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

1
).
Pri la konstruode la .sociamedicino
en Rusujo

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

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

Referato
j.
Interna medicino.

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

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

Ginekologio

1

kaj obstetriko.

R. 0 l s h a use n. Al la demando pri
Cezartranêo. (Centralblatt jür Oynaelwlogi e
1909 ,z-ro 43) . Antau tri jaroj dum la Lisbona
kongreso rekomendis Fritz novan metodon
de la tranêo Cezara , tiel nomitan supersim fizan, kiu devis doni pli grandan senda ngerecon rilate al la infekto de la peritoneo.
Apogante sin sur sufiêe granda materialo,
Olshausen opinias, ke ne venis la tempo
formeti la malnovan metodon de Cezartranêo, êar la nova metodo estas preskaü
nenia plibonigo kaj la dauro de postoperac;a kuracado per gi estas plilongigata pro
la bezono de drenado. Ankau la sancoj de
po stoper aciaj hernioj estas pli grandaj.

- ---
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1 ¼ kapoj de grandaga viro. Estis farita
amputo supravag ina de la utero kun fôrigo de adnek soj. Detala esploro de la tumoro montris, ke gi estas tia sama, kiel la
tumoro, eltranêita unuan fojon kaj diferenca~ de gi nur per tio, ke la selo de tiu êi
ciste degen erinta miomo estas pli malmola
kaj ke la cisto eliras ne el la fundo de la
utero, sed iom de la flanko de gi. Maloftaîo
en tiu êi kazo konsistas : 1) en egalmezura
cista degenero de fibromiomo de la utero,
2) en apero de la sama fibromiomo kun la
sama degenero duan fojo n, 3) en multefoja
spontanea malplenigo de la tumoro kun
sekvinta kunkresko de la krevinta loko kaj
replen igo de la tumoro per tiu sama likvaJo.
D-ro j. l(renicki
Varsovio, Jv/arsalkows!w, 90.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sek reta konsilano.

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

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

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

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

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

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

l

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

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

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

D-ro K. Sidlovskij.

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

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

Respondoj de la redakcjo.

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

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

CHIRUR
GISCH - UROLOGISCHE
PRIVATKLINIK

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

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

1

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

tropiklandajsuferoj.

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

D-ro E. Rothschuh
5-1

Kurac a Pen s iono .

Nr. 12.

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

====

====

•

Medizinis
ch. Ucht-

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

HuratBJO
HBil
ansta
lt

& Herz- u. Nerven-

vo rm als: RO TE S KREUZ

·B E R L I N

51 Luisen st ra sse
Sekcio por lum kur acado

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

Prospekto lau dezir o.

N W . 6.

51

Luisen strasse

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

Kur acado ambulant e. -

Oni paro las Esperante .

Du kur acistoj

Direktoro: D-ro Breige r .
/\.

ESPERANTO-PO~KALENDARO
-

-

-

-

de

J. H.

(P or la jaro

19 10, Triajrra

e ldono ).

FRED, Bristo Place, EDINBURGH, Skotlando.

-

-

-

-

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

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

1

( Galicio-Astrio)
po r brusta j malsanuloj

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

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

"

..

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

nu

u u

_ _

DRUKARNIA .PO LSKA" \VE LWOWIE, UL. CHOR,\ZCZYZNY L. 31.
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l.Stnb~tu:ing
18, Tclci ·
Nro

2.

m. Jaro.

FEBRUARO 1910.
A

VOCO
DEKURACIST
Monata revuo por internacia korespondado de Kuracistoj
Organo de ,,Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio"

(T. E. K. A.).
En wmeco estas forto.

f\dreso de

la

redakcio kaj administracio:

Eliradas la 1- an de êiu monato.
Abonprezo jare : 1·5 spesmiloj
3·60
4 frankronoj aîistriaj = 3 markoj
koj - 3 silingoj = 1·5 rub loj 0·75 dolaro.

O-ro Stefan Mikotajski
lwow , Strato SniadeckichNro 6
Aiistrio-Galicio.

ENHJ\\7O:
Prof. d-rq W r z ose k. EnkelQ pri manieroj de medicina inslruo en di versaj landoj
O-ro K. Si d 1o vs k i j . Pri la konstruo de la socia medicino en Rusujo (Fino)
.

Referatoj

17
19
21

flltema medicùw.

J on

as. Pri evoluciaj stadioj en la piloroslenozo. - V. A u d i b e r t kaj
M a n,g es. Al1toserolerapio de ascito. - V i n ce n 1. La malsaniga rolo de la ,,bacillus proteus" en l a
nutr aja inf ekta_go. - Long.
Kuracado longedaura de epileps io per bromidoj kaj senhloridigado de
nutr aj oj. - 1. Sa te n s te j n. Al kazaro de enkrania aneurismo. - A. K i se I kaj A. K ra f t. Pri reakcio !au Pirket êe 216 malsanuloj. - Eck e r t. Subhauta apliko de grandaj dozoj de adrenalino êe
difterio. - E. Schwartz.
Pri kuracado de akuta enterito.

Atrurgio. Achard,
Ra m o·n d kaj Renard.
Ago de anestezii gi loj sur leukocitaj ccoj. - R ob e r t - S i m on kaj Cho d y. Uzado ekstera de normala sero de êevalo. - Canto n n e t. La optikaj
atr ofioi partaj êe rompoj de la malsupro de kranio. - Pau I Riche z. Eltranêo de la uvula. - Baili e 1. Airurgi o de la stomako. - F. 1. Gr a 111en i c k i. Pri aplika'..lo de kolargolo en cistitoj.
Stomatologio. N. A. Asta h off. Pri patogenezo de la dentradikkistoj.
Oinelwlogio kaj obstetriko. Fe I i k s Fr an k e. Nova metodo de intraperitonea mallongi go de
la ligamentoj rondaj. - S. G t> t t s ch a I k. Al desinfektado de naskantinoj.
N alsanoj ltautaj. U. Mac u u ra. Pri enirpordego de schistosomo japonika.
Pediatrio M e ê ni k o v. Etiologio de la infana lakso.
Farmalwlogio. A. Vos k r es en ski j. Stovaino. -- A. Ka k o vs k i. Pri la influa de Peru via
·

balzamo sur renojn.

Deonfologio. Profesia sekreto.
Bibliografio. Bu r w i n k e 1. La korm alsanoj, iliaj kauzoj kaj kontraubatalo.
Kroniko
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nekrologio. Prof. 1. Hermann Baas. - D-ro Henriko Adler .
Komunika
joJ de T. E. K. A.
.

28

29

31

Enketo pri manieroj de medicina instruoen dh1ersajlandoj.
1) Efekt ivaj stud entoj en la univ ersitatoj
austriaj povas esti personoj de ambau seksoj, kiuj finis la filologian gim nazion (8-klasan) en unu el la landoj, apartenantaj al
Austrio, aü kiuj posedas la ateston pri matureco, ak irit an en alia stato, akceptatan
kiel agalv alora kun la atesto pri matureco
de la austriaj gimnazioj. En dubaj kazoj
decidas la ministerio de instru ado en Wien,
êu iu atesto pri matureco, akirita en alia
stato, povas esti konsiderata kiel agalvalora
kun la atesto pri matureco de la aiistria gimnazio.

.

\

1

Fremdlandanoj povas enskribigi sin en
la fakultaton medicinan, kiel efektivaj studentoj, sed, akirinte la dip lomon kuracistan,
ili ne rajtas ekzercadi la praktikon en la
stato aüstria. Kontraue fremdlandaninoj, eê
se ili posedas la ateston pri matureco de
austria gimnazio, ne povas esti efektiv aj
studentinoj, sed nur hospitantin oj, kiuj ne
havas la rajton tari la ekzamenojn nek akiri
la diplomon.
La finintaj realan lernejon (7-klasan) povas esti enskribitaj kiel efektivaj studentoj
en la fakultaton medicinan, sed nur post
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plenumo de suplementa ekzameno pri la lin - nelimigitan tempon. La universitata !ego
gvo latina kaj greka kaj pri la propedeupermesas laüvole longe sin preparadi al la
tiko de filozofio en la amplekso de la filodua kaj tria rigorozoj, eê dum dekke lko da
jaroj , tamen gi p ostulas, ke, kalkulante de
logiaj gimnazioj.
2) La medicinaj studoj dauras minimume la alp aso al la unua ekzameno de la dua
5 jarojn, meznombre 6- 6' _ jarojn.
rigor ozo, êiuj ekzamenoj tiel de la dua, kiel
Ciu studento, kiu deziras ricevi la kura- ankau de la tria rigorozo, estu plenumitaj
cistan diplomon, havas devon posedi alme- 1 dum du j aroj.
nau 10 semestrojn enkalkulitajn . La semeLa ekzamenoj de la dua kaj tria rigorozo
stro estas enkalkul ata, se la studento estis 1 dividi gas en ekzamenoj teoriaj kaj teoriaenskribita minimum e je 20 horoj (semajne) prakt ikaj. La ekzamenoj teoriaj de la dua
de lekcioj au kur soj. En la 4 unuaj seme- rigoro zo konsistas el du objekto j: l) patostroj estas permesite al la studento elekti logio generala kaj eksperiment a, 2) farmalauvole la lekciojn kaj kursoj n, sen diferenco, k ologio. L a ekzamenon teo1ia - praktikan
êu ilin kondukas profesoroj au privataj do- de la dua rigorozo oni plenumas pri kv ar
centoj, se li nur dum du semestroj vintraj
objektoj: l) anatomio patologia, _ 2) interna
frekventas la ekzercojn en pros ektor io de medicin o, 3) pediatrio, 4) psihiatrio kaj
la anatomio deskriptiva. La studento, kiu
nervaj malsanoj.
La tria rigorozo k•)nsistas ankau el du
jam havas 4 semestrojn enkalkulitaj, rajta s
alpasi al la ekzamenoj de la ·unua rigoroz o. ekzamenoj teoriaj: pri higieno kaj juga meLa ekzamenoj de la unua rigorozo _konsistas dicino, k_ajel k\·ar ekzamenoj teoria-prakti kaj
el ekzamenoj teoriaj, nome pri hemio, fi- pri: 1) hirurgio. 2) bsre~riko kaj ginekolo ziko, kaj biologio kaj el ekzamenoj egale gio, 3) dermatologi kaj malsanoj veneraj,
teoriaj, kiel praktikaj: pri anatomio deskrip- 4) oftalmolP~i .
tiva, histol ogio kaj fiziologio. Post sukcesa
Post sukcesa plenumo de êiuj tri rigo plenum o de la unua rigorozo finigas la rozoj oni rice,·as en austriaj univer.;itatoj la
unua periodo de la studoj medicinaj. T iu êi diplomon cte ,,doktoro de êiuj medicinaj
unua period o povas dauri senlimigite lon- sciencoj", kiu la Austrianojn rajtigas ekzerci
gan tempon . Nur post la unua rigorozo
la praktikon kuracistan. Por akiri tiun êi
komencas la dua period o de la smdoj, dipl omon oni bezonas skribi nenian diserdauranta minimume ses semestrojn kaj kiel tacion. Do la diplomo dokt ora estas samla unua semestro de la dua periodo estas tempe dipl omo kuracista.
kalkulata la semestro, en kiu estas finitaj
3) Dum frek vefitado de aüsJriaj universila ekzamenoj de la unua rigoroz o. Laure- tataj klinik oj la studento medicina ne havas
gule devas êiuj ekzamenoj de la unua ri- 1 eblon tiom ofte komunik igadi kun malsanugorozo esti finitaj dum ses monatoj, kalku- loj, kiel ekzemple okazas en la rusaj unilant e de la dato, kiam la studento alpasis versitatoj. La studento vidas malsanulojn en
al la unua ekzameno. Sed en tiu rilato lekciejo dum lekcioj kaj krom tio en êamestas allasataj multaj esceptoj.
broj klinikaj dum kuracistaj vizitoj, kiuj faEn la dua periodo de la studoj devas rigas en precize fiksitaj horoj. Oum tiuj êi
la studentoj antau alpaso al la dua rigorozo
vizitoj la prôfesoro aCi la asistento -iras kun
prezenti ateston, ke ili en ses semestroj de la studentoj de unu malsanulo al alia, do:tiu êi periodo frek ventadis: l) dum tr i se- nas al ili indikojn pri esplorado kaj kuramestroj la klini_!<on por malsanoj internaj
cado de malsanuloj kaj 1:>ermesas al ili
kaj la klinik on hirur gian, êiun de ili po 10 esploradi la malsanulojn en sia êeesto. Ekster
hor oj au dum kvar semestroj po 7' 2 horoj tio êi la studentoj ne havas rajton eniri en
semajne; 2) dum du semestroj po l O horoj la. klinikajn êambrojn, por tie observadi kaj
semajne la klinik on ginekologia-obstet rikan
esploradi la pacientojn.
4) La lingvoj lekciaj estas dive rsaj laü
au dum tri semestroj po 7 horoj semajne;
la lando de le stato aüstria: en la univ ersi3) dum unu semestro la klinikon ofta lmologian po 10 horoj semajne, au dum du se- tatoj en Wi en, Graz, Innsbruck ling vo lemestroj po 5 horoj semajne; 4) dum ses kcia estas la germana, simile en la germana
1
semajnoj la kursojn: laringol ogian, otiatrian,
universitat o en Praha; en la bohema un·dentistikan po 5 horoj semajne; 5) kvin- versitato en Praha oni lekcias boheme; en
horan kurson pri vakcinado. Krom tio la 1 Galici o en ambaü universita toj, Lw ow·a ka:
ekzamenotaj devas prezenti ateston, ke ili
Krakow'a pola lingvo estas oficiala ka: e
a
ekzercigadis en vakci nado. Ankaü tiu êi gi farigas la lekcioj . Tamen en la Lw
dua periodo de studoj, por kiu minimume universitato kelkaj - objektoj estas lekc ata
ses semestroj estas destinitaj, povas daüri 1 ankaü en lin gvo rutena (malgrand rusa• 5 __
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nur en aliaj fakultatoj krom la medicina, en
kiu êiuj le kcioj estas en pola lingvo. En la
fakultato teologia kelkaj objektoj estas lekciataj en lingvo latina.
5) Por la lekcioj oni pagas, nome po 2
kronoj por êiu horo semajne; se ekzemple
i u objekto estas lekciata 4 horojn semajne,
oni pagas 8 kronojn por la tuta semestra
kurso de tiu objekto. Nebonhavaj studentoj,
sen diferenco, êu ili estas Austrianoj, au ne,
povas esti liberigitaj de la pago por lekcioj.
6) La fremdlandano ne havas rajton
ekzercadi la praktikon, eê se li posedas la
diplomon de ai:istria universitato. Por havi
rajton de praktiko en Ai:istrio, oni devas
unue esti ano de la ai:istria stato kaj due
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posedi la diplomon de ai:istria universitato .
Se Ai:istriano posedas diplomon kuracistan,
akiritan ne en Ai:istrio kaj se li volas praktikadi en Ai:istrio, li devas nostrifiki gin, plenumante en unu el la ai:istriaj universiiatoj
au ciujn tri rigorozojn, au nur la duan kaj
trian, au fine nur la trian, !au la decido de
la fakultato medicina de tiu universitato, en
kiu la diplomo estas nostrifikata. Sed la dirita decido devas ricevi sankcion de la ministerio de instruado. Nur en esceptaj kazoj,
koncerne la personojn, kiuj havas certajn
meritcijn sciencajn, povas la diplomo eksterlanda esti nostrifikata sen ekzamenoj.
Prof. dro Wrzosek (Krakow ) .

Pri la konstruo
de la sociamedicino
en Rusujo.
(fino).

êi tiuj kunvenoj havis kaj havas gravegan socian signifon, êar ili ludas la rolon
de êefaj kolegiaj organoj, kiuj êe la lumo
de la scienco, praktika sp erto, libera kritiko
kaj larga publikeco donas generalan tonon
kaj direkton al la tuta laboro de zemstvo
en la sfero de popola sanigado .
.
Kiam de la duono de 80-aj jaroj naskigis Pirogovaj tutrusaj kongresoj, la zemstvaj kuracistoj alvenis tien kiel jam bone
kuniginta kaj kunformiginta aro kaj la sekcioj de zemstva kaj socia medicino en tiuj
kongresoj farigis veraj tutrusaj kongresoj de
zemstvaj J<aj sociaj kuracistoj. Sed la kunvenoj okazas malofte unu fojon en
2-3 jaroj au eê pli malofte. Tial ili povas
doni nur generalajn gvidantajn direktmontrojn, sed ne povas observi nek prizorgi
konvenan manieron de ilia praktika aplikad o,
konforma al la kondiêoj de loko kaj tempo.
Tiun mankon plenigas apartaj, konstante
funkciantaj institutoj, kiuj bonpene kaj atente
zorgas êiujn aferojn de zemstva medicino
kaj sanitaraj konsilantaroj. Ili konsistas el
êiuj zemstvaj kuracistoj kaj el zemstvaj reprezentantoj, speciale elektataj por} jaroj,
el kiuj unu prezidas la kunsid ojn. Ciuj demandoj, decidotaj en generalaj guberniaj
kunvenoj de kuracistoj antai:ie estas pridiskutataj en tiuj konsilantaroj kaj - male êiuj decidoj de la kunvenoj ricevas sian
realigon nur per sanitaraj konsilantaroj .
Morbilitato kaj mortalitato kiel ankau
naskigemo de la logantaro estas tre malsimplaj sociaj fenomenoj, por kies esplorado
ne sufiêas lokaj kaj individuaj impresoj kaj
observoj. Estas bezono de sp ecialaj statisti-

kaj metodoj, kiuj ne nur ebligas determini
karakteron kaj gradon de la morbilitato,
altecon de naskigemo, mortalilato kaj pligrandigon de la logantaro !au loko kaj
tempo, sed ankau klare komprenigas la
kai:izojn de la plifortiginta morbilitato kaj
mortalitato. La sama statistiko povas krome
per precizaj ciferoj vidigi, kiom utilaj montrigis prakt ikaj sanitaraj agoj, celintaj plibonigi socian saneco n. Tial êie en kulturaj
landoj sanitara statistiko estas jam de longe
enkondukita. En Rusujo tiu demando elstarigis nur kiam komencis funkciadi la guberniaj kunvenoj de zemstvaj kuracistoj. En
rezultato estis kreitaj apartaj guberniaj medicinostatistikaj au sanitaraj oficejoj, kiuj
krom la statist iko sin okupas je êiuj êiutagaj
medicinaj aferoj de organizacia karaktero,
antaiipretigas raportojn por sanitaraj konsilantaroj, kunvenoj de kuracistoj kaj kunvenoj de zemstvaj reprezentantoj kaj estas
kvazau centraj informejoj por la tuta loka
kuracistaro en êiuj ajn medicinaj aferoj. En
multaj gubernioj ekzistas speciale sanitaraj
dokt oroj - po unu por êiu distrikto, sendependaj de lokaj influoj, bone salajrataj,
devigataj absolute ne plenumadi medicinan
praktikon kaj ekskluzive sin okupantaj nur
je organizaciaj demandoj kaj sanitaraj aferoj,
t. e. je êiaspecaj sanitaraj esploroj, je observado de fabrikejoj, lernejoj k. t. p.
Nun mi devas rnallongigite skizi antau
vi la êefajn sanitarajn aferojn, zorgatajn de
zemstvo.
1) Unu el profilaktajoj, de longa tempo
pruvitaj - inokulad o de variola vakcino large kaj sisteme estas uzata en zemstvaj
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region~i- Kelkaj guberniaj zemstvoj havas
propr aJ11vakcinejojn, kie sub la observo de
kuracistoj oni preparas la vakcinon. Je inokulado sin okupas subku racistoj kaj medicinaj studentoj, kiuj periode êirkaüveturas
vilagojn kun plena nomaro de êiuj novenaskigintoj en la manoj. Lernantojn devige
kaj aliajn personojn laü deziro oni reinokulad as. Dank'a l sufiêe bona arango de tiu
afero variolaj epidemi~j en zemstvaj regionoj nun estas maloftajo.
2) Inokuladojn kontraü difterio kaj skarlatino ankaü sufiêe larjse oni praktikadas ~n
zemstvaj gubernioj. la ajn aparta organizajo
por tio ne ekzistas kaj inokuladojn faras plejparte kuracistoj mem.
3) lzolado de ekmalsanigintoj - kiel eble
plej plene farata - havas gravegan signifon
êe la batalado kontraü epidemiaj malsanoj,
precipe kontraü tiuj, kiuj, kiel tifo ekzantema, skarlatino, difterio k. t. p., posedas
ekstreman gradon de infektemeco. Sed por
ke izalado havu efikon, estas necesaj du
kondiêoj: a) gustatempa evidentigo de
unuaj kazoj de malsano kaj b) bone arangitaj izolejoj. La unuan oni atingas precipe
per ambulatorioj, kiuj estas vere bonega j
observejoj. La duan oni efektivigas, konstruante - ofte êe monhelpo de pli riêaj
guberniaj zemstvoj - specialajn barakojn,
kie oni enlitigas infektitajn malsanulojn.
La nombro de tiuj barakoj êe zemstvaj
malsanulejoj êiujare kreskas . Krome en la
daüro de grand aj epidemioj, kiuj bedaürinde tro ofte eksplodas en diversaj lokoj
de la vasta lando, guberniaj zemstvoj sendas
specialajn epidemiajn taêmentojn, gvidatajn
deAkuracistoj kaj prAovizitajnper êiuj necesajoj kaj desinfektajoj.
4) Rusujo - kiel estas konate - distingigas per altega mortalitato dAesuêinfanoj en la ago gis la 1 vivjaro. Cefa mortkaüzo estas dumsomeraj infanaj laksoj, devenantaj interalie de tre malbonaj nutradtnanieroj kaj de malbonega flegado dum
la someraj kamparaj labor oj. Por iom plimalgrandigi tiun infanan mortalitaton, zemstvoj êe monhelpo de oferdonantoj arangas
dum someraj monatoj en vilagoj spec ialajn
infanejojn sub la observo jen de kuracistoj,
jen de aliaj inteligentaj personoj . Suêinfanoj,
kiel ankaü infanoj pli agaj, uzas tie êi kiel
eble plej perfektan nutradon kaj flegad on.
Kamparanoj donas iafoje por infanejoj senpage logejojn kaj provizajon .
5) En sudaj gubernioj de Rusujo, kien
dum printempaj kaj someraj monatoj alfluadas kaj kie koncentrigas grandegaj amasoj
da terkulturaj laboristoj, serêantaj lab oron

êe tieaj riêegaj privataj bienoj, la guberniaj
zemstvoj arangas tiel nomatajn kuracnutri..:
gajn punktojn. Tie multaj centmiloj da laJ
boristoj renkontas subtegme ntajn rifugejojn
por ripozo post laciga vojago kaj por plej
malalta prezo povas uzi teon kaj sa nigan
mangajon. Tie ankaü malsanuloj rice,vas
senpagan medicinan helpon. Iniciato de tiuj
arangoj apartenas al la Aersona zemstvo.
6) PorAantaügardi fabrikajn labo ristojn
de malutilajoj, kaiizataj al ili de malsanigaj
kondiêoj de logado kaj laborado, zemstvoj
de industriaj regionoj entreprenis specia lajn
sanitarajn esploradojn de fabr ikejoj. Antaü
30 jaroj la famekonata higienisto prof. Erisman estis invitita de Moskva gub. zemstvo
ellabori konvenan programon kaj efektivigi
gin praktike. La laboroj de prof. Erisman
kaj liaj kunlaborint oj prezentas gis nun
imitindan modelon por tiaspeca j esploradoj.
Rezultato estis, ke zemstvo eldonis devigajn
postulojn al fabrikantoj pri pli saniga konstruo kaj arango tiel de laborejoj, kiel de
logejoj kaj ankaü pri medicina helpo por
labo ristoj. La sudaj zemstvoj eldonis la
samajn postulojn, celante antaügardi bienlaboristojn kontraü vundado per terkulturaj
masinoj.
7) Logantaro, de multaj regionoj en
Rusujo suferas mankon de trinkebla akvo.
Subteraj akvovej noj trovigas ofte tiom profundege, ke atingi ilin per arango de konvenaj putoj prezentas taskon, tre malfacile
plenumeblan. Tial la vilaganoj sin limigas,
uzante malpuran kaj malsanigan akvo n el
staraj artefaritaj lagetoj. Atentinte tiun bezonon, zemstvo nuh monhelpas al la vilaganoj per subvencioj kaj eê fosigas la putojn
sub la observo de propraj specia listoj teknikistoj.
8) Sanitara observado de lernejoj ekzistas en zemstvaj regionoj jam de longe kaj
êiam pli disvolvigas. Nun en multaj gube rnioj la planoj de lernejoj estas ellaborata j
de sanitara j konsilanta roj, kuracistoj periode
vizitas la lernejojn por sanitaraj revizioj kaj
ankaü legas lekciojn pri higieno en instruistaj kursoj.
9) Popularig o de sciencaj scioj êiam estis
kaj estas unu el la gravegaj taskoj de zemstvaj kuracistoj . Plej oportuna ilo por êi tio
estas ambulatorio, poste specialaj paro ladoj
kun lumbildoj, disdonad o de libretoj kaj
folietoj. En êi tiu afero al kuracistoj multe
helpas Pirogova societo, eldonanta tre malmultekostajn popularajn folietojn, bros uretojn
kaj lumbildojn, kiuj en multaj centmiloj da
ekzempleroj disvastigas tra la tuta lando.
Nun mi alvenas jam al la fino. Resu-
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mante, oni <levas diri, ke zemstva medicino scion pri kulturaj bezonoj, por kies plenmeen Rusujo estas kvazau institucio por reAci- 1 zura kontentigo urgas plua, de ncnio genata,
proka asekurado kontrau malsanoj. Ciu disvolvo de larga zemstva saniga Jaboro.
Tamen sur la vojo kusas anko rau unu
loganto por antaupago de malgranda monsumo garantias al si gustatempan kaj êia- 1 gravega baro, ma!helpanta tiun disvolvon
specan medicinan helpon kaf ankau antau- kaj plilargigon. Tiu baro estas la lego mem,
kiu difinas por zemstvo bugetajn kaj voêzorgon pri sanitaraj vivkondiêo j. Malsanuloj
mem nenion pagas; ili êie kaj êiam havas donajn rajtojn. La bugetaj rajtoj estas tre
tute senpagan helpon. Tiamaniere forestas limigitaj. Kiel mi jam diris, la êefa fonto de
plej nejusta en la mondo depago, la depago bugeto estas nun depagoj de la tero. Fabride malsano, de malfeliêo. La principoj de kejoj kaj komercejoj estas ankau depagomemmastrumado t. e. memdepagado kaj devaj, sed ne !au la spezo Acteiliaj kapitaloj
memregado garantias al la afero certan au kosto de iliaj produktajoj, sed nur lau
vivemecon kaj flekseblecon, firman sukceson l'l kosto de fabrikaj kaj komercaj konstrukaj seninterrompan progresadon. Efektiv e, ajoj . Ti o êi sekvigas plimalgrandigon de
tie, kie êio estas farata kolegie, interkonsibugeto kaj trosargigon de la tero. Ekz. en
lige, publike, êe plena taglumo, sub zor- la jaro 1906 de la tero estis ricevitaj 64·5
gema socia kontr olo, tie êiu eraro, êiu falsa, milionoj rubloj kaj de indu stri e kaj ko merco
mallerta au . maltrafa paso sin aperigas tre nur 16-5 mili onoj. Grave estas rimarki, ke
facile kaj tuj same facile kaj srmple oni la tero, posedata de kamparan oj, estas sursargita per depagoj pli alte, ol la tero, apartesukcesas rektigi kaj plibonigi la deflankigintan vojon. D o estas klare, kial zemstvo, ekzi- nanta al bienposedantoj kaj al regna kaso.
stante nur dum 45 jaroj, sufiêe jam multe Ekz. en la jaro 1903 unu desatino êe kamfaris en la sfero de medicino. Tamen mi paranoj depagis 26 Spd. kaj êe riêaj biendevas konstati, ke zemstvaj kuracistoj estus posedantoj 20 Spd. Krom tio, kiel konstatis
farintaj ankorau multe pli, se ili ne renkon- la statistik o, en la dauro de 30 jaroj bientus sur sia vojo grandegajn barojn de posedantoj kasis de depagado sume 31
milion desatinojn da tero. Yi kompren'Os
ekstere.
La êefa malhelpisto, sisteme kaj persiste 1 la kialon de tiu êi kvazau nckredebla fakto,
nuliganta pl ej utilajn entreprenojn de zem- se mi diros al vi, ke, dank'al la !ego pri
stvaj kuracistoj, est4s nia autokrata politika
zemstva voêdonado la afero estas arangita
regimo. Sin apogante sur malklereco, humileco tiel, ke kamparanoj havas tre malmulte da
kaj inercieco de popolamasoj, la registaro reprezentantoj en zemstvaj kunvenoj, kiuj
uzas tutan sian potencon por gardi kaj êefe konsistas el bienuloj, regnaj oficist oj,
firmigi tiujn ecojn kaj, subpremante êiujn riêaj urban9j kaj pastroj. Por forigi êi êiujn
malnormalaj ojn, estas necesaj gravaj reforelmontrojn de lib ereco, senigas la popolon
je iu ajn memstareco kaj memagemeco. Sub moj, aliformigontaj kaj ordigontaj bugetajn
tiu premegilo ni vivas jam longajn jardekojn.
kaj voêdonajn rajtojn. Riêaj devas pagi
Plej severe oni persekutas disvastigadon de laugrade pli multe, ol malriêaj kaj êiuj losciencoj. Farigis neebla ia ajn kultura la- gantoj en certa regiono, sen ia ajn diferenco
pri iliaj havoj, <levas posedi tute egalan
. boro. Oni êiam suspektas kuracistojn, rigardante ilin kiel dangerajn politikajn agiti- rajt on de voêdono. Mi ne havas bezonon
stojn . Oni jen malpermesas al ili havi oficojn tro longe klarigi al vi, ke ti uj demokratiaj
en zemstvo, jen eksigas ilin arbitreA sen reformoj estas intime kunligitaj kun generakauzoj k. t. p. Malgrau êi êiuj malfacilajoj la laj politikaj reformoj en la lando, kiujn ni
kuracistoj sukcesis konfidigi la popolon al varmege deziras, sed kiujn versajne ni
atingos ankorau ne tr~ baldau.
la scienc{l medicino kaj al si mem, disfaligi
D-ro K- Sicllovskij (Moskvo).
multajn sovagajn superstiêojn kaj veki kon-

Be:fe:ra
1

Interna medicino.
J onas (Wi en). Pri evoluciaj stadioj de
la pilorostenozo kaj gia klinika radiologia diagnozado. (Wr. klin. Wocltensc!Lrijt 1909 1t-ro

toj.
44). Dum la evolucio de la pilorostenozo
estas distingendaj du stadioj: 1. la stadio
de la kompensacio (koncentra hipertrofio ),
en kiu la muskolaro povas ankorau dum
la norm ala tempo eli gi la enhavon;
2. la stadio de la nekompensacio (mal-
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metodo okupos en la kuracarto tre honoran
streêigo de la rnuskolaro - dilatacio -lokon. Ôis nun la medicina jurnalaro êerekscentra hipertrofio).
pas sian materialon nur el klinikoj, sciencaj
La Rontgenbildo de nekornpensata
laborejoj
k. s. Sed la afero estas tre grava
pilorst~nozo post plenigo per bisrnutlakta
kaj
por
rapide
kaj precize solvi la demanmangajo estas duonluno, malproksime dekstren disvastiganta, kiu durn 24 horoj ne don pri la efikeco de la autoseroterapio,
malplenigas kaj kontrauperistaltike movigas. estas bezonataj kiel eble plej multaj obser v~do_j.Estas do dezirinde, ke ~partaj kuraLa stadio de la kompensacio estas c1stoJ raportu en la medicina j urnalaro pri
ekkonebla radiologie nur per la kontrau- siaj obse rvadoj en la privata praktik o, konperistaltiko, kiun la aütoro konsideras kvazau cernantaj la aütoseroterapion . Antaü monato
ekvivalenton de rigideco de la sto mako êe malsanul o je seroza pleürito mi dufoje
kaj kvazaü esprimon de senpropo rcieco in- subhaüte ensprucigis 1 kaj l 1/ cm8 da seter la volumo de la piloro kaj la enhavo ro, eltirita el lia pleürokavo. 1La rezultato
de _la antro. Por provoki la kontrauperisestis negativa. La plua observado estis netalttkon en la celo de diagnozo de komen- ebla pro foïveturo de la malsanulo en sa~anta pilorstenozo,~ estas rekome ndind a pli- natorion. Rimarko de la referanto ).
1go de la enhavajo de la antro t. e. traD-ro j. Oelibter.
lurnigo sub hismutplenigo post antaüa kon. V i n c e n t. La malsaniga rolo de la ,,basurno. de bulko kaj dekstra fl_anka kusigo,
per ktu la enhavo povas eniri en la antron. c1llus proteus" en la nutraja infektado. (La
Semaine M édicale 1909 n-ro 48). Dum la
D-ro S6s.
k_un
sido de la Medicina Akademio (en PaV. AU d i b e r t kaj f. Ma 11g e S. Aufoseroterapio d1:1ascito (Kwzsido de la Biolo- nzo) de la 30. de novembro 1909 Vincent
pro la raporto de Meênikov dum la antaua
gia Sociefo de la 27. de novembro 1909. La Semaine Médicale 1909 ,i-ro 49) . La kunsi?o .aten tigis? ke êe 2 malsanuloj kun
aütoroj agas jene: ster iliginte la haüton kaj grava i s1mptomo1 post manga de malbonisensentiginte gin per kloretilo, ili trapikas gintaj kolq_asoj li trovis en la ekskrementoj
1~ ventron en maldekst ra flanko per steri li- kaj vomajoj la b. proteuson en granda
g1ta, 10 Cl11'1 enhavanta sprucigilo. Antau la k_vanto. Tiu sama b. proteuso abunde ape kompleta eltiro de la sp rucigilpikilo ili en- ns e~ 1~ ekskrementoj de la personoj, kiuj
sp1:ucigas la enprenitan kvanton de la flui- sufens Je malfacila dispepsi o, kaüzita per
dajo en la sub hautan histon. La komenca mango de salato au de pasteêo, preparita
dozo estas 3 cm\ kiun oni iorn post iom el malbonodoranta hepato. Estas pli kredeble
pli~randigas _gis 5 cm~ kaj 10 cm~. La ope- ke en tiuj êi kazoj la malsano dependas d~
rac10 estas npetata proksimume êiujn ses la plirnultigado de b. proteuso en la homa
digestokana lo, ol ke gi dependas de la toktagojn.
sino, ekzistinta jam en la nutrajo. En norDo loro, absces o, ia ajn loka reaoado
malstato tiu êi mikrobo sin trovas nur mall~vigo. de la temperaturo, forestas. Lat.plej ofte en homaj il)testoj. Ôi estas transpornmark111da rezultato estas poliurio, kiu pli- tata sur la. nutraj ojn per manoj, per musoj,
grandigas êiufoje dum la unuaj du tagoj mangovazoJ, polvo. La kazojn, kies devepost la procedo kaj malpligrandigas dum non oni penadis klarigi per botulismo au
la sekvantaj du aü tri tagoj, neniam tamen per paratifo, oni devas nun atribui al la b.
mall~vigante_ gis 500- 800 cm.'; t. e. gis la proteuso.
antauoperac1a kvanto. Post la operac io la
La parolint o aldonis, ke li observis unu
reape r~mecq_de la as cito farigas multe pli
ka~on
de_ samtempa infekto per b. proteuso
trankvila. Ce certa malsanulino oni forigakaJ
per
ttfobacilo. Tiu êi kazo estis tre maldis el si~ ~entrokavo êiujn 15 tagojn po
12-:--15 lttro) da s~ro; antaü 2¼ mo natoj facila. Eksperimente kunigita infekto per b.
~-111
komenc1s la ~utoserote rapion kaj de tiu proteuso ~aj Eberta bacilo estas por bestoj
c1 tempo la antaua operacio ne estis plu tre malsa111ga.lnokulado de 1 cm. da kulbezona!a. Es_ta~ ri_m~
r kinde, ke la aütoroj turo de tiuj êi du mikroboj mortigas lepopermes1s al s1 hbeng1, dum la aütose rote- rojn durn ses horoj.
D-ro I. Oelibter (Zamosé) .
rapio, la malsanulojn de seve ra lakta dieto
kaj tamen la plentaga kvanto da urino he
L on g. (Parizo ). Kuracado longedaura
mallevigis: la poliurio restad is konstanta. de epilepsi~ per bromidojkaj senhloridigado
(Dum la lasta tempo oni sufiêe multe skri- de nutr~JOJ.(R.evae de Médécine 1909 okt ).
bas pri la autoseroterapio. Se gia efiko oka- Post 7-Jara kuracad o per la uzo de bromizos efektive tiela, kiel oni gin prezentas la doj kaj forigo de Îlloridoj, pli rnalpli kornpleta
0
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Jau la cirkonstancoj, la malsanuloj konservis bonan staton genera lan. Preskau êiam
plene malaperis iliaj krizoj per tiu êi kuracado.
La efikec.9 de bromido est~~ pliigita,
kiam la nutrajo estas malriêa je hloridoj.
La bromido devas esti ordinaciata po
malgrandaj dozoj. Komence oni donas po
1·50 gm. au 2 gm. tage kaj ne transpasas
4 gm. tage.
Se la dozo de bromidoj es tus iom tro
forta, sin karakterizanta per konfuzo de la
memoro, genad o de la parolo , sufiêus ordinacii, dum kelkaj tagoj iun kvanton da natria hlorido (10- 15 gm.), kies task o estas
forigi la troan brornori.
.
Koncerne la senhlor idigadon, gi estas
variigota lau êiu malsanulç_i kaj povas esti
kalkulita el la kvanto da hloridoj en la urino. Jen forigado de 10- 12 gm. . da Îlloridoj dum 24 horoL estas tre efika, jen estas
necese atingi senh loridigadon de 6 gm., eê
D-ro L. ].
4 kaj 3 gm.
C as ta i g ne kaj Gour au d (Parizo).
Kuracado de pulma tuberkulozo per la sero
de Marmorek (Soc. méd. des !top. 19 nov.
1909). Kvankam la efiko de la sero de Marmorek estas nekonstanta, tamen gi faras
grandajn servojn en kuracado de la pulma
tube rkulozo, precipe kiam tiu êi malsano
ne cedas al la higiena-dieta traktado.
Estas necese apliki la seron lau la rektuma vojo, kio malebligas êian akcidenton.
Sed, kiarn la rekt urna ensprucigo malsukcesis kaj êe kazoj akutaj, kiam oni devas rapide kaj energie agi, estas permesite uzi la
subhautan vojon (krom êe la astmuloj).
,
La autoroj konsilas tiam komenci pèr
malg~andaj dozoj, po ¼ au 1/:, da k. centm.
Sajnas, ke la sero de Marmorek havas
kontraüto ksan povo n, kiu helpas fortege al
la organismo, pli, se la bacila intoksiko
D-ro L. j.
estas pli grava.
I. Sa te n s te j n. Al kazaro de enkrania
aneurismo.(V raêebnaja gaze ta 1909 n-ro 37).

