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Internacia enketo prt• mortpuno.
Polujo.
4.
(Originalo esperanta).
Koncerne la 1-an demandon. êar ekzistas psiÎ1aj malsanoj, en kiuj la malsanulo
agas sajne tute lailcele, sed efektive tute
nekonscie; êar pri la sama aventuro, samtempe vidita kaj aildita, diversaj homoj, sen
iuj ajn intencoj, rakontas diverse; êar pro
sugestio kaj autosugestio povas iu, kun
bona kredo, prezenti aferon ne lauvere; êar
pro êi tiuj du lastaj cirkonstancoj la rakontoj de la atestantoj ne êiam meritas absolutan kredon; êar la jugistoj mem, kiel ho-

moj, ne estas sirmataj kontrau sugestioj;
êar la voêo de la kuracisto-ekspertizisto ne
estas deviga por la jugistaro; êar, plue,
la prirespondebleco de la krimulo ne êiam
povas esti cette determinita; êar la mortpuno tuj, kiam gi estas plenumita, ne estas
plu riparebla, - tial, kiel kuracisto, mi opinias, ke la mortpuno ne estas aprobinda.
Koncerne la 4-an demandon mi rimarkigos jenon.
La kuracisto havas êiam aferon kun la
vivo, kaj nur kun la vivo . Ôin daurigadi
estas la sola, êiama tasko de lia agado. Se,
kiel anatomiopatologo au kiel juga kuraci-
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sto, li esploras mortinton, li taras gin sole
por ekkoni la d u m v i va j n sangojn, kiuj
sekvigis la_ morton. En dubaj mortkazoj la
kuracisto, invitita konstati la morton, propre
serêas êe la senvivul o ne morton, sed vivsignojn por ke, se li ilin trovos, li tuj estu
penonta alkonduki la trovitan malfortan vivon al la stato normala t. e. revivigi la
kvazaii-mortinton.
Tute alian rolon ludas la kuracisto en1
la kazo de ekzekuto.
\
La pendigit a, ekzemple, krimulo ·e·b1e
mortis ne kaiize de la kuntirigo de le snuro,
metita sur lia kolo t. e. ne kaiize de la
sangoj de spirado kaj de sangcirkulado;
lia morto eble aperis en la momento de la
surmeto de la snuro, sed ankoraù antaii gia
kuntirigo kaj estis kaiizita per la êeso de
koragado, sekvigita per psiha ektremo pro
teruro 1) . Tiu êi problemo, la . demando pri
la plej proksimaj mortkaiizoj, pri la dumvivaj sangoj, la morton sekvigintaj, tute ne
interesas la mo1ikonstatantan kuraciston:
por li estas sufiêe trovi mo1ion.
Sed per tio êi lia rolo ankoraii ne estas finita.
Se tute neatendite li estus trovinta êe
1a ekzekutîto iajn vivsignojn, li ne kome!:}eus lin savadi, sed sciigus pri la trovitajo
tiujn, kiujn oni devas, t. e. li transdonus la
vivon en posedon de tiqj, kies peno estas
gin neniigi.
.
La kuracisto, konstatanta la morton dum
la ekzekutado, havas do aferon nur kun la
morto, kiu estas la sola celo de lia agado.
En la momento, kiam la kuracisto prenas sur sin tiaspecan rolon, li pro tio mem
êesas esti kuracisto kaj farigas malkuracisto.
Efektive, la tasko de ekzekutisto es;as
estingi la fajron, kiu estas la vivo. Car
tiun êi fajron li konas malmulte kaj facile
povus ne ekvidi bruletantajn fajrerojn, oni
aldonas al li kompetentan helpanton. Sekve
en la ekzekutado, same kiel en industrio,
ni havas ordinaran labordi-vidon kaj la pendiganto kaj la mortkonstatanto, tendencante
unu saman celon, estas egalaj kunlaborantoj k~j egale ekzekutistoj.
Car ilia tasko estas precize mala al la
tasko de kuracisto, oni devas ilin ambaii
nomi malkuracistoj.
Nun mi povas la 4-an demandon de
la enketo anstataùigi jene: êu decas al la
kuracisto esti ekzekutisto ? aii pli guste:
êu la sama persona pavas samtempe esti
') En la medicina historia estas konata la fakto,
ke la operacio)a malsanulo, êe kiu oni unuafoje estis
aplikonta la hloroformnarkozon, mortis sur la operacitablo anta ue, ol oni komencis lin Îlloroformi,
katize de teruro.

bona kaj maJbona, granda kaj malgranda ...
kuracisro kaj malkuracisto ?
La tiel esprimita demanda respondon ne
postulas.
Je la 5-a demanda de la enketo mi, kompreneble, povas respon di nur jese.
IJ-ro I. Oelibter
Zamosé
5.
(OriginaJ o esperanta)
___,,..
La 12-an de mart o 1910 dum la ku n
~-s'rdo de Plock'a kuraci :ra ocieto estis zorg:,
,-·trarigardita la enketo pri mortpuno kaj <j
'ciditaj jenaj resp ondoj Laù demandoj: /
1) La mortpuno ne estas aJlasebV
la humana kaj sekve de la kuracista
punkto. Estas al ni konataj kazoj, K1a;.:'
senkulpuloj pro falsaj atestoj kaj eraroj de
jugistaroj estis kondamnitaj al mortpuno.
Individuojn malutilajn al homaro oni
devas senigi de la povo malutili, enlokante
ilin en plibonigejoj, kie ili perlaboru êiutagan panon kaj tiamaniere estu eê utilaj
anoj de la homaro.
Mortigado estas la plej granda krimo,
êar gi forprenas de la homo la plej grandan donacon de la naturo: la vivon ! Sekve
krimulo estas êiu, kiu mortigas iun homon.
La mortigo estas allasebla nur êe la
defendado de la vivo, de la virina honoro
kaj de la havajo, sed nur kiam sammomente forestas la ebleco entrepreni aliajn
rimedojn en urga bezono de la defendo.
2) Faktoj de la trovado de patologiaanatomiaj sangoj en cerbo de ekzekutitoj
ne estas al ni konataj, êar kondamnitojn oni
enterigas tuj post la ekzekuto sen antaùa
aiitopsio.
3) Koncerne la mortpunon niaj opinioj
ne povas esti aliaj, ol opinioj de homamularo.
4) Ne estas al ni konata fakto, ke iu
kuracisto propravole êeestus ekzekutadon
por konstati la morton de kondamnito kaj
la devigado de registaroj, ke la kuracisto
asistu êe ekzekuto estas la perforto super
la indec o de la kuracarto.
5) Ni konsentas, ke internacia medicina
kongreso eldiru sian opinion kontraii mortpuna kaj kontrai:i asistado de kuracistoj êe
ekzekutoj, tamen sajnas al ni, ke registaroj
ne atentos la decidojn de la medicinaj
kongresoj, ne posedantaj kanonojn.
6) En regno rusa êe ekzekutoj asistigataj estas kuracistoj militaj kaj okupantaj
registarajn oficojn (urbaj , distriktaj) . Kia puno minacas al kuracisto, se li rifuzus .êeesti
ekzekutadon , ni ne scias, êar pri rifuzo ni
neniam au dis; versimile eksigo kaj malliberigo.
]. Zenczykowski
Piock
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(Originalo o.
esperanta).
1) Mi opinias, ke mortpuno <levas malaperi el la ju~oj êar en multaj kazoj la
krimulo ne estas priresponda
sen videblaj simptomoj, ofte li estas kvazai1 sugestiita de la amikoj ail de si mem.
2) Al la dua demando mi pavas nenion
respondi.
3) Ni, kuracistoj, sciante bone la sangojn de la homa korpo sub influa de êirkai'iaJoj, kondiêoj de vivo, varmo, sato, edu kado, povas kaj devas kredi, ke krimulo
pavas post ceria tempo farigi homo utila
<!ilalmenau sendangera. Por kio mortigi?
Cu por timigi aliajn? Sed aliaj ofte ne scias
pri okazoj de mortpuno, eê sciante, ili gin ne
memoras aù ne meditas, m01iigante iun ajn
ho mon. Mortpuno estas abomeniga kaj sencela.
4) Kompreneble, la asistado de kuracisto êe ekzekutado ofendas lian homan
kaj fakan indecon. Cetere êu la ekzekutistoj
mem ne povus konstati morton de la ekzekutito. Tio ja estas tiel facile.
5) Kuracistoj devas batali kontrai1 mortpuno kaj asistado de kuracistoj êe ekzekutoj.
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6) Se la jugistoj estus devigataj per
propraj manoj mortigi krimulojn, ili ne kondamnus je tia abomeninda puno, pro kio ili
devas serêi dungeblajn homobestojn.
D-ro A. Ooldenberg
l6di

7.

(Originalo esperanta).
Lau mia opinio la justa mortpuno
estas necesa bonfaro por la homaro. Oni
devas ekzekuti ne nur la sanajn , sed eê la
degenerintajn krimulojn; bedaurinde la nuna
scienco volas konsideri êiun krimulon kiel
frenez ulon kaj la jugaj defendantoj tion êi
ofte trouzas. Sovagaj krimuloj estas ja pli
punindaj, ol sovagaj ail rabiaj bestoj, kiujn
oui senkompate mortpafas. Se la lego alestigas kuraciston êe ekzekuto, g;i agas
nur tre humane kun la bestoj-krimuloj kaj
gi estas necesa; okazis ja kazoj, ke la pendigitoj reekvivis. Miaj rirnarkoj rilatas malnoblajn mortigistojn, ne politikajn fanatikulojn.
D -ro Fels
Liv6w

La helpadode rusaj '7irinojdum kaj postla batalo de Mukden.
(Datlr igo) .

lV.
Inter la stacioj de Mukden kaj de Tieling la fervojo trakuras, eri spaco de êirkaiie 60 kilometroj, ebena jon, sirmitan de
montetoj . Sur êiu flanko de la vojo, en kvin
at'l ses senintermankaj vicoj, elfluadis laresiajo de la rusa arm~o, proksimume 220,000
homoj el 330,000. Ciuj korpusoj estis miksitaj. La ambulancoj kaj la moveblaj hospitaloj estis parte perdintaj sian enhavon . La
personaroj estis di~igitaj. Subitaj alarmoj,
kai1zitaj de negravajoj, kiuj dum la batalo
sajnus neatentindaj, okazadis êiumomente.
La frosto, la ventego, la polvo persekutadis
tiun konfuzegitan homamason, kies nura gvidilo estis la fervojo. Feliêe la Japanoj, elêerpitaj de tro grandega klopodo, jam ne kapablis postkuri tiun disigeman anaron. Mi
vidis la soldatajn vicojn, supermezure plilongigantaj. Rulkestoj kaj veturiloj duonrompitaj, jungitaroj sen kanonoj, êevaloj, ellasantaj sangajn postisignojn, senêevalaj rajdistoj,
lamaj piediraptoj... Subite mi êeestis kortusantan okazajon. lu soldato, freneziginta pro
tiom da moralaj kaj korpaj suferoj, haltas,
metas al si la tubon de sia pafilo sub la
mentonon, kaj per la piedo malstreêas la

