoj kaj de la
laikoj samamaniere estas Jasataj al putrigo .
Kiam la anim~ de ,,lamao" 2) enuas en
la mortebla kovrajo, en kiu gi travivis homovivon kaj kiam tia lamao, vivinta eble
duAm50 jaroj en sia malluma êelo de monahejo, sentas, ke lia vivolampo estas estingigonta pro manko de oleo, jen kelkaj
kolegoj kunvenas êirkaü la kusejo de -la
malsanulo kaj recitas pregojn aü adoras la
diojn, starigitajn en la êelo, kies pratipoj
en ,,Nirvana" 0) aü en la regno de la morto
iel rilatas al la morto aü al la translokigo
de animoj. Kiam la vivo malaperis, specialaj
pregoj por mortintoj estas dirataj, kiuj laü
kredo de Tibetanoj faciligas al la animo la
forrnigradon el la korpo kaj konsolas gin
') Sven J-ledin. Tr3nshimalaja. 2 volum oj binditaj. Prezo 20 markoj. Ce f . A. Brockbaus , Leipzig.
2 ) , lamao" estas la nomo por tibetaj
monahoj.
") ,,Nirvana", la granda r enio, la Elizeo por

la Tibetanoj.

dum giaj unuaj pasoj sur la malluma vojo
transe de la limoj de la ·vivo.
La kadavro de lamao restas tri tagojn
kusanta en la êelo, tiu de laiko tri gis kvin
1 tagojn, por ke oni havu sufiêe da tempo
por êiuj pregoj por la mortinto kaj por la
ceremonioj. Riêuloj konservas kadavron de
mortinto pli longatempe en la domo; tio-ja
estas pli multekosta, sed pli multaj pregoj
estas ~direblaj kaj ili utilas al la mortinto.
Monahoj difinas la tempon por forig~ kaj
ankau la momenton, en kiu efektive la
animo estas liberigita de la katenoj de
la korpo kaj suprenigis por serêi no·van logejon por si.
Vestita per nova vesto de kutimaj
fasono kaj aspekt o, la mortinta lamao estas
envolvata en drapon kaj forportatâ de unu
aü du el liaj kolegoj sur la dorso, mortinta
laiko de kadavroportistoj sur transportilo. La
kadavroportistoj estas oomataj ,,lagba" kaj
prezentas kaston de 50 personoj, kiuj,
apartigitaj, en la vilago Gumpa-sarpa logas
en 15 mizeraj kabanoj. Ili havas nur permeson edzigadi interne de la samprofesian aro kaj iliaj idoj ne povas elekti alian 91
la profesion, per kiu vivis iliaj patroj. Oi
do estas heredata interne de la kasto. Ilî
devas logadi en mizeraj kabanoj senpordaj
kaj senfenestraj; la truoj por aero kaj la
pordaj malfermaJoj estas traireblaj por
ventoj kaj por êia vetero. Eê laborenspezante bonan profiton, ili ne havas permeson
konstrui por si pli komfortajn domojn. Ili
devas ankau transportadi la kadavro jn de
hundoj kaj de aliaj bestoj el Ta~i-lunp o,
sed eniri la teritorion de la monahejo interne de la êirkaua muro ne havas permeson. Se la bonfarto de iliaj animoj faras al
ili zorgojn, ili pagas al lamao, kiu pregas
por ili. Post ilia morto iliaj animoj transmigras en korpojn de bestoj aü de mal1
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bonaj homoj. Sed povas okazi, ke pro iliaj la birdoj. Ili ne mangas pulvorigitajn ostojn,
jam suferitaj turmentoj tro peza sorto en la ne intermiksitajn kun cerbo. La kadavrosenfina sinsekvo de la transmigrado de ani- tranêistoj laboras kun la plej granda ekvimoj estas forigata al ili.
libro de anima; ili pre1:ias per la .manoj la
Nur lamaojn, siajn proprajn parencojn cerbon kaj knedas gin per la manoj ·kune
kaj la _kadavrojn de mizeraj senhejmuloj la kun la pulvoro el ostoj kaj dum tiu êi abolagbaoJ devas distranêi. Bonhavaj laikoj mena manlaboro ili pau.zas kelkafoje por
far~s tian ili mem êe la siaj, ne uzante pro- ·trinki teon kaj mangi ,,tsamba"on 1) . Mi
~es1an helpon.-_Enkomune tio êi estas regulo, tre dubas, êu ili lavas sin iam ajn !
_ Maljuna lagbao, ~iun mi venigis sub
car nur en Tas1-lunpo kaj en Lhasa oni tromian tendon, por ke h kompletiau la klarivas kaston de kadavrotranêistoj.
La monaÎl.oj, alvenintaj ·kun mortinta gojn, kiujn mi jam estis ricevinta de m.okolego _sur la tranêejon por kadavroj, tute nahoj, estis distra11êinta dum - la sama
de maljuna lamao.
se~vesb~as lin, divid~s inter si liajn vestojn mateno la kadavron
2)
tenis
dum
la da uro de la
Muhamed
Isa
ka1 sengene vestas sm mem per ili jam en
la sekvanta tago. La lagbaoj ricevas po interparolado .la êapon antau la vizago kaj
2--:-5 ,,ten.ga" (Sm. 0·50-1 ·25) por kadavro fine li devis eliri, êar li eksentis naüzon !
kaJ kelka1n d~ la malnovaj vestoj de la La viro havis malagrablan kaj malgentilan
lama~; de la1koJ la lagbao ricevas êiujn aspekton, li partis sur la kapo malgrandan,
vesto1n de la mortinto kaj de virinoj li po- grizakoloran, malrigidan êapon kaj estis
v~s _ ret~ni J?0r_ si il_iajn orelring~jn kaj ~estita per kelkaj êifonoj el la plej maldealtaJ~ s_1mpla1n1uvel0Jn. La monahoj, al- hkata saktolo. Sed li havis siajn proprajn
por~mtat la mortinton, foriras kiel eble plej modestajn opiniojn pri la arto de obdukcado
rapide, car unue la odoro estas tie laudire kaj de anatomio. Li diris al mi, ke, se
tre malbona, due ili ne volas observi la san~o v~rsigis en cerbon, tio estas pruvô,
distranêadon de la kadavro, dum kiu nur ke t,a v1ro estis freneza kaj ke, se la cerla lagbaoj devas êeesti; ankau se la mor- bosubstanco havas flavan koloron, la mortinto estis laiko, lia kadavro estas distran- tinto kutime dum sia vivo flaris tabakon.
En kelkaj okazoj - monahoj asertis
êata ,?Ur en êeesto de lagbaoj.
tion al mi - la kadavro ne estas senhau_ _ Snurego, kiu estas fikse ligita al ente- tigata, sed la kapo fortranêata, la korpong1ta stango, estas metata êirkau. la kolo trunko duonigata per akra tranêilo Jau.longe
de la mortinto kaj tiam la kruroj de la de la spino kaj êiu el la duonoj estas
~~dav~o estas tirataj malsupren, por rektigi distranêata en malgrandajn pecojn kaj nur
1l!n laueble, kio estas, laudire, tre laciga, post kiam tio estas farita, oni alvokas la
k1am la kadavro estas de lamao, kiu mortis vulturojn.
kaj rigidig"is en la pozo de sidanto. Post
Infanetoj kaj plenkreskuloj samamaniere
~-o la kadavro estas senhautigata, tièl ke
cmlok~ la karno vidigas, la Iagbaoj alloaas e~t.as _dis~ecig~taj. Nudecon de mortintaj
per kno la vulturojn, kiuj proksime hatas vmnoJ 0111 nemel respektas. La forigo de
siajn nest?i~ 19-i
alflug~s per pezaj batoj kadavroj per vulturoj havas entute - Jaude la flugdpJ, Jetegas sm sur la facile aki- dire - la celon, ke eê mortinto gajnu
~~bla~rabaJon kaj dissiras kaj distiregas gin, meritojn, donacante sian korpon al la birdoj,
gis k1am la skeleto estas senkarnigita. Kon- malsatantaj sen tio. Li do eê post sia morto
traste kun la sama procedo en Lhasa êi tie agas pie, kio helpas la pacon de lia animo,
ne ~kzist~~ hun~oj por tio kaj, se ili eê La vulturoj havas êi tie tute saman taskon.
:kz1stus, 1h n~mom ricevus de la manga, kjan en la ,,turoj de silento" êe la ,,parsi"
car la vulturo1 laboras rapide kaj gis la en Bombaj kaj en Persujo.
Plenuminte la postulojn de la religio,
fundo,: Sed pli poste mi vizitis ankau
la
parencoj
jam diris adiau. al la mortinto.
mon~~ejoj~, en kiuj ,,sanktaj" hundoj estas
Li
mem
nun
forestas jam kaj lia kadavro
Ta~g1gata1 per l?astrokarno. La lagbaoj
ces1da~, dum la b1rdoj mangas kaj tiuj êi estas tute senvalora, post kiam la mümo
estas tiel sentimaj, ke ili sengene saltas sur formigris; sen ia ajn zorgo la kadavro estas
forla_sataal la bruteca traktado de la lagbaoj.
la kruroj de la viroj.
_ Ordinare la kapo estas fortranêata, post Nenm akompanas la mortinton gis la sidejo
k1am la kadavro estas senhautigita. La ske- de la vulturoj, kiam la kadavro estas forl~to estas di~muelata inter stonoj gis polvo,
1)
,,tsamba" = rostita ho rdeofaruno.
k1~, kuAkned1ta kun la cerbo, ~igas pasto
2)
Muhamed Isa, la gvidisto de la karavano de
kaJ en forma de globetoj estas jetata antau Sven Hedin.
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portata el la domo dum la nokto, por esti
dispecigata, antau ol denove la suno levigas. Sed tio êi ne estas ·1ega ordono, êar,
se kelkaj kadavro j kolektigis, la suno ofte
levigis jam, antau ol la lç1boro estas finita.
Tiam oni Jasas kusantajn unu au maksimume
du ,,pacientojn" gis la vespero kaj distranêas ilin nur post la kusigo de la suno .
Ti~n. o~i f~r~~ 'jam tial, ke la vul~uroj estas
satig1ta1 de sia matenmango kaJ bezonas
ripozon gis la vespermango.