La demanda pri enkraniaj aneurismoj estas
malmulte prilaborita kaj malfacile diagnozata. La autoro priskribas maloftan kazon
de enkrania aneurismo êe 8-jara knabo.
Dum 3 monatoj li sentis bruon en kapo,
kiu similis ,,pep on", kaj aperis subite pro
granda ektimo. Per stetoskopo au simple
per orelo oni povis audi tiun êi bruon, kiu
malaperad is post alpremo de maldekstra
arterio karot i~a. Post energia kuracado per
kal i um j od atum (0,15X3) dum 2 1110 natoj la bruo kaj sekve la aneurismo, êiam
plimalgrandigante , malap~ris. O. Kraj z .

·
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A. Ki se I kaj A. Kr a f t. Pri reakcio lau
. Pirket êe 216 malsanuloj. (Medicinslwje Obozrenije 1909 ,i-ro 8). La autoroj citas apa rtajn kazojn kun negativa reakcio êe estintaj
tuberkulozaj infektoj, montritaj per autopsio
kaj unu kazon de sepso, kiam la reakcio
estis pozitiva, kvankam ne estis ia ajn tuberkuloza infekto. La reakcioj estis farataj
per 25¼ solvaio de la malnova tuberk111ino
.
O. Krajz .
Subhauta apliko de grandaj
dozoj de adrenalinoêe difterio. ( Terapeutisclte
Monatsltejte 1909 n-ro 8). Subhauta injektado

Eck e r t.

de adrenalino en grandaj dozoj estas bona
rimedo por rnalhelpi la talon de sa ngpremo
êe difterio. Tian kuracad on oni povas uzi
dum longa tempo sen malutilo por malsanu lo. Ôi helpas eê en plej gravaj kazoj
de la intoksikacio. Oni ensprucigas 2-3
kaj eê 4 fojojn dum tago po 2-3 c~ da adrenalino (1 : 1000). La plej bona efiko venas
post 1-2 horoj post injekto. La efiko dauras 7 horojn. La injektoj estas dolorigaj.
Ne estis rimarkataj aliaj flankaj aperoj, nek
O. Kraj z.
lokaj, nek generalaj.
E. Schwarz.
Pri kuracado de akuta
enterito. ( Centralblatt für gesa mmte Therapie
1909 n-ro 3.) La autoro dum lasta tempo

ofte uzis la rimed on de Stumpf, konsistantan en tio, ke oni domas al malsanulo
100-1 50 gm. da argilo el}_0,5 litro da
akvo . La formiganta fluidajo devas esti
trinkata rapide au almenaü dum plej mallonga tempo. Tiu êi kuracmaniero donis al
li bonan sukceson en kazoj de akuta infekto
de digesta kanalo, êe lakso de infanoj, êe
akuta stomak intesta kataro kaj êe kolojnito
hemoragia kun altigo de temperaturo.
O. Kraj z .

Airurgio.
Achard, Ra 111o n d kaj B é n a rd (Parizo). Ago de anest eziigiloj sur leukocitaj ecoj.
(Soc . méd. des hop. 19. nov. 1909). ln vitro

stovaino kaj kokaino eê en tre malgrandaj
dozoj malpliigas tiujn, êi ecojn. Simile agas
!a vaporoj de etila hlorido, de etero kaj
hloroformo.
ln vivo, dum la intervertebra anesteziigo per stovaino la leukç_icitajecoj estas sensangaj; kontraue, la rahikokainizado en fortaj dozoj malpliigas grave la ago n leukocitan.
La generala anesteziigo per etila Îllorido faras nenian modifon; kontraue, la generala anesteziigo per etero kaj hloroformo
malpligrandigas notind e, sed mallonge, la
agemecon kaj konservemecon de leukocitoj.
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Tiuj observoj eble klarigos kelkajn akci- geco kaj hipertrofio de la uvulo, tusanta
dentojn, ritnarkitajn sekve de la generala la bazon de la lango kaj okaziganta senêesajn kaj tre malagrab lajn tusadojn .
D-ro L. j.
anesteziigo.
Antau ol eltranêi, oni devas provi mediR o b e r t - S i m o n kaj C h o d y (Parizo). Uzado ekstera de normala sero de êe- cinan ku.racadon, konsistantan en surmeto
valo (Soc. de tflérap. Nov. 1909) . La rezul- de solvajo de adrenalino 1/ 1000. La entirigo
tatoj antihemoragiaj, ricevitaj el la uzado momenta de la uvulo povas sufiêi por dede la êevala sero, estas pli bonaj, se oni . finitiva malapero de la simptomoj.
Pri eltranêo oni rekomendas fari gin je
aplikas la ekstrakton pulvorigitan !au la
sekvanta maniera.
la limo de la mukozo kaj de _la muskolaro.
êevala sango estas kolektata asepse;
Oni anesteziigas per solvajo de kokaino
oni gin lasas koaguli en loko malvarmeta; 1/ 100, enprenas la uvulon en polipotom ilon
la sero apartigita estas rapide sekigata mal- kaj premas progresive gis maksimumo. Povar me, en malpleno tre kompleta (kun ste oni malpremas kaj devas tiam tranêi
2-milimetra premo maksimume). La 6kstrak- per Jondilo en la sulkon, faritan de la fadeno.
to ricevita estas pulvorigata kaj konserCe tia procedo neniam okazas hemoravata, sirmita de malsekeco.
gio. Oni konsilas al la malsanulo, ke li n_uOni aplikas tiun êi pulvoron sur la tru sin per likvajoj kaj suê u glacieretoJn.
surfacoj sangantaj êe kazoj de hemoragioj, Se la tusadoj okazas pro papilomo de la
devenantaj el la hauto au ·mukmembrano, uvulo, oni povas agi samamaniere .
K- Badert.
au sekvantaj la forigon de dentoj, ankau
êe nazsangadoj kaj sur surfacoj bruligitaj,
Bai 11e t (Orléans). Airurgio de la stopost kiam oni senmikrobigis la regionon, mako. (Annales Médico-Cltimrgicales du Cenmalfermis asepse la fliktenojn, zorga nte pri tre. · 1909, ,i-ro 45). Konkludoj. - 1) Kiam
konservado de la epidermo kaj surversis persono, pli ol 50-jara, perdas apetiton kaj
sur ilin akvon oksigenitan duone malkon- malgrasigas, kiam konvena kuracado dum
centrigitan kaj poste akvon saligitan (10 por kelkaj semajnoj ne plibonigis la pacienton,
D-ro L. 1,
cento ).
oni devas konsideri lin kiel stomakan kankruC an t o n n e t (Parizo ). La optikajatro- lon kaj operacii laparot omie sen prokrasto.
fioj partaj êe rompoj de la malsuprode kraSe oni agos Jau tiu êi regu lo, la resanio. (R.evue de Chirurgie. Aoiît 1909). Krania nigoj definitivaj igos sufice oftaj. Ne estas
traumo, eê neforta, tusanta la orbitan ran- direble, ke la malsanuloj venas tro malfrue,
dajon au la antaila-flankan regionon de la la vero estas ke ili venas frutempe konsulti
kapo, povas êe negravaj simptomoj de rom- kaj generale la unua penso de tiu, kiu ilin
po de la malsupro produkti lezion de la ekzamenas iras al kankro; sed, ne trovante
optika nervo unu - au duflankan, eê iafoje 1 certajn signojn, oni ate_!1das la aperon de
aliflankan, dum la op '.ika nervo de la leziita iu simptomo (tumoro, kaheksio, hematemezo),
flanko restas sen difekto. Plej of e la lezio kiu certigos la diagnozon; sed la dub o mem
konsistas en fendeto de la optika kanalo. devas konduki al la operacio kaj ne la
La hematomo de la optikaj nervingoj akom- konstato de tumoro au de prokankra kapanas plej ofte la fendeton de la kanalo, heksio.
kvankam la fendeto povas okazi sen hema2) La pilorektomio estas plej ofte la sola
tomo kaj inverse.
R.. Badert.
operacio konsilinda.
La tuta kaj definitiva perdo de la viF. 1. Gramen i c k i. Pri aplikado de kodad o êe la vundita flanko estas tre ofta. largoloen cistitoj (R.uskij Vraê 1909 n-ro 44).
Jen gi okazas en la momento mem de la
El êiuj rimedoj, uzataj en kuracado de
akcidento, jen gi aperas iom post iom.
diversspecaj inflamoj de urinovojoj kaj de
Iafoje la vidado restarigas en la sek- diversaj urinsangadoj (ne rendeve11ai), la
vanta tempo.
plej efikaj estas la argentaj prepara joj kaj
Fine povas okazi atrofio dcfinitiva, sed el ili la argenta. nitrata. Sed iafoje eê tiu
parta,~ de la optika nervo.
êi lasta preparajo estadas senrezultata.
Cio êi vidigas, ke la prognozo pri
êar kolargolo estas argento en gelatena
vidado êe tiaj rompoj estas ofte tre grava, formo, estis supozende, ke gi montrigos
sed ofte ankau multe malpli grava, ol oni utila en la kuracado de la urinvojaj malsaD-ro L. j.
povus unue gin kredi.
noj. La autoro alpasis al provoj kaj la riPau I Riche z. Eltranêo de la uvulo(La cevitaj rezultatoj superis êion atenditan. Jen
Clinique 1909, 11-ro 40). Operacieto, farota kelkaj ekzemploj.
kiam dauras funkciaj malordoj pro trolon1) I. S., 35-jara eniris la sanigejon la
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20/III 1909. De 3 monatoj li suferas je ofta
kaj doloriKa urinado. En anamnezo drinkemeco kaj hronika uretrito. La urino estas
mall<lara, acida, sen albumino, k~j sen gonokokkoj; la centrifuga precipitaj o enhavis
multe da pusaj globetoj, vezikajn kaj uretrajn epiteliojn. D~m 10 tagoj oni lavetis la
vezikon per solvajo de argenta nitrata, sed
la plibonigo estis tre malgranda; la urinadbezon o restis ofta kaj la veziko povis enteni ne pli, ol 50 k. cm. De la 1/IV kuracado per kolargolo. Rapida kaj evidenta plibonigo. Post unu semajno la cistoskopo,
kiun antaue enkonduki en la vezikon estis
neeble, montris sole hiperemion de la urinveziko. La plibonigo daürigis kaj la 20/IV
la malsanulo for_lasis la sanigejon; la urinado estis normala kaj sendo lora. En la urino
restis nur uretraj fadenoj.
2) V. 1., 55-jara, eniris en la sanigejon
la 4/IV 1909. De 5 jaroj li suferas je uretrito; kelkajn fojojn ekzistis akuta retenigo
de la urino, kiun oni ellasis per katetero.
La plendoj estas: oftaj kaj dolorigaj urintenesmoj. Pusa kaj alkalia urino kun 5°/ 00 da
albumino. La renaj regionoj estas sendoloraj. Cistoskopado: hiperemio de la vezlka
mukmembrano: la Lieutaud'a triangula kovrita per pusa surmetaio, stopan ta la apertu ron de la maldekstra uretero. Kuracado per
kolargolo dum 2 semajnoj. La plibonigado
de vezikkataro progresis rapide. Cistoskopad o post semajno: hiperemio de la mukmembrano estas multe pli malgranda; la
pusa surmetajo malaperis; la aperturoj de
ambau ureteroj estas liberaj. Post 2 semajnoj la malsanulo lau sia deziro forlasis
la sanigejon. Li urinadis sendolore kaj plentage nur 7- 8 fojojn.'
3) S., 50-jara, malsana de 4 monatoj. Urinas kun doloro tage êiujn 11 12 horojn, nokte
3- 4 fojojn. La urino estas malklara, acida.
Cistoskopado: ne tro granda, êie egala pligrandigo de la prostato, kies rand oj prezentas neregulajn Iiniojn: la tu tan Lieutaud'an
triangulon kovras elkreskajoj de la mukmembrano, kovrantaL la maldekstr an ureteron;
samajn elkreskajoj n oni vidas ankau sur
la mukmembrano de la prostata parto de
veziko; la tuta vezika mukmembrano estas
treege hiperemia. Lavetado kaj kauterizado
de la mukmembrano per argenta nitrata rezultigis nur tre malgrandan plibonigon. Sed
post 8-foja enversado en la vezikon po 60
cm 3 da 1%- a solvajo de kolargolo (100 cm3
la malsanu lo ne toleris) la urino farigis preskaü tute travidebla kaj la malsanulo komencis urinadi multe pli malofte kaj tute sendolore.
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4) kaj 5) 1. M. kaj S. A. eni_ris en la
en aprilo de 1909. Ce ambau
malsano de pulmaj apikoj, tuber;kulozo de
renoj kaj de urinveziko. Kuracado per sublimato (1 : 10.000-1 : 2.000) kaj per karbolacido (3%) restis sensukcesa. Kuracado
per solvajo de kolargolo ankau nenion rezultigis: nek faciligis la subjektivajrr plendojn,
nek plibonigis la objektivajn aperojn. Estis
farita superpuba malfermo de la urinveziko_.
6) P. 23-jara. En estinto tuberkulozo de
la urinveziko kaj de la dekstra reno. La 3/III
1909 la reno estis forigita. Stato estan ta:
oftaj kaj dolorigaj urintenesmoj; la urino
estas iom malklara, tuberkulozajn bacilojn ne
enhavas. La enhavo de la urinveziko atingas nur 15-20 cm3 • Kuracado per sublimato (1 : 5.000) rezultigis nenian plibonigon
kaj eê pligrandigis la dolorojn. De la 23/IX
1909 kolargola kuracado. Jam post 3 tagoj
la urinado farigis pli malofta kaj la dumurinadaj doloroj pli mildaj; en la vezikon oni
povas enigi 50- 60 cm3 da varma borsolvajo. La kolargola kuracado daurigas.
7) 1. B., 45-jara. Abunda hematurio; 2
mamilformaj tumoretoj sur la fundo de la
urinveziko. Alterna kuracado per kolargolo
kaj argento nitrata. La hematurio êesad is
pli rapide kaj la Aurino restadis pli longe
sen sanga almiksajo post kolargolo, ol post
argenta nitrata.
8) U., 62-jara. Treega urinsangado dum
2 monatoj. Kutimaj rimedoj restis sen sukceso; cistoskopado estas neebla. Post unu
semajno êiutaga lavetado per kolargolo haltigis la hematurion. Ebliginta cistoskopado
montris pligrandigon de la prostato sen ia
neoplasmo.
l ajn Sekve
ko~argolo montrigas favora agan to
preskau en êiuj inflamoj de urinveziko, se
nur la malsano atakas sole la vezikon. Se
tamen krom urinveziko samtempe estas malsanaj renoj (4, 5, 6), tiam la resanigo de
la veziko estas atingebla nur post anta ua
forigo de la malsana reno (6). Krom tio,
kiel sanghaltiganto en urinvezikaj hematurioj, kolargolo devas okupi laAunuan lokon
inter êiuj argentozaj preparajoj.
La autoro uzas l % - an kolargolan
solvajon. Post antaüa Aellavo de la urinveziko per 3% borsolvajo li env~rsas en g'in
100 cm3 da 1°lokolargolsolvajo, kiu restas
tie, gis kiam la malsanulo devas urini. Kompreneble, se la urinveziko tian kvanton
3
1 (100 cm ) enteni ne povas (kazoj 3-a kaj
6-a), oni kontentigas je pli malgrJnda kvanto.
1 sanigejon

l

Dro !. Oelibter, Zarnosé.

voêo

26

DE K.URACISTOJ

Stomatologio.
, N.. A. Asta Î1off. Pri patogenezo de
1a dentradikkistoj.(El la patologia-anatomia
f~½P,~e la imp eriestra instit uto por ekspenmenta medicino en Peterburg o). (Deulsche
Monafss .chrift für Zalznheilkande, 1909, n-ro
9 kaj JO). Laù siaj esplo roj la aùtoro alve_
:nas al la jenaj .k onk ludoj.
•1) Elirpunkto de la epitelia · tegaîo de la
in terna ~urfaco de dentradikkisto j estas en
plej multe da kazoj la restaJoj de embria
epiteli o1 trovataj êiam en la periodonto.
2) Al la disv olvi go de la dentradikkistoj
antaùiras la apero de enkapsuli gitaj granulo moj en la periodonto, ki uj estas trakreskitaj per embriaj epiteliaj striaj. ·
3) Tiuj êi epitelihava~ntajradikgranulomaj
estas kansekvenca de hronika hiperplastika
periodant itô. Ili facile transfortn)gas en kistojn, plej ofte sekve de pusa ekmoligada
de la or igina kisto kaj iafoje sekve de degeneraj aliigaj , (muka degenerado) de la
êeloj de la epiteliaj striaj .
4) La granulamojn, enhavantajn epitelion,
,Jau tiu êi vidpunkta ani apenaù pavas konsid er,i kiel kist ojn, kiuj ne ankaroù atingis
sian plenan disvolvi gan. Estas multe pli
· guste konsideri ilin kiel apartajn inflamajn
neoplasmajn , ki uj facile aliform igas en kistojn.
5) La dentradikkistaj plej ofte estas ,,unilokularaj ", kvankam ili ne malofte naskigis
sekve de kunig o de kelkàj kavoj.
6) · La kreskema de la dentradikki stoj
generale ne estas troa, pro kio ili atingas
malofte grand ajn dimensiajn, precipe êar ili
afte elpusas, fermante fistulojn , kiuj eligas
la pusan en la buskavon.
7) La epiteli a, kiu tegas la kavan de la
dentradikkistoii estas ordinare palimaiia kaj
arangita en kelke da tavoloj; êe multe da
kazoj gi estas konstruita laù la tipo de la
Malpighi'a epitelio, pr ezentante ne malorte
signajn de degeneraj sangaj, el kiuj plej
ofte, estas observataj la muka degenerado
kaj la karnecigado de la epiteli aj êeloj, kiel
ankaù la formi gado de epiteliaj bulb oj .
~) ~a dentrad ik kistoj aperas en plej
multaj kazaj supre de dentra-dikaj kun nekrqza dentpulp o kaj enhavas nek dentajn
nek ties partajn.
9) ·La dentradikki stoj pavas atrofii spontanee; ilia kavajo ab literas êe ti o gis fendeta, apenau videbla, dum la epit eli o,
teganta la kist an, r estas kanservata kaj kunigas tiaokaze kun la gingiva epitelio , post
kiam okazis pl.ena atrof io de la alveolo kaj
resarbigis la radika, travigi nta en gi. En
ali aj kazoj tiuj êi kistoj prezentas progresivan

kr eskadon eê past forigo de tiu dento, êe
kies radiko ili esfis formigi ntaj.
10) Inter 98 makzelp artoj, kolektitaj de
la aùtoro el kadavroj kaj enhavantaj gangr enajn dentradikajn, li pavis observi en 36
kazoj epiteliajn radikg ranulomoj n, dum êe
la aliaj JO kazaj en la periodanto trovig is
nttr restaîoj de embria epiteli o.
D-ro KLeider.

Ginekologio kaj obstetriko.
F e I i k s Fr an k e. Nova metodo de intraperitonea mallongigode la ligamentojrondaj (fixatio li gamenti rotundi retr auterina).
(Z entralblatt für Oynii.kologie 1909 n-ro 48).
Malgrau la granda nombra da proponitaj
gis nun metodaj pri kur aco operacia de
utera retrafleksita, neniu kontenti gas êiuj n
postulojn. La aùtoro propanas l a sekvantan
1 novan metodan. Per streêo de la utera maldekstren streêigas la dekstra li gamenta vasta, en kiu la aùtoro faras aperturon je ¼3 cm. flanke de la utero kaj je 1- 2 cm.
malsupre~de la lig amento ro nda. Tr a tiu êi
1 malfermajo li trametas lig. rondan de antaue
malantanen kaj la faritan mason alkudras
al la posta pariet o de la utero. La samo · farigas ankaù en maldekstra flanko. La aùtaro
operaciis per tiu êi maniera 17 fojojn kun
plena sukceso kaj neniam vidis malbonajn
sekvojn.
D-ro j. Kr enicki.
S. 0 a t t s c h a I k (Berlin o). Al desinfektadô de naskantinoj
. (Zentralblatt für Oynii.kologie, 1909 n-ro 47). La aùtoro ' vanncge propanas êe êiuj naskantinoj derazi la
harojn de seksaj arganoj, kiel tio êi estas
farata êe êiuj aperacio j ginekalagiaj . La haroj de seksaj organoj povas esti sidejo de
malsanigemaj bakterio j, kiuj tr e facile êe espl orado de la naskantina aù êe operacia
akusa eniras en la vaginan kaj povas elv aki infektan.
D-ro J. Kr eniclû.

Malsanoj hautaj.
U. Mac u u ra (Kioto ). Pri enirpordego
de shistosomo japonika. (Kiota medicina
]nmalo, 20 . Oldobro 1909). La pasint an someron d-ro A. Fuzinami, profesora de patol agio en imp eri a univer sitat9 en Kia to,
fame konata kiel eltrovinta de shistasamiaza
japonika, pruvis per eksperimento sur bestoj,
ke la parasitoj de tiu màlsano eniras preskau êiam tra la hauto. Samtempe similan
rezultaton ating is d-ro U. M ac u u ra, prafesoro de dermatologio en tiu sama univer1 sitato, kiu ankau fer vore esplaradi s la mal-
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sanon. Li iris jam 2 fojojn en Nakacumuran de. Bingo-provinco, kiu estas tre fama
pro la parasitozo kaj por pli bone esploradi, li restis tie de la 16-a gis 27-a de
junio, pre'"!.antenur bone bakitajn au kuiritajn nutraj ojn kaj va dante ofte por nudaj
piedoj en marêaj lokoj. La 20-an de junio
li trovis la karakterizan inflamon de la
hauto je la maldekstra kruro kaj la sekvintan tagon je la dekstra. Post mezo de julio
laceco kaj svita hipersekrecio okokazis kaj
la 1-an de septembro li unue trovis ovojn
de la parasitoj en siaj ekskrementoj kaj
poste êe la simptomoj de malbona sentado
kaj premo en la regiono de la skr:obikulo
kora li farigis tute malsana pro shistosomiazo.
Per tiu êi esplorado la profesoro pruvis, ke la dermatito estas la unua simptomo
de la malsano kaj ke la paras itoj povas
eniri per la hauto de homo egale, kiel êe
S. Yamasa!li.
besto.

Pediatrio .
M e ê n i k o v (Parizo). Etiologie de la
infana lakso. (Aca d. de méd . 23. nov. 1909) .
La infana lakso estas malsano infektdevena,
kies bakterio estas la tiel monata ,,proteus".
La kulturajo de tiu êi mikrobo, aplikata al
kuniklidoj kaj simpanzidoj, aperigas malsanon, similan al la seka Îlolero homa.
La infanoj estas infektataj de sia êirkauant aro. Proteus'o enestas somere en
homaj ekskrementoj. Oni trovas gin grandare sur la surfaco de la sa lato, vinbero
k. t. p. kaj sur la krustoj de fromago, el
kie la musoj gin transportas .
Do, por eviti la infanan lakso n, la êirkauanta ro de la infanoj devas zorge purigi
al si la manojn, la legomoj kaj fruktoj, mangotaj krude, same kiel la krusto de fromagoj, devas esti senmikrobiga taj per varmo.
D-ro L. J.

Farmakologio.
A. V o s k r es en s k i j. Stovaino ( eksperimentoj kaj klinikaj observoj). (Terape vfiêeskoje Obozrenije. 1909, n-ro 17). La autoro
dum 4 jaroj laboris en laboratorio kaj malsanulejo, ekzamenante stovain on, kiel anesteziigilon. Stçva ino estas unuafoje preparita
de la franca hemiisto Fourneau, kiu, laborante en la unua Îlemia instituto en Berlin,
prepa ris sint<:_ze
tutan vicon da anesteziigiloj
de d i met i lkaj inter ili h I o r h i d raton
am i d o - Q n z o i 1- p e rit a k o I o, kiu estis

21

nomita stovaino. La rezultatoj de la laboroj
de la autoro estas plej favoraj pçr la nova
rimedo kaj li rekomendas gin al hirurgiistoj
por loka anesteziigo. Li faris 116 eksperimentojn sur bestoj kaj 924 operaciojn kun stovaino, kiel loka anesteziigilo. Por ranoj la
mortiga dozo estas 0, 03; sekve stovaino
estas trifoje malpli venena ol kokaino. êar
stovaino influas sur periferian vazomotoran
aparaton kaj tial aperas mallevigo de sangpremo, la autoro donas por subhaüta injekto stovainon kune kun kelke da gutoj da
k. c.,
adrenalino. Li injektas 10-15-20
t. e. gis 0,2 da stova · 10, vidante nenian eê
plej malgrandan signon de intoksiko. La
autoro konkludas, ke stovaino prezentas tre
valoran akiron por Îlirurgiisto pro jenaj
kauzoj:
1) Ekstre me malgranda veneneco kaj
manko de flankaj okazoj êe ordinare uzataj
dozoj.
2) Baldaua sendolorigo eê de brulumitaj
histoj.
3) Sufiêa daure.co de la efiko.
4) Manko de sekvan taj sangfluadoj kaj
hiperestezio.
5) Ricevebleco de tute sterilaj so lvaîoj
eê sen boligado, dank'a l baktericidefiko de
stovaino.
6) Piena ebleco anstatauigi kokainon per
malpli venena stovaino dum kuracaq o de
kelkaj nervaj kaj internaj malsanoj (ishiaso,
gastralgio, varikoj de la anuso k. c.) kaj ankau en rino-oto-laringologio, stomatologio,
kaj oftalmologio.
7) La preferindeco de stovaino antau
kokaino dank'al gia rilata malkareco.
O. Krajz.
A. Ka k ovs k i. Pri la influo de Peruvia
balzamo sur renojn. (Terap evtiêes!wje Obozrenje 1909 1i-ro ,20). P ost longa litera tura
esploro kun sciajoj, en kiaj okazoj oni uzas
P eruvian balzamon, la autoro detale priskribas siajn eksperimentojn sur sep hundo j,
al kiuj li enigis balzamon trimaniere: en
sango n, per buso, kaj sub hauton. La rezultatoj estis jenaj. La balzamo eligis per renoj
nur post enigo en sangon de 0,35 por kg., sed
gi eligis tre malrapide kaj t~te ne difektis
la renojn, kio rezultas el la hemia esploro
de urino kaj mikroskopa esploro de renoj,
kvankam al la hundo estis donitaj dum
68 tagoj 836,0 gm. da balzamo. Post enigo
per buso de 0,5 por kg. jam en la sekvinta
tago la urino enhavis balzamon kaj post du
tagoj aperis albumino, hialinaj cilindroj, eritrocitoj, sed baldau la renoj alkutimigis al
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la balzamo kaj albumino malaperis.
êiuj ·
Bibliografio.
eksperi .mentoj montris, ke malpli malutila
·uzomaniero de . balzamo estas la envejna,
Bu r w in k e 1. La kormalsanoj,iliaj kauplej malutila la perbusa.
zoj k~j kontraubat
alo., -E?perantigis
d-ro
O. Krajz.
Kun s cher t. Berlin, Mailer & Borel 1909.
Mi skr ibis foje al prof. Dor, ke Jau mia opinio ni kuracistoj devas ko111ence esperanDEONTOLOGIO.
tigi popularajn medicinajn '(erkojn, êar la
Prof es i a se k r et o. Inter la êefurba · nombro de perfektaj kuracistoj esperantist9j
.(Sofia) distrikta jugejo kaj administrejo de ne estas ankorau sufiêe granda, :POr garanti i
la tiel n·omata ,,Patrina domo" (por naskanal medicina . eldonist o materialan sukce so n.
_tinoj) okazis tre interesa konflikto. La jugejo
Tiun konvinkon mi havas ankorau hodiau
invitis la adm inistrejon . de ,,Patri na domo", ' kaj tiai mi satas la entfep renon de la se ke la lasta prezentü en la jugejon la ,, mal- kreta konsilano d-ro Kunschert en Wiesba gojan folion" (liston) de la pacientino Z., . den, kiu en tre · korekta esperanto tradukis
êar gi estis ·necesa, kiel dokumento êe ju- . la popularan verkon de d-ro ~urwinkel,
gado en unu krima afero. Tamen la admikonata kuracisto en la fama banloko Nau .nistrejo de ,,Patrina domo" decide rifuzis heim. La traduko estas farita Jau la 12. germana eldono; tradukoj angla kaj rusa apeplenumi la deziron de la jugejo, motivante
sian rifuzon per la devo de profesia sekreto.
ris jam antau longe. La libro pr itraktas en
La dèmando estis a1sendita de la jugejo al populara maniero la korrrialsano1n, donante
la .êefa sanitara oficejo en la regno, Supera
tre k onvenajn vivkonsilojn. La ko rmalsanumedicina konsilantaro, kiu ankau konsentis
loj trovas en tiu êi libro konsolon kaj tran kun la op inio de l'administrejo de ,,P atrina
kvilig on, la kuracisto rememorigas je bonaj
domo", substrekante la devon de profesia
preskriboj por s·iaj pacientoj. Tial ankau la
sekreto. La jugejo tamen ne kontentigis per libro gis nun tre disvastigis kaj disvastigos
la opinio de la Supera medicina konsilan - nun en la tuta mon do dank' al la espe ran ta
taro kaj estas preninta de ci don, ke la lingvo. Ni kun gojo sa lutas la hirundon de
demando
es tu prezentita al la respektiva
p op ula raj medicinaj verko j en esperanto kaj
h1inistrejo . La demando estas tre interesa
pensas, ke gia sekvanto devas esti unu el
kaj unu el la plej gravaj en la regiono de la multaj b ona j p op ularaj libr etoj pri tuber~
kulozo. La traduko de ,,la kormalsanoj"
la kriminala teorio kaj praktiko. Mi atendos,
kiel oni decidos la demandon kaj ald one estas vere klasika . kaj oni legas la li breton
_komunikos pri gi al la legantoj de ,, Voêo
kun plezuro. Tio sufiêas, por akcenti la mede K uracistoj ".
riton de d-ro Kunschert, jam • bone konata
al la legantoj de ·,,vofo de Kuracistoj".
Penko Petrov, ja,itbol (Bulgarujo ).
D-ro Fels.