ç_anon. Li fa.las kaj oni baraktas êirkau li.
Cu li estas mortinta at't nur vundita? Mi ne
scias, sed ne pasis unu minuta, kiam laika
fratino, envolvita en feloj, eliris el kovrita
êaro, kie neniu sciis sin êeestanta, lin rapide ekflegis, forportigis kaj enmetigis en la
veturilon, kiun §i mem sekvis piedire.
êirkau la stacio de Tieling kunigas, la
11-an matene, amaso da pli ol 100,000 homoj
kun 30,000 êevaloj kaj multaj miloj da veturiloj. La estroj jam ne havas soldatojn; tiuj êi
serêas siajn oficirojn . En nepriskribebla polvo, senigite de êio, ne havante sirmejon por
la nokto, staras piedfrapante tiu malgaja kaj
preskai1 silenta amaso, elêerpita de sendormeco kaj l_acigo. Antai1 êio la soldatoj serêas mang'!.jon kaj, malgrau la sufiêegeco de
la provizajoj, la magazenoj de la armeo ape nau sukcesas kontentigi la postuladon.
Dume, kvietaj en tiu konfuzego, aperas
ankorau la rusaj fratinoj. Iliaj kapvesto kaj
blanka antautuko ilin vidigas de malproksime kaj jen subita hazardo min metas antai1 la Tours' aninon de Kandalissan, pri kiu
mi parolis al Vi êe la komenco de tiu êi
parolado. Senvoêa pro la polvo, lacega pro
la send ormeco, si estis êiam kuraga kaj eê

\ oêo

84

DE KURACI TOJ

rifuzis la malgrandan serv on kiun mi po vus fari, proponante al si kaj al sia j kunulinoj, mangon, preparit an d~ nia sampa trujano, pastro Lamasse, par ohestro de Tie ling. Se la pastro Lamass e, Tieling'a no de
multaj jaroj; estus povint a ga tigi la tutan
personaron de la hospital o n-ro 8, tiuj fratinoj estus akceptintaj lian inviton. Sed êar
tio estis neebla, ili nepre volis havi saman
sortol), kiel la viroj de ilia anaro .
Cu tio ne estas plej bela signa de kunfrateco en sinoferado?
Mi demandis la fratin ojn pri êio, oka zinta en ilia hospital o dum tiuj dekkv ar tagoj de batalo kaj return marso: sed ili responde rakontis nur pri la nomo de unu mortigita kuracisto, pri la nomoj de du vunditaj flegistoj , pri la nombro da vun ditoj, ko lektita j kaj flegitaj en la hospitalo . Pri iliaj
personaj suferoj , pri iliaj emocioj, mi eksciis
nenion; kaj tamen la veturilo, kiu ilin transportis, havis pli ol dek signojn de kugloj
au srapnel oj kaj unu_ el la du êeva loj estis
vundita sur la postaj o.
Unu el la fratin oj, par olanta nur ruse,
lasis diri al mi, ke ili estas tre malkontentaj, êar ilin fotografis japana oficiro en la
momento, kiam, dum nelonga militpauzo, ili
diligentis êirkau kelkaj vunditoj. Sia kolero
ellimigis, kiam si sciigis al mi, ke la Japanoj permesis al la Rusoj forporti êiujn gravajn vunditojn, du11.1ili mem retenis mallibere la negravajn. Si petis min, ke mi dis-

~e:fe:ra

publiki gu tiun fakto n en Francuj o. K · ·am
la kaùz o de ~ia emocio sajnis al
i iom
malg i:_aya,mi plenu mas sian dez iron.
fun kcia,_dis, en la kazernoj
Ce Tielin
kaj en flan aj kon struajoj de Ia sta
o,
kvin militaj rezerva j hospitaloj p or 2000 ·undit oj. du el ·uj reze rvaj hospita loj r. a\·
po ok laikaj fra inoj. Pri la funk_ciado de êi
tiuj ho pital ; mi ne parolos.
Gi pr kaü
estis sama. kiel en la hospitaloj de la armea
malantafi o.
Tutp rok ime de la stacio funkciadi
unu ho pitalo de la Ruga Kruc o, la f>- a
hospit alo de Peter sburg. Pro sia prok imeco tiu ci ho italo ricevadis la mortantojn,
kiujn oni ~iumornen te eligis el la foriga j va gona roj, venin aj de Mukden. Prenis sur sin
la task on plido1êigi la suferojn de tiuj mortant oj d-ro H a 11e z, d-rinoj Kerenski kaj
Ren o, kvar laikaj frati noj kaj kelkaj sinjorinoj , sek vinraj ô-i tie siajn edzojn, oficirojn
de la arme o au oficistojn de la fervoj o . .l\lli
sciis , ke Pirog ov en Krimeo estis dividinta
la fratin ojn de ia hospitalo en kvin grupojn,
el kiuj unu havis, kiel rolo n, la helpadon
al la mort antoj kaj, tiun tago n, mi havis
korpremantan impr on pri la nepra necesec o de tia grup o, kies rolo p ava s esti, lau
hom ama kaj prudenta vidpunkto, plenumita
nur de virinoj. La elokventaj linioj, kiujn
pri tiu sama temo skr ibis la generala sekretario de Via Unuigo, estas relegindaj kaj
pripensindaj .
(Daiirigo sekvos).

toj.

ceso de la kuracado dependas êefe de la
kono de etiologiaj momentoj.
1
Tial la kazoj de grasig~dipozeco liveW a g ne r (Kiew) Pri kuracado de
ras
plejofte
neniajn malfacilajojn al la ku adipozeco. ( Wiener klin.
Wochmschrift
1910 n-ro 1 ]). La aiitoro alplenigas la racado. Kontraue la kazoj de denaska adi klasifikon de Noorden kaj priskribas inter pozeco estas _ofte kunigitaj kun neven keblaj malfacilajoj. Nur la plua, zorgeme
aliaj ankau la hereditajn formojn (konstiscienca esploro de êiu kazo de heredita
tuciajn au anemiajn formojn de antauaj
adipozeco
esperigas sukcesojn ankau en tiuj
autoroj). Grandan signifon havas por la
deveno de aç_iipozeco la supermezura
trin- êi kazoj. Provizore ni havas nur la tireojdinoterapion kune kun racia higiena - dieta
kado de fluaj oj kaj alkoholo. La absoluta
regimo.
D-ro S6s
laktodieto ne pavas esti konsiderata kiel
malutila por la organismo; gi liveras tamen
KI e c k i. Klinikaj esploroj pri radiumboneg ajn rezultatojn en la kazoj, en kiuj emanacio. (Wiener
klin.
Wochenschrift
prezentigas êe adipozuloj malhelpoj de cir- 1910 n-ro 15). Por esplori la terapion per
kulado sekve de hiposistolio de la koro.
radiumemanacio,
rekomenditan
de multa j
Tre grava estas pliviglig o de la ma - aùtoroj, KI. kuracadis per emanacio 31 ka teriointersangado,
plialtig o de la konsumizojn, elektitajn el kJinika materialo . Li uzis
gado de la adipo. La medikarnenta terapio
radioaktivan ahon el du emanatoroj de la
bazas sin êefe sur la tireojdino-terapio kun j Charl ottenburg'a radiogen ocieto . Unu de la
samtempa uzado de konvena dieto. La suk- aparatoj servis por trinkado la dua por
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bankuracadoj. Aliaj kuracadmetodoj estis
eliminitaj.
En du kazoj rezultis resanigo, en 22
kazoj plibonigo. Sed tiuj rezultatoj certe ne
estas konsidereblaj sen ko11traudiro kiel
puraj efikoj de radiogeno. Entute la kuracadefektoj ne estis tre kuragigantaj. La autoro tamen ne volas nei la efikeblecon de
radium-emanacio, kiel kuracfaktoron êe kelkaj malsanoj, li nur opinias, ke la ernanacio-terapio kun helpo de rad iogenaparatoj
por trinko kaj bano ne kondukas al la celo.
Konstatita kaj grava estas la fakto, ke radiumemanacio êefe estas resorbata per la
pulmo. Lau la rezultatoj de fiziologiaj esploroj estus por kuracadoj per radiumemanacio plej konvenantaj inhaladaj metodoj
kaj aparatoj.
D-ro Sos
Leman ski. (Tunis). La opoterapio
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gi enhavas nur malmulte da mikrobaj korpoj, gi naskas neniun lokan suferon.
Plie, pro ago malpli perforta, la autolizato ne prod1;1ktasnegativan fazon, kiel faras la inokulajoj de Pfeiffer-Kolle,de Whrigt.
D-ro L. J.
M. He r z (Wien). Pri simptomologio
de cerba arteriosklerozo.(Wiener klin. Wochensc!zrift 1910 1i-ro 5). Oftaj kaj mallonge