kaj la milionojn da ,,mani" 1), kiujn li recitadis.
La maniera de forigado de la homakadavroj êe la Tibetanoj kaj ilia konduto
kontrau mortintoj estas do sen iom ajn da
poezio. La Islamanoj vizitas la tombojn de
siaj gekaruloj kaj forploras sian doloron ·
sub cipresoj, sed la Tibetanoj havas neniajn
tombojn kaj neniajn verde superkrèskitain
montetojn, êe kiuj i1i povus dediêi horeton
a1 la memoro je la pasinta feliêo. Ile ne
ploras, êar ili ne funebras kaj ili ne funeMalofte pli ol du mortoj dum unu tago bras, êar ili ne amis. Kiel i1i ja povus ami
estas anoncataj en Gumpa~sarpa. Antau edz inon, kiun ili kune posedis kun aliaj,
proksimum~ 12 jaroj, kiam variolepidemio tiel ke ne restas spaco poi· la ideo de
okazis en Sigatse, êiutage 40-50 kadavroj edzeca fideleco ! La familiaj ligoj estas malestis transp01-tataj. Ti11tempe oni enterigis, firmaj kaj necertaj; frato ne akompanas
post kiam la vulturoj satmangis, la ceter.fljll fraton, nek edzo sian edzinon kaj des malkadavrojrr, envolvitajn en maJdikaj tolajoj . plî sian idon gis tomba - li ja eê ne scias,
Oni eble opinias, ke mortanto nepre êu gï estis de li! Kaj kromAtio, kadavro,
estas terurigata de la pensa, ke en la sama gi mem, estas senvalora kovraj o; patrino, eê
momento, en kiu la pordoj de la regno de dorlote aminta sian infanon, sentas neniom
la morto malfermig·as anfau. li, 1ia korpo, kun da pia respekto por gia senviva korpo kaj
·kiu li vivadis kunigita tiel intime, pro kiu ne pli da abon1eno kontraü. la tranêilo de
li zorgadis tiel timeme kaj kiun li klopodis kadavrotranêisto, ol ni kontrau tiu de kura· protekti kantrau. dangero kaj" rnalsano, eê cisto êe tabla por sekcado".
kontrau la plej malgranda sufero, estas
;,om m-ani padme hum!" (la ju velo estas en la lotransdonata al tiel barbareca traktado. Sed tusHoro) estas la kutima êiama pi'ego de la Tibetanoj.
j. Schroder - Wien.
kredeble li en tiuj lastaj momentoj pli
Lau la germanlingva eldonaîo de,, Transpensas pri sia anima kaj sumigas ankorau rapide la bonajn agojn, faritajn de li himalaja" elirinta êe A. Brockhaus - Leipzig.
1)

~e:fe:ra

toj ..