KRONIKO.
Pro Novjaro 111 ncevis de multaj legan toj bondezirojn, por kiuj ni dankas, dezirante reciproke al êiuj amiko j de nia jurnalo êian prosperecon .
Pro la jubil eo de d-ro Zamenhof kelkaj
legant oj send is al ni s iajn fotografajojn,
kiujn ni kun qiaj bonde ziroj ekspedis al · la
jubileulo. Responde ni ricevis de d-ro Zamenhof leteron, per kiu li dankas al êiuj
bondezirantoj.
En ,, Oficia la Gazeto Esperant ista " estas
publikigita la jena komuniko :·
,,Okaze de la kvindeka datreveno de
mia naskigo mi ricevis grandegan multon da
bondeziroj en . plej diversa formo: telegra mojn, leterojn, postajn kartojn, gazetajn _~artik olojn, librojn, manuskriptojn , fotografajojn

k. t. p. êio êi tio profunde min kortusis
kaj mi tre de zirus espri mi al êiu gratu linto
aparte mian plej koran dankon;
sed bedaurinde tio estas por mi fizike neplenume bla. Ti a l oni volu pardoni min, ke, anstatau respondi apa rte al êiu persono, a ü almenau al êiu gaieto, socie to, a(1 grup o, mi
esprimas mian plej profundan dankon al
êiuj kune per êi tiu publika letero. La gazeto j es perantistaj faros al. mi grand an kompl ezo n, se ili publikigos mian dankon. Varsovio 20 . XI!. 1909 . L. L. Zamenhof".
En ,,New York Medioa l Journal"
(18
d ece mbro 1909) ape ris denove artiko lo pri
esperanto, verkita de nia kunlabo ranto d-ro
Millican.
,,Japana Esperantisto"
(1909 o ktobro)
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sciigas, ke en la monata kuraci sta revuo
Ôenerale ni povas diri, ke estus malfa,,lji Gep o" en Toki o (9-a numero III volu- cile elserêi pli aktualan, pli interesan , pli
mo) ap eris artikolo, rekomendanta esperan- ardantan aferon por internacia enketo kuraton al kuracistoj. Multaj kuracistoj estas cista kaj se la enketo malsukcesus , ni jam
membroj de la Japa11a Esperantista Asocio. estonte ne havus la kuragon rekomenci
Krom la Iurnaloj francaj, cititaj en la enketo jn.
antaua numero; publikigis nian demandaron
*
*
*
pri mortpun o la ,,Médec ine moderne" (11
La redakcio r1cevis:
decembro 1909). Dank af la help o de francaj j urnaloj medicinaj, al kiuj ni tie êï kore
Gvidfolio tra Davos, eldonita de la
dankas, · la enketo ekinteresis francajn kura- tiea Esperanto-Klubo.
cist6jn. Ni ricevis la se kvantajn resp ondo jn
· Es p e ra nt a b i b I i o tek o internapri la enketo, fr a nc e skribitajn: 1) d-ro ci a. N-ro 7. El dramoj, tradttkitaj el gerLefevre (Bruselo) 2) d-ro Jules Felix, pro- mana lingvo de d-ro L. L. Z am en h of.
fesoro de la nova universitato, (Bruselo) Fragmentoj de lfigenio en Taurido de Goe3) d-ro Chavigny, jug'eja •kuracist o (Parizo) the kaj de La Rabistoj de Schiller. N-ro 8.
4) d-ro Balmoussi ères '(Hyères) 5) d-ro El komedi oj, espérantig itaj de d-ro L. L.
Maurice Roy (Parlzo) 6) d-ro Charles Vidal Zamenhof.
Fragmentoj el La Revizoro de
(Castres) 7) d-ro G. Olivier (Parizo) 8) d-ro Gogol kaj el Georgo Dandin de Molière.
Laport e (Parizo ) 9) d-ro Georges Weber
Kanto de l'ekzilo. Poezio de Gon(Ôenevo) 10) d-ro Willette (Parizo) 11) d-ro
Manheim er Gommes (Parizo) 12) w__.
Sayle çalves Dias . Espera nta Traduko de Fr. W.
de Oli(Parizo) Al la publikigo en polaj jurnal oj Lorenz. Muziko de Querino
medicinaj ni suldas la sekvantajn resp ondojn ve ir a.
en p o I a lingvo:
Ni laboru. Himno Esperantista, speciale
13) d-ro Bogdanik (Krakov) 14) d-ro dediêita al. esperantistinaro de Guaratingueta.
Mc:tczka (Krakov) 15) d-ro Kadyi (Jasto).
Poezio de J. B. Mello Souza. Muziko de
El la esperantistaj
rondoj alvenis C. Q u e r i n o d e O I i v e i r a.
bedaurinde nur unu detala respond o de 16)
D-ro Ad. Nic o I as. La langue interd-ro Gelibter (Zamosé) kaj du neargumen- nationale. Sabirism et sémantisme au p oint
titaj opinioj: 17) d-ro Briquet (Armentières) de vue mnemonique.
kaj 18) d-ro Brossard (Laprairie).
A. P ort a I u pi . La langue française
Tio êi estus vere granda fiasko por
universelle.
esperant o, tial ni pr o k rastas
den ove
Niels R. Finsen.
Pri komba to kontre
1a te m p I i mon por alsen dad o de respondoj pri la enketo gis la 1-a de junio kaj lupus vulgaris. Tradukis Gunvar Monster.
alvokas êiujn samideanojn kuracistojn partopreni en gi. Dume ni notas, ke preskau
Kalendaro kongresa.
êiuj supre cititaj francaj kuracistoj pledas
p or mortpuno kaj êiuj tri polaj kuracistoj Ma j o. 30-2 j uni o. IX. lnternacia kongreso
pri logejoj. ·Wien.
k o n t ra u mortpuno.
Cetere la demando estis ankau pritra- Au g u s t o. 2- 7. III. lnternacia kongreso por
ktita en politikaj gazetoj. Ni trovis traduhigieno lerneja. Parizo.
kon de nia demandaro , en . polaj êiutagaj
Sept
e m br o. 10-14.
II. lnternacia kongazetoj kaj él eksterlando oni alsendis al
greso
por
malsanoj
industriaj.
Bruselo.
ni la hispanan . gazeton ,,Germinal" (Vigo),
kiu publikiginte la demandaron sin deklaras 0 kt o br o. 1. IV. lnternacia kongreso pri
kontrau mortpuno.
1
zorgo al la malsanuloj mentalaj. Berlin.

NEKROLOGIO.
Profesoro1. HermannBaas.
La 10-an de novembro 1909 mortis en
Worm la medicinkonsilanto profes oro d-ro
I o h. H e r m an n Baas, atingint e la agon

de 71 jaroj. Ne nur tial, ke li estis kunlaboranto de ,,V. d. K.", sed ankau ke la mortinta kolego guis mternacian satatecon, kicl
konata verkisto de la medicina historio, sajnas deca dediêi kelkajn vortojn al lia mcmoro. Granda malfeliêo, kiu trafis lin, estis
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decidiga, por la vivoverko do tiu êi eminentulo.
Kiel simpla landkuraci sto Baas malsanig-is je grava malsano de la mijelo; sekve
nun jam de 36 jaroj li estis kondamnita pro
paralizo de la kruroj sidi sur seg-o. Dum
tiu êi tempo li praktikis speciale kiel okulisto, sed ku.n granda fervoro studadis la
fontojn de la medicina historia. Baas eldonis 1876 la dikan libron ,,Resumo de la historia de la medicino . kaj de la kuracanta
profesi o" 1). Per tiu êi eminenta verko li
tute rapide ricevis placon en la plej antaüa
vico de la medicinaj historiistoj. Poste (1889)
la amerika kuracisto H. E. H a ,n d e r s o n
kune kun la aütoro larg-igis la libron, eldohante en New-York anglan stradukon sub
la titolo : ,,Outlines of the ·history of medicine". En tiu êi eldono la profesia historia ,
al kiu Baas dediêis sian precipan interes on,
trovis ankoraü pli grandan konsideron, ol
en la unua. La lasta pli granda verko: ,,La
historia evoluo de la kuracista profesio "
estas eble la plej matura laboro de la majstrô de sia Scienco. El la diligenta plumo
de la mondkonata aütoro cetere fluis amaso
da popularaj artikoloj kaj verketoj, ni nur
nomas la grav.an verketon ,,Harvey", eldonitan okaze de la 250 datreveno de la naskig-o de l'eltrovinto de la sangcirkulado. Ke
medicino, la plej nobla profesio, estas la
plej bedaürinda metio, Baas jam tre frue
ekkonis kaj siatempe li bonvole min treege
avertis ne ekpreni tiun êi profesion, sed
sen sukces o. La sorto komisiis al mi la
bedaiirindan oficon, êeesti kiel senforta helpisto la lastan suferigan malsanon de la .ku') ,Orundriss der Geschichte der Medicin und
des. heilenden Standes".

= ~~

racisto de mia infaneco, de mia patra amiko, kies memoron kune kun mi lia granda
klientaro kaj amikaro êiam benados.
Worms, decembre 1909.
D-ra Karla Bri egleb.

r

0-ro HenrikoAdler.

La 27 de novembro 1909 mortis en Wien
d-ro H e n ri k o Ad I e r, êefredaktoro de la
Wiener medicinische Wac/zenschrift 1) kaj de
la Manatsclzrift jür Gesundheitspjlege 2) unu
el la plej fidelaj konsilantoj kaj amikoj de
la kuracistaro. D-ro Adler estis viro de universala klereco kaj plej eminenta konanto
de la aüstriaj sanitaraj leg-oj, ord onoj kaj
kortegaj dekretoj. Amante la profesion kaj
staton de kura_çistoj, li dediêis sian tutan
forton al la sciencaj, socialaj kaj humanaj
institutoj de la kolegaro.
Li estis en la estraro de multaj kuracistaj asocioj kaj gajnis estimon de êiuj
kolegoj, eê de politikaj kontraiiuloj, per sia
senlaca laborado por la honoro, indeco kaj
bonfarto âe la kuracistaro.
Grandan meriton li akiris per unuigo
de la germana faka gazetaro kaj en organizado de aüstr iaj kuracistaj Cambroj. Por
liaj entute grandaj meritoj li ricevis la ordenon de imperiestro Franciska Josefo 1.
La plej bela rekompenco por li êiam
estis· la amo kaj estimo de liaj kolegoj,
kiujn ili montris ankaü per la eksterodinare
multnombra partopreno en lia funebra konDra Sos.
dukto.
A

·') Vien'a med. semajna gaz.
2
) Monata gaz. por higien o.

La-indiko_j por la ,,Farina lactea Henrici Nestlé'i". 1
.ê E

I N F A N O J:

Kiel nutrilo
êe suéuloj, se pro nesufiêa sekreciado de la lakto la sistemo
de duoblaAlakto (allaiteme n( mixte) estas aplikenda. Ce arlefara
nutrado. Ce ablaktacio . - Ce nesufiê a nutra stato de pli grandaj infanoj (anemio, konstitu cionala malforteco).
Kiel kuracilo
· êe ·dispepsiôj kaj gastro- int estalaj kataroj, specialàîo êe tie l 110mataj ma\util9j pro laktonutrado (Milchpahr -schaden : Keller kaj
Çzerny) . - Ce enterito foliJ!"ulara. - Ce diatezo spasmofila. Ce diatezo eksudativa. - Ce pe rtur bacioj de la nutrado êe suêuloj, flegataj en institutoj : hospitalismo, sepso kun gastrointestinalaj simptomoj (Fischl), malsanigoj pro tr oa amas igo de suêuloj.

I

êE PLENKRESKULOJ:
Kiel dietetika nutrilo
êe konsumantaj malsa noj de la
orga nismo, kiel dietn utr aJo, spa ranta alburrienon kaj formanta
adipon . - Ce malsanoj de la digesta kanalo, kiel diet nutraj o,
facile asimilebla kaj plene reso rbebl a. - Kiel nutrilo sen su bstanc oj ekstrakti vaj. Arteriosklerozo. - Specialaîo en la nutraqo de maljunul oj (Lappon i).
Ce malsanoj de reno, sufero j de
urinveziko, diatezo uratika.
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KOMUNIKAjOJ
La voêdonado fermila la 14-an de januaro 1910.

66

Sume enspezoj .
Elspezoj:
Vocdoniloj
5·Postelsp~zoj 4·-

. ..

. 9

D-ro /vlillolajslli

Kasisto de la T. E. K. A.

66

d-ro Dor (pr ezidanto)
Mybs (vicprezidanto)
.
Whitaker (vicp rezidanto)
Robin (sekretario) .
.
Mikolajski (kasisto)

63
54

66
66

La supre cititaj

Teka'anoj estas do elektitaj al la
es!raro.
, Krom tio ricevis voêojn:

Do c. Kabanov .
D-r o Thalwitzer
D-r o Si141ôvskij

1

1
7

Komisiita de la prezidanto fari la skrutinion,
mi publikigas la êi supran rezultaton -de la voêdonado kaj resemlas la voêdonilojn al la prezidanto.

D-ro Mikolajski.

Kalkulraporto de la kasisto
por la t empo de la 1-a gis 14-a de januaro 1910·

LISTO DE T. E. K. A.-anoj
kiuj pagis abonon kaj kotizon por 1910.

.A.

N

O N

11. Jarkolekto
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La 11-an de cleèembro ni ricevis de d-r o Fromageot pagon por 24 abonoj kaj, la li ston de 12
abonantoj por la jaro 1910; nome de s-roj : Milli can,
Oglesby, Hit a, Grodvo lle , Papsch, Badert , Vincelet,
Krupar, Rothschuh, Alkier, Legendre, Shallcross.
La l8-a11 de decembro alve nis aldo ne dua listo
de 12 abonantoj por 1909 kun postu lo, ke al
ili la arkolekto 1909 estu ekspedita, kion ni tuj
ple11umis. Tiu êi dua listo entenis la nomojn de
s-roj : Dolce!, Pirig y Pirig (êu ne erare skrib ita ?),
Jglesias, Palleja, Puig y Pais, Comoy, Vaucaire,
J\\asgrai1, Marsh, Grey, Cosinas (erare skrib ita anslata.1 Cosmas), Augier. luj el la lastaj pagis obonon al d-ro Fromegeot ankora!i anta!i kelkaj m~
11a
loj. Ili tonvol u ekskuzi la redak~ion êar la granda prokrasto en ekspedo de la jurnalo ne estas
gia kulp o.
La 13-a11 de januaro 1910 ni ricevis de d-ro
Fromageot pago11 por 18 abonoj de la sekvantaj
s-r oj: Plantier, Finck, Bernai, Vesoux, Algues , Corre!, Jenny, De Tiege, Saquet, Fromageot, Gianfra nceschi, Morris, Bidon Garkolekto 1909 kaj 1910),
Alezais, Dor (2 eksempleroj), Comoy.

Respondoj de la redakcio.

(D e la alsendita pago estas dekalkulata_i 3·60 .
kr. kie) abonpago kaJ la resto en kronoJ tie êi citita kiel enspezo de la kaso de T. E. K. A.).
1. D-ro Achintre 1·33. 2. d-ro Elmer E. Haynes t ·30, 3. d-ro A. W- Harrison 1 ·19, 4. d-ro Mikolajs1-1i t ·2u, 5. d-ro Sestakov 1·25, 6. d-ro Grjaz nov 1·25, 7. d-ro KopoSO\' J·25, 8. _fi-ro Linsic 1·25,
9. d-r o Portnjagin 1·25, 10. d-ro Sostak 1·25, 11.
d-ro Jakovlev 1·25, 12. d-ro Kerner 1·25, 13. d-r o
Boshouwers 0·90, 14. d-ro S. Krukowski 2·53, 15.
'd-ro Biscbitzky 1·40, 16. d-ro Maillard 1·65, 17. d-ro
Tuck ennan 1-20, 18. s-ino Podolskaja 1·47, 19. d-ro
Fels 1·20, 2~. d-ro Skalko" ·ski 1-20,21. d- ro Jouza 1·40.

estas ricevebla

. 27·97 kronoj

Restas en kaso: 18·97 kro noj

Ricevis voêoj n :
Prof.
D-ro
D-ro
D-ro
D-ro
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Elekto de la estraro.
Voêùoni s .

- ----------

L a r e d a k c i o r e s p o n d a s I e t e r e, 11u r
se la korespondanto
lion specia
l e pos t u I a s, a 1m e t a n t e i n t e r n a c i a 11 r e sp on d k u p on on por posta
afran ko de la
r es pond o.
D-roK. W. IDill ican en M os s g e i 1. La adresojn de s-roj Cosmas, Gray kaj s-ino Marsh alsend;s d-ro Fromageot la 18-an de decembro kaj tuj
ni elsendis al ili la jarkolekton 1909 konforme al la
mendo. Vian leteron ni ricevis la 8-an de januaro ,
do jam ne estas eble sin konformigi al Viaj deziroj.
La abono estas akceptata nur de januaro gis decembro.
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prezo de 1 Sm .= 2·40 kronoj

AACHEN.
(Aix-la-Chapelle , Aheno , Aquisgran ).

austriaj.

CHIRURGISCH
- UROLOGISCHE
PRIVATKLINIK

La tutan jaron mi akceptas en mian domon
banvizitantojn por kuracado fizika kaj dievon Dr. A. FREUDENBERG
tetika. lndikacioj : Guto, Reumatismoj, Malsanoj de l'haüto kaj de la sango
, de la nervoj, Berlin. W. Apostel-Paulusstrasse Nr. 12.
tropiklandajsuferoj.

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

D-ro E. Rothschuh
Kuraca Pensiono.

5- 2

Kuracejo por êiuj malsanoj de l' urinorganoj. - Operacioj je n;no, veziko, prostato,
urintubo, testiko k. t. p. Tri klasoj.
Prospekto Jau deziro.
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PAROLO PRI HIGIENO.
Oemando, kiu tre rilatas al la higiena
afero en tiu senco ke, kiam gi estas solvita, gi malebligas multon da malsanoj konataj, estas tiu, kiu koncernas la intestajn
funkciojn de la individuoj.
Lau vidpunkto malserioza estas la demanda iom petoleca; sed !au vidpunkto
serioza gi meritas atenton de la kuracisto,
kiu zorgas pri saneco de familioj kaj de
êiu individuo aparte, zorganta pri sia stato
fizika kaj morala, por estanteco kaj por
estonteco.
Unu vorto es primas la situacion: la
mallakso.
Konsiderante gin kiel efikon, oni devas
eltrovi la kauzojn por rimedi; konsiderante
gin kiel kauzon, oni devas studi la ·efikojn,
por eviti iliajn terurajn rezultatojn. Kiuj
estas la kauzoj de la mallakso ?
Oum infaneco kaj unua juneco gi estas
malofta. Pli poste la precipa kauzo estas
la senmovado. La personoj sidulaj, precipe
la oficistoj, estas preskau êiuj en tia stato.
La virinoj, kiujn la perkudrilaj laboroj devigas sidadi, estas ankau en tiuj bedaurindaj kondiêoj. Fine, la maljunuloj, êe kiuj la
intesto atonia jam ne havas movojn peristaltikajn, suferas ankau pro tiu plimultig-o de
kriplajoj.
Pro tio okazas êe la personoj mallaksaj:
manko de apetito, kormalsano au nauzoj,
pezeco en ventro, emoj al sangalfluoj, el kiuj
unu, tiu al la cerbo, estas precipe <langera.
Tiaj estas la kauzoj kaj efikoj fizikaj. Kiuj
estas la efikoj sur la spiriton?
Ili estas konataj. La personoj, suferanta j
pro tiu êi malsano, havas karakteron malgajan, êagrenigeman, incitigeman.
En komedio, êe la ,,Palais-Royal", nomita ,,Le Homard" (la Omaro), oni vidis
sinjoron malafablan, malagrablan, malkontentan pri êio, sargon por si mem kaj por
sia familio, igi subite afabla, êarma por êiuj,
fine, feliêa je la vivo. Kial? Tial, ke amiko
lia, kuracisto, lauokaze redaktinte recepton ,

nelegeblan, por ke li ne sin kompromitu,
donis gin al apotekisto inteligenta Jau êiuj
vidpunktoj, kiu liveris laksilon. Post la efiko
de la laksilo kaj la kutimaj tordigoj, en tia
c;irkonstanco, de la aktoro, la sang igo estis
okazinta. êu oni pavas montri pli bonan
studon de l'koro - pardonu ! - de l'homa
karaktero?
Ja, en privata vivo, vi êiutage renkontas
iujn el tiuj personoj malsanaj, maltrankvilaj,
konfuzantaj êiumomente sian familion pro
sia malbona humoro. Por ili ekzistas nek
rido, nek gajeco; kiam ili ridas, ili ridas
/lave, lau la vulgara esprimo. Estas la rebrilo de la galo, kiu amasigis en ilia intesto.
En publika vivo la malkontentuloj sub
iu ajn regado, la deziregantoj de neeblaj
progresoj, pri kiuj la ideo unua sprucis el
ilia cerbo malsana, kiuj ili estas? Mallaksuloj, plej ofte. Tiam, donu liberec on... al
ilia ventro.
Ja, estas la vortoj, kiujn diris, antau
kelkatempe, unu el la jurnaloj plej disvastigitaj : El êiu.j liberecoj la plej bona
estas la libereco... de la ventro; kaj pri kio
gi diris tian? Preciz_e pri la plej bona protektanto de tiu karega libereco, tio estas
pri niaj ,,Véritables Grains de Santé du
dr. Franck". (Veraj Grajnoj de Saneco de
d-ro Franck).
êar, ekzameninte la malgajajn rezultatojn de la mallakso, estas bone, ke oni konu
la rimedon. Neniu estas pli simpla, pli facila
por engluti, ol tiuj malgrandaj argentkoloraj
piloloj, kiuj ne pavas kauzi iuri tedon, sed,
kontraue, kauzas rezultatojn tiel mirindajn.
Pri tio, ni alvokas la spertajn atestojn
D-ro Franck .
de niaj klientoj.
P.-S. - Por provo, skribi al T. Leroy,
96, rue d'Amsterdam, Paris (France) kaj
estas sendita specimena skatolo, enhavanta
ses grajnojn.
En êiuj apotekoj, skatolo kun 50 grajnoj fr. 1·50; skatolo kun 105 grajnoj, fr. 3·

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

Nro 3.

MARTO 1910.

ln. Jaro.

A

VOCO
DEKURACIST
Monata revuo por internacia korespondado de ·Kuracistoj
Organo de ,,Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio"

(T. E. K. A.).
En rmaeca estas farta.

f\dreso de la redakcio kaj administracio:

Eliradas la 1-an de êiu monato.
Abonprezo jare: 1·5 spesmiloj = 3·60
kronoj austriaj = 3 markoj = 4 fran koj 3 silingoj = l ·5 rubloj = 0·75 dolaro.

D-ro Stefan Mikolajski

Lwow,Strato Sniadeckich

Nro 6

Austrio-Galici o.
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V. S o b o I e v. Al profilakso kontrai:i skarlatino
.
.
.
.
.
.
.
F o 11enfant.
La helpado de· rusaj virinoj dum kaj post la batalo de Mukden
Sven Hedi n. Kiamaniere Tibetanoj forigas la kadavrojn de siaj mortlntoj .

33
36

39

41
Interna medicùio. Hart. La efiko de fresa sangosero êe perbusa uzo . - Z a p p et. Pri epidemio de la Heine-Medin 'a malsa no (poliomijelito) en la jaro 1908 en Vien'o kaj en malsupra Ailstrio. W. 0 a I t. Du maloftaj kazoj de subita mort o pro nes uspektata kormalsan9. - L. Br au n kaj A.Fuchs.
Al la simptomatologio de kornei:irozoj. - Ra n d I e C. Rose n berger.
Ceesto de bac. de Koch en sango êe tuberku .lozo. - J e r es I a w. Kuracado de laringa tuberkulozo per kontrailtuberkuloza
sero de
Marmorek.
Aimrgia. Victor
Pan ch et. Asepsigo per jodo. - Chevrier.
La injektoj êirkailtrunkaj
êirkai:i la makzela nervo supra. - Sic a rd. La partoj de la makzela nervo supra alireblaj por injektoj.
Stamatologia. I. Sc h e f f. Pulponekrozo post subgingivala injekto de la ekstrakto suprarenala.
Oùre/wlogia ka} obsfetrilio. Pr us ka. Kiamaniere oni pavas plifaciligi la traboradon de la postvenant a kap eto .
fa}alsauaj lzai1taj lzaj veneraj. A. A. Ait r ovo.
La plej simpla rimedo trovi spiroheton pal an
en clisfrotajoj.
Farmakolagio. B. A. Bo g dan o v. Al la demando pri eligado de organika fosforo. - Fa I ta
kaj I oc av i c. Pri efiko de adrenali no êe diversaj aplikadoj kaj pri gia apero en urino.
M cdicino eksperùnenta. Ce b o ksar o v. Al la demanda pri eksperimenta arteriosklerozo. N. N . Sire 11ski. Al la demanda pri devena de hemolizinoj. - Laigne
l- Lavas
ton e. La hipertermio postmorta.
Kt·oniko •.
.
.
45
Koresponda10
J. .
.
46
Komunikajojde T. E. K. A.
47
Referatoj

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
san on difteri
·aj
in
hejmen,
traüdifteria
ero
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
êu
depacoaC1demi
litol a sio t rica",
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
sian konfidon; si kompata
al li en liaj
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
speco de êaroj
iradis vicoj da d vu k o I k i:l'i,
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
land o multlogata inter la plej mulAtlogataj
. batalo de Mukden, mi vizitis kun iu kuraTie, 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
helpantoj.
Sia rolo estis zorgi pri la tranêilaro 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)
Muhamed
Isa
tenis
dum
la da uro de la
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
alflug~s per pezaj batoj kadavroj per vulturoj havas entute - Jausiajn nest?i~ 19-i
de 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
'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 for0-. Krajz.
gis 85°/ 0).
1110, êar gi ja rekte devenas de gi kaj paa 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 leükoO. Kraj z .
citoj (fagocitozo).
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
tio devas esti klarigita.
D -ro S6s.
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,
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
klare.
O. J(rajz .

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.
en la stomakintesta kanalo.
D -ro 56s.
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.
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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.
En ,,Casopis lékarr,v cesk_1
·ch" aperis
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.
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fONDITA EN 1895

La plej enhavoriêa !

La plej malkara !

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

fr. (2 Sm)

abonprezo
.
P~

unu Jaro

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

Presa esperantista Societo, 33, rue Lacépède, Paris.

havigi al kuracistoj pagatajn deziratajn sciigojn el
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Progresojen la terapio de skoliozo
1
).

De d-ro M. Haudek
(Estro de la ortopedia apartajo de la I. publ. pediatria instituto en Wien).
La moderna ortopedio povas hodi~u
montri serion da rirnarkindaj sukces.oj. Ce
denaska kokso-luksacio, ce denaska piedo
vara, êe kontrakturoj kaj ankilozoj kaj êe
paralizaj deformigçj estas eble atingi helpe
de disponeblaj mehanikaj rimedoj, kiel ankau per sensangaj kaj sangaj terapiaj metodoj, bonegajn rezultatojn. Se la atento kaj
1)

Monatschrift

thoden 1. Heft 7.

für d. physik. - diat.

Heilme-

klopodo de modernaj ortopediistoj precipe
koncentrigis al êi tiu teritorio, kie speciale
uzado de operaciaj metodoj ebligas sufiêe
rapidan kaj evide11tanl'ezultaton, tamen ankau la kuracado de aliaj deformigoj registras multajn sukcesojn.
Fervora agado de la lastaj jaroj plibonigis ankau la terapion de skoliozo. Kvankarn la sukcesoj sur tiu êi kampo ne estas
facile atingeblaj, tamen mi povas diri, ke ni
faris ankau tie êi, speciale rilate al la tera•
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pio de la habituala skoliozo, grandan pason
antauen.
La fundamenton por racia kaj sukcesplena terapio liveras precizaj konoj de patologia-anatomiaj kaj etiologiaj rilatoj. Oum
la lastaj jaroj ili guste ricevis eminentan
akcelon per laboroj kaj intensaj studoj de
Albert, Nikoladoni, Lorenz kaj Hotta, tiel ke
ni nun ekzakte konas la sangojn, produktatajn per la sk olioziganta proceso.
Sed ankai:i pri etiologiaj demandoj speciale de la habitual a skoliozo liveris ekzaktan klarigon la studoj de la lastaj jaroj. Tiel
konstatis patologia-anatomiaj spertoj, precipe helpè de tralumigo Jau Rontgen, ke propra deveno de diversaj skoliozoj, Jau ilia trakuro konsideritaj kiel habitualaj, estas denaskaj anomalioj de la skeleto, asimetrioj en
la konstruo de vertebroj kaj kolripoj .
Jen estas la kazoj, en kiuj nature êiu
ajn terapio ne sukcesas kaj ·povas maksimume haltigi per konvenaj rimedoj la progresadon de la deformigo.
Plue ni mm scias, ke kelkaj etiologiaj
tnomentoj- laii Dolega konstituciaj - estas
signifaj por deveno kaj trakuro de skoliozo,
respektive por progresado de la sko!ioziganta proceso. Tiaj konstituciaj momentoj
estas heredeco, plue plimalgrandïg·o de kon:raustareco de la organismo sekve de konstituciaj malsanoj; precipe rahito , plue skro fulozo kaj hlorozo malbone influas la kontrai:istarecon de la organismo, ankai:i gravaj
stomak- kaj intestokataroj en l<!..._ag
o de suêinfaneco. Tre ofte ni vidas ankai:i aperon
kaj rapidan malbonigon de skoliozo post
gravaj infektaj malsan oj, k. e. pertuso, morbiloj, skarlatino kaj difterio.
En tiuj êi kazoj ni povas prav~ supozi,
ke malgrandigas la forto de la muskolaro
okaze de nutradaj anomalioj pleje kiel sekvo
de la cititaj malsanoj au dum la ,,konstitu ciaj" malsanigoj. Speciale pro malutila influado sur la firmecon kaj kontraüstarec on de
la ostosubstanco pavas poste eksteraj kauzoj devenigi skoliozon.
Lau mia sperto havas ankau gravan
signifon por deveno de skoliozo la puberteco. Lau Hoffa ekzistas tiam pli granda plastikeco kaj moleco de la ostoj. Sed ankau
la ago de la 6- 8-a jaro, la tempo de pli
rapida kreskado, predisponas al la habituala skoliozo, Jau mia opinio pro simila kauzo. Eble ankau la cirkonstanco ne estas sen
influo, ke infanoj, kutimintaj gis tiam al sengenaj movadoj, devas sidi nun trankvile dum
multaj horoj .
Kiel konstituciajn agantojn oni povas
A
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eble konsideri ankaù adenojdajn vegeta Jojn
kaj hipertrofiajn tonsilojn. Francaj autoroj.
k. e. Renard, atestas, ke ili trovis êe infanoj kun tiaj malsanoj tre ofte skoliozon.
La klarigo de etiologiaj rilatoj kondu kis antaü êio al tio, ke oni direktis specialan atenton al la profilakso de sk oliozo.
Konforme kun la predisponoj de la infan aga debileco gi devas kornenci jam frutempe. La zorgema kaj konscienca uzad o de
profilaksaj rimedoj dum 1.a infanag o esta
tasko de la familio, kuracisto kaj gepatr oj.
Kun la lernejdeva tempo aperas por la
profilaks o pluaj tasko j. Lau nun aj vidpunktoj pri profilakso estas necesa: bona nutrado, konvenaj higienaj rimedoj, racia edukado de la korpo, por liveri fortan, kontraüstareman organismon.
Speciala zorgemo estu
uzata memkompreneb le ·en la kazoj, en kiuj
ekzistas predispono, kauzita de la supre cititaj mom entoj . Tre grava estas antauforigo
de certaj malutilaj influcij, kiuj !au sperto
sin montras jam dum la plej frua infanago.
Tiel oni devas eviti tro fruan sidigadon kaj
konstantan êirkaüportadon de la infano sur
unu brako kaj frue gardi, ke dormanta infana ne havu êiam samal'\ pozicion. AnkaCi
la kondukado per unu kaj êiam la sama
mana kaj portigo de pezaj vestoj, kies apog .punktoj estas sur la §ulfroj, facile provokas skoliozon .
Kun pliheskado de la infanoj kaj komence de lernejdeva ago prezentigas por
la profilakso novaj taskoj. Unuavice éstu
zorgate pri konvena fortigado de la korpo,
p or ke la infana organismo estu kapabla
elteni la penadojn de la vizitado de lernejo
kaj la êiam pli kaj pli grandajn postulojn
de la edukado, kiel ankau la dartgerojn,
kiuj kuniras kun la vizitado de la lernejo;
aliavice devas esti êi tiuj dangeroj kiel eble
plej reduktataj.
Kun kontenteco ni povas konstati, ke
dum la li!staj jaroj okazis multo, por piemuni la jus priparolitajn postulojn. Precipe
la ,,higieno en la lernejo" ege progresis,
grandaparte dank'al datiraj atjmonoj de kuraci toj kaj speciale ortopediistoj, kvankam
gis nun la koncernaj rimedoj êiam anko rau pli utilis knabojn, ol knabinojn. La plej
gravaj taskoj estas : atentado pri la ,,higieno de sidado" tiel en la lernejo, kiel hejme,
per konvena konstruo de lernejaj benkoj
kaj aliaj sidiloj; la skribmaniero, (kruta skribo ), evitado de êiu ajn trolacigo de la infanoj per tre longtempa instruado, en§ovo de
ripozpaüzoj ( distropauzoj) inter la lernohoroj, korpaj ekzercadoj tiel en la lernejo, kiel
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ankaü hejme, ginmastiko, facila sporto, junulaj ludoj.
Realigadon kaj perfektigon de ,,higieno
e11 la lernejo" benriêe prosperigis la institucio de lernejkuracistoj, jam en multaj lokoj enkondukata. Per esploro de lernantoj
en certaj tempinterspacoj estas ekkoneblaj
diversaj t. n. ,,lernejmalsanoj", k. e. miopio
kaj skoliozo, jam en la komenca stato kaj
estas eble per gustatempe uzataj rimedoj
haltigi ilian progreson.
Par tilt êi celo rekomendigus envicigo precipe de infanoj gis kiam ili ne estas adresotaj al privata
kuracado - en apartaj serioj (grupoi) de
skoliozuloj, êe kiuj poste estu uzata speciala terapio. Lau mia opinio ne estas konvene lasi la tutan taskon de kuracado al
gimnastikinstruisto kaj entrepreni nur periodan specialkuracistan esploron. Speciale
mi devas akcenti, ke la(t mia sperto . estas tre
necesa konstanta kuracista observado,respektive eê kuracado. Grava estas ankau la individualizo pri la infanoj, partoprenantaj gimnastikon. lnfanoj ne simple estu envicigataj
en gimnastikajn grupojn lao ago kaj klaso,
sed estu tie êi ankaü konsiderata la korpa
konstitucio, êefe êe anemiaj infanoj kaj êe
tiuj, kiuj suferis infektan malsanon. Oni ne
pavas sufiêc ofte kaj intense akcenti la gravecon de frutempa diagnozo kaj tuja ekkomenco de la terapio, êar guste rilate al tiu
êi punkto oni êiam ankoraü tiom eraras. La
simplaj anomalioj de la tenigo estas ekrimarkataj unue de la patrino aü de la tajlorino kaj ofte ne tiel severe prijugataj de
la konsultita kurac isto, kiel gi efektive estus
bezonate . Pri tio havas kuracistoj êiam ankorau la saman vidpunkton, kiel antau 20
jaroj, kial mi prave pavas citi la respektindajn vortojn de Albert: ,,La esploro pri sko liozo devas esti de la familia kuracisto entreprenata severe kaj konscience . . Li devas
pripensi, ke ii decidas eble pri la sorto de
'juna knab ino. Li malpli eraras, urgante la
alvokon de specialisto, ee kiam tio êi ne
estas necesa, ol fordisputante senpripense
al si mem kaj al aliaj efektive ekzistantan
kaj tiam ankorau ripareblan kurbigon ".
Kvankam perfektigis hodiau la prognozo de sko lizo, tamen gustatempa diagnozo
kaj frua komenco de terapio estas gravaj,
precipe en la kazoj, kiujn ni konsideras kon stituciaj. Oni vidas en tiaj kazoj ofte jam
post kelkaj semajnoj signifan malbonigon
de skolioz o. Mi ne volas lasi nepriparolita,
ke sekve de ekzistanta abnorrna moleco de
la ostoj iafoje ee racia kuracado ne povas êesigi certan progreson de la _skoliozi-
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ganta proceso, precipe tia1, êar êe tiaj personoj tre ofte la kuracado estas malfaciligata per ma lstreêo de la tuta korpo kaj per
kompleta manko de energ io ..
Kvankam la priparolitaj ka zoj admonas
al certa singardo rilate al la prognozo, tamen pi povas diri, ke gi grave plibonigis. -Ciuokaze estas la prognozo nature des
pli bona, ju pli frue estas komenc ita la kuracado. Kvankam dank'al dispo neb laj rimedoj ni pavas sukcesi en la kazoj, kiuj antaue sajnis senesperaj, tamen ni devas pri pensi, ke senproporcie kun la progr~so de
skoliozaj sangoj kreskas la ma!facilaj oj de
la kuracado tiel par la kuraci sto, kiel por
la malsanulo.
êe kuracado de skoliozo estas ko nsiderotaj êiuj faktoroj, kiuj parto pr ena s la devenon , respektive disvolvigon de la deformigo. Sekve de ankoraù nun regan ta divergeco de la opinioj pri etiologio kaj mehaniko de skoliozo ankaü la terapio montras ofte subjektivan karaktero n. On i tamen
pavas arangi en certajn grupojn la kut imajn
helprimedojn; la diversaj kombinoj de disponeblaj helporimedoj karakter izos poste
!au ilia speciala aplikado unu kaj alian
metodon .
La helporimedoj por terapio de skolîozo estas plej bone arangeblaj en kvar grupoj: t. e. generala terapio, funkciaj metodoj,
pasiva redreso kaj korseto.
La fundamento de êiu ajn terapio de
skoliozo devas esti generala terapio, pa r kiu
estas kompetentaj la samaj vidpunkto j, kiel
la priparolitaj koncerne profilakson. Liberigo de skoliozuloj de man laborado j kaj de
desegno, plue kiel eb le plej gra nda redukto
de sidado en lernejo kaj hejme, estas gravaj postuloj, koncernantaj la taskon de la
lernejkw-acisto. Skoliozaj infanoj ne partoprenu kutiman gimnastikon, êar ekzercado
kun aparatoj bezonas ne nur pli grandajn
penadojn, al kiuj ne sufieas la muskolaro
de skoliozuloj, sed gi pavas ankaü kond uki
al neegala I uzado de la dorsom usko laro en
la senco de pligrandigo de la skolioza elkurbigo.
Por la propra kuracado de skoliozo
staras hodiaü la funkciaj metodoj en la fronto. Certe devos konsideri êiu ajn raci a terapio fortigon de la dorsom usk olaro , kio
Judas gravan rolon pro tenigo de la korpo,
respektive pro korektado de skolio zo kaj
celadi la fortigon de la muskolaro per multnombraj
gimnastikaj
ekzercadoj (liberaj
ekzercoj kun halteroj kaj bastonoj, ekzercoj kun sukcesive pligrandigataj kont_raüsta•
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riloj sur specialaj aparatoj, aktiva memredreso_ k. t. p.).
Ce funkciaj metodoj koncentrigas
la
terapi o êefe al la p.lialtigo de fo1iopro dukto de la muskolaro. La tuta oraanismo devas esti rekonstruita por altaj kaj dauraj
fortoproduktoj, speciale _koncerne la muskollab oron de la trunko. Oi farigas Jau la pri11cipo de K 1a pp, kreita sp eciale por tia metodo de funkcia terapio, celanta per serio
de · sistemaj ekzercadoj unuavice apartan
fortigon de la dorsomusk olar o, aliavice
aktivao movebligad on de sk oliozo . Por tiu êi
celo ordonis Klapp siajn ,,rampade kzercojn",
kiuj sin bazas sur la kvarpiediro 1).
Ankau Lange 2) kreis por kuracado de
skoliozo funkcian metodon, apud kiu li uzas
ankorai:i pasivajn metodojn. Lange dividas
habitualan skolioz on etiologie en du grup oj.
En unu grupo prezentigas primaria sango en
kartilagoj kaj ostoj, en la dua devenas la
skoliozo de la funkciado de dorsomuskolaro.
Al la metodoj de funkcia terapio estas kaJkulataj ankai:i la ekzercadoj de memredre sado, priskribitaj
de Hof f a, L orenz
Hai:idek,.
,
Tria grupo de metod oj intencas atingi
la korektadon
de skoliozo per pasiva redreso. La pasi va redreso estu farata plej
simple per la man o de kur acisto mem. Plue
ekzistas por la pasiva redreso diversaj aparatoj. Oni povas fari redreson ankau per
diversaj metodoj de kusigo, sed, por sukcesi tiamaniere, estas necesa longedai:ira uzado
de respektiva aparato. La plej simpla kaj
plej ekzakte efikanta aparato estas la gips lito, provizita eventuale je redresante agantaj zonoj.
Pli energie, ol per la pridiritaj aparatoj
estas plenumebl a la redr eso de skoliozo
per la perforta redreso, kiu nature estas
uzata nur en tre gravaj kaz oj. Tiu êi metodo,
perfektigita
de Wu Ils te in kaj
S ch au z, celadas kiel eble pl ej kompletan
streêadon de la spino kaj korektadon de
la toraka deformigo per pendig o kaj premo
permana, au per apartaj streê- kaj redresaparatoj kun pelotoj.
Perforta redreso pli bone ne estu farata unutempe, sed kun interrompoj de
8- 14 tagoj, êar tiamaniere estas evitebla
êiu ajn akcidento (sufokigado, kapturnigo,
_ ') Klapp, funkci a terapio de skoliozo (Germane).
Ce Gustav Fischer-Jena 1907.
2 ) Lange. Kuracado de habituala skoliozo
per
aktiva kaj pasiva superkorek '.ado (Germane). êe
Ferdin. Enke Stuttga1i. 190ï.
_
") Haüd~k. Kompendio de ortopeclia hirurgio.
(Germane). Ce Ferdin. Enke. Stuttgart , 1906.