daurantaj sinkopoj êe cerba arteriosklerozo
devenas de momenta êeso de cerbofunkciado sekve de subita halto de la cirkulado
en la maJgrandaj vazoj de la kraniokavo.
Tio estas kauzita per ekstrasistoloj, kies
genanta efiko pro rigideco de la arterioj ne
egaligas tiel, kiel êe sana vazaro.
Ekstrasistoloj, akompanataj de frapantaj cerbaj simptomoj, certigas ekziston de
cerba arteriosklerozo .
La devenloko de refleksaj ekstraincitoj
Pena en kuracado de la màrêa febro
(Bulletin medical. 16 marto 1910). La autoro estas pleje la stomakintestkanalo.
Konsiderinda terapio de mallonge dauricevis bon~gajn rezultatojn el Ia sekvanta
kuracado. Ce êiu febra atako li injektas en rantaj interrompoj de la sensorio êe arteêiun gluteon po unu cm.~ de la jena solva- riosklerozuloj estas precipe jodo kaj fizika
Îo: Bihlorhidrato kinina - 6 gm., Akvo terapio .ANitritoj restas senefikaj; teobrominpreparajoj ofte malutilas. Dietofizika terapio
senmikrobigita - 12 cm.8 •
En la intertempo de la atakoj êiudu- kaj funkciado de la stomakintesto postulas
tage li faraAssubhautan injekton de unu cm.3 specialan atenton.
R.esumo. Trad D-ro Sos
de la solvajo, entenanta 5 cgm. da arenalo.
Al tiu terapio li ald_onasde kelka tempo
K. M ü 11e r. Pri la abdomenaarteriosklela lienan opoterapion. Ciutage la malsanulo rozo. (Orv. Hetilap. 1910 ,i-ro 11 ka} 12). La
englutas de 60 gis 100 gramoj kaj pli pa arteriosklerozo de _la gastro-intesta kanalo
lieno f.resa kaj kruda, miksita al konfitajo. estas sufiêe ofta. Oiaj simptomoj estas multLa utiloj de tiu êi metodo estas: ra- formaj; ili similas kelkfoje iujn organikajn
pida malpligrandigo de lieno, kies amplekso gastrointestajn malsanojn, plejofte tiun malfarigas normala, malpliotteco kaj malpligran- sanformon, kiu estis envicigata gis nun inter
deco de la febraj atakoj, plibonigo de ane- la gastrointestajn neurozojn. La diagnozo
mio, malforteco, kaÎleksio. La malsanuloj es- estas relative pli facila, kiam la doloratakoj
tas pli gajaj, kaj, post kelkaj semajnoj, la estas kunigitaj kun sangoj de la koro au de
generala stato plibonigas.
D-ro L. j.
la grandaj arterioj. Ne estas ankorau deciV i n c en t. (Parizo). Pri imunizado akti- deble, êu la doloroj estas kauzataj senpere
va de la homo kontraii la tifa febro per nova de arteriospasmo aü de simpatiko-neuralgio?
La malsano estas pli ofta êe viroj, ol êe viinokulajo antit,fa (Acad. des sciences. 14 jeb.
1910). La antigenoj, kiuj montrigis plej efi- rinoj. La simptomoj estas favore influeblaj
kaj Jau la eksperimentoj de la autoro, estis per vazo-plivastigiloj (angiodilatatoroj).
D-ro R.. S.
(I) la vivantaj baciloj, (II) la baciloj mortigitaj je 53°- 55°; (III) la autolizato en fizioK. Pie p e r. La diferencigode eksudatoj
logia akvo je 37° de baciloj vivantaj, elpre- kaj transudatoj per vinagra acido. (Münc!z.
nitaj el surgeloza kultura1o 24-horaga.
med. Woc!zenschrift. 1910, n-ro 1). Lau MoV. proponas la inokulajon III, kiu mon- ritz (1886) kelkaj gutoj da 5°/o-a vinagra
tras gran_fiansirmantan povon. Enhavante la acido kauzas malklarigon en la eksudata
ekstraktajojn de vivantaj baciloj, t. e. provi- fluictaîo, dum la transudato restas pura,
zitaj je iliaj normalaj ecoj biolog~aj, ne mal- klara. Riva I ta (1895) aliformigis la maniefortig'.ite de la varmo,. tiu inokulajo entenas ron de la uzado: li donas en 100 cm.3 da
la ecojn de la inokulajo el vivantaj baciloj akvo Adu gutojn da glacivinagro kaj en la
kiu estas la plej efika - sen okazigi giain fluidajon, versitan en la vitrocilindron, li pomalutilojn (doloroj akraj, febro, k. t. p.). AOi gute versas la ekzarnenotan materion. La
garantias daüran imunecon êe bestoj. Car guto de eksudato estas simila al lakto, gi
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dfafluas simile al strioj de cigareda fumo,
dum la transsudato disigas senpostsigne.
Lau la eksperimentoj de la autoro la
metodo, rekomendita de Moritz , estas pli
bona, êar per gia helpo oni povas ankau
elmontri la inflaman au normalan econ de
la lumbala fluidaJo, kion onine povas diri
pri la Rivalta metodo.
jules de Bulyovszky

Sc h I es in g e r (Wien) Pri nekonata
g1s nun simptomo êe tetanio. (Krurofenomeno ). (Wiener klin. Wochenschrift 1910. n-ro
9). La autoro observis êe 17 jara malsanulo kun tipa laboristo-tetani o simptomon,
kiu estis simila, sed certe ne identa, kun
la Trousseau'a fenomeno.
La fenomeno prezentigas jene: Ekkaptinte la kruron dum tensia stato de la
genuartiko kaj fleksante ~n rapide je la
kokso -artiko, oni provokas post mallonga
tempo (plej malfrue post du minutoj) tensian
spasmon en la genuartiko kun ekstreme
supinata piedo. La autoro kredas, ke la
fenomeno prezentigas parte senpere, part~
per reflektoria incito de troiriteblaj nervoj.
La kauzo de la incito estas tirado de la
nervo isÎlia, kiu elvokas pro specifa troiritebleco ampleksajn tonikajn spasmojn.

La efiko de la instilado konsistas ne
nur en tio, ke la akvodeficito de la organismo kompensigas, sed ankau en tio, ke la
vomado ankaii êesas kaj la infano bone
disvolvigadas. P o r ta go oni <levas enversi
êirkaue 250-4 00 cm.3 de la solvajo . Oni
devas
iom suprenp uAi la tubon kaj
êirkau la anuso gin per sparadrapstrioj fi.
ksi, por ke nenio elfluu.
A

jules de Bulyovszky
stad. med. - Buda,,est .
O. Nord man n (Schonebe rg). Histeria kaj spasmaileuso. (Deut. med Woc/zensclzr
1910, ,i-ro 10). Pro spasm o de la intesta