(Wiener med. Wochensc!zr. 1909 n-ro 46).
Z. donas raporton pri kolektesploro, koùH art. La efiko de fresa sangoseroêe cernanta la disvastigintan dum somero kaj
perbusauzo. (Sém. médic. 1909 n-ro JO). aütuno 1908 epidernion de akuta malsano
La aiitoro laudas la sangohaltigan kaj san- de. la centra nervaro, nomata laü proponoj
goformantan efikon de la frese prepar ita de Wickmann ,,Heine-Medin'a malsano", ansangosero (êevala) êe perbusa uzo po mal- statau la gisnuna nomo: poliomijelito.
grandaj dazoj (êirkaü 10 cm.'' kun lakto).
El 266 kazoj koncernas 137 la provinLa sanghaltigan efikon êe tia uzo li konsta- cojn kaj 129 la urbon Wien. La malsano
tis êe hérnofiliaj sarrgofluoj, êe sangosputa- atakis pli knabojn, ol knabinojn (130: 97)
do dum tuberkulozo Ade pulmoj kaj êe sto- kaj montras la maksimumon de la kazoj en
makaj · sangofluoj. Ce la lastaj suferoj la la 1-2 resp. 2--3 vivjaro. Tiel la epideaütoro konstat is interalie ankaü la sango- mio aperas preskai'.1nur en la infana ago.
forrnantan efikon :pligrandigon de la kvanto
La spinala forma superis (241 k.). La
da hemoglobino en la ~ango (de 60°/o gis para!izo lau Landry (malsanigo de spiradaj .
92°/o), kio igis lin provi tiun êi kuracadon centrai) estis konstatebla nur en 14 kazoj.
ankau êe anemio kaj Îllorozo, êe .kiuj lare- Certe, tiu êi forma de la H.-M.a malsano
zultatoj estis tiom·same kontentigaj ( de 60°/o ne estas disigebla de la pure spinala forgis 85°/ 0).
0-. Krajz.
1110, êar gi ja rekte devenas de gi kaj pa~ a pp e r t (Wien). Pri epidemiode la vas aukaü êe spinalaj formoj ekzisti benigna
Heine-Medin'amalsano (110liomijalito)en la afekcio de spiradaj centroj. Trovigis plue
jaro 1908 en Vien'o kaj en malsupraAustrio. formoj, kiuj koncernïs la malsanigon de la
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ponta kaj bulbo. Male iu nombra da kazoj
limigis sole al la cerbonervoj. Pli malofta
estis la encefala forma (Strümpell). Mortoj
okazis entute 29 kaj resan ig j 37. La interesaj sciigoj de Wickmann, laü kiuj la H.-M.
malsano estas ne nur infekta, sed ankaü
kontagia, estis el tiu êi kolekta esplorado nur
parte pruveblaj. Certe la deveno de epidemioj interne de limigitaj regionoj paralas por
kontagieco, kiel precipe ankau la fakto, ke
la raportoj sciigis 8 fojojn pri malsanigo de
gefratoj kaj kelke da fojoj pri malsanigo de
najbaroj. Pri infekteco de la malsano eksiD-ro S6s.
stas ja nenia dub o.
W. Ga 1t. Du maloftaj kazoj de subita
morto pro nesuspektata kormaJs
ano. (The
Lancet. 1909 majo). En la unua kazo oka-

L. Heft 3). La aütoro esploris 50 kazojn de
tuberkulozo (5 kaz. de akuta miliara tbk.,
2 kaz. de fibroza tbk., 1 kaz. de pneumotorako, 15 kaz. de kome11ciganta tbk . 23
kaz. de tbk. malakre esprimita kaj 3 kaz. de
lari11gatbk .) kram tio êi la aütoro esploris
a11koraü sangon el umbilika snuro de placento, ricevita el tuberkuloza patrino. En
êiuj kazoj estis trovitaj bac. de Koch. Iafoje
estis nur kelke da ili, sed ne malofte ili
renk ontigis gra11danombre kaj en globetoj
po 30-40 bac., precipe en kazoj de akuta
miliara tbk. La baciloj havis plej ofte ordinaran grandecon, sed trovigis ankau mallongaj kaj tre longaj formoj. •En iuj kazoj
amasoj da bac. trovigis interne de leükocitoj (fagocitozo).
O. Kraj z .
Je r es I a w. Kuracido de laringat11ber-