sinkopn). La rezultat o de la pe racio estu
êiam fik ata per ekz akte ap!ikita gipsbandago. Post atingo de la dezirita redre so la
1 gip bandago
<levas esti p rtata ankorau
dum 2-3 monatoj kaj po t ties forpreno
j dum pli longa tempo (êirkaüe 2 jaro jn) korseto komen ce kun kopapogilo. Samtempe
e h.. uzata energ ia mas ag, kaj gimnastiko ,
por hrtigi la dorsomu kulojn, atrofii ntajn
pro la ba ndago, êar alie po\ ·as ~acile perdigi
la efiko de la operacio kaj kurbigi denove
la spi!10.
Perforta redreso signifa gran dan progre on en la kuracad o de koliozo . Bedau rinde gi ne estas tro ofte uzeb la kaj propre nur en kliniko au pr ivatkliniko efektivi1
gebla.
Oni do penadis anstatafüai perfortan
redre on per malrapide agantaj meto doj kaj
re\'enis deno ve al la kor eto, sed certe al
la kor eto, modifita por tiuj êi celo j.
Kiam kai êe kiuj indik oj estas prenota
kor~eto por la terapio? Lau miaj spe rtoj en
multaj centoj da kazoj esta
plej racia la
kor ero, konstru ita laü la princip de He ss i n g nome la stof-stalarkok orset o, eventuale por malpli gravaj kazoj stof-kor eto kun
stalrisortoj, alfle ksitaj al la konturoj de la
korpo.__
Oi unue sursidas ekzakte la pelvo n
kaj ebligas influi pe r konv ena alflek ado _de
dorsaj kaj ilankaj ris ortoj la konfiaurajon
de la korpo kaj per ko nvena starigo de la
akselap ogilo j la sultrostat on.
Lau mia opinio estas indiko por ord[ni
korseton, ankau en malpli gravaj kaz c j, spe ciale kiam la terapi o ne e ta sufiêe zorge me aplikebla kaj en la kazoj, en kiuj pite
la terapio sin montra neaia pliboni~o.
i
devas kuracadi skoliozon en plej multaj
kazo j ambulatorie, dum la infanoj vizitas
lernejon kaj estas subigitaj al êiuj skolio zigantaj dangeroj, per kio nature la rezul- .
tato de la terapio êiam denove neniigas.
Kontraù tio prezentas la portado de korseto
certan defendon.
Iu ajn efiko de korseto, malutiliganta
la infanan organismon, estas êe ties fakscienca konstruado entute ekskluzi ta.
Hodiau ni povas starigi en malpli gravaj kazoj de skoliozo entute bonan prognozon. Per uzado de funkciaj metodoj kune
kun konvenaj metodoj de pasiva redreso,
eventuale ankai:i kun helpo de korseto, jen
ni atingas kompletan resanigon.
Sed ankai:'t êe la skoliozoj duagradaj,
êe kiuj jam ekzistas simptomoj de tordigo,
povas energia terapio celadi almenaù kos1
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metike kontentigan rezultaton. En gravaj
kazoj kun altgrada gibo oni atingo3 per la
dispon eblaj metodo j ri111arkindajn plibonigojn.
Kvan kL': 1 dank'al grandaj progresoj ni
, povas bon e sukcesi eê en grava j kazoj, tamen ni de-.,&s alkond uki la diagnozitan kur-
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bigo n de la spino kiel eble plej ba ldau al konvena kuraca do, êar malzorgado sin vengas per tuja malbonig o de prognozo, dum
ni povas êe gustate rnpe komencanta terapio
csper igi certan s ukceson.
(Kun permeso de la autoro esperantigis

D-to S6s.)

la helpadode rusaj '7irinojdum kaj post la batalo de Mukden.
(Daur igo).

La morgaü on Amatene tiu hospita lo estis
en plena agado . Jus alvenis multenombra
v unditaro . La kvar fratinoj labo radis , du en
la operaciejo, du pri la maJgravaj band agil9j. Nun tagigis kaj ni faras detalan viziton.
Ci tiu okaza hospita lo, insta lita en vilago,
konsistanta el izolitaj domoj, ent enantaj êiu
po dudeko da vunditoj, tute · sufiêus kiel
duondaüra vunditejo; la hazardoj de la milita igis gin uti li nur kiel nedau ra hospita lo ; se d éio en gi estis antaüvidita kaj zorge
prepa rita, eê la izolebleco de la infektaj
vunditoj.
En kelkaj el la detaloj de tia zorgoplena prep ar iteco montrigis la influa de
bon koraj kaj instrui taj virinoj ; iaj aran goj, la gcneral a pureco, la bonordo en la
tukarejo , la pacicnco de la vunditoj, la gentileco kaj silentemeco de la flegistoj aperigis tiun inf!uon, kiun alte sati s la êefkura cisto. Li ald iris, ke, fininte sian Îlirurgia n
laboron, tiuj fratinoj refarigas zorgemaj malsanulis tinoj, kons olantinoj, noktaj dej oranti noj, kaj eê unu minuton ne haltas ilia agemeco.
La morgaiion rnatene ni devas forlasi
tiujn, kvatika m tiel j usajn, sed tre karajn
amikojn. La direktoro de la' rusa flegistaro
donis al ni rendevuon êe la malsupro de
la fama monteto P outiloff kaj la bruo de la
b J mbardado memorig as al ni nian prorneson . Pos t la emocioj de la returnmarso ni
retro vas )a personaron de tiu hosp italo sur
la ebena jo de Tieling.
D-ro Kolossof donis al ni leteron por
la direkt oro kaj rekomendo n por la oficiro,
estranta la vetur ilaron de forigado, insta litan je kelkaj kilometroj de la vojo, kiun ni
devas sekvi.
Baldaü ni ekvidas en la valo vicojn da
:e valoj kaj da malgrandaj veturiloj , sursignitaj de la Ruga Kruco : gi estas la anon cita veturila ro. La êevaloj, kiujn viroj estas
jungaptaj, havas negon sur la dorso kaj
fros tajojn êe la naztruo j. Nenia signa de lo-

gejo ap eras en la êirkaüajo . Sed, alvena nte
sur la restadkampon, ni vida s kelkajn kvadrata jn kavojn , fus elfositajn. Unu el la muroj estas stup igita : gi esta s stuparo al la
kelo; kontraü tiuj stupoj victigas sub tera
pordo , alta 1 metron kaj Jarga 60 centimetrojn. Super la pordo kaj terproksimege,
vitro en ligna kadro enlasa s iom da lumo
internen; apud la kavo fumas kamentubo.
Vidinte la adreson de nia letero, soldato
1
nin kondukas al la êefa kavo kaj fingrofrapetas la pordo n; pos t interd emandado ni
eniras kurb i_,ante. En la subtere jo, larga du
metrojn, longa tri kaj alta unu metron kaj
duo no vivadis la du oficiroj de la veturilaro.
Ni b abi las êirkaù samovaro . La kapîtan o
diras al ni, ke êiu veturilaro, destinita por
transp orti 200 vunditojn, havas kun si an~
kaü kvar laikajn fratinojn. Tiui, kiuj palioprenas lian oficistaron , de du monatoj vivadas en simila kaj apud a kavo. Ili eliras nur
por aerspi ri au fa ri, kun la transp ortaj pro cesioj da vunditoj, ir - reirad on inter la
militiraj hos pitaloj kaj la fervoja sta cidomo,
malproksima je 20 kilometroj.
Mi petas vid i tiujn fratinojn ; neniu el
ili paroltS france; tamen mi sukcesis kompreni, ke ili estas kontentaj pri sia sorto,
fartas bone, nenion prireva s krom la ven ko
de sia nacio kaj la sendolorigo de la vunditoj, kiujn ili devas akompani. Ta men, de
du monatoj, ili dormadis kaj vivadis kvarope sur du benketo j el tero , en mallumo,
sen alia meblaro, ol siaj kovriloj kaj peltoj.
Bela ekzemplo de hardigo kaj pacienca sindonemo !
Ne malproksimede tiu veturilaro granda kvanto da fumigantaj talpejoj montris la
subterecon de infanteria brigad o, loginta, eê
kun sia genera lo, sammaniere.
Sed ni devas rapidi al la monto Po utiloff, kien nin tiras la espero , neplenumita,
vidi rusan sukceso n kaj obs ervi la batalkampon po st venko . Apud la vulkano Poutiloff, kiel diris Rusoj, la japana bo mbarda do
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furiozis. Obuso de 31 centimetroj faladis de la svingado de lanternoj. Tiuj vmnoj
tage kaj nokte êiun dudekan sekundon kaj 1 kuragigis unujn, helpis al aliaj en man ado
levis kolonon el t ro !~aj fumo, altan je dek kaj trinkado, rebonigis bandagilon aù rnndmetroj. Rusoj respondis per akra kanonado aparaton ...
kaj pafado; jam muLaj atakoj e ri repu. La êefgeneralo estis donacinta por la
sitaj.
gravaj vund itoj kelkajn boteloj n da ruga
La okupo de tiu monteto jam abunde vino. Da tiu vino oni disdonadis unu botesangumita dum la batalo de oktobro, esti
Ion, miksitan kun dek litroj da vqrma kaj
tre· grava; gi estis l a slosil o de la batal- tre sukerita teo. Malufte ~mi gustumis pli
kampo kaj de la komenco de la vintro agrablan kaj fortigan trinkajon. Mi konsi15.000 homoj, elmetitaj al senêesaalarmado, 1 las al vi, Sinj orinoj, memori tiun formulon
tie vivadis en sulkoj kaj rifugejoj, fortikigi - lai:ibezone; sed antaue pro vu gin, por kontaj per tero.
vinkigi pri g'iaefikeco.
Bedaurinde, la direktoron de la flegis- 1
Kaj êio tio êi okazis dum malvarmo
taro fortiris aliaj zorgoj, kaùzitaj de la unuaj da dekkvin gradoj sub la nulo.
fazoj de la batalo kaj la generalo ne perLa morgai:ion kaj postmorgauon mia
mesis al ni viziti la sirmejojn, de tinitajn
kunfrato tute ne povas mqvetigi; nin kunlipor la vunditoj . Li diris al ni, ke du ragoj gas la komuneco de pakajoj kaj ervistoj.
da tiel terura bombardado formorti<Tis nur Mi uzas tiujn du tagojn, ekzamenante la
tridekon da Rusoj. Efektive, kiam la korpu o fortransportojn, kiuj trapasas êiuj tiun êi
returni ranta devis forlasi la monteton Pou- lok on, vizitante la apudajn hospitalojn kaj
tiloff, gi perdis, sur nuda ebenajo, multe pli surirante, kun la ceteraj fremdaj oficiroj,
da homoj .
izolitan montpinton, kiu superstaras QuanPlej rapide ni devas reiri al la genera- Shan'on. De tie supre vidigas batalfronto
lej o de la unua anneo en Quan-Shan kaj ni qa 25 kilometroj. La bruo
ta grandega.
pl irapidigas la trotad on, êar tiuj ne ktoj, tiel Ce niaj piedoj la kanonado kaj pafado fubelegaj, sed tiel malvarmaj. e tas dangeraj riozas; oni audas la japanan re pondan
por nesirmitoj. Kiam ni alvenis en Quan- bombardadun. 80.000 homoj interbatalas
Shan, tumulto de veturiloj kaj nekutima sur la ebenajo, kiun ampleksas niaj okuloj
svingado de laqternoj montris al ni, ke oka- kaj ni vidas nur kelkajn izolulojn. La malzas io grava. Gi estis forigado de tricent pleneco de la moderna batalkampo ne espiedirantaj kaj cent enveturilaj vunditoj. La tas ja mito; êiuj batalantoj estas subterigi profesia devo forgesigas al ni la lacigon de 1 taj; nur malantai:ie movigas kelkaj vicoj da
tiel plenigita tago; mia amerika kolego, gra- vcturiloj kaj rajdistaro.
ve malvarmuminta , apenai:i ne~falas; tamen
Vespere la batalo fari0as pli bone vini ekiras por vidi kaj la vidajo rekompen- debla. Akraj fulmoj montras la lokon de la
cas niajn klopodojn. La forportata vundita - rusaj bateri.oj. Lumoj, tre multaj, ed malro haltis êe unu el tiuj tetrinkcjoj, kiujn êu prccizaj kaj nedauraj, lumigas la hurizonton,
la armea ofico, êu la Ruga Kruco starigis okupitan de la Japanuj. Dek tre, ur la 111011lau longc de la militaj vojoj. En Quan-Shan la tcto Poutiloff, obusoj senêese faladas kaj
stacio estis administrata de la Ruga-Kruco fla vrugaj nu boj montras ilin eks plodantaj.
kaj dejorata de dekduo da laikaj fratinoj, al Je unu kilometro maldekstre serio da batekiuj helpis kclkaj soldatoj. Tiuj frati11ojestis rioj tondras kaj kraêas senhaltc. Sur la ebenaprepar intaj potojn da supo el bovajo kun j o kelkaj vilaoj forbrulas. La bruo estas
brasik o, nacia rusa supo kaj grandegajn senêesa obtuza bruo de la kanonoj, akra
bolkruêojn da akvo por la teo.
bruo de la manpafado.
La vunditoj, kapablaj piediri, estis akEn la malproksimo unuc kaj pli prokceptataj en Î!ina domo, bone hejtita kaj lu- sime la vesperon de la dua tago aperas la
migita, kie staris benkoj kaj tabloj. Silente
teloj de la ek plodantaj j~panaj sr a p ne l'o j
la soldatoj ricevis la potetojn da supo kaj kaj la rugaj nuboj de la hi m oz o.
plenigis je teo siajn kampobo telojn; poste
Sed la stabo sciigas al ni, ke la fremili sidigis êe tablo kaj mangis. La fratinoj daj oficiroj devas forlgi kaj veturi al 1\\ukatingis de tiuj viroj, êiuj malgrave vunditaj, den. La morgauon, irad~nte lai:i tiu ordono ,
impresigajn bonordon kaj silenton.
ni vizitas, en ruinoj de hinaj vilagoj, kelkajn
Sed, êar la transportitaro devis halti nur hospitalojn de militiro, kiuj komencas tran unu horon, urgis rapide refortigi la vunditojn,
lokig i.
restintajn en veh,riloj. Fratinoj iradis kaj
Momenton ni haltas apud unnj •toun
reiradis de unu veturilo al alia: jen la kialo en la hospitalo de grafoj Bobrin ki. La di-
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rektorino, grafino Bobrinski, estas altvalora
Îlirurgiistino kaj, kvankam si mem estas neriêa kaj praktikas la nledicinon, si estas parenca de riêa familio. Siaj parencoj pruntedonis al si la necesajn monon kaj personaron, por instali hospitalon, kiu havas la
familian nomon kaj estas filio de la Ruga
Kruco.
êiuj logejoj de la vilago estis ruinigitaj
kaj tamen la proksimeco de grava vojo igis
tiun hospitalon necesa. S-ino Bobrinski improvizigis ingenierino, aêetis en Mukden
pecarojn da arnerika kalikoto kaj per helpo
de stangoj, trovitaj tiuloke, konstruigis grandajn tendojn kun duobla tolmuro, bone instalitajn kaj tre komfortajn. Por malpliigi la
malvarmigeglecon, s-il10 Bobrinski smirigis
tiun kotonajon per kelkaj tav9loj .da sekiga
oleo el fazeoloj kaj la kotonajo ricevis sajnon de vakstolo. Resume, êi tiuj tendoj estis
tre logeblaj kaj povu? akcepti 200 vunditojn. El 6 fratinoj, 2 hirurgiistoj kaj dudeko
da flegistoj konsistis la personaro. Sed tiu
hospitalo ne utilis. La tagon post nia trapaso s-ino Bobrinski ricevis ordonon reiri
malantaüen kaj, kiel tiom da aliaj, sia hospitalo estis baldau forbrulonta.
En Gouziatz'o ni ekvidis la unuan stacidomon de la fervojo de Mukden. Tie êi
trovigas posteno de forigado kaj êirkaii la
stacid omo staras grupo da hospitaloj de la
Ruga Kruco. Tie alvenadis amase la vunditoj de la antauo kaj de la maldckstra flanko
de la anneo. Estis necese ilin kolekti kaj
enlogigi ant_ai:i ol ilin enmeti en la vagonarojn fie forigado.
Car la vilago estis ruinigita, oni estis
devige aranginta êiuspecajn okazajn rifugejojn, tendojn, lignodometojn, subter ejojn,
nomitajn z e m I i an k o j k. t. p. Por instali
z e m I i an k on, jen kiamaniere procedis Rusoj. Ili komencis fosi la teron gis profundo
da du metroj, kun dekmetra largec~ kaj ia
ajn longeco. En la fundo de la fosajo ili lasis ben ketojn, altajn 60 centimetrojn. Tiuj
benketoj estis destinitaj !del estontaj kamplitoj.
En la mezo de la fosajo vicoj da fostoj
subtenis la tegmenton, altan êirkaüe du metrojn super la êirkaua tero. De tiu êi tegmento malsuprenigis traboj, kies alia ekstremafo apog igis sur la tero. Tiuj~ trabojn supersirmis tegmento, iom !dina, farita el trunketoj de tiu s or g h o, kiun oni nomas g ao I i an g kaj surkovrita de 30 centimetroj
da sablo. La internon lumigis grandegaj
fornoj el brikoj.
A
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En Gouziatze granda zemlianko povis
enteni centon da vunditoj. Antaü la batalo
de Mukden tiu êi zemlianko, tiam nelogita,
utilis kiel kunsidejo de la Societo de milita
medicino, êar dum la periodoj de kvietigo
niaj kunfratoj kunigadis êiusemajne, kiel societo de sciencistoj, por interkomunikigi pri
siaj obs ervoj kaj pliplcnigi sian profesian
kapablecon.
La kunsido, kiun mi êeestis, estis prçzidata de Îlirurgiistino, s-ino Gedroitz. Si
majstre estris (almenau laü .tio, kion oni diris al mi, êar la oratoroj parolis ruse) diskutadon pri la vundoj de la torako.
La 2-an de marto 1905 - nun urgas
jam ne paroli, sed uzi praktike la instruojn
de la scienco - tiu êi zemlianko estis plena
de vunditoj, kies plimulto konsistis el gravuloj. Inter la hirurgiistoj mi renkontas iun
sinjorinon Levisof, iaman studentinon en la
fakultato de Montpellier. Eê tiu êi sinjorino
plendetas pri la ioma incitemeco de niaj
studentoj. Tarnen si parolas pri gi sen ia
akreco kaj memoras kun bedauro la jarojn,
pasigitajn en Francujo, kiuj ankaû estis la
jaroj de sia juneco.
Pri la laikaj fratinoj, renkontitaj en
Gouziatze, mi ne paroi os; i!i ja estis tro
multaj kaj eê ne Lmu restis senlabora. Fordonante al la vunditaro la plej lumajn partojn de la zemlianko, ili nokte rifugis en
iajn flankajn galeriojn, fositajn en ta parioj
kaj ilin fermis per stofaj kurtenoj; tieldire ili
logadis en êeloj, elireblaj en kelon.
êe tiu êi stacio Gouziatze staris, atende, la ambulanca vagonaro de la nobelaro ,
kies operaciejo-vagono, admirinda fleginstalajo, estis okupita de la jam nomita s-ino
Gcdroitz. S-no Oedroitz plenumis naujaran
studadon en la fakultato de Lauzanne, kie
si farigis klinikestrino d~ la fama Roux. Tio
montras, kia estas sia hirurgia valoro. Ne
n ur tiu Î1irurgiistino per sia klereco faris la
plej gravajn serv ojo, sed ankau per la energio, kiun si montris en la direktado de sia
flegejo, si forsavis de la mallibereco kaj
eble de la morte multenombran vunditaron.
1 En la lastaj tagoj de la batalo de M.ukden
sia vagonaro êiam restadis en la plej proksima loko kaj forlasis la bata lkampon nur
pelite de la malamika kuglaro.
Fine ni alvenas al Mukden, kie êio
estas trankvila; sed ne longe dauros tiu
Follenjant.
trankvileco.
J

(Dal1rigo sekvos).
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B~:fe:ratoj.
Interna medicino.
A u di b e rt kaj Mo n g es (Parizo ). Autoseroterapiode ascito. rSoc. de biologie. 1909
26 . nov.). La aiitoroj provis la aütoseroterap ion êe unu kazo de ascito de hepata deveno laü procedo simila al la jam uzita êe
pleurito.
Ili konkludas jene:
1-e La aütoseroterapio porascita estas
tute nedoloriga kaj kaüzas neniun lokalan
reagon; A
2-e Gi influas nek temperaturon nek
forigadon de Îlloridoj kaj ureo ;
3-e Kontraue gi elvokas sufiêegan poliurinadon, kiu dauras, eê kiam oni nutras
la malsanulon;
4-e Sekve la ascito plimalgrandigas kaj
la generala stato notinde plibonigas;
5-e Estas bone kunigi tiun êi metodon
kun la senhloridigado, sed estas necesege
pligrandigi la kvanton injektotan tuj, kiarn
oni nutras la malsanulon;
6-e Tiu kvanto injektota neniam estas
grandega. La autoroj komencis per 3 k. c.
kaj ne superpasis 10 k. c.
7-e Resume, la autoseroterapio de ascito, kiun la aütoroj prop onas, êiam devos
esti provita êe recidivaj ascitoj; la alltoroj
ricevis de gi kontentigan rezultaton, dum êiuj
kuracad oj estis malsukcesintaj
D-ro L. j.
A. Fr a en k e 1(Wien). Rimarkojpri kazo
de kalkulozaanurio. ( Wiener fllin . Woclzensc!trift 1910 ,z-ro 2). F. raportas pri kazo
kun dai:ira, absoluta êeso de la urinsekreciado êe alie sajne kompleta bonfarto.
Viro, 39 j., gis tiam tute sana, nokte
subite ekvekigas pro doloro en la maldekstra duono de la abdomeno. Proksirnan matenon li ankoraü, kiel kutime, ellasas la
urinon. De tiam la urinado êesas dum okfoje 24 horoj, sen tenesmo de la veziko, sen
doloroj, sen malbonfartigo. Vespere en la
sepa tago vomado. La vizago iom pala. Pulso
plirapidigita kaj plialtigita. La vcziko estas
malplena. La tuta abdomeno sendo lora, ne
sentema je Apremo. Meteorismo. Nenie palpebla svelajo aü rezisto, kiu povus pravigi
la supozon de urinretenado.
La kazo koncernas anurion, kaüzitan
per asepsa stono, okaza10, kiu povas subite
aperi kaj resti dum relative longa tempo
sen iu ajn rimarkinda simptomo. Tial ankaü
la diagnozo estas tre malfacila.
Anamnezo, palpado , cistoskopio, eê

Rontgenmetodo ne êiam sufiêas por preciza
klarigo de la stato.
Operacio estis farita la okan tagon de
anurio. Maldekstra lumbaltranêo. En la pelvo de la tlipertrofiinta reno trovigas kelkaj
(4) konkrementoj. Eê ne unu g11to da urino. Drenajo. Tamponado. Post du monatoj
resani~o . Pluaj esploroj donas la rezultaton, ke la dekstra reno estas senfunkcia.
D -ro 56s

W. Z i n n (Berlino). Kuracadode oksiuriazovermikulara. ( Therapeut. Monatsh. 1910.
1z-ro 1). Zinn atingis certajn kaj rapidajn rezultatojn per jena kuracado. 1. tago : facila
fluida kaj kaêa dieto, posttagmeze: Calomel.
pulv., Tuber. jalap. aa 0·5 gm ., vespere klistero el 1-2 ½ 1. da varma sapa solva10.
2. tago: matene taso da nigra kafo; je la
8., 10. kaj 12. horo po unu pulvoro de Santonin. 0.05 o-m. Calomel 0·1 gm. Posttagmeze
je la 2. du kuleroj da ricina oleo, kiujn oni
eventuale pavas ripeti. 3. tago: fluida kaj
kaêa dieto, matene kuva bano, antaü - kaj
posttagmeze po unu klisteroAkun 1- 1½ 1.
da 0·2 - 0·5¼ varma solvajo de medicina
sapo. 4. kaj 5. tago: la samo. Krom tio
preskrib oj pri zorgema desinfektado de la
manoj kaj anusa regiono post êiu defekado.
D-ro Fels
Roux de Br i g no I es kaj Monier .
Cerba ekskuo kaj meningito. (Marseille-Médical 1910 ,i-ro 5) Sekve de falo aperis stuporo, kiu post tri tagoj farigis dormego.
Ekscitigo, sekvita de spasmoj dum 18 horoj. En la sama momento maldekstre: paralizo de la komuna okulmova, faca kaj trigemina nervoj, monoparalizo de la brako.
Rigideco de la nuko kaj de la dorso. Resanigo.
S. Just man (t6di). Pri kuracadode
hemoptizoêe pulma tuberkulozo. (Przeglqd
lekarski 1910, n-ro 6). En kazoj de hemoptizo la aütoro agas jene: Antaü êio li ordonas al la malsanulo kompletan silenton kaj
kvieton en pozicio duone sidanta . Kiel plej
bonan rimedon li aplikas 0·5 gm da k in in o tan i ka en oblato au sen oblato en
kazo de pli forta hemoptoo. La tuson oni
ne bezonas tute forigi, sed nur iom mildigi, por ke ebligu la forigado Ade sango au
sputa_o, estantaj en la bronhoj. Al tiu êi
celo sufiêas kodeino aü dionino en dozoj
de 0·015-0·1 gm, poste iom da alkala mineralakvo kun lakto en malgrandaj kvantoj.
Kun la nutrado oni devas atendi kelkajn
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horojn kaj permesi poste facilajr1, ne malvarmajn nutraioïn.
D-o Fels
V. M ü 11e r. Frua diagnorn el la sangopremo pri la elpy_lmasangado. ( Oy6gydszat
1910 n-ro 4). Ce tuberku lozuloj la sangopremo estas generale pli malalta, ol ee sanuloi, escepte, kiam elpulma sangad o jam
montrigis; lastakaze la sangopremo estas pli
alta. Sangadon el pulmo antauiras êiam plialtigado de la sangopremo. Mezurante la
sangopremadon êiusemajne êe flizuloj, ni
pavas de antalle el la plialtigado de la sangopremo fari la diagnozon de okazonta elpulrna sanga do. Tiukaze, observinte la plialtigon, oni pavas eviti la sangadon, enlitigante la malsanulon por kelkaj tagoj, gardante lin de ekscitoj kaj donante interne
digitalison kaj morfinon, gis kiam la sangopremo denove plimalaltigas. Tiaj sangopremaj mezuradoj devas esti farataj ankaü
êe ftizosuspektaj individuoj, par ke ne okazu
neatendita elpulma sangad o. Por la mezurado _la aütoro uzis la Gartner'an tonometron.
D-ro Sc!Latz, Budapest.
T. Pert i k. La kuracadode la ftizula
astmo per eumidrino. (Oy6gydszat 1910 n-ro

Atropino-metilnitrato, alie eumidrino, pavas bone anstataui atropinon, havante preskaü la saman e.fikon kaj nur la kvindekonan venenecon. Kontrai:i la ftizula svitado
gi taügas ankaü bone en la dozo de 2-3
piloloj_po 1 ~gm par unu tago. P. ekspenn~entis_p~r Agisub formo de piloloj kaj de
ens~ruc1gol. ce 1~ astmatakoj de ftizuloj. Li
trov1s, ke c1e, k,e atrop ino estis indikata
ei:imidrin? ~nkaii taugis, êar kelkfoje longaj'.
senatakaJ mtertempoj sekvis la eümidrinokuracado n. Cetere li rimarkigas, ke astma!~ko es_tas m~lofta êc ftizuloj, gi trovigas êe
11! P!·ec1pe,k1am la malsano jam estas progresmta; la kaüzon de tiuj atakoj li konjektas en la toksinoj de la tuberkuloza baD -ro Sc!zatz, Budapest.
cilo.
P_.U h le n h ut h. La plej novajmetodoj
6).
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ptopt'arl mètodort, ku11antiformino, kiu prezentas Îlloran akvon, miksîtart kun natra alkalo. Dank'al kombinado de hloro kaj alkalo
antiformino posedas signifan kapablon solvi
multajn organika1ojn kaj ankat1 bakteriojn.
Haroj, Jana, silko, plumoj - êioAêi rapide
solvigas en antiformino. Nek la hlora akvo
nek ~alkalo Aaperigastian efikon, kiel ilia kombinajo. La holeraj bakterioj sohri~as en0·5¼
solvaJo de antiformino dum 5 minutoj. Preskaü êiuj kokkoj kaj baciloj solvigas en 2·5°/o5 010 solvaJoj dum 5- 10 miputoj tiel, ke ili
tute malaperas el la fluîdaj0 1 nur la acidpersistaj bakterioj kor1traùstaras al la efiko
de ar1tiformino. Tiun gian econ la autoro
uzis par sputespJoro. La eksperimentoj montris, ke antiformino 20~50 °fo-a ne sole ne
solvas tuberkulozajn bacilojn, sed at1kaune
plimalgrandigas ilian kapablon kolorigi. La
~puton oni kunmiksas kun 20- 50¼ solvajo de antiformino; por ricevi homoge~an
mason, oni gin centrifug~s, lavas la fundajon
per fiziologia sal-solvajo kaj esploras ordinarmaniere. El 99 kazoj, kie la esploro Jau
malnova metodo donis negativan rezultaton,
la autoro ricevis pozitivan rezultaton laü
nova metodo en 14 kazoj. Plue, konvinkiginte, ke antiformino ne malaltigas la vivebl econ de tuberkulozaj baciloj, la alltoro
ellaboris kreskigmetodon de baciloj senpere
el la sputo. Oni prilaboras la sputon, kiel
por esplo10 kaj la ricevitan per centrifugado fundajon oni semas sur densigita sero.
0

Krajz.

T. Z a I e w ski . 55 kazoj de skarlatino,
kuracataj , per kontraustreptoko~ka
sero de
Moser. (Harkovslû .Medicinsld Jumal. 1909
aüo-asto). La autoro, uzante pleje la seron

de la bakteriologia instituto de la Moskva
universitato, ricevis tre kontentigajn rezultatojn. Flanka malagrablajo estas nur la tic!
nomata sero-malsano, kiu dafüas iafoje multaj n tagojn. Tial oni pavas large uzi la seron de Moser nur en la plej gravai kazoj
es~lor1la spufonpri tuberku!ozaj
baciloj. (.Med. de skarlatino, kie necesas elekti la pli malK luz. 1909 29. ailgasto). Ciuj êi metodoj ce- grandan malbonon. En malgravaj kazoj nelas koncentrigi la bacilojn, trovigantajn en cesas injekti malgrandajn kvantojn (50 cm3),
la sputo, por ke ili farigu pli esploreblaj. La au- kiuj evidente antaukonservas la organismon
taro priskribas tri metodojn. I. Oni kunmiksas kontraù komplikaJoj, dangeraj pç>rvivo ekz.
la sput?n _kunH2 02 , kaj la formiganta oksige- nefrito. El aliaj flankaj komplikajoj la aüto1:0malfinmgas la sputon, dissiras la mukerojn ro ofte trovis stomatiton aftozan, aperantan
t1el,ke post sekvanta centrifugado la baciloj ordinare post 2- 3 tagoj post injekto. En
facile sedimentigas sur fundo. Il. Al la spu- la kazoj, kuracataj per sera, la mortalitato
to, prJlaborita per ia alkalo, oni aldonas estis 7·3° o kontrai:i 13·3¼ en la nekuracataj;
solvaJon de ia karbhidrato, plej bone de komplikajoj estis ekzamenataj en la unuaj
ligroino. La baciloj algluigas al la eroj de kazoj (kuracataj) en 27·3°fo, en la duaj
1a karbllidrato kaj estas tirataj de ili su- 42·711/ 0 • Se do la sero estis uzata frue, ne
pren. lll. Plej detale la &ütoro prillkribas la pli malfrue, ol 3 t&gojn post komenço d
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la malsano, la resanigo sen komplikafoj estis
en 73·4¼, la mortalitato ne superis 3·3°/o.