muskolaro povas sekvi ileuso. La kauzo de
la spasmo estas iafoje genera1a nerva malsano, precipe histerio. Ekzistas kazoj, en
kiuj la plej preciza esp loro de la malsanulo, eê la esploro dum la operacio kaj la
ai:itopsio ne liveras klarigon pri la esenco
de la spasmo. Eê se la suspekto pri ileuso
pro spasmo de la muskolaro estas pravigata, oni devas tamen la malsanulon senprokraste transporti malsanulejon, kie la
observado povas esti pli zorgerna kaj oni
êiun momenton povas alpasi al opera cio.
Se nervoza malsano kauzas ileuson, la terapio povas esti konservativa, kiel longe la
generala farto de la malsanulo restas bona.
D-ro Sos
T h o ma s D. S av i 11. Pri epilepsio Se la farto malbonigas, indikata estas enteêe maljunuloj
. (Lancet 1909, volum. fi. pago rostomio por malplenigi la plenblovitajn intestajn ancojn kaj antauzorgi kontrau la ster133.) Idiopata epilepsio montrigas neniam
koremio.
La prognozo de la operacio estas
unue en pli malfrua ago. Almenau 90°/o de
la epileptiformaj, vertigaj kaj sinkopaj ata- bona êe neparalizita intesto, precipe se
koj en la maljuny_laago devenas de cirku- nerva malsano estas kauzo de la spasmo.
ladaj malordoj. Ce la epileptiformaj atakoj Se tamen la intesta paralizo, kiu ofte sajoni trovos plejofte arteriosklerozon kun hi- nas esti kunigata kun la spasmo, estas nepertrofio de la koro kaj alta sangopremo, venkebla, la prognozo estas malbona .
D-ro Fels
êe la sinkopaj malfortecon de la koro kaj
hipotension, dum la oftaj atakoj de vertigo
ftirurgio.
en la maljunula ago sajnas deveni de malJe rem i g. Pri generala anesteordoj en la vazomotoraj reguligomehanis- ziigo.A.(TP.
erapeütiêeskoje O/J()::rerzije 1910 1z-ro
moj, disvolvigantaj sur a'rterioskleroza bazo,
kiuj tamen ne devas esti kunigataj kun ano- 5). Atentiginte komence pri la konataj al
êiuj negativaJoj de la inhal-narkozo per etero
malioj de, la sangopremo.
D-ro Fels.
kaj ankau pri la metodo de Burckhardt, laü
Rose n s te in. La kuracado de la pilo- kiu oni enigas rekte en vejnon Îlloroformon
rospasmoper rektumalaengutigado.
(IJeut. med. au eteron kaj êe kiu unuakaze nemalofte
Wocltensclzr. 1910, n-ro 1). R. rekomendas en estas trovata poste hernoglobinurio kaj duala kazoj de infanaj pilorospasmoL la enverson kaze nur malofte rice\·igas la dezirata efekto
(engutadon)de Ringer-a solvajo tra laresen samtempa uzado de skopolamino-morktumo, tiel direktante la kranon de la de- fino, d-ro Jeremig raportas siajn eksperifluila tubo, ke elfluu en minuto po 30-50
mentoj.n pri enigado en la sangon de nargutoj:
koziloj, por ricevi generalan narkozon. Tiuj
La Ring e r-a solvajo konsistas el:
êi eksperimentoj estis farataj en la laooraRp. Natrii clzlorati 7·50
torio de prof. Kravkov sur kunikloj kaj hunKalü chlorati 0·42
doj kaj konsistis en tio, ke en vejnon oni
Calcii c!tlorati 0·24
enigadis solva1ojn de diversaj uretanoj. SeAquae dest. 1000·rio da eksperimentoj evidentigis, ke la plej
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anstataui la surlokajn anesteziigajn procedojn.
tauga estas hedonalo,~ kies 0·75°fo-a solvajo
Bedaurinde la lumbala anesteziigo ne estas suen fiziologia sallikvajo (0·75%), varmigita
gis 70 ° por pli bona solvigo, donas dezira - fiêe fidebla, tial ankau ne aplikebla en la
D-ro R.. S.
tan efekton, cirkulante en la sango de la êiutaga praktikado.
Po en a ru (S:raiova). Nova metodode
besto.
anesteziigoper rahistovainizado.( Wiener klia .
La donitajoj de la laboratorio, transWochenschrijt, 1910 ri-ro 6.). Lau observadoj
portitaj en la klinikon de prof. Fjodorov,
est is brile konfirmitaj . Oni uzis hedo- de la autoro stovaino, kuniginte kun alkana lan narkozon nur 6 foje. La rnetodo estis leca medio, disfalas kaj donas la ktojdan
jena: la suprenomita solvaJ o de hedo nalo precipi taf on.
Lar cerbospina fluidajo estas notinde alkaestis 2-3
fojojn filtrata gis malapero de
malklarajo, pos te gi estis sterilizata dum 15 leca sed la alkaleco individue diversas, tial
min. en fluvapora apara to; 4¼ hor. antau la sama kvanto da st ovain o produktas en
la operacio on i enigas al malsanulo per la cerbospina fluidaJO de diver~aj ho moj malsamajn kvantojn da precipitajo.
rektumo 3-4 gm. da hedona lo kun pulvoro
Tio estis kat1zanta pli malpli gra ndajn
de g umo araba, so lvita en 150 cm. 3 da
akvo. Senpere antar1 la operacio oni enigas malagrablajojn okaze de spinalanesteziigo.
en la nudigitan vejnon de kubuto per vitra Se stovaino precipitigaAs, oni ne ricevas anekapsulo dum 3-6 min. de 200 gis 500 cm. 3 stezion, se la precipitajo estas malpli granda hedonalsolvajo.
Jam dum finado de da, devenas toksikaj simptomoj.
êar ne estas eble konstati êe êiu perenigado aperis, sen komenca ekscitigo, profunda dormo kun bona p ulso kaj egalme - sono la precipitotan kvanton da stovaino ,.
zura spirado. Depende de la dauro de la mankas certeco pri la aplikota doz o kaj gia:
efiko . La autoro eltrov is metodon por eviti
operacio oni bezonas subteni la narkozon
la precipitigon de stovaino, per kio estas
per pluaj enigadoj de hedonalo êe la reveno
eble akiri per malgrandaj kvantoj rimarkin de refleksoj. Ordinare por ricevi longedaudajn efikojn. 5 cgm. da stovaino sufiêas por
ran narkozon la kvanto da enigita hedonalo
preciza, du horojn dat'iranta a nestezi û'.per rektumo kaj en la sangon ne superis
8·0 gm., kio estas malproksima de la toksiLa metodo ~ bazas sin sur ac idigo de la
ka dozo . La postoperacia trakuro ne estis cerb ospina fluidaj o per laktacido kaj almeto
akompanata de aperajo j, kiujn oni devus
de kvanteto da adrenalino. En sterila botealskribi al la uzita metodo. Necesas rimarleto estas preparita origina solvajo, kq_nsiskigi jenon: hedonalo , kiel derivato de ureo tanta el 15 gutoj da adrenalino hidrohlori(CO [NH 2] 2 ), konsumbrulas en la organismo
ka ka j 1 guto da koncentrigita laktacido.
gis CO 2 kaj H2 O kaj tial ne iritas la renojn .
Antau la punkcio estas kunmiksitaj ~n
Krom tio pro êeesto de amidgrupo NH2 , eks- epruveto 5 cgm. (0·05) da stova insolvajo
citanta la koragadon, ne povas esti ma lhelpo
kun du gutoj de la orig ina solvajo. P~ost
por uzado de hedonalo okaze de kormalpunkcio oni enfluigas cerbospinan fluidajon
sanoj. En tio êi konsistas grandega prefe- (êirkaue 2 gp1.) en epruv eto n kaj skuas gin.
rindeco de hedonalo antau hloroformo.
Tiu êi miksajo estas injektata en la spinokanaricevis la autoro êiam komO. Krajz.
1 lon . Tiamaniere
K. Bors z é k y. La lumbala anesteziigo pletan anestezion sen ia ajn akcidento.
lau mil kazoj. (On Hetilap. 1910, n-roj 3 kaj
D-ro Sos
4):. La lumbala anesteziigo estas, êe la nuna
A. Loren z (Wien). lnfluo de la maltehniko, malpli dangera procedo, ol ia ajn streêado sur paralizaj muskoloj.(Wiener mena rkozo. Ôia tereno estas la subumbilika
dicùlisclze Wocltenschrijt 1910 11. ro 41. Lokorpoparto; êiuj procedoj, kiuj celas etendi renz satas la valoron de tendenotransplantado,
la anestezion pH supren, estas dangeraj, kian sed nur kiam li ne atingas la celon per aliaj
ajn anesteziilon oni uzas. La dangereco de metodoj, kiam do la operacio estas la sola
la lumbala anesteziigo estas pli malgra nda, kaj lasta rifugo .
ol la nar~ozo, nur gis kiam la anesteLa poliomij elita paralizo distingigas en
zio ne etendigas super la umbilikon. Por
plej multaj kazoj per tio, ke êiuj muskoloj
eviti la flankajn au post_ê.jn efektojn, oni de- estas afekciigitaj, plejofte diversag rade .
Pe r tio la muskolantagonismo estas malvas ellasi tiom da likvajo el la subaraneojda kavo, kiom da anesteziilo oni volas helpata.
La forto de la muskoloj ankorau ageensprucigi; oni ankau retenu la anesteziigo tan sidanta, gis kiam la unuaj signoj de la maj (lau Lorenz t. n. agonis
t oi) estas
anestezio montrigas. Ne povas esti celo de malgrandigita. La antagonistoj konservis malla lumbala anest eziigo forigi narkozon au grau ilia grava malboni go sufiêe konsideA
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rindan agadvaloron (Aktionswert). En tiuj êi
eksterordinare oftaj kazoj estas la transplantado superflua.
Plej favoraj estas por transplantado tiuj
mezgravaj kazoj, en kiuj relative agemaj
,,agonistoj" kontraüstaras al la komplete paralizit,9-j antagonistoj.
Ce paraliza deformigo estas la unua
kaj ple j grava tasko ekzakta malstreêado de
etendata j muskoloj kaj forigo de la deformigo per redresado gis la superkorekto . 1...,i
tiu malstreêado daüras ofte dum monatoj.
La superkorekto
estu fiksita per bandagoj
kun funkcia sargado almenau dum 3- 4 1110natoj. Nur kiam la superkorekto de la deformigo donas negativan au nekontenti~an
rezultaton koncerne la plibonigon de la malstreêonta muskolaro, tiam nur estas indikata
la transplantado.
Laü siaj spertoj rekomendas L. la dutempan kuracadon de paralizaj deformigoj.
Unua tasko estas modelanta redresado gis
superkorekto - poste 3-4 monata fiksado
de la korektada rezultato, sub funkcia sargado. Dua tasko estas eventuala tendenoD ra S6s
transplantado.
Fr an kl-H o ch w art (Wien). Pri diagnozo de tumoroj de la pineala korpo. (D.
Zeitschr. f. Nervenh eilk. Valama 37, kajera
5, 6). La aütoro priskribas detale unu kazon de tumoro de la pineala korpo êe sesjara knabo, kiun li observis dum la vivo;
la aütopsio konfirmis la diagnozon. Li finas
per jenaj konkludoj:
Se êe tre juna individuo (knabo) oni povas observi krom generalaj simptomoj de cerba tumoro, kiel
ankaü krom simptomoj de ekmalsanig o de
la korpoj kvadrigeminaj (paralizoj de la oku laj muskoloj, paralizoj de la vidado, ataksioj) normalan kreskon, neordinaran
hararon, dormemon, trofruan disvolvigon de la
seksaj organoj kaj seksa im.pulso, relative
trofruan mentan disvolvigon, oni devas pensi
pri tumoro de la pine ala korpo. D-ro rets
P a y r (Greifswald). Al la operacia kuracado de la ronda ulcero. ( Wiener klin.
Wachenschr. 1910 n ..ra 9) Instigite per ne
êiam kontentigaj rezultatoj de la gastroenterostomio, la aütoro komencis de 1902
fortra nêi kaj de 1904 pli kaj pli ofte resekci certajn forrnojn de la ulcero ronda
de la stomako kaj operaciis gis nun 28
kazojn kun unu morta eliro. Lau P. )a ulcero d e la stomako estas ankaü en la operaciotaj formoj malsano, postulanta severan
individualigon
koncerne la elekton de la
operacia metodo.
Se oni povus · precizi por la formoj,
patologia-anatomie
kaj topografie karakte-

J

rizitaj, la plej taügan kuracadon kaj esence malpliigi la senperan dangerop de radikalaj operacioj per plibonigita tehniko, atingante samtempe bonajn
daurorezultatojn,
tiam ni estus farintaj grandan pason . antaiien.
La aütoron instigis al radikalaj metodoj:
1) Kelkaj klinike precize
observitaj
malsukcesoj post gastroenterostomio
êe ulceroj de la stomako, speciale êe ulcerotumoroj.
2) Konfirmigo de tiuj observadoj dum
autopsio êe vivantoj.
3) Konstatado de rilate malgrandaj senperaj dangeroj okaze de radikalaj operacioj.
4) Anatomiaj esploroj de la preparatoj.
5) Novaj esplororezultatoj
sur la teritorio de la fiziologio de la stomako.
P. elkalkulis êe 222 resekcitaj kazoj la
rnortalitat on de 12¼.
Gastroenterostomio, kiel generala kuracrnetod o de la ronda ulcero de la stomako,
havos ankoraü longe siajn reprezentantojn,
sed ili ne povos malakceli la racian individualig antan progreson de la hirurgia terapio
de la ulcero, fondiganta sui~ la pligrandigita
klinika sperto, plibonigi1a tehniko kaj patologia -anatomia studado.
D-ra 56s

Ginekologio

kaj obstetriko.