zis horizontala dis§irigo de kora parieto
guste super la dekstra koronaria arterio en kulozo per kontraütuberkulozasero de Marspaco de 1 cm., en la dua kazo estis ane- morek. (Deutsche m.edic. Woc/œnschr. 1909
mia nekrozo de interve1irikula septumo kun n-ro 15). La sera de Marmorek donis al la
gia êlissiro. Durn vivo la sala signa en ambai:"1 a11toro êe tuberkulozo de pulmoj abso lute
kazoj estis doloro en epigastra. O. Krajz. negativajn rezultatojn, sed êe laringa tuberL. Braun kaj A. Fuchs.
(Wien). Al kulozo la rezultatoj estas bonegaj. La sera
estis uzata parte subhaute, parJe per rektula simptomatologiode korrn,urozoj. (Wiener
klin . Woclzenschrijt 1909 n-ro 48). Sciigo pri mo(l O injektoj po 5 cm.~). Ce subhauta
du simptomoj de korneürozo. La unua sim- uzo estis obse rvataj nemalofte lokaj incitaptomo estas la sango de la pulsa dum pre- peroj; oni devis fari la ensprucigojn êiujn
mado sur la regionon de la korpinto. La du tagojn kaj inter serioj da ili fari pauzon
pulso malgrandigas kaj momente ree pli- je 2-3 semajnoj. El 12 tiel kuracitaj malgrandigas post êesado de la premo. En sanuloj êe 3 estis obse rvata nur malgranda
normalaj kazoj estas la fenomeno nur mal- plibonigo, êe 5 estis rimarkinda plibonigo
multe rimarkata, en nervozaj tre preciza, êe kaj êe unu plena resa nigo. Tiu au alia efekkormalsanuloj ofte n~gativa. Pluaj esploraj to dependas :::efe de la vasteco de la sudevas klarigi ties mehanismon kaj pli pre- fero de laringo kaj de la kvanto da enigata
sero. Ju pli frue komencigis la kuracado,
cizan semiologian signifon.
La dua simptomo prezentigas per plial- des pli bona ricevigas rezultato. Estas retigo de la tonuso de la nervo vaga êe komendate fari ne malpli, ol 4 seriojn da
kelkaj korneurozuloj (vagotonikaj individuoj) injektoj. La loka kuracado de laringo estas
kaj manifestigas per sanganta kond uto de bona subteni lo de la seroterapio.
O. Krajz.
la atrioj, nome per iliaj volumsanceligoj,
ko11statitajper ko11venaperkutoria esplorado
Hirurgio .
de la korobtuzeco, registrado de la vej11a
pulso, radioskopio kaj elektrokardiografio.
Victor
Pa n ch e t. Asepsigo
_per jodo
Atropino kaj giaj preparato j pavas ofte (La Clinique 1909 11-ro 5'3). Rekomendita
cfike batali ko11traü la malagrabla sento de por asepsigi rapide kaj sufiêe la lokojn,
tiaj individuoj. Oni devas supozi, ke la kiujn oni ne havas tempon longatempe
volum§anêeligoj deyenas de neegalaj i11fluo
j 1 brosi (manoj de akusisto, vulvo, peride la nervo vaga sur la koran . Eksperi- neo kaj eê : vagino de parturantino, mamentoj pruvas, ke malforta stimulado de la noj de la pral<tikisto, kiu esploras buson
nervo vaga mab:]Jtigas intera lie la forton de au genitalan~aparaton de sifilisulo k. t. p.).
la atriosistolo. Cu Judas iun rolon · êe la
Por la hirurgfo P. penikigas la operaclua simptomo ankaü la diferencoj en la ciotan regionon per joda alkohola10. Kiam
dauro de la atrio-ventrikula tempinterspaco, la unua apliko estas tute seka, oni penikas
D -ro S6s.
tio devas esti klarigita.
gin duan fojon _!{ajkiam la dua apliko estas
R a 11d I e C. R o s e 11b e r g e r. êeesto ankaü seka, la hirurgiisto ekoperacias. La
de bac. de Koch en sango êe tuberkulozo. joda alkoholajo enpenetras en la profun( Centralbl. f Sakt. etc. !. Abt . Originale Bd.
don de la haüto.
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Malbona eco de la joda alkoholajo
estas, ke gi pli elsangigas la derrnon ~aj
malhelpas, ke la bisturio bone tranêu. Gia
utilo estas la grandega rapideco de la asepsigo kaj la foqeto de la maloportuna frotado, ebliga □ ta êe certaj malsanoj · 1arompigon de la puskolektoj. Plie, gi pertekte asepsigas regionojn elstarantajn, kiel la skrota,
vulva.
P. uzas nur la supran procedon , kiu
donas tiel kontentigajn rezultatojn, kiel la
malnova_ (lavado per akvo, brosilo, sapo,
R. Badert.
alkoholajo k. t p.).
Che v ri e r (Parizo ). La injektoj êirkautrunkaj êirkau la makzela nervo supra. (Bulletin médical 27. nov. 1909). La aüroro konsilas, por atingi la makzelan nervon supran,
la vojon de la fendo sfeno-rnakzela. Sub la
fibroza membrano, fermanta tiun êi fenèo:1
êe la vivante kaj aparliganta la orbiton kaj
la finfundon de la fosaio pterigo-makzela,
la makzela nervo supra elrnetas la plimulton da siaj flankaj branêoj, inter kiuj la nervojn palata,in, la branêetojn dentajn malantauajn kaj la fadenon orbito-larman antaü
la eniro en la suborbitan gutilon. La makzela arterio interna estas sub g;i, proksime
a I la sfeno-rnakzela membrano.
La pikilo devas trabori la membranon
proksime de la gutilo suborbita.
Oni enigas gin en la hauton je 10 au
12 mm. interne de la ekstera angulo de la
orbita.
La pikilo devas konstante movigi Jau
antaua-malantai:\a ebeno. Ôi sekvas ekzakte
per la pinto la ostan plankon de la orbito.
Sekve gi iras unue 9blikve suben kaj malantauen; poste g·i kusas pli horizontale;
fine gi penetras rnolan histon: gi 1us trairis
la rnembranon sfeno-makzelan. Sufiêas ensprucigi la likva1on: gi cirkaüos nepre la
nervon kaj banos êiujn branêojn kaj la nervon rnem.
La êi supra tehniko, tiel simpla, estas
rekomendinda al la kuracistoj kiuj serêas
la analgeziigon definitivan per detruo de
la nervo, per alkoholo je 80° êe nevralgioj
de la vizago kaj al êiuj, kiuj volas atingi
per anesteziiga injekto lokala la anestezion,
·· ne<;_esanpor operacioj sangaj. Dank'al gi
la hirurgiisto povas operacii sur la vango
kaj la supra dentkarno (furunko, antrakso,
kudro de vundoj, forigo de verukoj, de
malgrandaj epiteliomoj), la dentistoj povas
eltiri êiujn dentojn de la supra makzelo,
la rinologoj povas interveni sur la rnakzelaj sinusoj kaj parto de la nazaj kavoj, la
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oftalmologoj povas agi sur CIUJhistoj de la
D-ro L. j.
malsupra palpebro.
S i car d (Parizo ). La partoj de la makzela nervo supra alireblaj por injektoj.(Bu lletin méd. 4. dec. 1909). Oni povas injekti
en makzelan nervon supran êu êe la eniro
en la fendon sfenomakzelan, êu êe la eliro
el la truo ronda kaj en la fosaîo pterigomakzela, êu êe la fina parto de la suborbita kanalo.
Rilate al tiu êi lasta regiono la autoro
rekomendas la sekvantan metodon.
Rekoni la suborbitan sulkon, êiam facile kons·:ateblan per palpado.
Signi sur la haüto la mentonan truon,
lokitan je 4 cm. ekster la media linio- kaj je
unu cm. êirkaue super la malsupra rando
de la mandibulo.
· Kunigi per rekta linio la du punktojn:
suborbitan kaj mentonan.
Palperekoni la ostan randajon de l'orbito.
Je unu cm. êirkaüe malsupre de tiu êi
randaJo kaj sur la linio suborbita - mentona kusas la suborbita truo.
La pikilo devas gin atingi oblikve. Oni
do devas tra,piki tute proksime de la naza
konko en la supra parto de la sulko nazolipa, oblikve de malsupre supren, de interne
ekste"ren kaj de antaüe malantaüen. La montra fingro de la maldekstra mana, apogita
malsupre de la orbita randaJo malebligas
la vundon de l'okula bulbo.
Tiam, singarde, la pikilo antaueniras
kaj haltas post duono aü unu cm.
La likvajo anesteziiganta (novo-kokaino
je l '1 '., ) au litika (alkoholo je 80° kun I cgm.
da novokaino en êiu cm.3) Jau la cela atingota estas enspruê igata en la kvanto de
umt cm.".
D-ro L. }.
A