La miokardo montras gravajn hemoragiojn kaj degenerajn difektojn de la musO. Kr ajz.
kola fibraro.
Fine, la pulmo enhavas grandegan sangL. Bau e r. Pri la postskarlatinaj
febroj.
(Oyogydszat 1910 1z.ro 2). En la unua ô-is alfluon kun multopaj apopleksioj pro romD-ro L. j.
la sepa semajno de la resanigado post sk:r- po de kapilaraj vazoj.
latino montrigas kelkfoje febroj, êe kiuj preI. P 6 1y a. Du noval plastikajmetodo
j.
zentigas neniaj sangigoj en la organoj. lli (Orvosi Hetilap 1910 n-ro 1). La aütoro priaperas subite kun temperaturo de 39-40°,
skribas la metodojn, kiujn li uzis por ansta. havas matenajn malaltigojn kaj finigas post tauigi defektojn sur la malsupra lipo, re5-8 tagoj per lizo. Lau Bauer oni devas spektive sur la nazopinto. En la unua kazo,
ilin atribui al la agado de la skarlatinotoksino, kiam la malsupra lipo devis esti tute forikiu paralizas la intestajn nervocentrojn kaj gita pro kankro, li transplantis dum du opeplLmalfortigas la intestomovadon. La elpu- racioj la supran liporugon sur la lokon de
raj o sekve amasigas, malkomponigas kai la la malsupra. En la dua kazo epiteliomo deto~sinoj, tiam estigantaj, estas absorbataj kaj truis la nazopint on. P. prenis la mezan parkauzas la febron. Bauer nomas êi tiun sta- ton de la supra lipo, dispreparante gin en
ton toks inemio intesta skarlattnoza.
du samdikajn lamenojn, per kiuj li kovris
. La êesi~on de la febro oni atingas ra- la defekton. La vundrand o]n de la du lipop~de, energ1e elpuriginte la intestojn. La partoj li kunigis poste.
d1agnozo estas farebla, kiam oni trovas êe
D -ro Sc!zatz, Budapest.
tiaj febroj neniajn aliajn sangigojn en la orM. E c s e d i. Pri kuracadode antrakso.
ganismo krom la koprostazaj simptomoj: (Oyogydszat 191 O n-ro 1). La.seroterapio per
malforta iktero sur la skleroj, fulgokovrita la sero de Detre estas sufiêe fidinda, sed
lango, palpeblaj scibaloj, precipe tiam, kiam ne êiam uzebla. En tiaj kazoj E. praktikas
la febro êesas subite kaj definitive post ener- sukcese jenan metodon depost 28 jaroj. Li
gia laksigo.
D -ro Sc!tatz, Budapest.
metigas post skarifiketado de la pustulosuE. Far a g 6. Prl la kontagieco de la praJo sur gin sterilan gazon, kiu estas surskarlatinodum la deskvamigo.
-(Orvosi Heti- smirita per ungvento bazilika kaj poste surlap 19 l O rt-ro 1). La hautskvamoj, deigantaj sutita per pulvorigita ruga precipitata hipost la skarlatina ekzantemo, ne estas per drargo. Super êi tiun gazon li aplikigas malsi_mem infektaj, sed nur pro la kontagiaJo, varmajn kataplasmojn, gis kiam febro êesas
k1u estas sur ili.• Tial ili ne estas pli dan- kaj la svela_10plimoligas. Kontrau febro li
~eraj, ol la eligajoj de la malsanulo kaj la ordonas kininon aü salicilan natrion. Tiam,
mfektemo dum la deskvamigo estas atri- do post 3- 4 tagoj, li metigas varmajn kaêbuenda al la longa vivokapablo de la kon- kataplasmojn, per kio la nekrozigintaj parD-ro Scflatz, Budapest.
tagiaJo.
toj iom post iorn eliga dum 5-6 tagoj. La
sursmirita gazo devas esti renovigata êiutage dufoje; tiuokaze oni kompreneble zorHirurgio.
ge Iavadas la vundosurfacon per pura akvo.
Au b_e r tin (Parizo). La morto malfru- Kiam la vundo estas jam pura, oni gin poe?a post hloroformaanestezio.(Tribune mé- vas cikatrigi per bora au dcrmatola ungvento.
d!~ale 18 .. dec. 190?)- Anesteziiginte ratojn
D-ro Sc!zatz, Budapest.
~al muSOJ11blankaJn per inhaladoj de gasa
Sa I o 111on i (Messina). La suturo de
h!o!·ofor~~o,la auto~o observis, ke inter tiuj, li! koro.(Archives ffén. de Clzir. 25. sept. 1909).
k1u1 vek1gas post cesado de la anestezio Gis aügusto 1908 la nombro de la opera mL!ltaj mort~s ~ost pli malpli longa temp~ ciistoj estas 119 kaj tiu de la operaciitoj
kaJ nekrops1e li eltrovis la leziojn jenajn.
158, cl kiuj 59 resanigis kaj 99 mortis.
_ ~a hepa'.o :stas la organo plej multe
Mortintoj dum la operac io au tuj post
91fektita, frap1ta eu de graseca degenerado, la suturo 27.
eu de nekrozo, êu de sangalfluado.
Pri 1a poroperac iaj indikoj kelkaj au_ La renoj ankaü estas kongestitaj, pre- toroj preferas atendadon iom daurigatan,
c1pe en la glomeruloj, plie ekzistas proto- por havi nedubeblan diagnozon; aliaj konplasma citolizo.
silas esploran punkcion.
,
La suprarenalaj glandoj estas degenePor diagnozi la koran vundon, oni derintaj.
vas atenti pri la loko de la lezio, la simptoLa lieno, tre kongestita, vidigas nekro- moj de interna sangado, pligrandigo de la
zajn leziojn en la Malpighiaj folikuloj,
obtuzeco kora, dispneo , premo antaükora,
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cianaza, plimultigo de la ofteca de la pulsa, k. t. p. En la akaza de duba ani iom
atendas, sed, se la simptomaj pligravigas,
oni tuj devas agi.
D-ro L. }.
L. Bi 11on. Akuta duodena obstrukco
postoperac
ia. (Marseille-Médical 1910 rt-ro 4.
Orig. resuma esp. de la redakcia ). Interesa
kazo, veninta post forpren o de la rena .
La malsanulon rapide resanigis kusigado
sur la ventro, la plej bona kuracmetodo .
Po u c e 1. Nesangakuracadode enkarniginta ungo. (Marseille -Médical 190!, rz-ro 4.
Orig. resuma esp. de la red.). P. neniam
eltiris la enkarnigintan ungon. Praktikinte
40 jarojn, li êiam resanigis la malsanulon,
sublevant e la ungara ndan per katana, trempita en antisepsa likvaj a.
Ban ne I i e r. Nefrolitotomio. (Marseille
Médical 1910, n-ro 4. Orig. res . esp. de la
red.). Rena aksalata stana, denaska kaj doloriga, diagnoz.ita per radiagrafia kaj sukcese
operaciita êe 26-jara fraülino.
I 111b e r t kaj D u g as. Pseudartrozode
la radiuso. (Jvfarseille-M édical 1910 n-ro 5 '·
Rampa de la radiuso en la malsupra trio110. 3 operacioj (kunkudroj) ne sukcesas:
astigo nur past la kvara, 17 monat oj de la
fala gis la resaniga .
Fi d o 11. Du klinikaj diversaJojde skrota sangtumoro.(Marseille -M édical 1910 n-ro
5 . l. En-epididima enêeliginta sangtumaro,
resanigita per entranêa. 2. ura skrota sangtumaro, resanigita per enlitigado, K I kaj
vata suspensilo . La ambaü kazoj estis kontuzaj kaj sen partopreno de la testiko.

Pediatrio.
0 d d o. Efiko de emociojen !a etiologio
de la SydenhamaÎloreolau 150proprajobservoj. (/iforseille -M édical 1910 1z-ro5) . Emocio
pligravigas kaj rekomencigas Sydenhaman
îioreon . Ôi ne kreas Îloreon, sed pavas kaüzi
aperon de tiu-êi lasta, sole aü kunkure kun
aliaj kauzoj, influante sur la heredan aû
akiritan neüropation de la juna mganismo.
S. Ger 16 c z y. La kuracadode difterio
en la budapesta .,Szt. Làszfo··-hospitalo
dum 1908. (Budap est ko.:,kor/1,i.:,a
.'nak e-1/ui11y11e 1910). 509 difteriuloj estis kuracataj dum
la jaro 1908 en la Budapesta êefurba infektul- hospitalo per kontraudifteria sero .
El ili estis 447 kazoj de nura enfaüka au
ennaza difterio, nura krupo estis en 70 kazoj, krupo estis kune kun enfauka au ennaza
dift rio êe 92 malsanuloj. El êiuj mortis 53
. (= 10·4°/o), sed a ni dèvas konsideri, ke 9
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mortis la unuan, 7 la duan taga n post sia
enhospitaligo. Speciale el la nuraj krupokazoj mortis 19 (= 27·2°/o), el la kundifteriaj
krupakazaj 17 (= 18·1°/ ).
êe 41 ·4°/0 de la krupuloj, respektive
êe 44·5¼ de la difteriokru puloj la stenaza
atingis tian gradon, ke estis necese enkand uki la spirotubeton. El tiuj êi resanigis
41 ·3, respe ktive 68·3¼ . Sume resanigis 40
intubac iitaj malsanuloj. La rneza daüro de
la intubaciado estis 50 horoj; la plej mallonga dai:iro estis 2 rriinutoj, la plej longaj
j kazoj
241 kaj 350 horoj. Ce ambai:i 13:..sta
a ni sukcesi s eviti la postan traheotamian
per uzado de )a alungelatina tubeto lai:i86kay. Posta traheotomio devis esti farata êe
du krupaj kaj êe du difteriokrupaj kazoj
(jam intubaciitaî), sed sensukcese, êar post
nemulte da tempo la malsanuloj mortis pro
pneümon io.
La sanco de la resaniga estas des pli
granda, ju pli frue oni povas apliki la seroen§prucigon. Enspruci go, farita la unuan
tagon de la malsaneco, sekvigas 100¼ da
resanigoj, dum el la malsanulaj, ekkuracataj
post la oka tago, sanîgas nur 38·5¼ .
En êiuj kazoj la hungara stata sero estis
aplikata; seroekzan temo montrigis en 103
kazoj sub forma de urtikaria (54), de rubeolo (10), de skarlatino (13), de morbiloj
(6), de pemfigo (2) ktp . La ekzantemo aperis êe la plejrnulto de la kazaj (53) inter
la 8- 12 tagoj post la ensprucigo. Oni uzis
iafoje 5- 6-10,000 , eê ( en unu kazo) 14,000
unuajn da sero. Pro la relativa ofteca de la
seroekzantema la autoro iniciatis esplorojn,
el kiuj rezultis, ke la imunizita êevalo havas
iam influan, êar êe uzado de la seroj, devenintaj de unu êevalo, aperis ofte kaj fortaj, êe alia sero maloftaj kaj malfortaj ekzantemoj.
Rimarkinde estas ankorau, ke la herpe so de la lipoj, kiu estas preska u kontraüsigno de la difteïia, estis abser vata en 7
difteriokazoj, kies diagnozo estis certigita
ankaü per bakteriologia ekzameno.
D-ro clrafz .
H. AI a p y. Diagnozado de la intestofermigoj en infanago kaj ilia kuracado.
(Or11osi H etilap. 1910 11-roj l , 2, 3). Laü
matcrialo, observita kaj aperaci ita de li mem
(45 kazoj), la verkinto faras la sekvantajn
konkludajn. La intesta ferrniga estas pli facile diagnozebla êe la infana, ol êe la plenagulo. La infanagaj fermigoj estas sekvoj
de du malsangrupoj: 1. de la apendicito,
2. de la invaginacio. El êiuj kazoj nur 5
estis ne envicigeblai e11tiujn êi du katego-
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noJn. La fermigo pro apendicito montris dek
diferencajn formojn, dum la invaginacio kaf1zas êiam preskaû la samajn simptomojn. Ce
la diagnozo oni devas elmontri a) kio estas
la kallzo, b) kie sidas la fermigo? '--e la
invaginacio mankas la streêeco de la ventropar ietoj kaj tio estas la plej grava diferenciga signo inter la du kategorioj. La kurac~dmaniero diferencas lau la patologia trovitajo. Rapidado kaj delikata agado estas
multfoje vivkondiêo. La enterostomio estas
pli ofte praktikenda, ol êe plenaguloj kaj ne
estas nur paliativa operacio; êe la kazoj de
la autoro gi sanigis radikale la intestofermigon, esceptinte nur du kazojn. La kuracado de la invaginacio êe infanoj okazas
per malinvagrnacio kaj ne per intestoeltranêado . La resekco estas farota nur kiel escepto, sed ankaii tiam nur post malinvaginacio.
Fortika kunkresk o preskau neniam trovigas
êe la invaginacio, la malsuk'ceso estas êiam
sekvo de mallerta procedado . Jafoje la
interna kuracado estas provebla, nur la provoj ne daûru longtempe, maksimume kelkajn
horojn. La kontraûstara forto estas pli malgranda êe infano, ol êe plenagulo. Prokrasti
la operacion estas fatale. Se la interna kuracado ne sukcesas, oni devas tuj fari la
operacion, solvi la intestofermigon.
D-ra Sc!zatz, Budapest.

Malsanoj kautaj kaj veneraj.
F. Les s e r (Berlino). Kuracadode sifiliso en lumode la novajsifilisesploroj.(Deut.
med. Wachensc!Lr. 1910. n-ra 3). La malkovroj de infektebleco d~ la sifiliso por bestoj
kaj de la palida spiroheto restis gis nun sensignifaj por kuracado de la homa sifiliso.
Tamen la Wassermana reakcio prezentas
direktilon por la kuracado , instruantan, kiel
longe ni devas daurigi la kuracadon kaj
kiam gi estas ripetenda. La pozitiva sera
reakcio pruvas êiam la êeestadon de ankoraii aktivaj spirohetoj . La negativa reakcio
permesas en frua stadia neniajn konkludojn;
en la malfrua stadia oni povas el negativa,
precipe el oftete negative montriganta reakcio, konkludi resanigon de la sifiliso kun
versimileco, kreskanta proporcie al la dauro
de la sifiliso. Ni trovas en la malfrua stadia p I i of te negativan reakcion (resani1?;011),
se en la frua stadia k e I ka j Hg-kuracadoj estis aplikataj, tamen kun la sperto,
ke êe kvar kuracadoj la maksimumo de la
resaniga efi~o estas atingata. Por la daüro
de la kuracado ne la H g-k van t o, sed la
e fi k o (negativa sango) estas decidiga. La

celo de êia kontraiisifilisa kuracado devas
esti la atingo de daure negativa reakcio.
D -ra Fels.
D li f o li r. Familia blenoragio kaj malvera akuzo pri atenco kontrauhontemo. (Marseille-M édical 1910 ,z-ro 5 ;. Le infanino blenoragio okazas ne tre malofte post infekto
per tolaîoj, makulitaj de la familiano. La
ekspertizisto, konante, ke 60-80 por 100
kulpigadoj pri seksa atenco estas nepravigeblaj, devas êiam esplori pri tiu êi maniera de malpurigo, eê se la klllpigato suferas
blenoragion.

Farmakologio.
F. Ar naud. Terepiaj studadoj pri ldnino (Marseill e-Médical 1910 n-ra 4. Orig.
resumo esperanta de la redakcio ). Kiam oni
donas unue 0·5 gm, da kinino kaj post duonhoro ankorau 0·5 gm., gia elimino, giaj fizikaj kaj terapiaj efikoj atingas la maksimumon
6- 8 horojn poste êe senfebrulo kaj 9-10
horojn poste êe februlo. Do en la marêa
malsano kinino estas donenda 5-6 horojn
antau la atako, en la tifa febro je la 6-a
kaj 91 12 -a horo matene, por malfortigi la
vesperan paroksismon kaj je la 5-a kaj 5 1/ 2 -a
horo vespere, por fortigi la matenan plibonigon.
G. D i I o n. Al demandopri tiosinamino
resp. fibrolizino
. (R.uslû Vraê. 1909 n-ra 43) .
Du kazoj donas al la autoro eblon konkludi, ke la efiko de tiosinamino je cikatroj ne
estas dubebla. La demando pri efiko je malproksimaj organoj estas decidebla nur post
O. Kraj z .
pluaj ekzamenoj.

Medicino eksperimenta.
P ·e r lit z (Wien). A! la etiologio da ,,hydroaaestivalis". (Wiener !din. Wachenschr~ft
1910 1z-ra 4 ). La autoro nutris dum pli longa
tempo kuniklojn per pliigantaj dozoj da sulfonalo kaj surradiis tiam iliajn orelojn
per kvarclampo de Kromayer. Post kelkaj
11oroj aperis sur la surradiita parto inflama in~iltrndo. La epidermo delevigis kaj farigis blanketaj kaj livide kolorigintaj vezils_etoj, kiuj kunfluis en pli grandaj vezikoj.
Ce palpado la haûto estis malglata kaj varmega. Baldau krevis la vezikoj, sekigis kaj
donis flavetan kruston. La aütoro kredas,
ke ,,hydroa a stivalis" etiologie estas konsiderenda kiel generala malsano de la organismo, speciale kiel primaria difektigo de
la rugaj S<!ngokorpetoj (hematoporfirinurio
l laü Ha(1smann).
D-r a S6s.
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Medicino sociala.

61,447, marasmo 56,877, pneumonio kaj pleurito 45,656. Pro infektaj malsanoj rnortis sume
104,369, inter ili estis la rnortokauzo variolo
en 113, rnorbi lo en 6,957, skarlatino en
11,593, ekzantema tifo en 142, abdomena
tifo en 4,207, kokluso en 5,071, difterio en
7,627, disenterio en 708, rabio en 60, antrakso en 375, erisipelo en 954, postnaska
febro en 868 kazoj .
La nombro de la kuracistoj estis tutlande 5,193, el kiuj 2,217 estas stataj oficistoj kaj ricevis salajre la sumon de pli, ol
du milionoj da spesmiloj. La kuracistoj logigas prefere en la urboj, tiel en Budapes to
estis 1,417, en 25 provincaj urboj 2,209 kaj
· en la provinco (= 12,429 komunumoj) nur
2,984 kuracistoj.
Kron_1tio praktikadis ankorai:i 159 diplomitaj hirurgoj, 12,242 dipl. akusistinoj kaj
1,728 dipl. farmaciistoj.
Hospitaloj estis: 9 stataj (1,523 litoi),
7 stataj ai:i privataj frenezulejoj (2,170 1.),
1 landa hospita lo (1,056 1.), 18 klinikoj
kaj akusistinedukejoj (1,365 !.), 84 komunumaj hospitaloj (17,794 1.), 204 privataj hospitaloj (7,8561.), 12 ordenaj hospitaloj (907 1.).
13 rebonigejaj kaj pundomaj hospitaloj (5881),
kaj 62 regaj arestohospitaloj .
.·
En la hospitaloj estis flegataj 342,817
malsanuloj, el kiuj mortis 19,768 (=5 ·74°/o)La budapesta Pasteur -instituto kuracis
ko ntraii rabio 4,817 personojn, el kiuj p'lejmulton hundo mordis (4,264) kaj el kiuj 38
D-ro Sc!zatz.
mortis.

1

M. Tu r no w s k y. Ftizo de la instruistoj. (Oy6gyciszat 1910 n-roj 6 foj 7). La ai:itoro priparolas la profilakson, praktikotan
en la lernejoj kontrau la tuberkulozo kaj
postulas, ke la aspirantoj de la instruistaj
lernejoj estu severe ekzamenataj rilate al la
tuberkulozo kaj ke eê la suspektaj individuoj ne estu allasataj al la instruisteco. Krom
tio iafoje ankai:i la jam fLtnkciadantaj
instruis toj eséu ekzamenata j de kuracisto.
Tiuj el eli, kiuj havas jam tuberkulozon kaj
ankai:i la suspektataj devas esti pensiurnataj
ai:i alrnenau detenataj de la lernejoj.
D-ro Sclzatz, Budapest.
La sanitara stato de Hungarujoen 1908
( Statistika jarlibro 1908}. Naskigoj 668,436,
do 36-8°/ 00 , el tiuj eltsteredzecaj 63,462. Estis
8,191 dunaskoj, 85 triopaj kaj 4 kvaropaj
naskigoj.
Mortis 445,516 personoj, el ili la subkvinjaraj estis 194,871. Sub unujara ago
mortis 131,462 (29·45 °/o), super cent jaroj
189. La procento de mortalitato estas 2·46.
La mortokazoj estis plej multaj en ja nuaro,
plej malmultaj en septembro.
Elrnigris el la lando 47.897, revenis el
eksterland _o 46,106 personoj.
La piimultigo de !a logan ta ro estas do
sume 207,139.
165,452 edz igoj kaj 119,781 eksedzigoj
okazis dum 1908.
La mort okauz oj estis precipe: tuberku lozo 65,694 (3·6°/ 00 ), denaska malfort eco

KRONIKO.
Ku n tiu êi numero ni êesas ekspedadon de la J urnalo al la kolégoj ei:iropaj, kiuj
gis hodiai:i ne alsendis la abonpagon por la
jaro 1910, esceptinte la kolegojn en Rusu jo, kiuj ankorai:i êiuj ricevos la 4-an numeron, same kiel la ekstereuropaj
abonintoj.
La sekvontan 5-an numeron ricevos nur la
kolegoj en Rusujo kaj en ekstereuropaj lan -doj, kiuj renovigis la abonon.
Pro multaj reklamacioj ni klarigas, ke
la redakcio respondas
nur pri la abonpagoj, senditaj al gi sen p e r e, do la kolegoj,
kiuj pagis la reabonon al la konsuloj au
aliaj perantoj kaj kiuj ne ric evos la pluajn
numerojn, bonvo lu urgi la respektiv an peranton, ke li transsendu la ricevitan rnonon
al la redakcio.
Pro abundeco de alia mat erialo ni estis
devigitaj prokrasti publikigadon
de la re-

zultatoj de la enketo pri mortpuno · kaj gin
komencos e1i la sekvonta numero.
D-ro W. Br o e c ka e r t en Antwerpen
publikikis en ,,Bulletin de l'Îlopital LouiseMarie" alvokon pri la enketo pri mortpuno.
La sama alvoko kun demandaro aperis en
,,L'Avenir médical".
La duonmonata j mnalo medicina ,,Marseille-Médical,, montras sin tre favora por
esperanto dank'al interveno de d-ro Bidon
kaj d-ro Alezais. En la n-ro de la 1-a de
januaro k. j. ,,Marseille Médical •" publikigis
disertacion de d-ro. Bidon pri utileco de
esperanto en medicino kaj deklaris, ke gi
estonte enmetados mallongajn resumojn esperantajn el la originalaj artikoloj, aperontaj
en tiu êi revuo. Ni volonte represos tiujn
êi resurnojn.
*
*

*
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La redakcio ricevis:
Es p e ra nt a b i b 1i o tek o internaci a. Nr. 9 Praktika frazaro. Dialogoj de la
êiutaga vivo lau A. Mathias. Kunmctis J.
Bore 1. Prezo 0·10 Sm.
D-ro Bi don. Utilité et possibilité d'une
lange auxiliaire internationale en médecù1c.
D-ro P. Corre t. Raporto pri la kvina
kongrcso de esperantistoj.
J. Po ru k s. La vakciniuja krono.
E 111. Robe r t. Dictionnaire esperantofrançais.
Th . Car t. Pri la indo-er1ropaj lingvoj
kaj esperanto .

Kalendaro kongresa.
Ma j o. 30-2 j uni o. IX. Internacia kongrcso
pri logejoj. Wien.
A ü.gus t o. 2-7. III.Internacia 'kongreso por
higieno lerneja. Parizo.
- 1- 5. Kongreso de T. E. K. A. Augsburg.
S e pt e m br o. 10-14. IT. Internacia kongreso por malsanoj industriaj. Bruselo.
0 kt o br o. 1. IV. lnternacia kongreso pri
zorgo al la malsanuloj mentalaj. Berlin.

__

_

KorespondaJoj.
Pri ripozo dimanêa.
Antverpeno. Ladimanêaripozo nur parte ekzistas en Belgulo. Plej multaj kuracistoj, precipe en la urbo, dimanêe ne ordinacias nek en la klinikoj, nek en la malsanulejoj, nek hejme. Sur la pordo kutime estas
la jena surskribo: Konsiladoj je... es cept i n t e d i m a n ê e k a j f e s t o t a g e. La receptofolietoj enhavas lq saman avizon. Tamen
ni neniam rifuzas medicinan helpon al la malsanulo, kiu hazarde vizitas nin dimanêe. Por
permesi ripozon dimanêan al la kuracistoj,
la Kuracista Profesia Asocio de Antvcrpcno,
al ki\t _sin~ikato apartenas êiuj antverpenaj
prakt1k1stoJ(307-ope), decidis antaü. kelkaj
monatoj plialtigon de la prezo por vizitoj,
farataj dimanêe posttagmeze kaj êiuvespere
post la sepa. 1ïun decidon publikigis êiuj
politikaj lokaj j urnaloj. Aliaj belgaj urboj
estas !au nia ekzemplo farontaj la samon.
Jen vere feliêa sango, êar almenau ni pavas jam iom ripozi dimanêe.
Dr. Broeclwert. Antverpeno-Belg11jo.

KOMUNIKAjOJ DE T. E. K. A.
La T. E. K. A.-anoj, kiuj, ne intencas
iri Amerikon por la proksima Kongreso, estas
invitataj partopreni kuracistan kunvenon, kiu
okazos en Augsburgo, la 1-an, 2-an kaj 3-an
de augusto samtempe kun U. E. A.
D-ro W. R.obiu
sekretario.

Prof d-ro H. Dor
prezidanto.

La kotizajo por 1910 estas 2 Sm = 5
frankoj = 4 markoj, enkalkulante la abonon
de ,,Voêo de Kuracistoj". Niaj anoj bonvolu sen di tu j tiun su mon,- êu sen~~ereal
nia nova kasisto, d-ro Mikotajski (Lw6w,
str. Sniadeckich, 6), êu al niaj kons uloj.
Prof d-ro H. Dor
prezidanto.

La Komîtato de T. E. K. A. sciigas, ke
la devojn de r e p rez entant o j akceptis
sekvantaj kolegoj:
l. por Innsbruck (Austrio) - d-ro Papsch
2. ,, Haarlem (Holando) - d-ro Boshouwers
3. por Verviers (Belgujo)- d-ro De Tiège
4. ,, Paris - d-ro Pamart
5. ,, Duisburg (Germanujo)- d-ro Strobel
6. por Cherbourg (Francujo) - d-ro Le
Duigon

7. por Monaco - d-ro Caillaud
8. ,, Gmünd (Germanujo) - d-ro Weiss
9. ,, Nantes (Francujo) - d-ro Saquet
10. ,, Rouen (Francujo) - d-ro Panel
11. ,, Tours (Francujo) - d-ro Grodvolle
12. ,, Vittel (Francujo) - d-ro Tinck
13. ,, Poltava (Ruslando)-d-ro
Sobolev
14. ,, Marseille (Francujo) - d-ro Bidon
15. ,, Barcelono (Hispanujo) - d-ro Dolcet.
Konsulo por Bohemujo estas d-ro Bischîtzky, Niklasstr. 12 - Praha .
La Komitato turnas la atenton de T. E.
K. A.-anoj, ke en komenco de augusto okazos en Augsburg (Bavarujo, Germanujo)
k o n gr e s o d e T. E. K. A.-a no j, en kiu
estos priparolataj aferoj de T. E. K. A. kaj
estos legataj sciencaj verka,oj. Ni afable
petas kolegojn, ke ili bonvolu kiel eble plej
baldaù anonci al la sekretario te m o j n por
la aga da kaj por la scie n c a j kunsidoj.
Ni ankau petas pri informoj, kiu el kolegoj
portoprenos en la întencata k u n a e k sk u r s o p os t k on gr es a al germanaj banlokoj (Kissîngen, Nauheim, Wiesbaden ktp.)?
D-ro W. R.obùz

Prof. Dar .

sekretario.

prezidanto.

voêo DE KURACISTO
J
KALKULRAPORTO
DE LA KASISTO
por la tempo de la 14-a de februaro
de marto 1910.

gis la 14-a

LISC:O DE ë:. e. K. 1\.-anoj
l<iuj pagis abonon 1rnj kotizon par 1910.
(!)e la alsendita _pago estas dekal~ul~ta(_3"60
kr. kiel abonpago kaJ la resto en kronoJ tie c1 c1tita kiel enspezo de la kaso de T. E. K. A.).
P. T. 30. Krikortz I ·20, 40. Reuter I ·20, 41. Lundstrom 1·20, 42. Stamatiadis 1-20, 43. Clerc 1·16, 44.
Despeignes l ·19, 45. Kov .ds 1·20, 46. S6s 1·2 •, 47.
Kleider 1-:w, 48. Servin 0·20, 49. Panel t ·J6, 50.
Wrzosek 1·20, 51. Dobrzanski 1-20, 52. Steckiewicz
I-20, 53. Jedlicki 1·20, 5~-- Jankowski 1-20, 55. Lewinson 1·20, 56. Kopczyns~i 1·20, 57. Korganov 1·20,
58. Polikier 1-20, 59. Kon l ·20, 6J. Stein 1-20, 61.
Sktodowski 1·20, 62. Endelman Z. 1·20, 63. Wizel
1·20. 64. Lubliner 1·20, 65. Kraushar 1 ·20, 66. Goldb~tun 1·20, 67. Lean Endelman l ·20, 68. Oppenheim
1-20, 69. G. Krukowski 1·20, 70. Gliksman 1·20, 71.
W. Sterling UO, 72. Kolinski 1-20, 73. Higier 1·20,
74. Zamenhof Henryk 1·20, 75. Pechkranc 1·20, 76.
Wortrnan 1·20,· 77. Centnerszw er 1·20, 78. Matkowski J ·20, 79. Knaster 1·20, 80. Judt 1·20, 81. Hertz
1-20, 82. Kovach 1-20, 83. Kovats 1-20, 84. Bodianski
1·47, 85. Cuisnier 0·91, 86 . Blaizat, 1·20, 87 . Lautb
1·20, 88. Chalmet 1·20, 89. Lynn 1·19, 91. 90. Duncan
1)9, George Johnston J-19, 92. Fuller l ·19, 93.
Gianfranceschi 1-20, 94. Norris 1·20, 95. Frato Cosmas (20, 96. Romito 1-20,' 97. Pamart 1·16.
Sùme kotizoj ........
69·41 kron.
Restis de la antaùa kalkulo 42·78 kron.
Enspezoj .
. 11'2·19 kron.
Èlspe zoj :
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Elpagita al la sekretario d-ro Robin
,,
,, konsulo d-ro Wizel
,,
,,
,, d-ro Millican
Elspezo J postaj de la kasisto . .
Sume elspezoj . . .
Enspezoj ......
112'19 Jeron.
Elspezoj , . . . . .
31 ·56 kron.
Restas en la ka§o
70·68 kron.

18· - Jeron.
4-S0 ,,
5·76
,,
3· ,,
31 ·56 kron.

D-ro Mikolajski

Kasisto de la T. E. K. A.

Respondojde la redakcio.
L a r e d a k c i o r e s p o n d a s 1 e t e r e, n u r

s e I a k o r e s p o n d a n t o t i o n s p e c i a I e p os tu 1 a s, a 1 111e t a n t e i n t e r n a c i a n r e sp on d k u p o n on por posta
afranko
de la
respondo.
D-ro Art i g u es en Versailles. D-ro Fro111ageot
gis nun ne alsendis la abonp:igojn de d-roj Ferraton, Prost-Marechal kaj s-r o Quartier, senditajn de
Vi a l li la 15-an de januaro.
A
S-ro Kr a j z en AOdessa.
Cio alvenis, sed la
abonpago por s-ro Carugin jam post ekspedo de
la m:irta nu111ero.
D-ro P . B e n n i e en Melbourne. Kiel abonpagon por 1908 kaj 1909 ni ricevis per pero de ,,Brita
füp . Societo " 5·40 kronojn (= 5 silingoj). Vi nenion
suldas, alsenclinte la pagon por 1910. Ni trovas
Vian esperantan stilon tute bona.
D-ro Sc o b o 111a en North Yaki111a. S-ro Se!leck sendis kiel Vian abonpag on por 1910 mu- 2·40
kronojn; êar la abonprezo estas 3·60 kronoj, restas
ankoraù pagi 1-20.
D-ro Artigues
en Versailles. Ni ankal:i skribis pri tio _al d-ro Fro111age,otkaj same kiel Vi ne ricevis respondon. Turnu Vin al la prezidanto prof. Dor.

TARIFO DE LA ANONCOJ:
Unufoja enpreso:

Spaco

Almenau 6-foja
enpreso

por êiu:

p or êiu:

1/i
1/2
¼
I/s
1/l6

tuta
da
da
da
da

70 kron.
35 kron.
18 kron.
10 kron.
6 kron.

pago
pago
pago
pago
pago

austr.
austr.
aiistr.
ai:istr.
austr.

kron.
30 kron.
16 kron.
9 kron.
5 kron.
60

Almenau12-foja
enp.-eso

ai:istr.
aiistr.
austr.
austr.
ailstr.

40 kron. austr.
20 kron. austr.
12 kron. austr.
7 kron. austr.
4 kron. austr.

~=======================-111
La indikoj por la ,,Farina iactea Henrici Nestlé'i".
êE

IN FANO J:

Kiel nutrilo
êe suêuloj, se pro nesufiêa sekreciado de la lakto Ja sistemo
de duoblaA lakto (allaitement_ mixte) estas ap likenda. Ce arlefara
nutrado. Ce ablaktacio. - Ce nesttfiêa nutra stato de pli granclaj infanoj (anemio, konstitucionala malforteco) .
Kiel kuracilo
êe dispepsioj kaj gastro-intestalaj kataroj, special aîo êe tiel no 111at
aj malutil_pj pro laktonutrado (Milchpahr-schaden:
Keller kaj
Çzerny). - Ce enterito foliJ.rnlara. - Ce diatezo spasmofila. Ce diatezo eksudativa. - Ce perturbacioj de la nutrado êe suêuloj, flegataj en institutoj: hospitalismo, sepso kun gastrointestinalaJ simpto111oj (Fischl), malsanigoj pro troa a111asigode suêuloj.

êE PLENKRESKULOJ:

ID

11

l<iel dietetika nutrilo
êe konsti111antaj 111alsanoj diè la
organismo, kiel dietnutrajo, spa ranta albuJ._nenon kaj forinanta
adipon . - Ce malsano ; de la digesta kanalo, kiel dietnutrajo,
facile asi111ilebla kaj plene resorbebla. - Kiel nutrilo sen sut stancoj ekstraktiv~i - Arteriosklerozo . - Specialajo en la nutraqo de 111aljunuloj (Lapponi).
Ce malsanoj de reno, suferoj de
urinveziko, diatezo uratika .

..
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Magazeno de aparatoj
kaj helpiloj kuracistaj
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De D-ro Boleslaw Drobner
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Krak6w, placo de Stefano 2.
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Tel, 415 c,

rekomendas
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mikroskopojn, sangermezurilojn, hemometrojn, sprucigilojn, aiiskultilojn,
termometrojn, sterilizilojn k. t. p.
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,,POLA ESPERANTISTO"
mont1rnGl\zero,

B#..

.itXo/!,I._,

ORGl!TIO DE POLl!J E$PE~llTitl$C:OJ:
lll llBOTIPll60
Jare sen la ,,Liter. llldono " - ~b 2"50 - Sm 2.65

IHTERHACIA
ILUSTRATR
ESPEHAHTA
REVUO.
Jara abono: 2 yen

= 2 Sm. = 4·80 kron.

AdrBso:
lapana
Esperantisto,
Marunouchi,
Tokio.
(lapanujo).
LITIG\7OITIZ:ERTitlCltl
ceNTRI\ OijGI\NO ne LI\ fSPEijtlTITISTOJ
eliranta inter la 15. kaj la 20. de êiu monato.

La plej malnova el êiuj gazetoj E'sperantistaj

.48

5

(Ai x-1a-Ch a Pe 11e, Ah en o, Aquis gr an).

fr. (2 Sm)
abonprezo
P~
unu Jaro

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

La plej malkara!

pa~oj
?a dense pres:
1ta teksto en pleJ
korekta
kaj
plej klasika stilo

AACHEN.
La tutan jaron mi akceptas en mian domon
banvizitantojn par kuracado fizika kaj dietetika. Indikacioj: Guto, Reümatismoj, Malsanoj de l'haiito kaj de la sango,de la nervoj,

FONDITA EN 1895

La plej enhavoriêa
I

Kun la posta transsendo.
llD~ESO: De redakcio marszatk. 143.
De administr. Hoza nr. 20.
Wl!R$Zl!WI\ (17l!R$01710).