V e i t. La profilakso

de embolio post
ginekologiajoperacioj (Zentrafbl. f. Oynéikal.
1910 n-ra ! ) . La autoro konsilas, por eviti
ernboliojn de pulma arterio post laparotornio, ne malfermi êe la operacio la organojn, havantajn bakteriojn, antau subligo de
êiuj sangemaj vejnoj, por ne enkonduki
bakteri ojn en la vazojn. Tiel, êe radikala
operaci o de kankro de la utero la aütoro
antau malfermo de la vagino tute haltigas
la sangadon. En la kazo j, kiam la organoj
ne estas infektitaj, la aütoro penas surmeti
ligatu rojn sur la vazoj kiel eble frue, dum
la manoj ankoraü tute estas puraj .
D-ra j. Krenicki
Cristea
kaj Denk (Wien). Pri sangokoaguladodum menstruacio.(Wiener lûin.
Wachenschr. 1910 n-ra 7). La koagulemo de
sang o êe menstruan taj virinoj montras kon trai1 la normo nek plirapidigon
nek prokraston.
La kalkenhavo de la tuta sango de menstruantinoj estas normala.
La sango, pasanta tra la mukmembrano de la utero, estas same dum menstruado,
kiel en la menstruadlibera
tempo ( eksteruterina gravedeco, metroragioj el aliaj kaüzoj), nekoagulema. Koaguloj farigas nur kiel
escepto.
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La mukmembrano de la utero havas post forigo de la internajoj
surmetas
econ ne koaguligi la sangon, kredeble pro malakran hoketon laularge sur la vertebrala k_apablec o reteni kaj senefikigi fibrinfer- ron. Per tiro malsupren de la hoketo farimenton aù ian frustadian material on de gi. gas duobligo de la korpo (duplicatio corEn la kazoj, en kiuj sekreciigas kun neko- poris) kaj paso post paso postaj vangoj
agulema sango ankau koaguloj, la sango el kaj poste piedetoj de la feto montrigas en
la mukmembran o de la utero, kiel sajnas, ne la seksa fendo. Tiam facile per tiro de la
havas kompl etan koaguleblecon.
korpo oni povas eltiri la kapeton. Se per
En la kazoj, en kiuj sango eniras utero- tiu êi maniero ne estas eble eltiri la kapon,
oni devas uzi prenilojn au perfori la kapon;
kavon, ne pasinte tra la mukmembrano
(sangadoj post nasko ), la koagulado estas tio êi okazas sufiêe mal ofte. Tiel, êe tiu êi
kompleta .•
metodo oni ne devas enmeti akrajn .instruLau ailtoreferato trad. d-ro S6s
mentojn kaj tutan manon en la uteron kaj
Ha 1ban
(Wien). Denaska pelvoreno faciligas la eltiro de la kapo. Se ni konsikaj gravedeeo. (Wiener klirt. Woc!tensclzrijf deros, ke la proponita metodo preskau
1910, n-ro 4). La autoro priskribas kazon de
neniam postulas narkozon, gia valoro tre
kongenita rendistopio, en kiu la reno, ku- pligrandigas kompare kun la senkapigo, êe
santa en malgranda pelvo, kondukis al kom- kiu preskau êiam oni devas la malsanuliD-ro j. Krenicki
pliko de la gravedeco, cetere normala. La kazo oon Îlloroformi.
koncernis 23 jaran . virinon je la sesa moMalsanoj hautaj kaj veneraj.
nato de gravedeco. La esploro prez entis neforsovebl an tumoron, grandan kiel êirkaue
G. K i ra I y fi. Pri la Wassermann
a remalgranda pugno, en la regiono de la mal- akcio êe kontrausifilisakuraeado. ( Orv. Hedekstra , malantaüa pelvoparieto. La kvalito tilap 1910, n-ro 5). Lau longaj eksperimende la tumoro ne estis klare diagnozebla.
toj, nekonatigeblaj detale êi tie, la autoro
Post lap arotomio estis konstatebla pli ol pruvas, ke: ,,sublirnato havas sangosolduoble granda reno, kiu, dis lokiginte, estis vantan
efikon en epruveto, gi povas
fiksita al la parieto de la granda pelvo. La transformi la pozitivan W.-reakcion en neoperacio bonsukcesi s, sed tamen okazis post
gativan, jam eê en solva10 de 1: 60,000.
tri tagoj aborto. Halban speciaie akéentas,
Post kontrausifilisa, perhidrarga kuracado
ke la interna genitalo, kiu êe ekzisto de la W.-reakcio farigas tre ofte negativa, sed
kongenita rendistopio prezentas regule de- tion kauzas ne hidrargo, enhavata en la
formigojn (de la utero kaj de la tuboj),
sang osero, sed vere la specifa eftko de la
estis en lia kazo tute normala. Ankau aliaj hidrargo sur la sifilison".
D-ro R. S .
kutimaj plendoj mankis (doloroj de la dorso kaj abdomeno, obstina obstipacio, vePediatrio.
zikaj simptomoj k. t. p.). Lau la opinio de
H. estas plej rekomendinda êe gusta diag S p e r k (Wien). Al la klinika signifode
nozo ge distopa reno eviti êiun ajn operala faciala fenomenoen infana ago. (Wiene r
cion. Ce malaltgradaj mallargigoj de la pel- lûin. Woclzenschrijt 1910 n-ro 5). Chvosvo estu atendata spontanea nasko, êe pli t e k (maljuna) eltrovis la unua mehanikan
altgradaj mallargigoj oni provoku fruan nas- supereksciteblecon de nervoj êe tetanio kaj
kon aû je la fino de la gravedeco faru Ce- pliriêigis la simptomatologion de tiu êi malzartranêon (respektive, se la infano estas
sano per la facial a fenomeno. Lau Th i em i ch kaj Ch vos tek (juna) estas persisto
mortinta, kraniotomion).
D-ro S6s.
B o r s u k i e w i c z kaj C h o c i a t o - de izola faciala fenomeno konsiderenda kiel
w s k i. Faeiligita metodo de embriotomio signo de rudimenta au pasinta tetanio anen praktiko. (Przeg lqd chirurgiczny i gineko- kau ée la personoj, kiuj ne havas tetalogiczny T Il. 11-ro I 1910). Al êiu akusisto
nion.
estas konate, kiel malfacila estas ofte la
Konsento pri klinika signifo de izola
embriotomio, êar oni devas blinde lab ori faciala fenomeno tamen gis nun mankas.
Lau esploroj de Sperk estas izola faper akraj instrumentoj en la kavo de la
utero kaj kiel ofte nur kun granda malfa- ciala fenomeno êe suêinfanoj maloftajo. Koncileco oni povas eltiri la kapeton de la feto. traue al la relativa malofteco de izola faPor eviti tiujn êi malbonajn ecojn de la ciala fenomeno êe du-gis kvinjaraj infanoj,
surprizas gia plioftigo en la lernejdeva ago,
operacio, la aCitoroj proponas la sekvantan
sen diferenco koncerne la sekson. Interese
metodon. En malsupra parto de la brusto
oni faras aperturon, tra kiu per fingroj oni estas, ke la plej oftaj kazoj koncernas depenetras tra la diafragmo en la ventron kaj cide nervozajn infanojn. Sperk kredas, ke
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tiuj êi kazoj diferencas de la rudimentaj formoj de tetanio.
Tamen la autoro trovis ankau multajn
kazojn, en kiuj izola faciala fenomeno staris en konekso kun tetanio (!au Thiemich).

Y u g o r o H on d a. Aldonoal bakteriologio de akuta, pusa meza otito. (B eitrage
zar Anatomie etc. des Ohres, der Nase und
des Halses. Volam. 3) . Bazante sin sur 52

kazoj, de si esploritaj, la autoro konkludas,
ke pusa meza otito plej ofte estas kauzita
de streptokok ko longa kaj plej dangeraj
Oftalmo logio.
estas otitoj, kaüzitaj de streptokokko mukoJ. Ham b u r g e r (Lw6w) Diagnozo kaj za.
Otitoj, kaüzitaj de la diplokokko de pneüterapio de trahomo. (Militararzt 1910, ,z-ro
3)- HamburgE;_
r forlasas la gisnunan apar- monio, estas relative mildaj kaj okazas pli
tigon de trahomo en papilaran, granulozan ofte êe infanoj, ol êe plenkreskuloj. La in~- t. p. kaL parolas sole pri komenca kaj flamo de la meza orelo depe ndas ne nur
hronika trahomo, kiel prlcikatra deformigo de la karaktero de la mikroorga nismo, kaude la konjuktivo pro trahomo. Poste li pri- zinta la otiton, sed grandapar te ankau de
parolas la Prowazek- Greeffajn traÎlom- la konstruo de la meza orelo. D-ro Fels
korpetojn, havantajn diagnozan signifon,
Farmakologio.
kiel la oistologion de trahomo dum diJ. Magyar y-Ko s sa .• Efiko de aloo
versaj stadioj. La terapio de la autoro konkaj
de antrahinon - devenajoj sur korposistas en brosado de la konjunktivo kaj de
la fornikoj per krajonforma, firme kunrulita temperaturon. (Orv. Hetilap. 1910, ,i-ro 4).
tampono el ligna vato, forte per organtino Ensprucigante sufiêe grandan dozon da aloo
êirkauvolvita kaj ku~inta dum 24 horoj en (0.015°1o de la korpopezo) al kuniklo la
0·5 ¼ sublimatsolvajo. Antaü la brosado autoro povis estigi febron, kiu, ordinare
oni ~ngutigas en l_akqnjunktivan sakon 3¼ post du horoj, atingis eê du ~adojn. Uzante
kokainon. La prohferajojn oni forfrotas per pli grandajn dozojn (0·032 °111), li ricevis konla tampono kaj restas sanganta surfaco. La tra(1e malaltigon de la temperaturo de 38·2
konjunktivo êe tiu terapio tute ne difekti- al 35 gradoj, sen iaj ajn kolapso a(1 venegas kaj komplikaJoj de Ja korneo neniam niga simptomo. La aûtoro eê certigis, ke
okazas. \..,e komenca trahomo sufiêas ordi- per tia granda dozo oni povas malfortigi
na~e unu - gis dufoja brosado, êe Î1ronika la fèbron. Per kontrolekspcrirnento li pruvis,
trahomo ok - gis dekfoja defrotado en ke tiu êi temperatur-malaltigo ne devenas
dektagaj interspacoj. Fine la autoro taras de la paralizo de la Aronsohn-Sachs'a terproponojn, kiel sukcesus ekstermi tute dum mogena centro. Sammaniere li esr._loriskun
kelkaj jaroj trahomon en trahomaj regio- sama rezultato antrahinon-devenajojn, precipe la Îlrizofanacidon. Notinde estas, ke
noj kaj en la armeo.
D-ro Fels
tia efiko monfrigas nur po~t en§prucigadoj;
Otiatrio.
êe enigado de tiuj preparajoj tra la buso
M. Fa I ta. Nova peragordila simptomo. la efiko estas preskaii nula. La kaûzo de la
(Orv. Hetilap 1910, rz-ro 12). Preskau en temperaturaltigo estas - Jau la aütoro êiuj kazoj de la akuta meza otito montri- la pliigo de la enorganisma oksigenizado.
JJ-ro R.. S.
gas pulsantaj enorelaj bruetoj . Pro tio êi
la malsanuloj ne aüdas la tonon de la aaorPatologia anatomi o.
dilo êiam en egala forto, sed !au ritmo0 de
la pulsado jen pli forte, jen pli malforte.
Bart e 1 (Wien). Al la patologia anaTiun êi perceptoformon la autoro nomas tomio de memmortigo
. ( Wiener !din. Wo,,ondforma aüdado". La ondforma audado cltenschrijt 1910 n-ro 14). La ai:itoro esploestas plej bone percetebla je la fino de la radis dum lastaj dek jaroj 122 kazojn de
sonado de la agordilo kaj montrigas êu tra obdukcitaj memmortigintoj. La esploroj konla aero, êu tra la o to. Per la ondforma cernis la problemon, êu iu ajn konstitucia
aüdado oni povas precize fiksi la dauron predispozicio por memmortigo estas konde la traosta kondukpovo de la malsana statebla. La studado de diagnozoj kaj komorelo, se la malsano estas unuflanka. Kiam parado de kazoj rezultigis la vidpunkton,
ambaü oreloj estas malsanaj, sed pulsanta kiu havos ce1-te generalan signifon rilate
enorela brueto estas nur en unu el ili, oni al la memmortigo.
po vas determini la diferencon inter la trao½.a memmortigo estas laü B. precipe
staj kondukpovoj de la du oreloj. Kiam la aperajo en la juneco, dum kaj post puber forta sonado de la agordilo ankaü estas teco, sen speciala predispozicio de la sekso.
ondforme perceptata êe akuta meza otito,
La memmortigintoj estas tre ofte sula paracentezo devas esti farita. D-ro R. S .
permezgrandaj, neproporcie al ilia ago disD-ro Sos
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volviginta j individuoj, plejofte kun fo1ia
ostaro. Ankaii la internaj organoj estas bone
disvolvitaj kaj precipe la cerbo havas grandan pezon. Relative maloftaj estas la procesoj, konsiderataj kiel ,,malsanemeco ", esceptinte la sangojn, kiujn kaiizis la memmortiga atenco kaj gin sekvantaj malsanoj.
Rimarkind a estas aliflanke la ,,anomalio de
la konstitucio", laii kiu B. konsideras la
tipon de memmo.r:_tiginto,kiel plej proksime
starantan al la rahiteca konstitucia anoma-

91

]io. La memmortiginto estas sendube enkalkulenda inter la individuoj limfatikaj (Lymphatiker) laii Paltaiif.
Oum la obdukco de memmortigintoj
ne sufiêas sole la konstatado de sangoj,
okazintaj per la memmortigo . Estas devo
ankaii la plua ekzameno de aliaj korporilatoj kaj observado precipe de tiuj detaloj,
kiuj kondukas al la diagnozo de ekzistantaj
D-ro Sos
konstituciaj anomalioj.