Stomatologio.
I. Sc h e ff (Wien). Pulponekrozo
post
subgingivalainjekto de la ekstraktosuprarenala. (Oesterr.-ung.
VierteLjahrschrift f.
Zahtzheilk) Por klarigi la demandon, êu
subgingiva la injekto de adrenalino au de
aliaj produktoj de la glanda suprarenala
[paranefrino, suprarenino, kiel ankaü sintetika suprarenino (Hochst)] nekrozigas la
dentopulpon, Scheff taris besteksperimentojn kaj ricevis kontentigajn rezultatojn. Li
taris la esplorojn sur hundoj. Al la bestoj
estis en narkozo injektata je diversaj tempspacoj kaj je sufiêe longaj interva!oj suprarenino, tiel organa, !del ankau sintetika, kun
2°/0 novokaino. Sch. elektis nur la suprajn
1 kaj malsuprajn antaüajn (frontalajn) dentojn,
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êar la senkronigo de la rnalantauaj estas
malfacila. Lia intenco estis konstati kelkan
tempon post la injekto la konduton de la
pulpo, observi, êu gi estas parte au tute
au.~X\\i.a
, ê.u t i. tu\ ~kgu.~as, k\.el lon~E!"QOst
la injekto la sanga do dai:iras kai kiam gi
êesas, unuvorte kiajn sangojn la pulpo,
supozinte, ke gi estis sendifekta, prezentas
same tuj post la aplikado de la preparato,
kiel ankau post pli longa tempo.
Scheff konkludas el siaj esploroj, ke
estas konstateble kun .plej granda probableco, ke la efiko de injektita novokainosuprarenin o estas nur h·ansitoria same êe
homoj, kiel êe bestoj, respektive ke ne
montrigas longdaüra postefiko aü konstanta
lezio de la koncerna dentopulpo.
D-ro S6s.

Ginekologio kaj ohstetriko.

- ------

adipa subhauta histo kaj la subhauta enkondukado de la ilo, kio forigas la eblecon
vundi la vaginan mukozon.
D-ro A. jouza .

Malsanoj kautaj kaj veneraj .
A. A. A i t r o v o. La plej sïmpla rimedo
trovl spirohetonpalan en d,sfrotaJoj.(R.usktj
Vraê. 1909 ,z.ro 26) Oni enigas la disfro-

titaj on ordinarmanief·e ricevitan, en saturitan alkoholan solva1011 de argenta nitrata
kaj lasas en gi dum 4-6 horoj en _hela
vitra taseto êe distrita lumo. Poste om rapide tralavas gin ger akvo kaj esploras. La
prepa}"ato havas malhele bruna~ kol_oron:
Spirohetoj êe tia metodo estas v1data1 pleJ
O. J(rajz .
klare.

f armakologio.

P r u s k a. Kiamaniereoni povas plifaciB. A. B o g d a 11o v. Al la demando pri
li!Ji la traboradon de la postvenanta kapeto. eligado de organafosforo. (V~aêebuaja g~(êasopis leka'fl11, êeskyc!z 1909 n-ro 52). La zeta 1909 1z-ro 43). Fo~foro eltgas kun unlokoj, rekomendataj por la traborado de la no en duspecaj kunigajoj: 1. kiel neorga-

postvenanta kapeto (flankaj fontaneloj, truo na fosforo (tiel nomataj fosfatoi) ~aj 2. kiel
okcipitala magna) estas ofte malbone ali- organa fosforo (glicerin .- fosfor~ctdo, karreblaj, au la operacio pro facila ebleco vun- nofosforacido k. c.). Ordmare Jau la metodo
di la patrinon estas dangera. La metq_dode de prof. Neubauer oni difinas nur la kvanStrass man n, kiu trab oras la subajon de ton da neorgana fosforo. La autoro, . opi_la kranio, estas krom tio rnaloportuna an- niante, ke post kelkaj infektaj malsanoJ pro
korau pro la longeco de la borkanalo, tra estinta leukocitozo 1a kvanto da organa
kiu la cerbo malbone forfluas. Pro tio oni fosforo en urina devas pligrandigi, esploris
uzas en la kliniko la metodon de Dü!trssen, unu kazon de febro rekuranta, 3 kazojn de
lau kiu oni per trabortondilo trapikas tiun pnei:irnonio krupoza kaj 3 kazojn de ti'.o
kolan verteb ron, kiu estas ankorai:i facile abdominala. Li êiam ricevis 2-3 tagoJn
kontrolebla per vidado au per palpado; se post malaltigo de la temperatu1:o la pligrai1la kapeto kusas iro alte, oni difektas la digon de organa fosforo en u!·mo gis. 80 / 0
sekvantajn kolajn vertebrojn, gis oni atin- de la tuta fosforo· durn en ordmara urmo la
gas la truon okcipitalan magnan. Sed la kvanto da ,,,organa fosforo taras nur 1
autoro modifikas la cititan metodon jene :
gis 3°' de la tuta fosforo en urina (tiel noLi tratondas la hai:iton super la kolaj mata k0oeficiento de Symrners). La rnetodo,
vertebroj en loko bone kontrolebla, tamen per kiu la autoro difinis organan fosf~ron,
li ne difektas la vertebrojn, sed laülonge de estas prilabor;ta de prof. Neumann kaJ dola enpenetrinta maldekstra montra fingro nas simplan rimedon observadi la batalon
tra subh aiita histo gis al atlaso kaj sup er gi de la organismo kun malutila infekto.
li ekondukas la trepantond ilon rekte al
O. Krajz.
la fendeto, kiun la fingro paipas inter la
Fa lt a kaj l o c o v i i: (Wien). Pri efiko
atlaso kaj la m,>.lantai:iarando de la truo
okcipitala magna kaj tra tiu êi fendeto li de arlrenalino êe diversaj aplikadoj kaj pri
enkondukas la tondilon en la truon. Se oni gia apero en uril,!O,(Wien:r kli~. _Woches~hr.
la palpan impreson volas havi ankoraii pli 7909 n-ro 5 1). Ce subhauta au mtrapentopreciza, oni povas laulonge de la fingro en- nea aplika do estas adr enalino tre toksika:
konduki la tondilon gis al tiu ci fendeto, sekvigas post konvena clozo _glikozunon ~aJ
tratondi la ligamentojn, gin fermantajn kaj nekrozon. En la urino montngas ne 110111111la fingro enpenetras poste rekte en la gran- da kvanko da adrenalino.
êe perstomaka aplikado estas tolerat a
dan nukan truon.
La profitoj de tiu êi modifiko estas pre- dudekobla dozo kaj eê pli sen elvoki tokcizeco de la rekta palpado pro forigo de la sikajn simptomojn, sen nekrozigi la muk-
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membranon kaj sen kauzi glikozurion. Male, ma") gia dikigo, havas sekundarian karaen la urino montrigas nun konsiderinda kteron kaj prczentas kompenseman procekvanto da adrenalino au da substanco, ha- son. En la ekstera tuniko (,,adventitia") la
vanta konatajn Îlemiajn, fiziologiajn kaj tok- sangoj estas sensignifaj kaj ne Judas grandan rolon. Ensprucigo de neorganika sero
sikajn ecojn de adrenalino.
Pos t êi tiuj rezultatoj de diversaj es- de Tnwecek dum sam..tempaj ensprucigoj
ploroj starigas la aütoroj por diskutado la de adrenalino au bario hlorata havas retejenajn tezojn. Influite de digestofluaîoj nantan efikon sur formigo de patologiaj
ta i de mukmembranoj, adrenalino iel estas procesoj en la aorto de kunikloj.
O. l(rajz.
hernie bindata kaj perdas fiziologiajn kaj
toksikajn ecojn. d }iu aliiga!o estas detruN. N. Sire n ski . Al la demando pri
ata en la hepato . Ce tre granda superfluo deveno de hemolizinoj. (Vraéebnaja gazeta
gi eniras en la grandan cirkuladon kaj en 19l 9 n-ro 38 . Analizante la literaturon, la
la renojn, kie adrenalino estas denove libe- autoro konstatas, ke la demando pri deveno
rigata kaj eliminata kaj tiel gi transiras en de hemolizinoj estas malklara. Unuj diras,
la urinon. Laù êi tiu opinio la senvenenigo 1 ke ili devenas de sangoêeloj, aliaj ke lieno
de adrenali.no ne okazas en la hepato, sed estas loko de la formigo de hemolizinoj.
D -ro 56s.
en la stomakintesta kanalo.
La autoro priskribas siajn eksperimentojn,
el kiuj rezultas, ke en la emulsio de internaj organoj, post kiam la sangosistemo estis
Medicino eksperimenta.
peneme tralavita per fiziologia salsolvajo,
êe b o ks aro v. Al la demando pri eks- ne estas hemolizinoj. La eksperit'nentoj estis
perimentaarteriosklerozo
. (Kazanslû Medi- farataj sur kunikloj kaj kobajoj. O. Krajz.
cinslli Jurnal. Maja 1909). La sangoj en
Laigne 1- Lavas ton e (Parizo). La
aorto de kunikloj, formigantaj sub influo
hipertermio
postmorta. (La Triballe médicale.
de envejnaj injektoj de adrenalino, bario
Îllorata kaj nikotino, plej sirnilas sifilisan 27. nov. 1909). Dum du jaroj la autoro fahoman mezao1iiton. Tiuj êi sangoj estas unu- ris elserêadojn pri la enrektuma ternperaflanke senpera ~ezultato de la agado de la turo êe kadavroj tuj post la morto.
toksikaj injektajoj sur aortajn parietojn,
Li raportas pri tri kazoj, êe kiuj li
aliflanke rezultato de venena influo de la observis la plej altan temperaturon.
produktoj de difektigita materielsango sur
êe mortinto pro tuberkuloza meningito
tiujn êi parietojn t. e. rezultato ne nur de
la venenado, sed ankau de samvenenado. kun meninga hemoragio subaraneojda, la
La proceso tusas unue la mezan tunikon temperaturo atingis 50° C. post 35 minutoj.
êe mortinto pro hemoragia pahimede la aorto kaj komencigas per lezio de
giaj muskolaj elementoj; gi konsistas en ningito alkoholika gi levigis gis 55° post 30
nekrozo de muskola kaj elastika tavolo de minutoj.
la rneza tuniko kun posta kalkigo en la
Fine, êe mortinto pro alkoholdevena
mortintaj lokoj kaj fine en disvolvigo tie êi pneumonio la· temperaturo enrektuma atinde kuniga histo. La proceso en la meza gis 59° post 5 minutoj kaj la ennaza temtuniko aperas en du formoj: nesta kaj di- peraturo 53°.
D -ro L. j.
fuza. La sangoj de interna tuniko (,,inti-