Kontrai1 unu posta respond-kupono oni pav as ricevi specimenon !
l:'resa €sperantista Societo, 33, rue Lacépède, Paris.

tropiklandajsuferoj.

D-ro E. Rothschuh
Kuraca Pensiono.

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

5-4

Nro 5.

iU.jat'd.

MAJô 1910.

"

VOCO
DEKURACIST
Monata re\1uo por internacia korespondadode Kuracistoj
Organode ,,TutmondaEsperantistaKuracistaAsocio" (T. E. K. A.).
Eu tmueco estas forto.
l\dreso de la redakcio kaj administracio:

Eliradas la 1-an de êiu monato.
Abonprezo jare: I ·5 spesmil oj - 3·60
krono j austria j = 3 markoj = 4 frankoj= 3 s ilingoj = I ·5 rubloj = 0·75 dolaro.

D-ro Stefan Mikolajski
Lwow, Strato SniadeckichNro 6
Atistrio-Galicio.

EN HI\ 'J 0:
Mqczka

Internacia enketo pri mortp tino. Opinioj de d-ro Jo zef Ka d y i, d-ro Bo g d a n i k, d-ro T o m à s
...
..
....
·
·
........
65
F o 11e n fan t. La helpado de rusaj virinoj dum kaj post la batalo de Mukden (Dallrigo ) 69

71

Referatoj

lntema medicùio. G. F o do r. Frua akompananta simptomo de la pulma Jtizo. - M. Sugar. Pri
nova klinika simptomo. - Bo in et kaj Mure 1. Autoseroterapio de pleura j elfluajoj. - N. R 6 th. Esploroj de la sango êe Basedova malsano . - 0 P~Pen h e i m. Aldo no al la influado de tub erkulozo sur
elastan histon . - Arnaud kaj Costa. Kazo de hronika cerbospina meningito.
B.irurgio. L. 8 a k a j. Pri la sensangigo Jau Mombttrg. - Ka r p I us kaj Kr e i dl. Operacloj sur
la subenpendanta cerbo. - R. Sa r ra z in. Etio logio kaj kuracado de la kalkana i,prono. - Imbert kaj
Re y na 1. Me tala protezo de la flank-frunta regiono.
Oinehologio !wj pbstetrillo. A. M. Mike r tél j art c. Mamino de Poehl kiel no\ra rime do por ku~
racado de fibromiomoj kaj hronikaj inflamoj de utero. - W. Thorn. Aronikaj metrito kaj endo111etrito. Peter s. Penna na apartigo cl~ placenta.
M alsanoj hai:itaj !iaj veneraj. Ne u g e bau e r. Pri rezultatoj de kombinita hidrargo-arsacetit10ki11inoterapio êe sifiliso. - Fr. Po 6 r. La rad ioterapia valoro de la hidrargokvarclampo.
Pcdiatrio. Spitz 111ü 11e r. Dorsal a tabeto êe in.fano. - R eus s. Pri alimentara saharoz urio ee
intestmalsanaj suêinfanoj . - V. K. S t,e fan ski. Pri nuntempa kuracado de difterio .
Otiatrio . R. Lake . Malfacilajoj senpe raj kaj peraj en la diagnozo kaj rimarkoj pri la ktu·acado
de kelkaj formoj de surdeco.
M edicino sociala. Pri profilakso de la tifa febro.
Kroniko , •
.
.
11
77
Komunikajoj de T. E. K. A.

lnternacia enketo pri mortpuno.
Al tiu êi enketo, malferm ita anta ù kel~
kaj mona toj, instigis la cirkonstar1co, ke dum
la pasintjara internacia Kongreso kuracista
en Budap est aro da kuracistoj diversnaciaj
formuligis rezolucion, malaprobantan de la
vidpunkto kuracista mortpunon kaj dek larantan sin kontraù la partoprenado de kui·acistoj êe ekzekutoj. La prezidantaro de la
kongreso rifuzis pro formalaj kauzoj pre zen ti la rezolucion al voê do nado d e la generala kongresa kunveno, eldiris tamen la
supozon, ke la afero povos est i prikonsiderata en la sekvonta internacia kongreso
kuracista.

Tia manie re la grava demand o pri mortpuno sin altru dis sur la tag ordon de internacia kuracista diskutado kaj ni pensis, ke
nia organo, esence intern acia, devas ebligi
kaj plifaciligi la intersangon de opini oj en
tiu êi rilat o.
Nian koncern an demandaron resp ondis
i is hodiau 7 kolegoj el P olujo, 3 el Rusu jo, 3 el Germanujo, 1 el Svisujo , 13 el Francujo, 6 el Belgujo, 1 el Ameriko. Krom tio
estas ankoraù antauavizitaj pluaj respondoj,
kiuj estos publikig'itaj, se ili alvenos gustatempe per esti envicigitaj !au. la landoj de
la opiniantoj.

oêo
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La gisnuna rezult ato de la enketo estas
signif,il per tio, ke la kur aci toj el Polujo
kaj Rusujo elpasas decid e kontraü mortpuno, dum la kuracist oj francaj kun miriga
urianimeco pledas por mortpuno, apog ante
sin sur preskaü la sama j mo ·,·oj kaj argumentoj.
Sendube influis sur la respondanto jn la
publika opinio en iliaj
kiu
lasta j
jaroj tiel en Francuj o, kiel en Rusujo kaj
Polujo multe sin okupadi
pri tiu êi temo
kaj aperigis en ambau tiuj partoj de ECiropo malsamajn tend encojn pro malsam aj kondiêoj de la politika ,·ivo. En Francujo esta s
ekzekutataj nur la plej dangeraj ordi naraj
krimuloj, kontraCie en Rusujo la mo rtpunado
de la p olitikaj jugitoj alprenis tiom vastajn
dimensi ojn, ke al êiu civitano venis la demanda, êu tiel granda sange1ve rs o estas
nerifuzeble necesa, des pli ke c:Jrdinaraj mortigistoj tie evitas mortpunon kaj esta s nur
forveturigataj en malproksimajn mallibei-ejojn. Kiel rap ortas la rusaj Jurnalo j en.5 lastaj jaroj estis tie eldiritaj 6,268 jugaj dekretoj je mortpun o kaj 2,855 el ili estis plenumitaj . dum onate 48 homoj mortis sur
pendingoj. En la jar o 1906 estis monatoj
kun 220 ekzekutoj. Tiuj êi ciferoj remem origas la plej sangajn epokojn de la mezaj c~ntjaro j.
Generale oni pavas diri, ke en la nacioj, kiuj per mortpuno perdas multajn heroojn de la nacia sendependeco, kiel ekzemple en Polujo, mortpuno estas abomeninda.
Sed ni ne jntermiksos nin plu en la
diskutadon , kiun ni malfermis, kaj reprodukt os la ricevitajn respondojn.

Polujo.
1.

(Originalo en pola lingvo).
Studante lastatempe la aerveturadon mi
eksciis, ke en la jaro 1782 la fama astro nomiisto Lalande esprimis la tiamajn kon vinkojn dt la franca Akadem.io en la jena
frazo: ,, Ciuflanke estas elmontrita la neebleco, ke la homo povu levigi en aero n
au eê almenaCi sin teni pendanta en la aero" .
Kiomfoje la scienco simile eraris ! Hodiau kun indulga bedaCiro ni konstatas tiujn
erarojn de la pasintaj delonge jaroj, tame n
ni mem enfalas en novajn erarojn, kiujn nur
la posteu laro klarigos kaj eê brulstampos.
Abomenindan karton en la estinteco posedas la afero pri kulpo kaj puno. Tiuj
inkvizicioj kaj turmentoj de la mezaj centjaroj, bruligado sur lignaro, dronigado de
sorêistinoj, punado de frenezuloj, en nia ho-

·ie hontaI o terura .
di au.a kompren
Sed ind ignant kaj
kan e in pri la estin to, sam tempe ni kon uas pendingo jn kaj
salajras ekzekutistojf!. por puni per morto
la malb o nfarantojn.
ajna al ni sufiêe, se
antau la verdikto
ek pertizi o" esp loros
la mentalan staton de la krimulo kaj certigo s
pti lia priresp ondeco. E tas jam vere tem po, ke en tiu êi afero matenigu nova erao .
Tuta mia naturo prote tas fervore kon traCi mortpuno . Tam en tie êi mi pavas gin
konsideri nur de la vidpunkto kuracista .
Ki.am mi kiel studen to universitata ek lernadis la medicin on, baldaù. mi akiris la
konvinkon, ke la kuracis to kapablas resta rigi en pensa la bildon de la malsano, se
li nur pavas esplori la kadavron de la mortinto. Tiel estas efektive êe la malsanoj de
pulmoj, renoj, intestoj k. t. p. Sed mi ekse ntis grandan depresion kaj senfortecon, kiam
mi eksciis, ke la cerbo êe autopsia ne perfides la sanecon aü malsanecon mentalan
de la mortinto. Ekzist as do sanaj cerboj êe
sendube forte eksan celita stato de la mento
aü inverse evidentaj defektoj en la cerba
teksaio sen gia sango en funkc ioj. Kiel nesufiêaj estas niaj rimedoj kaj metodoj de
esplorad o, kia ana lfabetismo ankorau en
tiu rilato !
Kaj jen subite tiu êi esploristo, kiu pri
la legado en homaj animoj apenau lerna s
la alfabet on, tiu êi kuracisto, antai:i kiu malfermigas vera senfundeco de enigmoj, estas
alvoka ta de la jugdonanto atesti, êu la krimulo estas prirespondeca, do puninda au
ne, êu li havis la fortojn de anima, por kontraiistari al 1a allogo, aii êu li ne povis hav i
tian kontraùstaremon.
Kaj sajnas al ni, ke
sufiêas nia scia kaj scienco, por respondi
riel malfacilan demandon .
La bodiaùa science starigis la tezon, ke
nur la ,,malsano j mentalaj" ekskluzas pri respondeblecon, ke tamen la krimuleco mem
per si ne pavas esti konsiderata kiel mal
sana, sekve ke la krimulo, se li ne estas
evidenta fi·enezulo,
dev as respondi pri
siaj agoj. Cu tia komprenado estas gusta?
Cu tion êi ne kondamnos 1a posteularo kaj
êu gi ne indignas pro la sorto de niaj kondamnitoj simile, kiel nin indignigas la iamaj
turmentegiloj. Cu ne estas penseble, ke la krimuleco estas egale superanta kaj sa la simptomo de la mentala malsano, kiel la kolorsala karakterizas la daltonismon.
La kolorblinda cetere estas tute normala hom o kaj nur tiun unu solan defekton ne
pavas forigi kaj pri gi ne respondas.
Kaj
la krimu lo gis hodiaû respondas per sia kapo pri la daltonismo de sia anima. Mi opi~
4
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nias, ke en sekvo de evolucio de komprenoj kaj de konstanta progreso en sciencoj
kaj civilizeco la homo perdos la kuragon,
kapablon kaj profesion, por jugi kaj puni
la proksimulon. Sufiêos, se li nur scios sin
antaugardi kontrau malbono. Ni antaiigardu
nin kontraii la krimuloj tiel, kiel estas al ni
permesite nin antaiigardi kontraii leprulo,
tuberkulozulo, pestulo, au furiozulo. La malsanulojn ni penas kuraci, sed neniam ni
mallongigas al ili la vivon. Do ankaù la
krimulojn kuraci kaj moraligi ni provu, sed
senkondiêe estas nepermesite neniigi ilin per
la mano de ekzekutisto. La malliberejoj estu
domoj de korektigo, ne de puno.
Al ni, kuracistoj, apartenas iniciati tiun
êi novan eraon. Malkase ni konfesu, ke
mankas al ni mezurilo kaj objektivaj metodoj, por determini direkton kaj fortojn de
la homa animo, sekve mankas êiàj donitajoj, por taksi ilian rezultanton, au la agojn
de la homo. Ni êesu generale kunagi tie,
kie estas pritraktata ne la korektigo, sed puno.
Kaj jam mortpuno, kiel _afero abomeninda, neniam riparebla, kaj al nia kuracista
profesio rekte kontraua, devas en kuracistoj trovi unuavicajn kaj neelpeteblajn kontrauulojn.
Dume gis hodiau estas tute kontraue.
Ne sole per kuracistaj opinioj koncerne la
prirespondeblecon ni transdonas la kulpulon en la manojn de la puna nt a justeco,
ne sole en silento ni konsentas al mortpuno, starigita en la kodo, sed, o honto ! ni
aktive partoprenas êe la ekzekuto de la
krimulo.
Tie êi estas deklarenda ,,veto" jam ne
pro generalaj homaj konsideroj, sed rekte
por sirmi nian kuracistan staton.
Kion komunan havas la kuracisto kun
agado de la ekzekutisto? Por kfo do li
estas bezonata êe ekzekutoj? Al la ekzekutoto ja nenio alia povas okazi, ol tio, ke
li morton ricevos kaj por la aiitopsio estas
sufiêe da tempo post la ekzekuto. Nia profesia tasko estas savadi la vivon - ni do
ne aliru tien, kie tiu êi tasko estas mokata,
kie ne vivo, sed morto estas celo kaj tasko.
Devizo de kuracistoj estu do: for la
mortpuno !
Kaj gis kiam ni sukcesos reformi mondon en tiu direkto, ni 1:ifuzuêiun, kvankam
ee pasivan, partoprenon en tiu hontinda puno.
D-ro Jozef Kadyi
jaslo, Oalicio-Alistrio.

67
2.

(Originalo en pola lingvo).
l. De la vidpunkto kuracista mi kort.a
sideras mortpunon ne nur negusta, sed ankau neallasebla, êar neniam oni povas decidi pri respondebleco de la krimulo, malè
oni devas eldiri, ke li plenumis la Akrim~m
sub influo de tre forta impulsa psiha, kiu
lin faris nekapabla al atenta koordinado de
pensoj.
2. Sangoj anatomiaj en cerbo, evidentigataj êe helpo de gisnunaj rimedoj de
esploro, ne rajtigas nin determini la animostaton de la mortinto. Tre instrua por mi
estas la kazo, kiun mi priskribis en ,,Przegl<!,d lekarski (1893 n-ro 22). lndividuo,
herede sursargita, devenanta de la sangadulta kunligo de la patro kun sia filino kaj
kies tuta familio igadis sin kulpa pro diversaj malvirtoj, post mortigista atenco sin mem
mortigis. Autopsio elmontris êe ekzakta esploro de la cerbo gian idealan konstruon
kaj la kranio (nun troviganta en la muzeo
de deskriptiva anatomio en Krak6w) estas
normale kaj bone disvolvita.
3. Tasko de la kuracisto estas kuraci
kaj antauforigi malsanojn, ne plibaldauigi la
morton.
4. Partopreno de kuracistoj êe ekzekuto ne akordigas kun la tasko kaj indeco
de kuracarto; se gin faras la kuracisto, ekskuzas lin nur dura necessitas, kiel ankaii
aliajn. plenumistojn de la mortpuno; la scienca konsidero nur tre malforte lin senkulpigas.
5. Se la kongreso kuracista povas eldiri
decidan opinion pri vivisekcado, des_ pli gi
<levas eldiri gin pri mortpuno kaj pri asistado êe ekzekutoj.
Eldiro de opinio pri mortpuno des pli
estas gustatempa en Austrio, êar nova projekto de puna kodo ne forigas mortpunon,
sed gin nur limigas.
Mi limigis min al la opinio nur laCtkuracista vidpunkto, mi do preterlasis aliajn,
ne malpli gravajn motivojn.
·
D-ro Bogdanik
K,rak6w.

3.
(Originalo en pola lingvo).
Al la internacia alvoko de ,,Voêo de
Kuracistoj" ankau mi rapidas, êar mi estas
kuracisto juga kaj de pli maljuna ago, pli
longe observinta la mondon kaj la homojn,
tial des pli konscia pri la vivo en êiuj giaj
aperoj.

68

\ OGO DÈ KURACISîO

La enketon nunan, intere anta n multe
éiujn sciencajn korp ora ciojn ni da nkas al
la kongre 'so kuracista , antau nelonge en
Budapest okazinta, kiu por la polaj kuraGistbj postlas is malgojan re memo ron, êar gi
i:ifuzis al nia scienc o kaj arto kuracista, êie
1-espektata, kune kun aLiaj kunlabo ri pro tio
hur, ke gi est as p ola ka j kies prezidant o
àhkau pfi la nun a demando ase rtas, ke gi
he taugas al la kongres oj kura cistaj .
Laü mia opinio scienc o kaj arto ne
konas la limajn kolono jn ne k iliajn kolorojn
kaj, superant e la romp igem an politikon, ili
ahtauen marsa s en la mond on, trabatante
al si la v:ojon, pli kaj pli almilitante la teron. Se pri mortpuno enketo internacia kaj
êiu aparta kuracisto sukcese sin okup i povas, precipan rajton kaj sanktan devon al
tio havas la kongresoj kuracis~aj, kiel kunveno de plej eminentaj person oj, al pripa rolado de tiaspecaj aferoj plej kompetenta.
l. La unùan demandon de la enk eto
internacia plej bone kaj p or êiarnaj temp oj
mallonge kaj precize resp ond as en d u vortoj la 5-a Dia ord ono : ,,Ne mortig u !" kaj
en alia loko es tas aldir ite: ,,per kia glavo
vi batalas, per tia vi per eos ".
Do la donint o de viv o kaj morto ~lare
malp ermesis al la homoj mortigi estajojn,
similajn al si kaj al ili.
Mortigo de la krirnulo p ostulus Jau la
principo: ,,vivo por vivo" mortigon de êiu
ekzekutisto kaL de koncerna jugistaro kaj
tio êi ree la jugon super jug oj kaj tiamaniere sen fino gis la last a ka po ho rna. Sed
kun la ape ro de la Betleem'a stelo êesis
por êiam la pri ncipo : okulo por okulo kaj
dento por dento . Ekreg is amo, sed Dio mem
êiam punadis la mal bonon. La ril;?elintajn
angelojn li malsupr enje tis de la altajoj, sed
ilin ne mortigis , kvank am li esta s estro de
füu viv o. Dio punadis erarojn kaj ilin
êiam punas por eterna al ni instru o kaj
triumfo de bono.
êiu krimulo en la mondo meritas dum vivan jugon, sekve ankau post la kondatnno li devas vivi hontinde, pene, pente, kun
fastoj, rnalluma êambro, malm ola lito k. t. p.,
en malliberejo aü en dom oj de korektig o,
proporcie al la krimo kaj puno, en êiama
laborado, por sia vivteno kaj turmento gis
la tempolimo, . difinita per la justeco, por ke
li ankoraii plibonigu, ion lernu kaj sin eksentu homo .
De la starpunkto kuracista morio, kiel
puno por homoj, estas, Jau mi, neniam allasebla. Tasko kaj devo de la kuracisto
estas: gardi, savi, subteni, plilongjgi vivon
al êiu homa individuo, vivanta pro la volo

1

J

de la kreinto
ed neniam gm ma llongigi,
kvankam tiu êi vivo sa1nus ne bez onata kaj
estus certe malutila, kïel êe la mals a no infekta kaj iafoje êe la malsano rnenta la.
La krimulo, eê plej granda, d um kaj
post la krimo, kiorn longe li vivas est_as
ciam homo kaj pri lia viv o dispona Dw .
T ratranêo subita de la vivo p er mortpuno
estus en multaj kazoj pli gus te favoro por
la krirnulo êar gi estus definitiva finigo de
la malfacila kaj terur a, iafoje tro longa batalo dum iva de la kondamnit o.
La vorto : neprir esp o ndebleco e ta hodiau enkomu ne trouza ta kaj êiu krimulo p ro
simulado sirma s sin p er tiu êi ,,orto, kie l
p er sildo kaj ê,: gi_a helpo_ dez iru.:'. ~en~un~
malbonaui . Lau rnia op11110
, en ctaJ knm aJ
auoj ne ~kz istas êe homoj neprire pon debleèo kaj en êiu kazo estas senkondiêe p uninda prires p ondec o, êar êiu _efekto hav ~
sian ka11zon kaj êiu krimo s1an celon kaJ
planon iafoje tre pripensitan kaj malfacilan
kaj êiam kalkulantan je la facila kre dern?
de la proks imulo. Alkohol on fro uzas la knmulo ordinarn intence kaj laüc ele, êar li
scias, ke la ebriul o estas konsid era ta kiel
neprirespo ndeca. Pro kio kaj kiar~i!e d_ev~s
esti la eb riulo neprirespondeca. L1 ia tnnk1s
koascie kaj intence ne akvon, sed brandon
kaj trink is en la intenco eb riigi kaj ofte,
por diri pro kutimo anta u la estr aro, ke
li estis ebria. Vere ebr ia ho mo estas venenita, sc nkonscia, ofte tre m~lsana ka( ordina re senforta, sekve al nemu ago tauga.
êiu krimulo ebr ia, moviga nta kaj _ofte tro
moviâema, estas priresponde ca kaJ d evas
esti punata dufoje, por la plenumita krirno
kaj por ebriigo kaj la _ebriulo .P?St sene briigo por la ebriigo kaJ por ru1111
gado de
sia sa.no.
2. La duan demandon res p on dos la kolegoj, okupantaj sin pri anatom io _p at?logia
kaj deskriptiva aiitopsioj en ho sp1taloj, medicino juga kaj polico ku.racista . La sangoj
en la cerbo de la ekzekutito j, eê plej rimarkindaj, ne rajtigis la vivintojn al la krimo
nek la homajn jugojn puni ilin per mort o.
3. Tiun êi punkto n mi respondis, kiel
mi pensas, sufiêe êe la traktado d~ launua
d emando de êi tiu enketo.
4. A istado de la kuracisto êe ekzekuto
faras en gran da mezuro ofendon al 1~
inde co de la kuracart o, malaltigas gin malte
kaj sen dubo humiligas la êeestantan ku,raciston, êar la tasko de kuracistoj estas kaj
eiam restos defendi la vivon kaj eltiri gin
el la morto kaj por konst ati la morton post
ekzekuto p ovas esti alvokata la kuracisto
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mallibereja, se ne la urba, sed nur post kaj sento de la indeco profesia ne allasos
ekzekuto kaj nur por tiu ago.
alian opinion pri tiu tre grava demando kai
5. La proponon, tie êi esprimitan, ke ke la kongreso kuracista, kiel pri tio _ êi
la kongreso kuracista eldiru sian opinion·: plej kompetenta, eldiros sian opinion kaa) kontra ü rnortpuno kaj b) kontraü asistado tegorie pro sia rajto, ofico kaj devo, por la
de kuracist oj _êe ekzekutoj, mi apogas kiel bono de kolegoj kaj de nia kuraca arto
eble plej insiste, kiel kuracisto kaj kiel ho- ·generale .
mo kaj mi asertas certe, ke sana prudento
Tomas /vlqczka (Krakoiv).

La helpadode rusaj virinojdum kaj postla batalo de Mukden.
(Daiîrigo).

III.

sime pasadis artileriaj veturilaroj; skadrof
de rajdistoj regalopis al la nord o.~ VagonaPri la normala funkciado de · la Muk- roj, plenegaj de municioj, nutrajoj, skribiden'a hospitalaro, mi ne parol os. En tiu êi stoj, kontrolistoj, rnanovradis en la stacio,
urbo estis êirkaùe 1.500 litoj por gravaj por trafi la vojon, kiun ili estis uzontaj al
vunditoj kaj 2.500 lokoj por malgravaj. In- la sama direkto. Homoj kvazau frenezigis,
tence mi diras: lokoj, êar la litoj estis an- disserêis sciigojn, farante pli multe da pastatauigitaj per la terbenketoj de la zemlian- soj kaj da parolbruado , ol da laboro. Kaj
koj. Ne malpli, ol minimume 150 laikaj fra- dume la foriga posteno de Mukden estis
tinoj, aninoj êu de la miJitaj, êu de la Rug- fariginta flegejo, ambulanco de la antaüo,
krucaj hospitaloj, êil!_rimede penadis help_i )iospitalo de militiro, envagonigejo k. t. p.
al la kuracistoj kaj hirurgiistoj. Ekzistis eê Ciuj funkciigiloj de la flegistaro tie trovigis
en Mukden botelo por la trapasantaj frati- kunigitaj kAajdispusis unu la alian; en nenoj, okaza hotelo, kies kamplitoj estis el ordigebla haoso, en kiu la voêo de la kabrikoj au el ligno.
nonoj ofte malaudebligis la voêon de la hoOni bonvolu memori, ke mi hodiaü moj, êiu penis serêi sian devon ·kaj agis
vespere par olas nur pri la virina helpado kiel eble plej bone.
kaj oni ne komprenu el mia parolo, ke tie
Modestaj kaj nelacigeblaj agadis kun
1rovigis sole virinoj, unuj kuracistinoj, ail
la
kuracistoj
niaj rusaj fratinoj kaj ilia tehirurgiistinoj kaj aliaj flegistinoj, sed hodiail
rura
laborado
dailris 36 sinsekvajn horojn,
mi flanklasas la viraron. Tial mi ne priskribas al vi la batalon de Oukanntoun, he1"oan dum kiuj eê ne unu plendo audigis, nenia
epizodon, kiu ok~zis je ok kilometroj de senfortigo ilin faligis. Pripensu, ke estis tre
Mukden. Sur ebenajo, sur kiu estis dissemitaj malvarme - dek gradojn sub la nulo kelkaj domoj, falis en unu sola tago 12.000 kaj ke la neelportebla sabla ventego, helRusoj kaj 8.000 Japanoj; mi kredas, ke ne- panto de · la Japanoj, blovadis. Malheligis la
niu virino êeestis tiun buêadon. Sed vespere, êielo. Rusoj ne povas malfermi la okulojn
post la batalo de Oukanntoun la rusaj vun- por rigardi sudorienten al la malamikoj; je
ditoj alvenis arnase al la stacio de Mukden, 200 metroj de la stacidomo oni apenaü
invadis kaj superp lenigis la hospitalojn, la duonvidas altan konstruaj on.
Meze en tiu bçiraktado kaj ventego mi
vagonojn, la postenon de forigado, la haltejojn k. t. p. Tiam la virinaj pacienco, ener- precipe rimarkis obstinan lab oron, faritan
gio, sindonemo kaj kurago atingis sian plej de du virinaj aretoj kaj mi deziras priskribi
altan grado11 kaj sin trudis al la admirado al vi ilian agadon . Certe, la morala forto
de êiu senpartia observa nto. Konfidencie mi kaj la sinregado de la virinoj kantraCi la
konfesos al vi, ke mia amerika kunfrato kaj gravaj katastrofoj estas plej famekonataj;
mi en tiu· tago trovis nian D am a s'a n v o- ili ja estis multfoje konstatitaj, sed mi ne
j on kaj perdis nereveneble malnovajn kon- antaüsupozis, ke ili povos atingi tian gradon.
traüjugojn.
En Mukden funkciadis sub du grandeLa batalo estis kvazaü perdita; la malamika kanono tondris je kelkaj kilometroj gaj zernliankoj, duone subteraj, tio, _kion oni
kaj oni gin aildis alproksimiganta . Malprok- nomas posteno de dispartigo, S b or o i j
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Punk t. êiujn vunditojn, alvenantajn piedire,
rajde, portile, veturile, vagone (êar en tiu
tago ili alvenadis .êiumaniere), oni direktis
al tiuj du zemliankoj.
Unu el ili estis provizita je benkoj, la
alia je kamplit oj. La vunditoj, devigitaj kusadi, estis kondukataj en la duan. Tiuj êi
vunditoj, devis elporti ekzamenon, ricevi rapidan bandagon kaj fortigilon, poste, provizitaj je slipo, ili devis esti kondukat aj,
izole au grupe, êu al la forigaj vagono j,
rapide sargataj , êu al la najbaraj hospitaloj,
êu al la operaciejo, êu al la êambro de la
malsimplaj bandagiloj.
Estis mirige vidi, kiel facile la vunditoj
kaj portilistoj obeadis la laikajn fratinojn,
kiuj prenis sur sin la task on ilin konduki
al la taüga loko. La kuracistoj okupigis pri
la kuracaqo; la administraj oficiroj, pro
troaj zorgoj, estis ofte senpovigitaj; la fratinoj helpis igi disciplina tiun ekscititan amason; ili sciis paciencigi tiujn virojn, kvietigi
ilian maltrankviligon; fine la konvinkemo de
ilia parolo, la kvieto kaj konfido, truditaj
de ilia êeest o, montrigis al ni êiuj, kiel atingintaj satindan rezultaton.
Oum fratinoj tiel akompanadis vunditarojn, aliaj helpadis al la kuracis toj, zorgadis
pri la malgravaj flegoj, plenumadis la skribadon (la kvankam malbenitan, sed necesegan skribad on). En la zemlianko, pro ra pidigo kaj evito de ir-reirado tabloj kun
sanigiloj ruligadis inter la vicoj. Post aii
antau la flegistinoj aretoj da fratinoj kaj
helpantoj pasadis, disdonante la nutrajon.
Dank'al kia lacegigo de la virinoj plenumigis kaj bone plenumigis tiu laboro, mi
ne povus diri ! Tia estis la unua grupo de
la virinoj.
Apud la posteno de dispartigo estis
starigita tre grand_a tendo kaj sub tiu êi
tendo estis instalitaj ses bandag Qtabloj por
ses grupoj de hirurgiistoj, fratinoj kaj flegistoj. La vunditoj, bezonantaj facilan opera- •
cion au malsimplan flegaparat on,· estis direktataj al tiu tendo, kies parto rapide plenegigis j e surkusitaj portiloj.
Ce tiuj tabloj operaciis kvar hirurgiistoj
kaj du doktorinoj; êiun el ili êirkauis viraj
kaj virinaj helpantoj. Tie ankau mi renkontis
doktorinon de Montpellier. La vunditoj, jus
kaj grave trafitaj, preskau êiam silentas. La
internon de la tendo malkvietigis do nek
krioj nek paroloj. Nur audigis la ekstera
bruado de la vagonaroj , de la veturiloj, de
la ventego kaj de la kanon oj. T iu tuta flegistaro laboradis, kiel eble plej bone, kun
trankvilo kaL metodo kaj plenumis taügan
improvizan hirurgion.

La 8·-an de marto, helpite de la polv a
venteg o kiu blovis al ili en la dorson, la
Japan oj estis disbatintaj la defendati . vita::.
ron de la orienta armeo. Tiu sciigo alvenis
al ni kune kun la bruo de eksplo do anor,
canta la detruon de fen ·oja pon ta . Jam · a
kanono aù digis de la norda flanko; tiam
la returnen,_marsa do aperis al êies okuloj, kiel
deflnitiva. Sajne obeantaj la legojn de la korpfalo, la skadroj , la baterio j plirapidigis sian
ira don nord en; la infanteriaj linioj komencis
montrigi en la sama direkto. La polva nebulo forkasis tiun homamason, kiun oni
kvazau divenis rapidant a en duonmallumo .
Sed en tiu sama momento jam la lastaj
vunditoj de Oukanntoun estis flegitaj kaj
plejparte envagonig itaj. Kelkai havis nur
povizorajn bandagilojn; tamen ili povis daùrigi sian migradon al Tieling, Goujsoulin kaj
Karbin.
Tiam la flegistaro ekzorgis pri la sendangerigo de sia pers onaro . Kuracistoj, fratinoj, flegistoj estis dismetitaj en komercajn
vagonojn, supers argitajn de vunditoj. Opi
donis al ili kiel eble plej multe da nutrajo
kaj da kuraciloj.
Por kolekti la malfruulojn kaj flegi kelkcenton da nemovebluloj, · du Rugkrucaj kaj
du militaj hospital oj devis resti en Mukden
post gia forlas o. Kun êi tiu hospitalo
restis ankau la delegito de Ruga-Kruco,
s-ro Ooutchkoff, kiu estas hodiaü influplena
ano de la Imperia Dumo. Oni petis la laikajn fratinojn, ke ili forlasu Mukden'on kun
la lastaj vagonaroj; ili rifuzis kaj estis permesite al ili kunriski la sorton de la vira
personaro.
Ne sentime la rusaj oficiroj permesis
al tiuj sindonemulinoj sin elmeti al êiuj ebla j
dangeroj de la fina atako kaj plie al la riskoplena periodo de ~ango de autoritato, periodo, dum kiu la hinaj rabistoj povus plene
sin allasi al siaj kontraufremdaj pasioj.
Feliêe, inter la momento, kiam la rusaj
soldat oj forlasis Mukden'o n kaj la mornento,
kiam la Japanoj gin ekok'llpis, neniu rabisto
sin montris. La Japano j estis homarnaj kaj
bonkoraj. La ru sa oficistaro, enkalkulante
la virinojn, neniel estis maltrankviligita; eê
kontrau gi oni plej gentile kondutis. Plenuminte sian mision kaj helpinte la Japanojn
forveturigi al Dalny la lastajn grave vunditajn Rusojn, tiu taêmento el 130 personoj,
el kiuj dud eko da virinoj, pli poste ·estis redonita al la armeo de Linievitch kaj estis per mesite al gi r ekomenci sian aga don . Tiu epizodo estas plene honoriga por ambau nacioj .
La 10-an, êe la sunlevigo, la Japanaj
srapn eloj trafis la stacid omon de Mukden
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kaj, persekutate de ili, forkuris la lasta vagonaro. Tiumome_!lte incendia, ~ntence e~bruligita en nutrajejo, komunikig1s al hospttalo. El gi oni devis plej rapide eligi kelkan
kvanton da vunditoj. Fratinoj, flegistoj kaj
kuracistoj estis sin donantaj al tiu urga la-

boro, kiam la japanaj pafistoj aJvenis. Mi
aüdis, ke, laü ordono de siaj oficiroj, tiuj
êi kontraübatalintoj senprokraste eklaboris
kaj kune kun la rusaj oficistoj helpis al la
savado.
(Daurg o sekvos).

Be:fe:ra..

toj.

kaj denove multkernaj blankaj korpetoj
montrigas; tamen la mon lt,nukleozo estas anO. F o do r. Frua akompanantasimptomo kau tiam konstatebla. '--'è malklaraj formoj
de la pulma ftizo. ( Orvosi J-1,fifap. l 910, la lai:ikvalita sangesploro estas grava dife,i-ro 3). Facile rekonebla kaj fidinda simp- rencigilo.
D-ro R.. S.
tomo estas la konduto de la pupiloj, kiu
0 p p en h e i m (Wien). Aldono al la
eê tiam permesas starigon de la diagnozo, influado de tuberkulozo sur etastan histon.
kiam, Jau fizika esplorado, la p~1lmo mon- (lfliener klùz. Wochensclzrijt 1910 ,z-ro 6). La
tras neniajn simptomojn. Nome êe malfor- demando, êu tuberkuloza bacilo kaj giaj tokteta lumo la pupilo, samflanka kun la rnal- sinoj povas influadi rekte sur elastajn fibrojn,
saniginta pulmo, largigas pli rapide kaj re- gis hodiau ne estas solvita.
stas pli larga, ol la aliflanka. Post lumigado
Por klarigi tiun êi problemon, la autogi kuntirigas pli malrapide. La kauzon de ro faris unuflanke esplorojn pri la konduto
titt sirnptomo la autoro trovas en la incito de elastaj fibroj êe homa tuberkulozo, aliaD-ro R.. S.
de la simpatika nervo.
flanke eksperimento jn ,,in vitro" kaj bestM. S u g a r. Pri nova klinika simptomo. eksperimentojn. Resumo estas: specifa, la
(Orv. Heülap 1910 n-ro 9). La ai:itoro tro- turberkulozan bacilon au gian toksinon eksvis êe kazoj de multopa sklerozo (sc1erosis kluzive karakterizanta influo sur la elastan himultiplex) novan simptomon, kiu konsistas ston ne estis konstatebla; sen e\'.olucio de
en tio, ke la malsanuloj, kiuj havas norma- êelinfiltroj estis . r;ieniam observebla lezio de
lan temperaturo -senton, do bone distingas la elasta histo. Ce tio la speco de infiltroj
la 0-gradan kaj 50-gradan akvoplenan epru- estis indiferenta. Kolektigo de rondaj (epiveton, êe samtempa ektuso per ambau epru- telojdaj) kaj proliferantaj êeloj de la kuniga
vetoj unu apud la alia signalas ektuson per histo malebligis prezenti la elastajn fibrojn
varmega objekto kaj kvazau eksksku ig;as. êe la helpo de tinkturado. Tial ni ne povas
Tiu simptomo trovigis nur êe la sklerozuloj konsideri tuberkulozon kiel kai:izon por la
manko de elastaj fibroj, speciale êe derkaj en unu kazo de mijela tumoro.
D-ro R.. S.
matito atrofiiganta makuloza, êe kiu pereas
Bo in et kaL Mure 1. Autoseroterapio elastaj fibroj sendepende de infiltro.