KORESPONDAjOJ.
Prof 0-ro LeopoldKünigstein.
W i en. La Wien'a kuracistaro solene
festis la 25-an de aprilo k. j. la 60-an naskigtagon de la profesoro por oftalmologio
d-ro Konigstein. duj kuracistaj korporacioj,
pli ol 200 kolegoj, partoprenis la arangadon. La koraj ovacioj estis destinitaj ne
tiel al la fame konata sciencisto, kiel precipe al la homo kaj kolego, amata kaj
estimata en la rondoj de austr(aj kaj speciale Wien'aj kuracistoj, kiu unu el la plej
fervoraj kunbatalantoj sur la teritorio de
sociaJa medicino agadas senlace por la bonstato de la kuracistaro. La austriaj profesoroj interesas sin malmulte pri socialaj
probJemoj de la praktikaj kuracistoj kaj ne
helpas akceli la agadojn, ne apogas la penadojn de bataJantoj. Viroj, kiel ekzernple
prof . Finger (estro de la dermatologia kliniko de la Wien'a universltato ), kiu kiel
prezidanto de la kuracista Cambra, ferv ore
laboradas por la interesoj kaj por la bonstato de la kuracistaro, apartenas al grandaj maloftajoj. Inter tiuj êi maloftaj kapableguloj ni trovas Konigstein en la unua
loko . Bonega karaktero, viro kun granda
korboneco, li neniam timis fordoni sin por
la ekono'l1iaj interesoj de la praktikaj kuracistoj. Ciam kaj êiuokaze li entuziasmigite agadis por organizado de la aiistriaj
kuracistoj kaj lia paciganta maniero ebligis
sukcespl~ne kunigi la plej disigitajn elementojn. Koncerne la gis nun atingitajn rezultatojn de la ekonomia organizado de la

tutai:istria kuracistaro havas Konigstein grandajn meritojn, · §atatajn ne nur de liaj enlandaj kolego j kaj amikoj, sed de la tutmonda kuracistaro, êie, kie varme sentas kolego por kolego. Li estas imitinda ekzemplo.
La ,,Aerztliche Standeszeitung" (organo
por ekonomiaj interesoj de la kuracistaro)
honoris la jubileulon per eldono de festa
numero .
D-ro S6s

Estimata Redaktoro ! Bonvolu permesi
al mi per nia revuo prezenti al la Administrantaro de nia TEKA kelkajn demandojn.
I) Kial gis nun ne aperis ankorai:i la kalkulraporto por 1909 jaro? Nun nia nova
kasisto en êiu numero presigas kalkulraporton kaj tio êi estas tre oportuna . Sed êiaokaze en la fino de la pasinta jaro la kasisto devis prezenti sian raporton. 2) Kial
gis nun malestas raporto de la sekre_tario au prezidanto pri interna stato de nia
Asocio. Jam pasis 1 ¼ jaroj de la fondigo
kaj la sekretario devus rakonti al ni, kiom
sukcesis nia societo, kiom da anoj gi havas
k. t. p. Dunt nia venonta kongreso en
Augsburg mi proponas diskuti la demandon 1) pri medicina vortaro 2) pri eldonado de medicinaj libroj. La gis nun eldonitaj
brosuroj havas okazan karakteron, sed estas necese reguligi kaj centraligi tiun êi
aferon. Eble la Redaktoro perrnesos diskuti
tiujn êi demandojn sur la pagoj de nia revuo.
O. Krajz

KRONIKO.
Aperis T. E. K. A.-jarlibro 1910, kiun
c1u1 Teka-anoj ricevis senpage kaj aliaj niaj
abonantoj povas,, mendi po 0·4 Sm. de la eldonejo : H. F. Adolf Thalwitzer en Kotzschenbroda - Dresden.

Kelkaj legantoj turnis sin al la 1 edakcio,
postulante alsendon de T.E.K.A.-jarlibro. Ni
avizas do, ke nia redakcio ne dissendas la
jarlîbron, sed la eldonisto al kiu estu adtesataj êiuj deziroj en tiu êi rilato.