KRONIKO.
Ni refoje rememorigas la legantojn pri
nia enketo pri mortpuno kaj petas alsendadi
la mot i vi t a j n respondojn je la demando j
sekvantaj:
1. êu Vi aprobas la mortpunon de la
kuracista vidpunkto kaj speciale, êu Vi opinias, ke la prirespondeble co de la krimulo
povas e13tien êiu kazo tute certe determinita?
2. Cu ne estas al Vi konataj faktoj, ke
la autops io pruvis en la cerbo de la ekzekutito evidentajn sangojn.

3. Citu aliajn motivojn de kuracista vidpunkto por au kontraù mortpuno.
4. Cu akordigas kun la tasko kaj indeco
de la kuracarto, se kuracisto asistas êe la
ekzekutado por konstati la morton de la ekzekutito?
5. êu Vi aprobas la proponon, ke la kongreso medicina eldiru sian opinion a) kontrau mortpuno b) kontraü asistado de kuracistoj êe ekzakutoj?
6. Aliaj rimarkoj.

46

voêo

DE KURACISTOJ

Ôis hodiaii m ncevis nur 2 respondojn
esperantajn post kelkaj monatoj de alvokoj. Tamen jam en la proksima numcro ni
komencos .Presigi la alsenditajn opiniojn.
·ch" aperis
En ,,Casopis lékarr,v cesk_1
traduko de la felietono de Pilsudski ,,pri
naskoj, gravedeco ½ai aborto êe la logantoj de la insulo Sahalin", publikigita en la
jarkolekto 1909 de nia Jurnalo. La tradukon taris nia konlaboranto d-ro Jouza.
El la ,,Ondo de Esperanto" (1910
n-ro 1) ni sciigas p1i gravqj progresoj de
esperanto inter rusaj kuracistoj.
,,En la jus finiginta XII Kongreso de
rusaj naturesplorantoj kaj kuracistoj (28 decembro 1909 - 6 januaro 1910) estis faritaj
du provoj por atentigi la kongresanojn pri
esperanto. La 29-an de decembro en la
sekcio de scienca medicino d-ro A. A. Cvetajev taris tre bonan raporton . pri esperanto
kaj gia signifo. La raporto konsistis el jenaj
tezoj (vidu la Tagolibron de l'kongreso,
pago 365):
1) Konforme al la progreso de nia
vivmaniero kaj sciencoj êiam pli kaj pli
evidentigas la neceseco aplikadi la helpan
lingvon por la plifaciligo de internaciaj
rilatoj.
2) Oni nepre devas aligi al la rezoluci-o de la lasta (XVI) Internacia Budapesta
Medicina Kongreso: a) prl la uzado de
esperanto dum la sekvonta Londona Kou.,
greso; b) peti la organizadan komitaton de
la Londona Kongreso fondi special_anesperantan komitaton, kiu, egale al la aliaj komitatoj, zorgus pri la pli regula kaj sistema
uzado de esperanto :
3) peti la XI Pirogovan Kuracistan
Kongreson subteni la nune starigitajn tezojn.
Dum la raporto estis arangita malgranda ekspozicio, kiu bone ilustris la vivecon
de esperanto kaj gian aplikadon.
La sekvinta diskutado evidentigis simpatian sintenadon de la êeestintoj al esperanto kaj fine oni faris la rezolucion, ke la
tuta demando, pro sia graveco, estu transdonita al la tuta Kongreso per helpo de gia
Organiza Komitato.