Interna medicino.

de pleuraj e!fluajoj. (Mars eille-Médical 1910
n-ro 6). Unue konsilita (Gilbert) êe tuber-

kulozaj elfluajoj, tiu simpla kai facila metodo same efikas, pri serofibrinozaj, specia le
sufiêegaj, elfluajoj. Uzita ses fojojn de B.
kaj M.; kvinfoje farigis sufiêega diurezo kaj
rapida resorbo de la e!fluajoj sen loka nek
generala reakcio. Baldai:i B. kaj M. studados la agmanieron.

D-ro S6s.
A r na u d kaj Co s ta. Kazo de hronika
cerbospinameningito.Antimeningokokka
seroterapio. Resanigo. (Marseille-Médicâl 1910
,z-ro 7). Suboficiro, konsiliginta nur post la

oka tago de sia malsano, havis meningiton,
kiu dauris dum 13 tagoj kaj postulis grandajn dozojn da Doptera sero (255 kubajn
centimetrojn per 9 ensprucigoj, ofte po 40
k. c. por unu injekto.) Li resanigis, sed
N. R 6 th. Esptorojde"ta· sango êe Ba- longe (2 monatojn) havis meningokokkojn
sedova-malsano.
1 011 Hetilap 1910, n-ro l 1).
en sia post-gorgo, , versajne êar li an tafie
êe plejmulto de la Basedov-malsankazoj oni suferis je malnova hronika faringito.
renkontas sangojn de la sango, nome plimalmultigon de hemoglo bino, Jeukopenion,
ftirurgio.
limfocitozon kaj mononukleozon. InterveL. Ba k a y. Pri la sensangigotau Momnantaj febraj malsanoj sangas iom êi tiun
sangobildon, êar la nombro de la blankaj burg. ( Oy6gyâszal 1910 ,z-ro 1)- Pasintjare
korpetoj pliigas, la limfocitozo malpliigas aperis sufiêenombre komunikajoj pritraktan1•
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taj tiun êi metodon, kiu bone taugas, por
plenumi subventrajn, enpelvajn kaj surfemorajn operaciojn sei sangad o. La metodo
estas tre simpla: per elasta gumtubo, vindita êirkau la trunko inter la riparkoj kaj
la- pe-lvaj krestoj oni povas kunpremi la aorton abdomenan kaj la suban vejnon kavan
tiom, ke la pulso de la femura arterio nesentebligas. B. taris êe gia apliko altan fem uramputon êe 11 jara knab o, kaj êe 10
jara knabino. Li rimarkigas, ke la metodo
estas bone praktikebla, se oni gin aplikas
nur êe tute sana sangovazosistemo kaj surmetas Esmarch'an bandagon sur la sanan temuron (au femurojn) . Tiu antaurimedo estas
necesa, êar la sangpremo varias antau kaj
post aplikado de la gumtubo je 20-50 111111.
Krom tio multe malpli da anesteziilo au
narkozilo sufiêas, ol êe similaj sen-Mombur. gaj operacioj.
IJ-ro Schatz.
Karplus
kaj Kreidl
(Wien). Operacioj sur la subenpendanta cerbo. (Wiener
klin. Wochenschr. 1910 n-ro 9). Por pli bone
atingi kelkajn medialajn partojn de la cerbobazo, donis la autoroj al la kapo de la
esplorbesto tian pozicion, ke post malfermo
de la kranio kaj durama.tro efikis la pezo
de la cerbo. Tiamaniere la hemisfero de la
cerbo malsupreneligis.
La forlevigon efike
akceladis vatobuletoj, sovitaj inter la cerbokaj kraniobazo. Per tiu êi met odo ricevis la
aütoroj surprizante bonan enrigardon sur
la bazon de la kranio kaj cerbo, kio permesis la esploradojn , alie êe vivanta besto ·
neefektivigeblajn, sub kontrolo de la okuloj. La metodo bonsukcesis eê êe simioj.
Bestoj toleris la operacion sen ia afekcio
de la cerbo. Tio kondukis la autorojn al la
ideo, êu tia maniera forlevigi la cerbon de
la kraniobazo ne estus uzeb la metodo por
Îlirurgiaj manipuladoj êe la homo. D-ro Sôs.
R. Sarrazin
(Bonn). Etiologiokaj kuracado de la kalkanasprono. (Deut. Zeitsclzr.
f. Cllir. Volumo 102, kajero 4- 6) . La sufero de la kalkana Sprono okazas relative
ofte kaj estas iafoje tre dolorigema; gia diagnozo nur per Rontgenaj radioj povas esti
tute certigita. La farigmaniero de tiu êi eksostozo ne estas ankorau detale klarigita. Tamen en plimulto de la kazoj la sprono estas
pro diversaj ka(1zoj antauekzistanta. Escep ton faras la spronaj eksostozoj êe maljunuloj, rekondukendaj al la kalkigo de la inserto de la planda fascia. La plendmotivoj
êe tiu êi suferado devenas au de la rompigo de la eksostozo au de la trauma au infekta inflamo de la muka burso super gi au
fine de la estiganta plana piedo, êar tiam
la sprono êe êiu paso enborigas en la plan-

dan fascion. La ter apio devas esti kiel eble
plej loAnge konservativa.
Bone preparitaj
enmetajoj kun gumkus enetoj por la kalkano
forigas ordinare la plendmotivojn tute k{l_j
daure.
D-ro Fels-.

I m b e r t kaj R a y n a 1. Metàla protezo
de la flank-frunta regiono. (M.arseile-M édical
1910 ,i-ro 6). C. 17-jar a · krania rompo 25.
nov. I 908. Cerba absceso; resanigo kun
kvarangula osrnanko, longa kvin centimetrojn.
Ripara operacio 15. dec. 1909. Plakon el
oro, kombinita kun argento, dikan l ·5 mm.
traboritan per 23 tru oj de kvarmillim. diametro, pezantan 52 gm. l. kaj R. enso vis
kvazau horlogvitron en osmankon kaj fiksis
per 3 ungegoj. Piena resanigo.

Ginekologio kaj obstetriko.
A.M. Mikertêjanc
. Maminode Poehl
kiel nova rimedo por kuracado de fibromiomoj kaj hronikaj inflamoj de utero. ( Wraêebnaja Oazeta 1910, n-roj 1, 2; . Oé111k'al
la Iaboroj de Brown-Séquard aperis la teorio de la t. n. ,,interna sekreciado", lai'.i
kiu diversaj glandoj sekrecias interalie substancojn, kiuj, enigante senpere en la sangon kaj en la sukojn, ludas gravan rolon
en generala ekonomio de la organ ismo. Oni
penis izoli tiujn êi substancojn, sed plej
ofte sensukcese. Tiam por kuracaj celoj,
por Aorganokuracado oni komencis uzi pre paraj ojn, faritajn el tutaj glandoj, sengrasi gitaj, elsekigitaj kaj pulvorigitaj. Tiaj preparajoj enhavas malutilajn toA
ksinojn. La Poehlmamino ankau ne estas hemia individuo:
gi prezentas
kolektitajon de êiuj aganta j
substancoj, eligataj per la mam oj, liberigitan de la t. n. precipiteblaj albuminoj.
Bell estis la unua, kiu en la faro 1897
mon tris,
ke dank'al mamino fibromio moj plimalgrandigas, la sangadoj haltas, la
doloroj malaperas kaj la generala sanstato
plib onigas. En la jaro 1898 prof. I. I. Fedorow, eksper imentinte sur kunikloj , konkludis, ke la substan co de mamoj kaj de utera
mukmembrano estas kontrauagan to de la
ovuja substanco: Poehl-mamino plioftiga s
la koragadon kaj malaltigas la sangpremadon, dum Poehl-ovariino agas tute kontraue.
En la jaro 1901 · prof. I.· t. Fedorow komunikis, ke . mam ino malgrandigas la fibromiomojn kaj la sangadon kaj malaperigas la
dolorojn en la mamoj.
La unua kazo, kiu atentigis la au toron
je la agado de Poehl-mamino est is la jena.
En majo de 1902 en la virinan sanigejon de la patro de la a(1toro en Tiflis eniris malsanulino 47-jara _L. O., plendante je
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sangado kaj granda malforteco. La malsanulino el Turkujo alveturis Tiflison kaj tie
si turnis sin al multaj kon_ataj ginekologoj,
kiuj di-finis êe si uteran fibromiomon, sed
rifuzis operacii, supozante, ke si la operacion ne eltoleros. Lau la deklaro de la malsanulin o, dum la lastaj 4 jaroj la menstruacio plifortigis, okazante êiujn 15 tagojn
kaj daurante po 8 kaj pli multe da tagoj
tre forte. Dum la lastaj monatoj la sangado
estas senêesa kun 1-2 tagaj paùzoj . La
malsanulino estis tre malgrasa, pala, la videblaj mukmembranoj tute sensangigita j, la
pulso malforta kaj ofta, bruo super la kora
pinto. Fibromiomo pli granda, ol kapo de
plenaga homo; gia supra limo estis je du
fingroj super la umbiliko. Ankau en la sanigejo, pro la inanicio kaj sangmalriêeco
de la malsanulino, operacio estis konsiderata kiel tre <langera kaj oni decidis kotnence
provi la agadon de Poehl-m amlno. Jah1 post
5 tagoj la sangado haltis. Dum preskau tri
monat oj la malsanulino plibonigis kaj pli•
fortigis, sed la tumoro malmulte malgrandigis. Fine oni opiniis, ke laparotomio estas
ebla kaj la 9/ VIII oni forigis la tumoron.
23 tagojn post la operacio la malsanulino
eliris el la sanigejo, kiel sanigita.
En la jaro 1905 aperis nova artikolo
de prof. I. I. Fedorow pri la influo de mamino je la rnuskolaro kaj fibrojdoj de utero.
Bazante sin je 43 kazoj, la aûtoi•o pruvis,
ke, se la utero estas gra11da, kiel en 2- 4
monatoj de gravedeco , resanig o tre ofte
estas kompleta; malpli ofte tio êi okazas,
se la utera grandeco estas tla, kiel en 4- 6
monatoj de gravedeco kaj preskau neniam
okazas, se la utel"a fundo trovas sin super
la umbiliko. Sed hemoragîoj kaj abundaj
menstruaci oj malaperis en 82·3° 10 da êiuj
kazoj kaj la doloroj en 40·3° 10 da ili. Krom
tio !au 1a esploroj de prof. F. marnino, injektita subhaute, agas pli forte, ol prenata
internen kaj la plej signifan plimalgrandigon
de utero kaj de giaj fibrojdoj gi sekvigas
dum la menstruacio kaj dum la postnaska
periodo. Tiun êi aperon prof. F. klarigas
per tio, ke dum la menstruacio kaj puerperio la mama funkcio pligrandig as .
En la jaro 1906 la ai:itoro komencis
memstare esplori la aga don de Poeh l- mamino kaj nun .li prezentas 50 tre konvinkajn
kazojn, en kiuj preskau êiam la Poehl- mamino montrigis tre utila. Li aplikis êiutage
3-4 tabuletojn , enhavantajn êiu po 0·5 gm. da
Poeh l-mamino, prenatajn dum mangado (je
malplena stomako mamino sekvigas iafoje
nauzon kaj vomon). Iafoje li devis doni po
6 tabuletoj êiutage. Subhaute Poehl-mamino
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agas pli energ ie kaj ofte unu au 111aksimu112e
du ampuloj po 2 cm.9 da 2°fo-a solvajo
de Poeh l-mamino sekvigas tujan halton de
hemoragio . La injektojn la autoro tar is êiam
sub brakan hauton, ripetante ilin êiutage
au 3 fojojn semajne. La injektadoj preskau
ne dolorigas . La autoro kutime aplikis samtempe injektojn kaj prenadon internen (po
3 X 0·5 tage) . Tiun êi proce don li insiste
konsilas en la kazoj de fibrorniornoj, êar tiart1
la dezirata rezultato estas atingata multe pli
rapide.
La kazaro, prezentita de la autoro, estas
tre interesa. Sed pro manko de loko mi
estas dev igita gin preteJ'iri kaj mi citas t1l1r
la konkludojn de la autoro.
1) La Poeh l-tnamino, sekvîgante malà=
peron, resp. malgrandigort de fibromoj, haltl~
gante, resp. plima1grandigante la dolorott
1 kaj
leilkoreotl, levante la rtutrostatort kaj
plîfortigante la ot'ganlsmo11, pfezerltas plej
racian rimedon por kuracado de la utéraJ
fibromiomoj.
2) Se ne ekzlstas indiko de tuja opê=
racio, orti dcvas êîun fibromon ku1-aci pêt'
Poehl=mamino aimenai1 dum 1- 2 monatoj
kaj operacîî nui' êe sensukceseco de tiu êi
kl1facado.
3) La plej bonàn sukcesorl de kutacadd
per 111aminooni rkevas, se la utero esta§
tiel granda, kiel en 4-5 monatoj de gfa
vedeco, dum la tumoroj, atingantaj la umbi=
likon aü pli supren, malmulte plimalgrandi=
gas. _Sed eê en tiuj êi kazoj prov izora ku=
racado per mamino, haltigante, resp. plimal-'
grandigan te la sangadon kaj plifortigante la
organis mon, ebligas gajni ternpon kaj liveras
pli bonajn kondiêojrt por operacio .
.
4) Se seriozaj sangoj de la koro, de
la pulmoj ati renoj prezentas absolutan
kontrauindikon kontrau la operacio, la mamino, posedante nenian flankan malutilan
agadon, prezcntas unikan racian rimedon
por kuréJ..cadode la uteraj fibromiomoj.
5) Ce duba diagnozo, kiam oni ne
sukcesas trapa lpi apartajn fibromajn nodojn,
la mamino, sekvigante §angon de la fibromoj en subseroza formo, helpas la klarigon
de la diagnozo.
6) êe îuonika j uteraj inflamoj, forigante
la plensangecon de la utero kaj pelvaj organoj, kuntirante la utèron kaj reguligante
la menstruacion, forigante, resp. plimalgrandigante la doloron kaj la leukoreon, plibonigante la nutrostaton, favore influante je la
nerva sistemo kaj humoro de la malsanu liuoj, multe superante, ~oncerne sian agadon
je
la utero, la preparnjojn de secale comu1
tum, hydrast{s canadensis k. s., la mamino
0
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nieritas la pleJ vastari aplikadon, kunigatan
kun samJempa loka kuracadd.
7) êe Îlronikaj uteraj inflamoj oni devas
prenigi la maminon po 0·5 gm., ne pli malmulte, ol 3 tabuletojn tage. Sed êe fibromiomoj tiu êi dozo povas esti pligrandigita
gJs 4- 6 tabuletoj êiutage. La tnaminon oui
devas preni dum mangado. Ce fibromiomoj estas utile kaj iafoje eê necese krom
interna uzado de mamino (3 tabuletoj po
0·5 gm. êiutage) samtempe fari subhaütajn
injektojn êiutage au êiun duan tagon.
8) Poehl - maminon oni devas preni
senpauze gi~ malapero de êiuj simptomoj
de la malsano. Oum la menstruacio kaj
puerperio la dozo da Poehl-mamino povas
esti pligrandigita. Kelkaj kazoj de la autoro
pruvas, ke Poehl-maminon oni povas uzi
senpauze dum 1- 1½ jaro sen ia ajn malutilo.
Resumis d-ro !. Oelibter .
W. Th or n (Magdeburgo ). Aronikajmatrito kaj endometrito (Prag. med . Wochensc!,r. 1910, n-roj 2. k. 3.). La patogenezo kaj
etiologio de la senkomplika metrito estas
ankoraü tre malklaraj; la samo koncernas
la endometriton, precipe ke ni nun scias,
ke certaj giaj formoj konsistas en fiziologiaj
sangoj 9e la mukmembrano (menstruo). La
terapio estas malsama, depende de tio, êu
la pacientino estas en disvolva, gestacia au
kllmakteria ago. Fortaj atipaj sangad j kaj
eifluoj êe virgulinoj devenas ordinare de
disvolvaj malordoj kaj ceclas al fortiganta
kui-acado; lokala terapio estas pleje kontraülndikata . Plej ofte ekmalsanigas virinoj, kiuj
multe naskis, parte pro infekto, parte pro
hipetrofio de la intersticiala histo kaj muskolaro dum la puerperia involvo de la utero.
Ofte meti-ito estas kompliko de cervikaj rupturoj; de prolapso kaj retrofleksio. La klimakteria metrito atakas ordinare elêerpitaju
virinojn, kiuj jam antaue suferis je la utero.
Tie êi la plJbonigo de la sociala rnizero
estus la êefajo. La lokalan terapion, speciale
la elskrapadon (kiuretadon) la aùtoro malkonsilas,Aescepte êe la endometrito post
aborto. Ce dangeraj sangadoj kaj samtempa
prolapso plej rekomendind a estas vaginala
totalekstirpo, precipe se ili koncernas laboristinojn kaj klimakteriulinojn. D -ro F, ls.

kaj bAonege desinfekti la vaginon per 2%
solvajo de liwlo. Poste, detirinte la uteron
malsupren tiel, ke la bu§o de gi trovigu
ekster la vulyo, oui e1inietas la 111ar1011
en
la uteron, evitante tiamaniere elfüiSor1de la
vulvo kaj vagino per la mana kaj nur tian1
oni rekondukas la uteron en la vagino1i,
Apartiginte la placenton , oni lavas la utèron per 50°/0 alkoholo. Tiu êi metodo ne
estas bona por la kazoj de la placento antaükusanta, êar, detirante la uteron malsupren, oni povas sekvigi embolion en pulD-ro }. Krenicki.
0 r I o w (Odesa) . Pri largigo de indikoj por forigo de uteraj fibromiomoj.(R.aski
Vraê 1909 ,i-ro 50). La autoro, apogante
sin sur 75 kazoj de fibromiomoj, de li ope1]10j.

raciitaj kaj sur observoj el la kliniko de
prof. Lebediew, konkludas jeQe. Fibromiomo de utero ne estas formajo indiferenta,
sed gi influas aliajn organojn (koro, nerva
sistemo). Se ekzistas lokaj simptomoj (doloroj, sangadoj), la san§"oj en organismo farigas ankoré\u pli grandaj. Maligna dege nero de fibromiomoj de utero en unua tempo donas neniujn klinikajn simptomojn. Ago
klimaksa ne influas entute la malgrandigon
de la tumoro, aü gian malaperon. Fibromiomoj ne malofte kunigas kun inflamo de
Falopiaj tuboj kaj ovujoj, tial aperas la demande, êu en iuj kazoj fibromiomoj ne disvolvigas danke al metrito.
Sekve de êio supr edirita la aütoro pensas, ke oni devas operacii fibromiomojn de
utero kiel eble pJej frue.
D-ro j. Krenicki.

Malsanoj haütaj kaj veneraj.
Ne u g e bau e r (Wien). Pri rezultatoj
de kombinita hidrargo-ars1cefoo-kininoterapio êe sifiliso. ( Wiener klin . Wo chenschrijt
1910 1z-ro 4. Post priparolado de diversaj
esploroj, faritaj en kazoj, arangitaj en tri grupoj, N. re umas, ke per kombinita terapio

ne estas detenebl a la apero de generalaj
simptomoj, sed nur okazas prokrasto de
ili je u1w au du monatoj.
En êi tiuj kazoj, same kiel en tiuj, prezentantaj jam generalajn simptomojn, reciPeter s. Permanaapartigo de placento. divo ne estis detenebla, eê ne malpligrnn(Zentr albl. f. Oynêikologi e 1910 n-ro 7). Por digebla.
eviti êe permana apartigo de alkreskinta plaKelkaj kazoj montris flankajn simptocento tiel oftajn kazojn de postnaskaj mal- mojn, admonantajn al singardo.
sanoj, eê kun morta fino, sekve de infekto,
Unuvorte la rezultatoj de kombinita tela autoro prop onas la sekvantan metodon, rapio ne estis kontentigaj. Sen povi klarigi
elprovitan de li en multaj kazoj. O11idevas la kaüzon N. nur pensas, ke per kombino
to11di au derazi la harojn de seksaj partoj de diversaj medikamentoj igas a,nstataü pli-
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borla efiko nur antagonismo de unuopaj komponantoj.
D-ro Sds.
F r. Po 6 r. La radioterapia va!oro de
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êe la kuracataj en 7-a tago 22°/ 0 • Ko s s e 1
ne havis mortkazojn êe la kuracado e11unua
tago, êe la kuracado en 7-a tago mortalitato
la hidrargo_kvarclampo.
(Orv. H etilap 1910, atingis 49¼.
La demando pri dozado estas tre maln-ro JO). Cie, kie la transviolkoloraj radioj
estas aplikotaj, oni povas bone tizi la hi- simpla kaj estas solvenda nur empirie, sed
drarg okvarclarnpon de Kromayer. Sub gia ooi povas konstati la tendencon de kliniinfluo la alopecio, obstin.?-i neurodermatitoj kistoj altigi la kvanton de la enigata antikaj malsekaj, malmolaj hronikaj • ekzemoj, toks ino. En 1895 j. Fi I a t o v rekomendis
vitiligo, sanigas frapante rapide. Gi influas por mezgravaj kazoj 600 ail 1,000 unuojn.
bone la vulgaran kaj eritematozan lupus ojn, Post 3 jaroj Ba g i n s k i proponas 3,000 un.
kelkfoje gi eê i1in sanigas, gi do estas bona kaj Ma rf an, unu el la plej eminentaj koanstataüanto de la Finsen-lampo. Gia pre- nantoj de difterio, preskribas en mezgravaj
ferindeco konsistas en la facila, simpla ma- kazoj de 4,000 gis 6,000 un. kaj en gravaj
nipulad o, en gia relative malkara prezo, mal- de 6,000 gis 8,000 un. En Odessa urba malgranda volumeno, malgranda elektroflube- sanu lejo en gravaj kazoj oni enigas dozon
zono kaj en tio, ke gi estas aplikebla an- je 5-6,000 un., au eê 10,000 un. Sed estas
kai:'1tie, kien oni ne povas aliri kun la ori- kazoj de tiel nomata difterio fulminanta, kiu
okazas ne malofte ~aj finigas per morto post
ginala Finsen-lento.
D-ro R.. S.
30-40 horoj. L-e tiaj malsanuloj oni konstatas nur akran edemon de la mukmemPediatrio.
brano (difterio sen difterio). Tiaj kazoj igis
la klinikistojn serêi aliajn rimedojn, pli efiS p i t z m il 11e r. Dorsala tabeto ce m- kajn, ol serouzado. La eksperimentoj de
fano. (Med. Klù1ik 1910 ri-ro 4). La autoro Mad se n, H a n d e r s o n S m i th montris,
priskribas intercsantan kazon de dorsala ta- ke êe subbauta ·sernenigado oni konstatas en
beto êe 13 jara knabo, kies gepatroj ne ha- la sango malgrandajn kvantojn da antitokà
vis sifilison kaj kies gefratoj estas tute sa- sino (0,1 unuo por 1 cm3 da sango) nur
naj. Unu frato de la patro mortis je pro- post 4·75 horoj; la maksimumo de la anti•
gresiva paralizo. La unuaj simptomoj oka- toksino en la sango estas konstatata nur
zis en la 9. jaro, kiel perturbacioj en uri- post 3 tagoj (1,13 un. pof 1 cm3). Tiuj do~
nado. La knabo estis korpe malforte disvol- nita1oj alpasigis la klinikistojn al envejna
vita, la Wassermana reago estis pozitiva.
injelctado de sero. Sc h r e i ber injektas en
D-ro r eis.
vejnojn per unu fojo de 4,000 gis 10,000 un.
Reuss (Wien). Pri alimentara saharo- La rezultatoj estas brilaj. El 20 malfacilaj
zurio êe intestmalsanajsuêinfanoj. (Wiener
kazoj nur unu finigis mortale. Morge n rot h
klùi. Woc/iensc!tr. 1910, n-ro 4 ·. La autoro
proponas enigadon de la sero ne sub haupruvas per esploroj, ·xe. ekzistas êe malsana ton, sed en muskolojn, kie la ensorbado
suêinfano alimentara saharozurio, ki~s sig- estas pli energia.
nifo korespondas kun laktozurio. Saharozu· De nelonge estis proponita la kuracado
rio estas eligformo de la sukero, kiu pro de korparalizo per adrenalino . Lau ekzamenegativa reago de la urino al la sukerpro- noj de M e y e r, He u b n e r, Eck e r t kaj
voj facile povas esti neatentata.
Romberg
tiu êi rimedo estas atentinda,
n-ro Sos.
êar gi malhelpas la malaltigon de la sangV. K. Stefan ski. Pri nuntempakura- premo, okazan tan pro paralizo de vazomo"
toroj. Adrenalino (I : 1,000) estas injektata
cado de difterio. (T erapelitiê eskoj e Obozrenje.
Odessa 1910 n ro 2). La celo de sero-kurasub la hauton en kvanto da 0,5 cm3 5- 6
cado de difterio estas neutralizi la venenon, fojojn dum tago. Oni konstatas tujan efekjam cirkulantan en la sango kaj konstante ton, konsistantan en plialtigo de la sangoproduktatan en la infektita loko kaj enigan- prerno, plibonigo de la kvalito de la pulso
tan en la sangon. Plue, ni celas kunligi an- kaj generala bonstato de la malsanulo,
O. Krajz.
kaû la difterian toksinon, kiu jam kunigis
Js.unJ1istaj êeloj kaj romp is ilian funkciadon .
Ciuj statistikoj montras, ke ju pli frue estas
Otiatrio.
farata la injekto de sero, des pli malgranda
estas la mortalitato. Lau donitaJoj de FaR. Lake . Malfacilajoj senperaj kaj pebe r, koncernant aj 3,137 kazojn, bakteriolo- raj en la diagnozo kaj rimarkoj pri la kuragie konstatitajn, la mortalitato êe la kuraca- cado de kelkaj formoj de surdeco. (The Lan
taj en unua ta~o de malsanigo estis 7°/ 0 , cet. 1909 26 janio). L. enklasigas malfavo1
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La êirkaüajo de la fontoj, iliaj kaptado j,
rajn kazojn de surdeco jene: 1. Kazoj de
malforta unuflanva parakuzo au geno de la akvujoj, la tubaro devas csti observataj
la aùdado, êc kiuj oni ne povas eltrovi 11e- de la sanitara estraro.
La funkciado de la puJigiloj por trinknormalecc n en la diâpazonilaj provoj,
sed nur malgrandigon de la-distanco, je kiu akvoj dcvas esti konstante kontr lata.
la flustrado estas aCidebla. Ci tiuj kazoj ne
êar la elversado de la homaj defekaplibonigas per trablovado kaj estas kaC1zi- j oj estas ofta kauzo de malpuriao de la
taj per fruaj nervaj lezioj. 2. Kazoj de gra- akvoj . same kiel de la legomoj kaj fruktoj,
va surdeco kun duobla, tre markita nega- kreskantaj sur la surfaco de la tero, gi detiva ,,Rinne", kun fiksigo de la martelosto, vas esti reguligita.
kaüzita per antaüaj atakoj de inflamo (hroEn la kamparo, pro ofta malpurigo de
11ika seka kataro de la mezorelo). 3. Kazoj la putakvoj sekve de enpenetrado de l:i.
de otosklerozo. 4. Surdeco, kaüzita de ar- sterkaj likvajoj, rezultas t_!"o ofta malpurig
terlosklerozo.
de lakto kaj de iuj trinkajoj.
La sanitaraj regularoj, prilaboritaj de la
êe la Ltnl1agtupo L. rekomendas elektrizadon . êe la 2~a gntpo, kiam la marteJ- urbestraroj, laü la !ego de 1902, devas konosto estas fiksita, li konsilas otomasagon, traübatali tiujn kaüzojn de malsaneco. La
fibroli:tinon au tiosinatninon ~aj, se êi tiuj prefekta estraro~' havas devon respektigi tiujn
tt1alsukcesas1 senperan movebligon de la êi regularojn.
La kuracistoj kaj la sanitaraj estraroj
martelosto per Stala sondilo, sekvatan de
trablov ado kaj otomasago. Tiatnaniere li ri- atentigos ankaù pri la ebla dissemado de
t:evis kelkajn bonegajt1 tezultatojn. En la la tifa febro per musoj en la lokoj, kic
grupo 3-a êe kelkaj kazoj iom da helpo la malsano regas.
La komunikigo senpera au pera kun la
estas donata per otomasago, kiu v rsajne
agas, pi•o la loka sangalfluo, same klel la tîfuloj enlitaj, kun la resanigantoj, kun la
tt1etodo ,,Bler". Li ~nkaü injektas kelkaj n tifuloj resanigitaj, portantaj kclkatcmpe aü
gutojn da flua stnirajo, enhavanta 1°lo da Î1ro11iketifajn bacilojn, ludas nedubcblan roi"l1ga hidrargo j odida . Fiksigo de la mar- ion êe la konscrvado kaj disvastigado de la
telosto lau L. estas êiam indiko ke oni uzu tifa febro.
Tiuj êi germportantoj estas dangeraj
otor11asago11
kaj gi devas êiam esti aplikata
êe la otosklerozo. Kazoj de la 4-a grupo ne nur por sia êirka(1antaro, sed ankaû, per
devas 1:!sli kuracataj de la generala medi- 1 siaj eljetajoj, povantaj infekli la trink-a û h1irejakvojn ili farigas oftc origino de tifaj epicinlsto.
D-ro Cresswell Baber.
demioj. Estas do grave malkasi la g nnportantojn.
Medicino sociala.
Dîrekti la kontraütifan bataladon sur
la
tuta
teritoiio apartenas al la departemenPri profilakso de la tifa febro. , Franco
taj
konsilantaroj,
al la d partementaj higienAkademio de medicino. Kuu sido de la !-a
dé mnrto 1970) . La franca Akademio de me- inspcktoroj.
La laboratorioj de hosµitaloj kaj de hidicino post longa kaj tre interesa diskutado
pri la profilakso de la tifa febro voêdonis gienaj oficejoj urbaj faros grandegan helpon
la konkludojn jenajn, proponitajn de s-ro al tiu êi cntrepreno, kontrol ante la pureéon
La 11d u z y, kiuj karakterizas la nunan sta- de la akvoj, faciligan te por la kuracistoj
fruan diagnozon de la tifa j infektadoj (preton de la demando en f rancujo.
,,Konsiderante la oftecon de la tifa fe- cipe la diagnozon de la kazoj, malbonc kabro en Francujo, la Akademio de medicino rakterizitaj au nen ·. .:1alaj) kaj la elserêadon
opinias, ke sistema batalado devas esti en- de la nekonitaj germportantoj.
E·t:Js dezirinde, ke bakt riologiaj oficetreprenila kontraü tiu êi malsano, prenante
en kalkulon ê i u j n sciojn, ricevitajn pri 1 joj esw kreataj en la departementoj, kiuj,
giaj diversaj manieroj de daürado kaj ko- ne provizitaj je ili, mankas de iaj ajn informrimedoj, sen kiuj la urba kaj departemuniki~ado.
La Akademio, insistante, kiel gi jam menta sanitarpolico ne povas agi efike".
D-ro L. j.
kelkajn fojojn taris, pri la malpureco de la
trinkakvoj, kiel êefa kaüzo de la epidemioj
de tifa febro, esprimas denove la deziron,
ke la estraro provizu la logantaron je tri11k*) En Francujo prefekto estas !a reµr czen1 tanto de la registaro en ~iu departemento.
akvo higiene pura.
A

voêo DE KURACISTOJ

77

KRONIKO.
Ni atentigas la legantojn pri nia enketo
pri mortpuno, kiun ni komencas en tiu êi
numero publik:gi. Espereble gi vekos ne
malpli grandan intereson, ol nia pasintjara
enketo pri sekreto profesia de kuracistoj kaj la
kolegoj samideanoj havos denove oportu nan
okazon popularigi Espera nton en rondoj
kuracistaj, tradukante nacilingven la enk~ton
kaj presigante la tradukoj n en enlandaj j urnaloj kuracista;. Tiu êi metodo montrigis
tre efika kun la enketo de la antaua jaro.
Ni petas la h·adukontojn, ke ili alsendadu
al nia redakcio po unu ekzemplero de la
respektiva 1urnalo en kiu aperos la traduko .
, ,._,as
opis lekaHtv cesks ch" (1910 n-ro
13) daurigas kaj finas la tradukon el nia
felietono: ,,Gravedeco, nasko ~aj abortoj
êe la logantoj de la insulo Sahalin". La
tradukon verkis nia kunlaboranto d-ro Jouza.
Post ioma malpli vigla tempo revivigas
la fervoro de La kuracistoj samideanoj, kio
ankau estas videbla en pli multnombra
reabonado de nia organo. Alvenas êiam
novaj abonantoj. Tarnen bedau rinde sufiêe

multaj gisnunaj abonantoj ne renovigis la
abonon kaj ni estis devigitaj ilin forstreki
el nia registro kaj êesis elsendadi al ili la
organon. Ni sciigis ankau, ke kelkaj konsuloj de T. E. K. A., al kiuj la abonintoj
transse ndis la abonprezon, retenas gin, eê
n " sciigante la redakcion pri ricevo de la
mono nek pri renovigo de la abono. Tia
malzorgo multe malutilas al nia komuna
afero kaj ni petas la konsulojn, ke ili êiam
senprok raste - avizu nin, kiu per ilia
pero reabon1s la organon kaj ke ili reguligu la kalkulon en unuaj tagoj de êiu monato.

*
* ricevis:
*
La redakcio
Dr. Werner
M a r c h a n d. Das Leben und die Erde. Kun resumo en Esperanto. Verlag Baumhauer, Berlin W. 15
Prezo 0·50 Mk.
Adam Wrzosek.
Esperanto i znaczenie jego dla nauki.
Es p e ra nt i s ta C e n t r a O f i c e j o.
Kvina Universala Kongreso de Esperanto.
Prezo 2 fr.

KOMUNIKAjOJ DE T. E. K. A.
La Komitato de T. E. K. A. sciigas, ke
sekvantaj kolejoj akceptis la devoin de r ep rez entant o j :
1. D-ro S6s - por urbo Wien (Austr.)
2. D-ro Bezukladnikow - por urbo
Merv (Ros.)
3. D-ro Hastreiter - por urbo Strassburg (Germ.)
4. D-ro Ruppin - por urbo Bromberg
(Germ.)
.
5. D-ro Vesoux - por urb o Beuane (Fr.)
6. D-ro Briquet - por urbo Armentières (Fr.)
7. D-ro Neulliès - por urbo Abbéville (Fr.)
8. D-ro Condamy - por urbo La Rochelle (Fr.)
9. D-ro Kitchin - por urbo Bradford
(Angl.)
10. D-ro fomen ko, - por urbo Odessa
(Rus.)
11. D-ro Briggs por urbo Birmingham
(Angl.)
12. D-ro Wahle - por urbo Kissingen
(Germ.)
13. D-roHondart-porurboBrest(Fr
.)
14. D-ro Sawer - por urbo Roznow
(Austr.)
15. D-ro Bordo - por urbo Thuir (fr.)