j
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Sur la tagordo estas proponoj por diLa jarlibro citas adresojn de 625 Tekaanoj, Lau la regularo de la T. E. K. A. (§ 2) skuto dum la Augsburga kongreso de T. E.
(vidu jarlibron pag. 12) ,,membro de la T. K. A. Kaj vere bona programo de la diskuto
E. K. A. povas esti êiu kuracisto, kotizanta estas por la sukceso de la kongreso plej
2 Sm., pagatajn en la komenco de êiu jaro. grava afero .
En la Augsburga kunveno de Teka'anoj
Krom tio T. E. K. A. povas elektiAhonor_{ljn
membi-ojn, kiuj pagas nenian kotizajon. ,,Car ni konsilas prilabori serioze la regularon de
la kasisto de T. E. K. A. ricevis gis nun ko- T. E. K. A, êar la gisnuna estas nur skizo,
tizojn nur de 245 kuracistoj, inter ili 24 rapideme verkita sur genuo dum la Dresdena
netroveblaj en la jarlibro, sekve el 625 kongreso kaj determinas detale kaj ekzakte
Teka'anoj, cititaj en la jarlibro, nur 221 nek celojn nek rimedojn de la asocio. Gi
estas efektive anoj kaj 404 figuras kiel anoj, do ne sufiêas par pli longa tempo .
versimile . por propaganda celo, êar ili ja ne
Ni ricevis aprilan numeron de ,,The
estas nominitaj honoraj membroj. Tre . mul- Military Surgeon" (Washington), en kiu sur
taj el tiuj kvazauanoj eê ne abonas la or- la êefa loko trovigas ampleksa disertacio
ganon, kio koncernas ankau multajn ,,kon- pri esperanto, skribita de s-ro Munson.
sulojn" kaj ,,reprezentantojn".
En ,,Soziale Medizin und Hygiene"
Ni ne aprobas tiaspecan statistikon par
(Hamburg) aperis artikolo de d-ro Rothpropagandaj celoj. 245 efektivaj anoj en di- schuh pri valoro de esperanto por medicino.
versaj landoj estas sufiêa aro, por organizi La autoro ripetas post aliaj, ke Teka haion seriozan kaj se T. E. K. A. prezentos vas jam preskau mil anojn. Krorn tio estas
verajn utilojn, gi kreskos konstante.
negusta la rimarko de la autoro, ke Teka
Ni esperas, ke la efektiva nombro de eldonas la organon ,,Voêo de Kuracistoj", êar
Teka'anoj ankorau pligrandigos, êar nur Aen tiu êi eldonado estas tute nedependa de Teka.
la lastaj monatoj revivigis la kotizado. GeLa redakcio ricevis:
nerale en la organizo, kiu entenas membrojn
D-ro L. L. Z am e n h o f. Marta, rael diversaj malproksimaj landoj, la êiujara konto de E I i z a Or z e s z k o, tradukita
mobilizado progresas maltapide. Pro tio es- el la pola lingvo. Eldonifa de la firmo Hatus dezirinde, ke la administra jaro de T. chette & Ko. Unu bela volumo in - 8
E. K. A. estu konforma kun la universitata, 237 - paga, mendebla êe êiuj Iibristoj
ne kun la kalendara, jaro, êar tiam en ko- Prezo 3·50 fr.
menco de la kalendara jaro la enskriboj en
Toro k Péter.
Porêiama kalendaro .
novjaran liston estus jam finitaj. Cetere por Prezo 0·20 Sd.
kuracistoj komencas la agada jaro ne en
Esperantista
Centra
Oficejo.
januaro, sed en oktobro.
Libro de la V-a Kongreso de Esperanto en
El la artikoloj de la nova jarlibro me- Barcelono. 1909.
ritas ~tenton rimarkoj de prof. Dor pri
Presa
Esperantista
Societo . La
medicina terminologio esperanta, entute kon- biblia profeto Cefanjaho, antauanoncinta
formaj kun nia opinio. Prof. Dor interalie esperanton.
pledas por konservado de la litero h en
- Trovita. Romanco. (El Goethe tradu medicinaj termin oj, kio ankau al ni sajnas kis Grabovski) Muziko de Francisco Braga.
necesa. Anstatauigante la latinan digram9n
- Kanto de l'ekzilo. Poezio de Gon,,ch" per la litero kaj sono ,,k", oni ne evi- çalves Dias. Esperanta traduko de Fr. v.
tos multajn konfuzojn en medicina vortaro. Lorenz. Muziko de Querino de Oliveira.
Ni ne volas perdi tro multe da vortoj kaj
E mi 1e Bo ira c. Piena vortaro espera n. spaco por lingvistikaj teoriaj konsideroj kaj to-esperanta kaj esperanto -franca. Dua parto.
pensas, ke pli bone estas formadi la meEAsperanta Biblioteko
Interna dicinan terminologion esperantan per prak- ci a. Ci f T os i o. Japanaj Rakontoj. Berlin.
tika uzado. Ni tion faras en nia revuo kaj Esperanto - Verlag Mailer & Borel. Prezo
elprovas diversajn formojn kaj teîrnikajn 0·20 Sm.
esprimojn, por liveri al la legantoj komparon kaj elekton de la definitiva uzado.
Ni turnas atenton de kolegoj al la
Krom tio ni ne povas al la kunlaborantoj
anonco de nia samideano d-ro Sipek, ortute forpreni la iniciaton en tiu rilato kaj dinacianta en Luhaêovice kaj en Kairo. Ni
korektigante la alsenditajn manuskriptojn
devas subteni la kuracistojn, kiuj sur inter!au fundamentaj reguloj de esperanto, Jasas nacian teritorion de bankuracado enkond ual la autoroj la liberecon, kiun por la scienca kas la praktikan aplikon de esperanto. Ni
bezono cedas jam eê plej konservativaj sam- kunhelpu elmontri, ke nia lingvo sur tiu êi
ideanoj kaj kiun ni mem abunde utiligas.
teritorio alportas faciligon de interkomprenigo.
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KOMUNIKAJOJ DE T. E. K. A.
Pri la I Kongreso de TEKA kaj I Ekskurso de TEKA-anoj.
La plej grava celo de la TEKA estas
prezentantoj",
,,Pri la utilo de cm1araj
la pliebligo kaj plifaciligo de reciprokaj
kunvenoj kaj êiujaraj kunaj ekskurspj de
interrilatoj de diversnaciaj kuracistoj per T.E.K.A.-anoj", »Pri la jara kotizajo de
helpo de Esperanto. Por tiu celo la TEKA T.E.K.A. kaj la oficiala organo", ,,Pri kurahavas jam nun en I 20 urboj siajn ,,r e p r e- cistoj - konsuloj de U.E.A."
La supraj temoj estas mm priparolataj
zen tant o j n", kiuj volante kaj amike informas êiujn TEKA-anojn pri medicinaj, êu de la komisianoj en la ,,Rondira Kajero de
profesiaj, êu sciencaj, demandoj. Speciale
la Aügsburga Komisio", post kio, en la fino
la - ,,banlokaj
reprezentantoj"
plie- de junio, la Centra Komitato de T.E.K.A.
bligas al kuracistoj - esperantistoj, ne ko- fine starigos la programon de la kunsidoj.
nantaj fremdajn lingvojn, la sendadon de Ciuj kolegoj - T.E.K.A.-anoj estas afable
pacientoj al europaj banlokoj, êar la TEKA- petataj partopreni en la laboro kaj doni
ano povas klarigi la historion de la malsano
proponojn kaj temojn gis la 25-a de junio
de lia paciento en Esperanto. En estonteco
(sub adreso de D-ro Chybczynski - str.
kredeble estos starigitaj ankau specialaj
Szopena I - V ars o v i o).
Pri la ,,Postko11gresa E k s k u r s o "
,, u n i ver s i t a t a j r e p r e z e 11ta 11t o j "
de TEKA, kiuj donos necesajn informojn ekzistas nun 3 diversaj proponoj de vojo:
kaj helpon al kolegoj, dezirontaj profiti de I) Augsburg Kissingen Wiesbaden
koncernaj universitataj klinikoj au aliaj - Naüheim - Hombur g - Karlsbad arangoj.
Praha; 2) Aügs_burg - Kissingen - WiesSed krom la institucio de ,,reprezenbaden - Nauheim - Homburg - Aachen
tantoj", kiu donas precipe servoj11 let e - - Spaa Bruxelles; 3) Augsburg ra j n, estus, Jau mia opi11io, tre utile, se la Isch! Reiche11hall Hall - BadenTEKA organizus ankaü la plifaciligon de Baden -· Wiesbaden - Homburg - Nat1p ers o na j, bu sa j rilatoj inter la diversheim - Aache11 - Spaa.
naciaj kuracistoj. Tio êi estas ebla nnr dum
Nun kelkaj in for m o j pri la konla speciale arangita K on gr es o de TEKA- greso. Samtempe okazos en Augsburg la
anoj au dum la kuna E k s k u r s O de kongreso de U.E.A., dank'al kies helpemeTEKA-anoj, en kiuj êiuj partoprenantaj
co la T.E.K.A. havas eblecon arangi sian,
samprofesianoj facile povas interkonig-i, ami- tute s en d e p en d a n de U. E. A. Kongrekigi, pridiskuti diversajn gravajn profesiajn
son. Ni ha vos 4 kunsidojn: I) la malferma
au sciencajn demandojn kaj kune viziti kunsido okazos la 1-an de augusto je la
gravajn banlokojn.
5-a horo ptm; 2) la dua kunsido - la
La Centra Komitato de TEKA decidis
2-an de aiig. je la 5-a horo ptm., 3) la
arangi en nuna jaro la 1-an specialan
tria kunsido - la 3-an de aug. je la 9-a
horo matene kaj 4) la kvara kunsido -la
,,Kongreson
de TEKA" en Aiigsbu r g (de 1-:a gis 4-a de augusto) kaj 3-an de aüg. je la 3-a horo ptm. - La
ankaü la ,,l-an E k s k u r s o n de TE KA - kunsidoj okazos en la tre oportunaj kaj
anoj", okazontan tuj post la Kongreso.
luksaj eambroj de la hotelo ,,3 Mohren".
Estas arangita speciala ,,A u g s b u r g a La kunsidoj de U.E.A. okazos en la samaj
Ko mi si o", kiu prenis sur sin la taskon
êambroj, sed en aliaj horoj.
prepari la pro gram on de la kunsidoj
êar la ,,Kongreso de T.E.K.A." estas
kaj difini la dire kt on de la Ekskurso.
tute sendependa de la ,,Kongreso de U.E.A.",
En la Komision eniris sekvantaj kolegoj : la T.E.K.A.-anoj povos partopreni n u r en
D-ro Chybczynski - Varsovio, D-ro Roth- la kunsidoj de T.E.K.A. kaj pagi nur la
schuh - Aachen, D-ro Sos - Wien, D-ro
,,Kong r e s kart o n d e T. E. K. A." (preSidlovskij - Moskvo, D-ro Thalwitzer zo Sm. I). Se tamen la T.E.K.A- ano deziKotzschenbroda kaj la subskribinta en la rus partopreni ankau en la Kongreso de
nomo de la Centra komitato de TEKA.
U.E.A., li devas pagi krom tio la ,,KongresÔis nun estis proponitaj de kelkaj karton de U.E.A." (prezo Sm. 3). La konT.E.K.A.-anoj kelkaj temoj, pridiskutotaj en greskartoj de T.E.K.A. estas jam p r et a j
Augsburg, nome:
kaj aêeteblaj êe ,,Esperantio"
10
"Pri la medicina terminologio " (pros t r. de 1 a B Elu r s e Gen è ve (Svipono de d-ro Uhlmann), ,,Pri progresoj en sujo) kaj krom tio la T.E.K.A.-anoj povas
la diagnozado de la intestaj malsanoj" (d-ro
mendi ilin êe êiu reprez entanto de T.E.K.A.
Thalwitzer), ,,Pri la starigo de banlokaj re- kaj êe eiu delegito de U.E.A.
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Se la T.E.K.A.-ano, partoprenonta
en
la Kongreso, deziras mendi la kuponaron
por logado kaj restado, li povas jam n un
tion fari êe supra adreso: Esperantio, 10
rue de la Bourse, Gen ève. La prezoj estas
tre moderaj: la êambro kune kun la matenmango kostos de 0·75 m. gis 1,50 Sm.
tage (3 klasoj), êiu mango kostos 0.60 Sm.
La T.E.K.A.-anoj, partoprenontaj ankau
en la Kongreso de U.E.A., devas alveturi
plifrue, t. e. 27-an de julio. La 31-an de
julio okazos ekskurso al Neuschwanstein,
la 1-an de augusto okazos granda vesperfesto, la 2-an de aug. granda festeno,
la 4-an - komuna vizito al München.
Nun la sukceso de niaj l. Kongreso kaj
1. Ekskurso dependas de la kolegoj - T.E.
K.A.-anoj. Se nia unua provo interkonigi kaj
pasigi kune iun tempon altiros multajn kunfratojn al Augsburg kaj poste al vizitotaj
banlokoj, ni kunligos la agrablon kun utilo
kaj sendube êiujare denove kunvenos. Mi
do insiste petas kolegojn - TEKA-anojn, ke
ili bonvoln tu j enskribigi en la liston de
kongres-anoj kaj ekskursanoj (êe d-ro Chybczy11ski - str. Szopena 1, Varsovio , ai:'1êe
mi - str. Chmielna 34, au êe ,,Esperantio
10 str. de la Bourse-Genève),
tiom pli, ke
de la nombro de ekskursanoj dependas la
akcepto, kiun preparos por ni la banlokaj
estraroj.
D-ro W. R.obi!l.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Novaj reprezentantoj.
D-ro Diard - por Le Creusot (Fr.).
D-ro Eberson - Tarn6w (Galicio).
D-ro Alexander, por Kingston oJT. (Angl.).
D-ro . foss - por Ufa (Rus.).
D-ro Kolarov - Haskovo (Bulgarujo).
D-ro Finez - Dover (Anglujo). .
D-ro Taylor - Chester (Angl.) .
D-ro San Millan - Madrid (Hisp.).
D-ro Koslakov - Irkutsk (Siberujo).

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Prof. d-ro Wrzosek - Krak6w (Galicio).
D-ro Terricabras - Vich (Barcel.) Hisp.
D-ro Elysen jun. - Coimbro (Portugal.).
D-ro Claremont - Portsmonth (Angl.).
D-ro Matl1é - Arendonk (Belgujo ).
D-ro Martin - Angers (Fr.).
D-ro Rimette - Chateau Thierry (Fr.).
D-ro Offner - Grenoble (Fr.).
D-ro cholz - Wèirishofen (Bavarujo).
D-ro Brandt - Chaux de Fonds (Svisujo ),
D-ro Martin Blesa - Ternel (Hispanujo),
D-ro Angros - Lyon (Fr.),
D-ro Argemi - Sabadell (Hisp.),
D-ro Marandino - Firenze (Italujo).
La ,,TEKA-Jarlibro" por 1910 jam aperis en bela formo kaj estas djssendita senpage al êiuj TEKA-anoj. La Centra komitato
plezure esprimas sian dankon al nia sindona kaj fervora kunlaboranto, D-ro Fr. Thalwitzer-Kotzschenbroda.
Por la C. K.
Prezidanto:
Prof. D-ro. Dor.

Sekr. :
D-ro W. Robin.

KALKULRAPORTO
DE LA KASISTO
por la tempo de la 14-a de aprilo gi la 14-a
de majo 1910.
LIStO DE t. e. K. f\.-anoj
kiuj pagis abonon kaj kolizon por 1910.
(De la alsendita pago estas dekalkulataj 3·60
kr . kiel abonpago kaj la resto en kronoj lie êi cilita kiel e11spezo de la kaso de T. E. K A.).
D-ro idlovskij alsendis nomojn de la 7 Tekaanoj, kiuj mankis en lasta nia raporto: 193-199.
P. T.: '{ermel, Puzakov, êeêott, Andrejev, Veitzler,
Ljapin, Spiganoviê.
Plue anoncis d-ro Sidlovskij la sekvantajn
Teka'anojn: P. T. 200. Voskresenskij 1·20, 201. 01sevskij 1·20, 202. Timosinin 1·20, 203. Kozlov 1·20,
204. llijnskij 1·20, 205. Losciloy 1·20, 206. Baêinskaja
1·20, 207. Utjehin 1·20, 208. Sabunin l'2 , 209.Jiser 1'20, 210. Golimont (duafoje) 1·20, 211. Vihert
1·20, 212. Skvorcov 1·20.
D-ro Artigues reklamacias, ke li sendis la
15-an de decembro 1909 al la kasisto d-ro Fromageot 20 frankojn kiel abonon kaj kotizon de s-roj:
213. Artigues, 214. Carret, 215. Jenny, 216. Finck,

La indikoj por la ,,Farina lactea Henrici Nestlé'i". 1
ê E IN FANO J:
Kiel nutrilo

êe suêuloj, se pro n~sufiêa se~reciado de la lakto Ja sistemo
de duobla- lakto (allaitement mixte) estas aplikenda. Ce ar!efara
nutrado. Ce ablaktacio. - êe nesufiêa nutra stato de pli grandaj infanoj (anemio, konstitucionala malforteco).
Kiel kuracilo

êe dispepsioj kaj gastro -intestalaj kataroj, specialajo êe tiel nomataj malutil_pjpro laktonutrado (Milch11ahr-schaden: Keller kaj
Czen~y). - Ce enterito folilculara. - Ce cliatezo spasmofila. ëe d1atezo eksudativa. - Ce perturbacioj de la nutrado êe suêuloj, flegataj en institutoj: hospitalismo, sepso kun gastrointestinalaj simptomoj (Fischl), malsanigoj pro troa amasi go de suêuloj.