La saman tagon en la kunsido de la
sekcio ,,fizika geografio" (meteorologio) d-ro
N. Kirilov proponis utiligi la internacian
Hngvon esperanto por la interkomunikigo
inter la nova konstruota rnetereologia observatorio en Vladivostok kaj la diversnaciaj sipoj, venantaj el Japanujo, liinujo,
Ameriko, Alaska, Filipinaj Insuloj k. t. p.,
kiuj deyas liveri diversajn meteorologiajn
observajojn al la nova instituto. Krom tio
la uzado de esperanto helpos disvastigi la
meteorologiajn buitenojn inter la inteligentaj
Ainoj, Japanoj k. aliaj kaj per tio sama
ebligos la arangon en Azio de speciala meteorologia kongreso".
*

La redakcio ricevis:
B u I g a r a Es p e ra n t o-B i b l i o t e k o.
Nr. 1. Th. Cart. Edin êas po esperanto .
Tradukis Kr est an o v. Nr. 2. Th. Cart. M. Hankel. Na putja za edin mejdunaroden
ezik. Trad. Kr est a nov.
R. L. Stevenson.
DoktoroJekyllkaj
sinjoro Hyde. Trad. de William Mo r ris on kaj William
W. Man n. Prezo
0·50 Sm.
Ad. Se fer. Tekstaro de bonkonataj
britaj kantoj. Vol. 1.
D-ro K o v â c h A I a d it r. La Budapesta Libervola Savistsocieto.
Re n é d e Sa us sure. La geometrio
de ,,folietoj".

Kalendaro kongresa.
Ma j o. 30-2 j uni o. IX Internacia kongreso
pri logejoj. Wien.
A ü gus t o. 2- 7. III.Internacia kongreso por
higieno lerneja. Parizo.
Sept e m br o. 10-14. Il. Internacia kongreso por malsanoj industriaj. Bruselo.
0 kt o br o. 1. IV. Internacia kongreso pri
zorgci al la malsanuloj mentalaj. Berlin.
A

Ko r e s po nda j oj.
Esperantoen hospitalapraktiko.
S i m b i r s k. La direktoro de la SimbÙ·ska ptiÎliatria malsanulejo ,,Karamzinskaja
kolonia" d-ro Koposov ekpensis uzi la lingvon _esperanto, por doni la diversajn konsilojn kaj ordonojn al la observistoj kaj feld-

1

seroj (subÎlirurgoj), por ke tio êi eê en êeesto de malsanul.9j ne elvoku impreson sur
ilin. En rusaj psihiatriaj zemstvaj malsanulejoj unu ordinatoro havas de 100 gis 200
malsanulojn kaj tial li ne povas êiam fari la
ordinaciojn en foresto de malsanuloj. La
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malsanuloj, ne komprenante lingvon espe- R. Kluêanskij kaj la observistino Z. A. Karranto, ne scias la ordonojn kaj sentas sin 1 pova. Kvin lernantoj êesis lerni kaj nur 6
trankvilaj. Krom tio d-ro Koposov volis aligi lernantoj ellernis êinjn ekzercarojn kaj grasiajn gekunlaborantojn al la grandega revo matikon. D-ro Koposov verkis frazlibron, el
pri luma estonto, kiam ,,la popoloj, kom- kiu oni povas ellerni, sciante latinan alfaprenante unu la alian, faros en konsento 1 beton, la plej gravajn en psihiatria praktiunu grandan rondon familian". En la fino ko demandojn kaj respondojn .
de oktobro 1908 jaro êiuj 11 gekunlaborantoj
La êi suprajn sciigojn mt cerpas, tau
sekvis la alvokon. La lernantoj kolektigadis perneso de la autoro, el la rusa kalkula radufoje dum semajno de la 8¼ gis 9½--- porto por 1908 jaro, verkita de d-ro Kopo10 h. vespere post fino de oficaj devoj. sov.
D-ro N. Port11jagin.
Ageme helpis instrui la ordinatoro d-ro T.

KOMUNlKAjOJDE T. E. K. A.
La Centra Komitato plenumas sian agrablan devon kaj dankas d-ron A. Fr o 111ageot, ke li ne rifuzis en malfacilaj momentoj post la subita morto de la antaua kasisto d-ro Roblot akcepti la malagrablajn
devojn de la kasisto de TEKA. La Centra
Komitato tre bedaüras, ke d-ro Frornageot
pro diversaj hejmaj malhelpajoj ne povas
plu labori por la T. E. K. A.
Ni petas êiujn niajn anojn, ke ili ôonvolu r e p agi la kotizafojn por la jaro 1910
kaj sciigi la sekretarion de la T. E. K. A. pri
êiu sang o de ad r es o.
La J a r I i b r o d e T. E. K. A. por la
jaro 1910 aperos en la komenco de aprilo.
La T. E. K. A'anoj, dezirantaj tari iajn proponojn au rimarkojn rilate al la jarlibro, estas
petataj turni sin kun ili senpere al d-ro
Thalwitzer, Kotzschenbroda apud Dresden.
La Centra Komitato sciigas la T. E.
K. A'anojn, ke de la 1-a gis la 5-a de aügusto 1910 okazos en Aügsburg Ko ngreso
de T. E. K. A. durn arangota kongreso de
U. E. A. Post la Aügsburga Kongreso ni
proponas K un a n K u ra ci s ta n E k s k u rs on, celantan viziti la plej konatajn germa-

najn kaj a(1striajn banlokojn (Kissingen,
Hamburg, Nauheim, Wiesbaden, Karlsbad,
Marienbad).
La T. E. K. A'anoj estas afable petataj
fari proponojn rilate al la te m o j, diskutotaj
dum niaj kunsidoj en Aügsburg, kaj rilate al
la d ire kt o de la ekskurso.
Prof. D-ro Dar
D-ro W. Robin
prezidanto.

sekrctario .

20 januaro 1910.