I

■

êE PLENKRESKULOJ:
Kiel dietetika nutrilo

êe kons1unantaj malsanoj de la
organismo, kiel dietnutrajo, sparanta albu,!llenon kaj formanta
aclipon. - Ce malsanoj de la digesta kanalo, kiel dietnutrajo,
facile asimilebla kaj plene resorbebla. - Kiel nutrilo sen substancoj ekstraktivaj. Arteriosklerozo. - Specialajo en la nutraqo de maljunuloj (Lapponi).
Ce malsanoj de reno , suferoj de
urinveziko, diatezo uratika .

voêo
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dum d-ro Fromageot alsendis al mi nur abonpagojn 1
de ili. La manka11taj netaj kotizoj, sume 4·80 kron .
trovigas evidente en la nespecifita sumo 180· 0
kronoj (vidu pag. 79 •, resto s do ankoraii specifota 1
Ja sumo 176'- kron. D:-ro Krupa r el Zizelice pruvis per dokumentoj, ke li elpagis al d-ro From_ageot
jam ja 27-an de novembro kotizon 4·80 kr. Car nl
ricevis nur abonpa&on 3·60, estas dekalkulota l ·20
de la supra sumo, restas do nespecifita 174·80. Plue
atestas, ke ili pagis kotizon al d-ro Fromage:ot
·s-roj: De Tiege, Rothschuh, Badert, Saquet, Vesoux, Grodvolle do ni dekalkulas 7·20, restas specifota la sumo 165·20.
Alvenis plue kotizoj:
P. T. 217. Sedlaêek 1·20, 218. Stefanoviê 1·20,
219. WahJe 1'20, 220. Jones 1'19, 221. Tsukimoto
1·20, 222. lrnai 1·20, 223. Tsu tsumi 1·20, 224. Stoner 1·20, 225. Brown 1·20, 226. Gibbs 1·20, 227.
Sali bury J·20. 22 . Guiart 1·20, 229. lzquierdo 1·20,
230. Perez 1'20, 231. Herrera 1·20, 232. Alonso 1·20,
233. Lubieniecki 5·07, 234. Murai 1·20, 235. Kitahfo
1·19, 236. Briggs 0·45 237. Soloviev 1·20, 238. lo11ov 1·20 239. Comoy 1·16, 240 . Taylor 1·29, 241.
Orzecho, ski 1·20 242· Condamy 1·16, l243. Krupa 1·
1·20), 244. Angros 0·91, 245. Hammer 0·91, 246. (De
Tiego 1·20), 247. Papsch 1·20, 248. Bauer 1·20, 249.
Rausch 1-20, 250. Scharf 1·20, 2:il. (Rothschuh 1·20).

252. Bezuktadnikov 1·20 (253. Badert 1·20) 254. Le
Dnigou 1·20., (255. Saquet 1·20, 256. Vesoux t ·20,
257. Grodvolle t-20\ 258. Kropf 1·20, 259. Droz
1'20, 260. Fehde 1·20, 261. Rosenberg 1-20 262.
Mohr 3·51 263. Foss 1·20.
S-ro Diard el Le Creusot atestas, ke li sendis
al d-ro Fromageot jam en januaro 1910- 4 fr. kiel
abonpagon de ,,V. d. K.", estas do elpagota el la
kaso de T. E. K. A. al la redakcio 3·60 kaj restas
specifota la sumo de d-ro Fromageot 16t ·60 kron.
Sume e11spezoj . . . . .
68·45 kron .
Restis de la antaua kaJkulo
305·43
Enspezoj
. 373·88 kron.
Elspezoj:
Repago por s-ro Diart
. . . . 3·60 kron.
Suldo de prof. Dor {por s-ro Gu.iart)
4·80 "
5/5 al sekretario d-ro Robin . . 4·80 ,,
9 5 ,,
,,
,,
,,
9·02 "
Cirkulero al suldrestantaj
33·Postelspezoj de la ka_s_is_to____
=s=·--==--=--:
_
Elspezoj
60·22 kron.
Enspezo . . . . . . 3ï3·88 kron.
Elspezo
. . . . . . 60·22 kron.
Restas en la kaso . 313·66 kron.

D-ro /Ylikolajski

Kasisto de T. E. K. A.

D-ro H• s1·pek
bankuracisto,somere
, esperante, boheme,

en LUHAêOVICE (Mor avio) , vintreen KAIRO ~rd., kro~
pole, ruse, ang le, france, itale, germane. Malsai10J, ta l1g a J
por kur acado en Lu ha ë o vice: malsanoj de ta aparatoj spira kaj digesta, de hepato, koro, urina aparato, sangmalsanoj, diabeto, neurastenio, histerio ktp. Ne taügas: tre progresinta arteriosk lerozo (komenci~anta esta tre bone kuracata\ êiuj akutaj malsanoj, tuberkulozo, kankro, sarkomo. - Malsanoi,
taüg~j por kuracado en Ka i r o: malsa119j de renoj, de koro, astmo, tuberkulozo (ne tre progresinta)
bronhok atai·o, pleürito, reumatismo, restajoj post influenco, malsanoj nervaj, anemiaj . Ne tal1gas: ulceroj
en gorgo. Eê grave maJsanaj kaj plej maigrandaj infanoj ne bezonas akompanantan flegiston. Mi mem
p ersone prizorgos ëion dum la veturo, reveno kaj restado. La k u ra ci s t o j ka j i I i a j fa 111i I i o i p agas nur la efektivajn
elspezojn.
4- 1

WALLISCHHOF
Maria-Enzersdorf am Gebirge
apud \71ENO(en distanco de 1 horo)

5ffi1ftJ6E]O
,

tre bele lokita, pur kuracprocedo fizi ka dieta.

Bonegaj kuracsukcesoj.
Prospektoj germanaj kaj esperantaj
volonte elsendataj senpage.

Carl Seyf ertli

D-ro Marias Sturza

posedanto .

tefkuraclsto.

~::CTTEL
BANURBO E

LA DEPARTEMENTO

VOSGES (FRANCUJO)

AKVOJMALVARMAJ,
KALKSULFATAJ,
MAGNEZIAJ.
GrandaFonto.Akuta kaj Îlronika podagro. Rei'imatismo. Neiirastenio. Troa art.eria
premo êe uratemiuloj. Rena litiazo.
Sala Fonto.Holelitiazo - flolangiito - ~epata kongesto.
Belega banejo.Banoj de lumo kaj de elektrovarmo. Mehanoterapio. Masago. veda
gimnastiko. Malfermata de la 25-a de majo gis la 25-a septembro.
Dietetika kuracado de podagro per specialaj dietoj, gradigitaj lau persona toleremo
kontrau purinoj. Metodo de d-ro Finck.
Granda kazino. Multenombraj hoteloj kaj kamP,_odomoj.
Teatro (opero; komikopero, opereto, komedio). Cevalkuradoj.
Por êiuspecaj informoj sin turni al d-ro FINCK,reprezentanto esperantista de
4-2
T. E. K. A. en VITTEL.
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~[Ç3'":z]_j:lf7,X~7il~~}la
[M] Magazeno de aparatoj
[M] kaj helpiloj · kuracistaj

tj
H

Krak6w, placo ·de Stefano 2.

(l(i)J

Tel. 415 c.

[M]
[M]
~

lpJ

de D-ro Bole$1aw Drobner

(l(i)J

fLil
linlJ

[M]
[M]

rekomendas
mikroskopojn,
sangermezurilojn,
hemometrojn,sprucigilojn,
auskultilojn,
termometrojn, sterilizilojn k. t. p.

KORESPONDADO

ESPERANTA!

LABOREJO
HEMIA
FARAS

ANALIZOJN

DE

URINO.

uri
rIYl

lIFûJ

[M]
[M]

="

~~~~---a~ibl~JE,12,JEJH
,,POLA ESPERANTISTO"
mommt Gf\ZeTo,
ORGtmo DE POLtu ESPEijt1m::1sc:::oJ:
Lli tlBOTIPtlGO
Jare sen la ,,Liter.tlldono" - ijb 2·50 - Sm 2.65

Kun la posta transsendo. ·
tlDijESO: De redakcio marszatk. 143. De administr.Hoia Tir. 20.
WtlRSZtlWI\(\7t1RS0\710).

I. Ni havas la honoron komuniki al vi, ke îus
apei:is TEKA-jarlibro
1910 bros. Sm. 0·4.
Ciu grupo ktp. devus esti posedanta êi tiun
mirinde efikan propagandilon.
De Teka - jarlibro 1909 estas ankorall haveblaj kelkaj ekzempleroj, -po Sm. 0·15.
II. Samtemp e ni komunikas, ke
,,INTERNACIA

SCIENCA

REVUO"

gis nun elirinta la sepan jaron en Ôenevo, estos
eldonata de nun per nia firmo. Ni petas, interesigu
pri tiu plej maljuna kaj plej grava scienca revuo.
Estas nia simpla devo, plibonigi kaj pliriêigi gin !
Tion ni nur povos atingi, se la ~abon-nambro rapide
kreskos. Jarkolekta Sm. 21so. Ciam sincere la via

H. F. Adolf Thalwitzer, eldonejo,
Kotzschenbroda-Dresden(Germ.).

rt" Naturala bohema ak\7oamara

SARATICA

..

4- 2

efikas bone ne nur êe ma 11a k s o, sed ankau êe seps a j kat a r o j de in test o j.
Provajn kvantojn elsendas senpage kaj
afrankite:

tldministrejo de Saratica en
Krzenowice(tlustrio-Moravio).
La bohemaj kuracistoj preskribas
neniam alian akvon amaran. :: ::

Jus aperis la Dua Parto

de la Piena Vortaro
Esperanto
• Esperanta
kaj
EsperantoFranca
de Rektoro
BOIRAC, entenanta la li-

terojn "L" kaj sekvantajn gis Z.-Oni pavas de
nun mendi gin de la Preseja Darantiere, Dijon,
Cote d'Or, Francujo kaj de ciu esperantista librovendeja en êiu lando.
Preza de la DUA P ARTO : 4 fr. 50 (afrankite).
Prezo de la PLENA VORTARO (1-a kaj 2-a
part_pj): 9 fr. (afrankite) .
Ciu acetinta de la PLENA VORTARO -havas
la rajtan r;cevi SENP AGE apartan foliaron, tre
baldai:i aperontan, en kiu travigas, kune kun lista
de karektoj (preseraroj, ne sufice gustaj all precizaj difinaj, ktp.) . ALDONO, enhavanta ciujn navajn
vortradikojn cerpitajn el la plej fresdataj vortaroj,
ec aperintaj dum la presada de la PLENA VORT ARO, nome Esperanta -Rusa de D-ro ZAMEHOF,
Esperanta-Franca de ROBERT,- Pola-Esperanta de
GRABOWSKI, Itala-Esperanta de MEAZZINl, ktp.

DRUKARNIA "POLSKA" WE LWOWIE, UL. CHORJ\ZCZYZNY L. 31.
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