Cirkulero II1 al konsuloj kaj reprezentantoj
de T. E. K. A.
Kara Kunfrato !
La Centra Komitato de T. E. K. A. sciigas Vin, ke laü la voêdonado, arangita en
decembro 1909, estis elcktita kiel kasisto
d-ro Miko.tajski (Lw6w, strato Sniadeckic h,
6) la redaktoro de la ,,Voêo de Kuracistoj" .
Bonvolu do, Kara Kolego, kolekti la
kotiza1ojn de êiuj Viaj anoj kaj transsendadi
ilin ê i u m o na te de I-a gis 5-a al d-ro
Miko{ajski.
1
Car ni konsideras, kiel TEKA'anojn,
êiujn kolegojn, enskribitajn en la jaro 1909,
bonvolu sciigi la sekretarion de la TEKA
(d-ro W. Robin, Varsovie, str. Chmielna 34)
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nu r p ri 11o va j an o j ka j pri tiuj malnovaj, kiuj anoncis ilian e k s i g o n el nia
Asocio.
La Centra Komitato sciigas Vin, ke de
la [-a gis la 5-a de augusto 1910 okazos
en Aiîgsburg Kongreso de T. E. K. A.'anoj
dum la arangota Kongreso de U. E. A. Ni
proponas antaiî, aû post la Kongreso k om u n a n k u r a c i s t a n e k s k u r s o n al
pli konataj ba11lokojde Gerrnanujo kaj Aüstrio (Kissingen, Wiesbaden Homburg, Karlsbad ktp.). Ni do petas Vin afable, kara
Kolego, proponi te m o j n por niaj kunsidoj
en Augsburg kaj proponi v o j on por la
intencata ekskurso.
Por la Centra Komitato

Elspezoj:
Elpagita alla sekretario d-ro Robin 7·20 kron.
Stato de la kaso- . -. -. 42·78 kron.
D-ro J\1il10lajs!li
Kasisto de la T. E. K. A.
Kelkaj konsuloj senda
al mi nur la abonpagon de la anoj kaj retenas êe si la reston de la
kotizaioi por propraj elspezoj. Tiaspeca kasa mastrumado ne estas allasebla kaj mi P,._etasêiujn konsulojn transsendadi la tutan koitzaj0n de la anoj
(po 2 Sm. = 4·80 kronoi), por ke mi povu registri
la anojn en la monata kaHrnlo. Se iu konsulo bezonas iom da mono por konsula j elspezoj, li bonvolu sendi al mi la kvitancon pri la retenita sumo
kaj tiam mi povos enmeti tiun êi sumon en la 1110nata kalkulo kiel enspezon kaj elspezon.
D-ro Mikolajs!li kasisto.

Respondoj
de la redakcio.
D-ro W. Br o e c ka e r t en Antwerpen. Turnu Vin senpere al la Teka. La redakcio ne povas
okupigi je tiaspeca propagando. Via abonpago alvenis.
D-ro Mi 11 i c an en Crescent. Ankorau. unu
fojop ni ripetas, k.e la jurnalo estas ekspedata nur
poi;-t alveno de fo abonpago al la redakcio.
S-ro O a e t a n o C o u t i n h o en Minas Gera es. Jara abonp(~zq ;1estas 4 frankoj ._ La pago ne
alvenis de War1üer.
D-ro S c h w ab en Berlin-Schôneberg. La abonojn de Vi kaj de s-roj Breiger kaj Baumgarten ne
sendi gis hoaiaù d-ro Th alwi-tzer. Senpagajn mtmerojn ni ne povas alsendadi.

Pr ezidanto prof. d-ro Dor
Sekrefario d-ro W. Robin.

KALKULRAPORTO
DELA-KASISTO
por la tempo de la 14-a januaro gis la 14-a de
februaro 1910.
LISC::O
DE i. e. K. 1\.-anoj
kiuj pagis abonon kaj kotizon par 1910.
(De la alsendita pa o-o estas dekalkulataj 3·60
kr. kiel abonpago kaj la resto en kronoj tie êi citita kiel enspezo de la kaso de T. E. K. A.)-.
P. T. 22. Golim ont 1·25, 23. Welhaven 1·40,24.
Legge 2·39, 25. PerraLtlt 0·92, 26. Kanner 1·40, 27.
Alfven 0·40, 28. Dieterlen J-16, 29. Heuls 1·16, 30.
No:.! 1·16, 31. Patai 1·20, 32. Hôgyes 1·20, 33. Schwartz
1·20, 34. Scha tz 1·20, d5. B.ennie 0·60, 36. Corcellet
1·16, 37. Fijalkowska 1·23, 38. Weiss 1-16.
Krom tio d-ro Schatz (Budapest) alsendis 10 80
kronojn, kiel kotizon de Teka por la jaro 1909 de
la sekvantaj kolegoj: Schatz, Hôgyes, Kovach, Pa taki, L6rand, Kovacs, Schwartz, Kelen, Schwartzer .
Sume kotizoj ... . ... . 31·0l kron.
Restis de la antaua kalkulo 18·97 kroi,.
Enspezoj .. .. 49·98 kron.

,,POLAESPERANTISTO"
mont1rn61\zero,

ORGtmo DE POL1J ESPEijtmc::1sc::oJ:
Lli tlBOTIPflGO
Jare sen !a ,,Lîier. tlldono" - f\b 2·50 -

Sm 2.65 .

Kun la posta transsendo
.

l1Df3ESO: De redakdo marszatk. 143.
De administr. Hoi:a Tir. 20.
\vliRSZllWfl ('7llRS0'710).

KORESPONDADO INTERNACIA
. .
La kolegoj, kiuj volas utiligi tiun êi fakon, sendu kune kun la anonceto po 3 respondkuponoj internaciaj au postmarkoj en valoro de 0·30 Sm. por êiu enpreso.
Lie. Rogelio Ferez, Médico, Huérmeces Bmgos,
Hispanuj o, celante montri la nunan utilecon de esperanto, deziras organizi au helpi organizadon por

1

LITI6\?0 ITIZ:ERntlClfl
ceNTRI\ORGflNO
ne Lf\ esrE~t1nz;1sz;oJ
eliranta inter la 15. kaj la 20. de êiu monato.

La plej malnova el êiuj gazetoj E'sperantistaj

5

fONDITA EN 1895
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La plej enhavoriêa !

La plej malkara !

pagoj
~a dense pres:
1ta teksto en pleJ
kaj
korekta
plej klasika stilo

fr. (2 Sm)

abonprezo
.
P~

unu Jaro

havigi al kuracistoj pagatajn deziratajn sciigojn el
êiuj landoj. Sendu aligojn sub supra adreso.

AACHEN.
(Aix-1 a-Ch ap elle, A Île no, Aq u i sg ran).

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

Korespondado: angle, france, esperante,
germane, hispane, holande, ruse.

Kontrai1 unu posta respo nd-kup ono oni povas ricev i specimenon !

D-ro E. Rothschuh

Presa esperantista Societo, 33, rue Lacépède, Paris.

Kuraca Pensiono.

DRUKARNIA.POLSKA" WE LWOWIE, UL. CHORI\ZCZYZNYL. 31.
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