16. D-ro Scharf - por urbo Karlsbad
(Austr.)
.
·
.
Sang o J: Konsulo por Au s tru J o, anstatau d-ro Englaender, farig!s d-ro Edmund
S 6 s, Tuchlauben 18, en W 1 en.
Reprezentanto_ por Ber I in, anstata u
D-ro Küppers, fang1s D-ro Baumgarten .
La ~om itato p~rm~sas al si ~ekomen_d\
al ko'lego1 - TEKA ano1 la servo111de ruai
b a TI l o ka j r e p rez e TI tant o i por la proksima some_ro. La ~dresoj d~ 2 nov~j r~prezentantoJ en fama1 banlokoJ estas JenaJ:
1) D-ro Siegfried W a h I e
Ki s s rn g e n
Kurhausstr.; 2) D-ro J. Scharf - Karlsb ad, Markt ,,Postgebaüde" .
La Komitato sciigas, ke la T. E. K. A. estis
oficiale invitita partopreni en la ,,Mon dkongreso
de la lnternaciaj
Asoci o j", kiu okazos durn la Gran da Universala Ekspozicio en Bruxelles en majo 1910.
La Komitato- de T. E. K. A. decidis akcepti la
inviton kaj aligis al la Mondkongreso.
La aferojn, tus_antajn la Au g s b u r g an
kongreson
kaJ Ekskurson
de la
T. E. ~-. A. arango~ spe~_iala,,Au g_s_bur g a
Kom1s10", en kmn gis nun enms : d-ro
Thalwitzer, d-ro S6s, d-ro Sidlovskij, d-ro
Ro~hschuh, d-ro Chybczynski kaj la se~r~tano de T. E. K. A. Al la supra korn1s10
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helpas êiuforte la Vicprezidanto de U. E. A.
s-ro Hodler kaj la delegito de U. E. A. en
Aügsburg s-ro Beideck. Por la C. K.
D -ro U1/. R.obin
sekretario

por la tempo de la 14-a cle marto gis la 14-a
de apriJo 1910.

e.

LISëO DE ë.
K. 1\.-anoj
kiuj pagis abonon kaj kotizon por 1910.

asocioj

en Bruxelles (Belgujo).

De majo gis oktobro estas organizota
kaj okazos en Bruxelles Ekspozicio de la
lnternaciaj Asocioj. De la 9-a gis 11-a de
majo okazos samtempe Kongreso de la kongresoj, en kiu oni pritraktos êiujn demandojn -komuninteresajn por tiuj asocioj kaj
inter ili la demandon pri lingvo internacia.
La prezidanto de la Konstanta Komitato
de niaj kongresoj s-ro generalo Sébert
insiste p~tas, ke ni pa lioprenu en tiu ekspozicio kaj kongreso.
Mi, persone, opinias, ke ni ne devas
forigi tiun okazon elmontri, !<:ion gis nun
faris nia Asocio kaL mi pensas, ke malgrau la granda kotizajo (50 frankoj, 20 Sm.)
ni <levas alig-i, kiel Asocio kaj havi rajtigit-an delegiton.
Individuaj membroj povas ankoraü aligi
por 20 fr. 8 Sm. Ili ricevos unu ekzempleron de la aktoj de la kongreso, dum la
kolektigintaj membroj (Asocioj) ricevos la
aktojn de la kongreso kaj ankai'i la Jari i b r o n d e I a i n t e rn a c i a v i v o 19081909 kaj la En k et on p ri I a internaci a j asocioj.
Por êiuj detaloj pri la ekspozicio kaj
kongreso vidu ,,OJicialan Gazeton esperantistan" Il-a jaro n-ro 8 (19), de 25-a de
februaro 1910.
Lyon, la 30-an de marto 1910.
Prof. d-ro H. Dar.

-
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Monda Kongreso de la internaciaj
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(De la a lsend ita pago estas dek alku lataj 3·60
kt . kiel abonpa go kaj la resta en kronoj tie êi citita kiel enspezo de la kaso de T . E . K. A.) .
P. T . 98. Cruikshank 1·20, 99. Ston~man 1·20,
100. :-îmul ders 1·16, 101. La111b1·20, 10'..l. Sipek 1·20,
103. Robin (Bukures!o) 1·20, 104. Da Silva 1·20,
105. Soulier He nri 0·44, 106. 131ondel0·95. 107. fi:1c1J
1·.:0, 108. Vargas 1·20, 109. Bosque 1·20, 110. Carusin 1·20, 111. Roc ba L!O, 112. Briquet 1'20, 113.
Malclonado 1·20, 114. fe rraton 1·20, l15 . ProstMarechal 1·20, 116. Q11arti er 1·2.0, 117. Stankiewicz
1·20, 118. Staads 1·20, 119. Ganjumov 1·20, 120. Ja mes (lrlandAo) ]·2 '·
D-ro Sidlovskij el Moskvo alsendis kotizojn
por 87 Teka 'a noj rusaj, el kiuj 8 (: s -roL Sestàkov,
Grjaznov, Kop osov, Linsic, Po rtnjag in, Sosta k, Jakovlev, Kerner) estis jam enregistrit aj eu mia ka lkulraP,orto en n- ro 2 p Jgo 31 lau antauavizo de
d-ro Sicllovskij. Rest as do p or enreg istri 79 Teka 'a noj
kun kotizoj po 1·20, kio faras sume 94·80 kronoj.
121-199 P . T.: Ko nd orskii, l(omarov, Cvjetaev ,
ied i wiedzki , flristensen
Popox, T u§nova, Smirnov , Rebrov, Tuturin, Norejko, Sidlovskij, ABent kov skij, Abramson, Krajz Kart a§ov. Sobolev, Jeg linskii,
Horo§enko, Vakulenko, Kabanov (Moskvo }, Mikutin,
Fedorenko, Grinfe lcl, Kakuri]:!, Anosov, Naumenko,
Peten, Spengler Savvon, Olihov, Afanasjeviê, Ko§lakov, KirilQv. Perott, Volujskij, O rlovskij, J a§êenko, Trunov, Ceb otaev , Bonêkovskij, Oib§ , Azj anikov,
Konstansov, Pomerancev , OeppJne r, KamiJ1skij,
Strat onickij, Ugriumov, Krilov, Sêukin, S!ankeev,
Alekseev, Kogan , Jurkovskij, Musilevi ê, Maksi mov,
Seslavln skij, Pokotilo, De§in, Amerikov, Melenevskij,
Napalkov, Oracianov, Kaban ov (Kr<1snokutsk), Ola golev, Braverman, Ott, Asnes, flohrjakov, Kurkin,
Guminsldj . Mankas do ankorali } Teka'ano j, kies
aclresojn mi ne ricevis de d-ro Sicllovskij.
De d - ro fromageot mi ricevis per pero de proi.
Dor 4- an de aprilo la sum on 205 frankojn = 195·20
kro noj n. Tiu êi sumo apartenas parte 1) al la kaso

PURA

A

ALPA

LAKTO,

konsistigas kune kun substancoj neutralizantaj , nutrozaj kaj
facile digesteblaj la tipon .de la miksata nutraio, devenanta
egale de la regno de kreskaîoj , kiel de la regno de animaloj,
kia gust e por la organismo estas plej tauga.
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de Teka kaj parte 2) al la kaso de la redakcio , sed
mi bedailrinde gis nun ne ricevis detalan kalkulon
l·aj ne scias, kiom lransdoni
al la redakcio kiel
abonprezoj11 kaj p or kiu j abo nintoj. Sendnbe trovigas tamen en tiu sumo la abonpagoj
de s-roj ferraton , Prost-Marcchal
kaj Quartier, kiujn se ndis al
d-ro f romageot la konsulo d- ro Arti gues jam la
15- an de jamaro kaj kiujn cl-ro f ro 111
ageot al mi
ne tranu ssendis. Kun pe1 meso de la prezidant o pr of.
Dor mi deka lku las do tiu jn 3 abonoj n = lO·rn kronojn , restas do pro v i z ore por la kas o de T ek a
184'40 kronoj gis kiam alvenos la detala kalkulo d,e
d-ro From ageot, kio permesos dispartigi defini tive
la enspezon de la Teka kaj de la red akcio. De !iu
sumo 1 4·40 kron oj mi devas enrubriki gi 3·60 kro nojn kiel netan kotiz on al la Te ka de s - roj Ferrat on Prost-Marechal
Quarti er. Restas do nespe cifita la sumo 1 0·80 kronoi.
Sum e enspezo j . . ·...
.. ::02 ·15 kron.
Restis de la antaila kalkulo 70·68 kron.
Enspezoj
...
. 372·83 kron.
Elspezoj :
Al prof. Uor por kotizo de la Teka
al la lnternacia Ko n greso en Bruxelles . . . . . . . . . . . 50 fr. = 47·60 kron.
Al konsul o d - ro Kre11icki . . . . . . 1·20
,,
Al sekretario d- rg__Robin . . . . . . . 3·60 ,,
Al kons u!o d-ro Sidlov skij . ...
.. 12· l·'os'e lspe zoj de la kasisto . . . . . . 3. . 67·40 kron.

Elspezo
Enspe zo ......
372 ·83 k.ron.
Elspezo
. . . . . . 67·40 kron.
Restas en la kaso . 305·43 kron.

D-ro Milwlajslli
de la T . E. K. A.

Kasisto

H. Jarkolekto
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Respondojde la redakcio.
L a r e d a k c i o r e s p o n d a s 1 e t e r e, n u r
s e la korespondanto
ti o n speciale
pos t u 1 as,
a l 111e t an t e i nt e r n ac i a n r e sp on d k u p on on por posta
afranko
de la ·
r es pond o.
D-r o B,r i q ue t en Armentieres, Jes, mi ricevis
Vian send ajon, pri kiu Vi dem anù· s
D- ro Bis c h i t z k i en Praha . .'l i ne ricevis de
s-ro Freysinger abonon nek koiiz on.
lJ-ro Ma Id o n ad o en Sanchez, Respublika
Dominika na. Ni ne posedas jarlibron en provizu kaj
la ja rlibro de 1910 ne ankoratl eliris.
D-r o Je n n y en Chal ons-s .-.VI.. Ni ricevis de
d-ro Fram ageot nur Vian a b o n p a go n kaj ne
la kotizon por Teka. Kalkulraporto
de la kasisto
de Teka pava s ent f>ni eksk ;uziv c la nomojn de la
kolegoj, kiuj !-rom la abonpa go (1 ·5 Sm.) alsendis ankau kot izon (po 0'50 Sm) êar la abonpago
sola ne estas afe ro de la kaso de Teka, sed de
la kaso de la redakcio. Pov as esti, ke Via kotizo
(0·50 Sm) trovigas en la sumo, kiun ni Jastatempe
r ice r i3 de d-ro Fro m ag eot per pero de prof. Dor.
Eble ankau la kotizoj de aliaj kolegoj en gi trovigas. Ta men ni ne r icevis detalan liston pri la ricev ita sumo de 205 fr. malgrau kelkfoja ur ga do
kaj povas nen ion pli fari, ol nur konsili al êiuj
interesataj kolegoj , ke ili sin turnu al la prezidanto
prof. Dor, por ke li ordo nu al la kasisto enregistt i
iliajn kotizoj n, ctekalkulante ilin de la sennoma
sumo, alse ndit a kiel saldo de d-ro Fromageot. Sen
rajügo aparta de la flanko de la prezidanto la
kasi sto ne pav as !ion êi fari.
Cetere estas mirige, ke el kelkcent Teka'a11oj
nur 200 gis nun pag is la kotizon por 1910 al la
kasisto kaj ne multe pli abonas la organon.
Al tiu êi afe ro ni ankora!l revenos.

1909 de la

URACISTO
prezo de 1 Sm. = 2·40

kron oj ai:îstriaj.
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~::C:TTEL
BANURBO EN LA DEPARTEMENTO VOSGES (FRANCUJO)

AKVOJMALVARMAJ,
KALKSULFATAJ,
MAGNEZIAJ.
GrandaFonto. Akuta kaj hronika podagro. Reûn:iatismo.Neurastenio. Troa arteria

premo êe uratemiuloj. Rena litiazo.

Sala Fonto. Holelitiazo - Aol~ngiito - Hepata kongesto.
Belega banejo.Banoj de lumo kaj de elektrovarrno. Mebanoterapio. Masago. Sveda
gimnastiko. MaJfermata de la 25-a de majo gis la 25-a septembro.
Dietetika kuracadode podagroper specialajdietoj, gradigitaj lau persona toleremo
kontrau. purinoj. Metodode d-ro Finck.
Grandakazino.Multenombraj hoteloj kaj kampAodomoj.
Teatro (opero; kom1kopero, opereto, komedio). Cevalkuradoj.
Por êiuspecajinformojsin turni al d-ro FINCK,reprezentantoesperantistade
4-1
T. E. K. A.· en VITTEL
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Krak6w, placo de Stefano 2.
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rekomendas
mikroskopojn,
sangermezurilojn,
hemometrojn,s-prucigilojn,
auskultilojn,
termometrojn, sterilizilojn k. t. p.
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,1 Naturala bohema ak1Joamara

SARATICA
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REVUO.
Jara abono: 2 yen = 2 Sm. = 4·80 kron.
AdrEso:
lapana
EspErantisto,
Marunouchi,
Tokio.
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efikas bone ne nur êe ma 11a k s o, sed anka i:i êe s e p s a j k a t a r o j d e i n t e s t o i.
Provajn kvantojn elsendas senpage kaj
afrankite: A

-

(lapanujo).

&MW&

AACHEN.
(Aix-la-Chapelle,

AÎleno, Aquisgran).

La

jaron mi akceptas en mian domon
por kuracado fizika kaj dietetika. lndikacioj: Guto,Rei:imatismoj,Malsanoj de l'hauto kaj de la sango, de la

tldministrejo de Saratica en
troptklandajsuferoj.
Krzenowice(tlustrio-Mora\7io).Korespondado: angle, france,
La bohemaj kuracistoj preskribas
neniam alian akvon amaran. :: ::

esperante,
germane, hispane, holande, ruse.

D-ro E. Rothschuh

-----------------~---------

Kuraca Pensiono.

DRUKARNIA
nPOLSKA"WE rWOWIE, UL. CHORA.ZCZYZNY
L. 31.
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Nro 6.

JUNIO 1910.

Ill. Jaro.

A

VOCO
DEKUAACIST
Monata revuo por internacia korespondado de Kuracistoj
Organo de ,,Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio" (T. E. K. A.).
Ett mmeco estas f orto.
l\dreso de la redakcio kaj administracio:

Eliradas la 1-an de êiu monato.
Abonprezo jare : 1 ·5 spesmiloj = 3·60
kronoj ailstriaj = 3 markoj = 4 frankoj= 3 silingo j = 1·5 rubloj - 0·75 dolaro .

D-ro Stefan Mikofajski
Lwow, Strato SniadeckichNro 6
Ai:istrio-Galicio.

ENHl\\7O:
lnt ernacia enketo pri mortpuno. Opinioj de d-ro Ge I i b ter, d-ro J. Zen c z y k o w ski,
Goldenberg,d-roFels
..
· ......
.
......
F o 11enfant.
La helpado de rusaj virinoj dum kaj p ost la batalo de Mukden (Daurigo)

d-ro
81
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Interna medicino. Wagner.
Pri kuracado de adipozeco . - KI e c k i. Klinikaj esploroj pri radiumemanacio. - Leman s k i. La opoterap io Bena en kuracado de la marëa febro. - M. H e r z. Pri
simptomologio de cerba arteriosklerozo. - K. M ü 11 e r. Pri la abdome11a arteriosklerozo. - K. Pi e p e r.
La diferencigo de eksudatoj kaj tra11sudatoj per vinagra acido. - Sc h 1e si n g e r. Pri nekonat a gis nun

Referatoj

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

O. Sa v i Il Pri epileps io ce maJjunuloj. - Rose ns te i 11.La knsimptomo ce tetanio. - Thomas
racado de la pilorospas110 per rektumaJ a engutigado. - O. Nord 111a 1111. Histeria kaj spasma ileuso.
Aimrg"io. A. P. Je r e mi g. Pri f!enerala anesteziigo. - K. Bors z é k y. La lumbalaane teziigo
!ail mil kazoj. - Po e 11 a ru. Nova metodo de anesteziigo per raÎ!Jstovai11izado. - A. Lor e 11z. Jnfluo
de la malstrecado sur paralizaj muskoloj. - Fr a n k 1- H oc h w art. Pri diagnozo de tumoroj de la pineala korpo. - Pa y r. Al ra ope raci a kuracado de la ronda ulcero.
Oi11.ekologiofla} obstetriko. Veit. La profilakso de embolio post ginekologiaj operacioj. - Cris te a kaj D en k. Pri sangokoaguladodum menstruaclo. - Ha I ban. Denaska pelvoreno kaj gravedeco.
Bors u k i e w i c z kaj Choc i a t o w ski. Faciligita metodo de embriotomio en praktiko.
Malsanoj lzaiitaj /wj veneraj. G. Kir
y fi. Pri la Wassermannareakcio ce kontrailsifilisa kuracado.
Pediatrio . S p e r k. Al la klinika signifo de la faciala fenomepo en infana ago.
Ojtalnzologio . ]. Hamburger.
Dia~nozo kaj terapio de trahomo.
.
Otiatrio. M. Falta.
ova peragordila simptomo. - Yugoro Hon da. Aldono aJ bekteriolog10 de akuta pusa meza otito.
•
Farmakologio. J. Ma g y ary-Ko ss a. Efiko de aloo kaj de antrahinondevenajoj sur korpotemperaluron.
Patologia tpzatomio. Bart e 1. Al la patologia anatomio de memmortigo.

al

Korespondajoj .
l<roniko
.
.
.
KomunikajoJde T. E. K. A.

91
91
93

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-

4:-ç
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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

4
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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.

1
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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 fanatikuD -ro Fels
lojn.
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
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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.
Ce Tielin
fun kcia,_dis, en la kazernoj
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
D-ro S6s
regimo.
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
unue en pli malfrua ago. Almenau 90°/o de koremio. La prognozo de la operacio estas
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
La metodo bazas sin sur ac idigo de la
8·0 gm., kio estas malproksima de la toksika dozo . La postoperacia trakuro ne estis cerb ospina fluidaj o per laktacido kaj almeto
de kvanteto da adrenalino. En sterila boteakompanata de aperajo j, kiujn oni devus
alskribi al la uzita metodo. Necesas rimar- leto 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 .
vas ellasi tiom da likvajo el la subaranePe r tio la muskolantagonismo estas malojda kavo, kiom da anesteziilo oni volas helpata.
ensprucigi; oni ankau retenu la anesteziigo La forto de la muskoloj ankorau agetan 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 tendenotransplantado.
D ra S6s
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 de 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 patoD-ra 56s
logia -anatomia studado.

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 tetanion.
logiczny T Il. 11-ro I 1910). Al êiu akusisto
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-
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]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."
zen tant o j n", kiuj volante kaj amike inLa supraj temoj estas mm priparolataj
formas 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).
,, u n i ver s i t a t a j r e p r e z e 11ta 11t o j "
Pri la ,,Postko11gresa E k s k u r s o "
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
,,Kongreson
de TEKA" en Aiigshoro matene kaj 4) la kvara kunsido -la
bu 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 .
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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

lpJ

de D-ro Bole$1aw Drobner
Krak6w, placo ·de Stefano 2.

(l(i)J

fLil
linlJ

[M]
[M]
(l(i)J

Tel. 415 c.

[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,

rt" Naturala bohema ak\7oamara

SARATICA

Kotzschenbroda-Dresden(Germ.).

..

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. :: ::

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

Jus aperis la Dua Parto

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.

A

ro 7.

JULIO1910.

lll. Jaro,

A

VOCO
DEKURACIST
Monata re\luo por internacia korespondadode Kuracistoj
Organode ,,TutmondaEsperantistaKuraclstaAsocio" (T. E. K. A.).
En unucco estas forto.
/\dreso de la redakcio kaj adminislracio:

Eliradas la 1-an de êiu monato.
Abonprezo jare: I ·5 spesndloj = 3·60
kron oj au.striai = 3 markoj - 4 fran-

D-ro Stefan Mikotajski
Lw6w, Strato SniadeckichNro 6
Austrio-Galicio.

koj= 3 siliugoj=l ·S rubloj

0·75 dolaro.

ENHI\\JO:
lnternacia enketo pri mortpuno. Po I u j o. Opinioj de prof. W. Sie rad z k i. (Lw6w ), d-ro
Za sac k i tSzczurowice)
97
F o 11 enfant.
La helpado de rusaj virinoj du111kaj post l a batalo de Mukden (Fino ). Tradukis
101
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Internacia enketo prt• mortpuno.
Polujo.

8
(Originalo pola).
Responde al la demandaro, publikigita
de la ,,Voêo de Kuracistoj" en la afero de
mortpuno, mi permesas al mi, konsiderinte
la starigitajn demandojn, eldiri la jenajn
kelkajn rnallongajn rimarkojn.
Pri l) kaj 3).
En la batalo kontrau la krimo, l<iel
necesa malbono kaj konstanta socia aperaJ o,
la mondo kuracista - almenau en plimulto
da iaj reprezentantoj - staras sur la fundamento de la tiel nomata pozitivista skolo,
erêas do en kazoj de krimo ne la repagon de la flanko de la krimulo, sed la manierojn fari lin nemalutila al la socio. Kaj
splorante la delikton per la natursciencaj

metodoj, akceptitaj en biologio kaj medici11 , la kuracisto venas al la konvinko, kc
ankaii por antaiîgardo de la socio kontra11
la deliktulo plej konvena estas tia proccdo,
kian alprenis la publika lligieno en la batalo kontrau epidemiaj malsanoj. Antaii êio
do la kuracisto devas esti fervora partiano
de êiuj profilaksaj rimedoj, kiuj, aplikitaj
ankau en la teritorio de kriminalistiko, nepre alportas grandegajn utilojn, kion sufiêe
jam montris la scienco de krimologio. En
konkrcta kazo de krimo indikata estas de
la kuraci ta vidpunkto procedo plej precizc
individualiganta kun la krimulo kaj se oni,
aplikante la teorion pri antaiigardo socia,
okupos la radikalan pozicion, oni povas
nemalofte konsenti sen bezitado senrevene
forelimini el la socio la krimulon, kiu1 eê

-

98

-

----..,._-------~~------------

voêo DE

KURACISTOJ

se li ne estus plenuminta la krimojn, opiniatajn kiel plej gravaj, tamen lai:i sia pers011eco montrigus decide ne tauga al kunvivado en la socio, al observado de giaj
legoj kaj preskrib oj, necesaj por ekzisto de
la nuntempa organismo socia.
Konsekvence oni povus dedukti la konkludon, ke la kuracisto, kiel partiano de la
pozitivista skolo, ne devus principe kontraiistari al mortpuno, se gi nur estas trafonta la inclividuon, absolute ne tai:igan,
nek nun nek en estonto, al la vivo socia
kaj evidente malutilan al la socio. êar en
tiu 1:i kazo la morto estus plej radikala
maniero forigi tiun malutilan individuon el
la socia organismo kaj krome gi malebligus
definitive al la krimulo naskigi la idaron,
kiL - laû sperto - ofte heredas de sia
naskiginto - nekorektigebla krimulo, nekonvene formitan sistemon nervo-psiÎlikan,
kie>aperas en la plua vivo de tiuj êi idoj
per nekapablec o sin alkonformigi al la komplikitaj kondiêoj de la samtempa vivo kaj
sekve konduk as ilin plej ofte denove al
konfliktoj kun preskriboj kriminalaj.
Sed preterl.asante la cirkonstancon, ke
!au nuntempaj punaj legoj mortpuno estas
aplikata êefe nur pro konsidero de la kvalito de krimoj kaj en tre malgranda grado
de la personeco de la krimule, ni devas
pro aliaj motivoj deklari nin kontrai:i mortpuno kaj nome eê nedepend e de tio, êu ni
direktas nin lau la principo de la antaiigardo secia kentraû la krimulo, êu lai:i la
teorio juridika pri re;: ago.
Krom la rezonado, ke en la eldiro pri
neplibonigeblec o, êu ,,kontrausocialeco" de
la krimulo ni ja êiam povas erari, decidiga
estas tie êi la motivo sentimenta. Kontraü
mertpuno protestas fortege niaj entoj humanaj kaj kulturecaj, la samaj, kiuj ne permesas al ni kondamni je mortpuno la homon, suferantan pro peste au alia plej dangera malsano infekta, kvankam tio êi ankau kun rezervo pri la limoj de la homa
science êe diagnozado kaj determinado de
la dangero de koncerna malsano - sajnus
al ni la procedo, plej simpla por la komuna bono kaj plej praktika. Ni do izolos
plej precize kaj eê, se necese, por êiam
ekzemple leprulon, ni forprenos al li la liberecon, tiun êi plej valoran homan benon,
seè tamen ni nek aktive forprenados al li
vivon, nek permeses al li perei mizere kaj
se11 helpo. Simile ne estas al ni permesate
finmortigi la senespere malsanan aii agoniantan, eê kun lia konsento kaj la demanda pri t. n. ,,eutanazio", au pri la allasebleco
de plirapidigo de morto por mallongigi la

suferojn al la malsanulo, neniam sendube
transpas os la limojn de teoriaj frazoj, eldirataj en secietaj konversacioj plej ofte de
la hemoj, guantaj perfektan sanon. Kaj en
la metodo de batalado kontraü la krimo
ni kuracistoj devas pretervole konsideri la
krimulen tiel, kiel la maJsanulen, eê se ni
estus malproksimaj de la identigado de
la krime kun la malsano, eê se ni estus
plej grandaj kontraüuloj de la teorio pri
,,denaskiga krimulo".
Oni devas fine rimarkigi, ke eê la inte.nco, kiu Judas iun rolon inter la motivoj,
pravigontaj la bezonon de mortpuno, la intenco deni ekzemplon kaj fortimigi aliajn
de la krimo ne eltenas la kritikon, nome
lau medernaj esplorej pri la psihologio de
popolamas o, kiel ankau pri la impresigemo
de certaj, netute norn2alaj individuoj êe tiaspecaj ,,ekzemplej". Car tiuj êi esploroj alportas gravajn donitajojn, indikantajn klare
la malutilecon de tiu terura ekzekuto por
a geilerala moraleco de la socio, kauze de
rek te neatend ita senmoraliga influo egale
de la vidaie de ekzekute sur la êeestantaj, kiel ankau de giaj sensaciaj priskriboj,
prezentataj de la samtempa gazetaro al vastaj rondoj de legantej.
En la supraj rimarkoj ne estas ektusita
la dcmando pri imputebleco êe la krimulo,
êar por la konfesantoj de determinismo kaj
de la pozitivista skolo, al kiuj plejparte alkalkulas sin la mondo kuracista, tiu êi demando estas relative indiferenta. Tamen
konsiderante ankaü tiun êi faktoron, precipe
pro la fakto, ke finfine la nuntempaj punaj
legaroj bazas sin ankorau sur la teorio pri
repago, ni devas rimarkigi, kiel pluan motivon kontrail mertpuno, ke efektive la
kon tato de plena imputeblece apartenas
al la taskoj eksterordinare malfacilaj, eê se
ni persistus plej precize nur sur la starpunkto pure kuracista, t. e. se ni havus ekskluzive la taskon elmontri au ekskluzi la
psihopatelo giajn simptomojn en la stato de
la akuzato generale aii almenau en la periodo de plenumad6l de la puninda faro,
tute ne enirante en gian psihologion. êar
ne ekzi tas preciza interlimo inter la sano
kaj la malsano mentala kaj êe la plej sana
homo povas en certaj momentoj kaj cirkonstancoj la mento eliri el la state de ekvilibreco kaj la pritakso de tiu êi deklinigo
transpasas ne malofte la limejn ne nur de
la kuracista, sec! ankau generale de la homa ekkono.
Pri 2).
La kazon, en kiu êe la ekzekutito lau
juga verdikto la nekropsio elmontrus ri-
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markindajn sapg ojn en la cerbo, mi mem
ne observis. Cetere nur mm fojon mi plenumis dissekcon de kadavro de la viro,
pendigita per ekzekuto, sed krom malgranda asimetrio de la kranio, tute sensignifa, mi
nenion patologian trovis en la cerbo en tiu
êi kazo.
Pri 4).
Mi opinias, ke asistado de la kuracisto
êe efektivigado de mortpuno estas antau
êio ne bezonata, êar la kuracisto ha vas tie
neniun taskon kuracistan plenumi. Post efektivigo de la verdikto la konstato de morto
apartenas al generalaj taskoj de la polico
sanitara kaj la kuracisto devas nature gin
plenumi. La kuracistoj do povas sin retiri
de la asistado ee ekzekutoj kaj pli, ili devas gin fari kaj nome ne tiom pro timo de
ofendo al la indeco de 1a· profesto kuracista, kiom konsiderante la idean pozicion de
la mondo kuracista en la afero de mortpuno.
Pri 5).
Koncerne la eventualajn decidojn de la
kongresoj kuracistaj kontrau mortpuno, mi
opinias, ke la demando pri mortpun o povas esti en la kongresoj starigita kaj priparolata nur de la vidpunkto precize scienca, sekve ekzemple en la respektiva sekcio
de la vidpunkto de psiÎlopatologio, antro pologio kriminala, krimologio k. t. p. Sed
ear la scienco ekzakta sola sen partopreno de la sentimenta faktoro alportas ankoratt trô malmulte da objektiva materialo
por motivi necesec on de la forigo de mortpuno, do tiu êi demando ne taugas eor
formuli gin en kongresan rezolucion. Car
ne estas - lau mia opinio - tasko de la
scienca kongreso kuracista alprenadï tezojn, kvankam plej simpatiajn kaj eldiradi
rezoluciojn sur ilia fundo, kiom ili ne elfluas el pozitivaj laboroj kaj esploroj ekskluzive sciencaj.
D-ro W. Sieradzki
Profesoro de juga medicino en universitato Lwow'a

. 9.
1. êe la hodiaùa stato de la scienco,
kaj eê sendube ankau en plej malproksima
estonteco, ne estas eble en multaj kazoj
sur la bazo ge la esploro kuracista determini certe la imputeblecon êe la mortiginto
en la momento de plenumo de la m0rtigo.
Ekzemple tn({nia fran::;itorict, kiu povas okazi
unufoje en la vivo kaj dum kiu la malsanulo plenumis krimon - postlasas neniajn
postsignojn, sur kiuj oni povus bazi la
esploron. Ekster la periodo de tiu êi transira malsano la malsaniginto estas mente
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kaj psiÎle sana. Simile povas okazi ankaii
kun e p i I e p s i o en la momentoj de la
tiel nomata ekvivalento epilepsia.
2. La malsanoj mentalaj, dum kiuj la
rnalsanulo povas plenumi krimojn, en plejmulte da kai;_oj postlasas neniajn sangojn
anat.omiajn. Car generale el la tuta serio de
malsanoj mentalaj nur si fi I i s o d e ce r e br o kaj par a I i z o pro gr es i va
kauzas percepteblajn sangojn anatomiajn
en cerebro. Okazadis ankau kontraûaj kazoj : êe la individuo, sajne mente sana, oni
trovadis dum la nekropsio sangojn anatomiajn, kiuj povas indiki malsanon mentalan;
tiel laû la disvastigita famo, eble nefundamentita, estis laudire êe la krimulo Bekierski, ekzekutita antau kelkaj jaroj en Lw6w.
3. Asistado - partopreno de la kuracisto êe ekzekutado, estas nebezonata, supe1ilua, kontraua al fundament_aj principoj
de medicino, êar la tasko de kuracarto
sed ne pliestas kuraci, plilongigi la
mallongigi gin. Oni devas dume celadi al
tio, ke almenaü la k u ra c i s t o j, ne okupantaj statajn postenojn, p o vu ri f u z i
1a a I v o k o n d e 1a j u g i s t a r o a I a s is t a d o ê e e k z e k ut o, ear en Austrio eê
la rifuzo estas neebia (la jugisto povas
kondamni la kuraciston je granda monpuno
pro rifuzo starigi al la alvoko de la jugisto).
4. La kongreso kuracista devas eldiri
opinion kontraü mortpuno kaj samtempe
pririgardi kelkajn demandojn, kiuj en Austrio ankorau antaü la kongreso devus esti
realigitaj (ekzempje per helpo de me 111or and ode la Cambroj
kuracistaj
al la projekto
de la nova
puna
kodo).Nomeêe
êiuj jugaj debatoj,
en kiuj al la akuzato
minacas
j a m n e m or t pu no, s e d n u r p 1i d a ur a p e r d o d e I i b e r e c o, d e v u s ê e est i kuracisto
kaj havi la rajton
(egale kiel la advokato) p r e z e nt i, en la
kazo de bezono, d e m an d o j n a 1 1a
a k u z a t o k a j a 1 1a a t e s t an t o j, k i e 1
a n k a u p r n i p a r o I o n, same kiel la
la advokato. Car povas okazi, ke certajn detalojn, kiuj facile preterpasas atenton kaj komprenon de la nefakaj personoj, la kuracisto
evidentigos kaj klarigos kaj determinos la
neimputeblecon êe la krimulo en la momento de efektivigo de la krimo.
5. La ideo de puno generale, ne nur
de mortpuno,~sajnas al la skribanto de tiuj
êi vortoj anahronismo de la tempo, kiam
la stato evoluciis el la patriarÎlaj ideoj pri
la familio. Eble !au okazonta progreso de
humanaj principoj neniu homo - sur la
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tuta tero havos rajton puni alian homon maturan. La organizita socio posedo s
sole la rajton devigi la individuon a l kompenso de la maljustaîoj, faritaj al alia individuo en bonfamo aü havaJo, kid ankau
gi havos la rajton depre ni de la malutila
membro de la socio la eblecon malutili.
Mortpuno sajnas postrestaîo de tiu
tempo, kiam por senigo je la membro oni
punadis per fortranêo de la sama membro
de la malbonfarinto laü la principo : okulo
por okulo, dento por dento !
La partianoj de mortpuno citas ordinare du jenajn motivojn : 1) mortpu no eliminas la malutilan anon el la ocio, 2) gi
fort irnigas de plenumad o de krimoj.
1) Se ni alprenus la unuan principon
kiel pravao, estus necese en konsekvenco
ekstermi la individuojn, kiuj·ank ora ü multe
pli, ol la krimuloj, kvankam en propra
ku lpo, malutilas al la socio, nome êiujn ftizulojn, sifilisulojn, leprulojn tran
de la tifaj baciloj k. t. p. ba ! e tu necese foqeti kuracarton kaj ek termi êiujn kuracistojn, êar ili, savante per ia helpo la
malsanemajn individuojn, plilongigante al ili
la vivon, donas al ili la eblec n naskigi la
generacion fizike malfortigintan. i alvenu s
al absurdo.
êu mortpuno agas fortirnige estas dubinda. Kiel êiu, precip e en nedete rminitaj
formoj aperanta, dangero , kiel êiu risko
11avas ion, altirantan la homan naturon, supozeble ankaù la fantomo terura de la pend ingo almenaC'tne detenos la banditon de
plenumo de krimo, se gi eê ne instigos
lin al krimo.
Cetere.. simile, kiel la kuraci to, kvankam pro kutimigo observas la regulojn,
por sin ne infekti nek di portad i la infekton, tamen ne pensas êe esp lorad o de paciento pri eb leco de infektigo au kiel
êashu11do, sin jetante sur apron
aü kiel
soldato, bone ekzercita, ietante sin sur rnalamikon, ne pensas· ordi nare sub la hajlo
de malamika kuglaro pri la ebleco de sia
mo1io, tiel same versajne ankaü la krimulo
en la momento, kiam 11plenumas mortigon,
ne pensas pri atenda nta lin snurlaêo aû
glavo de ekzekutisto .
Mortpuno, precipe publike plenurnata
aü pris kribata en gazetoj, ne sole ne efikas
detimige, sed ordinare alportas multe da
malutilo al la publika moralec o. Ôi vekas
malbonajn instinktojn, dormetantajn sur fun-

do de la homa anima. pas iigas, bestigas la
homan naturon. inklinan al krueleco de
prahistoriaj tempoj
I
hodiaü . êar neniam plej produktema fantazio de poetoj, eê
ne en !a Dante 'a i:1f -o puv is elpensi tiajn malnoblaj ojn kaj kruelaJ jn. kiaj efektive estis
plenumataj en la nomo de ekzek utiva justeco. Sufiêas remem ri i tiujn subforgitajn
veturilojn, en kiuj la reù-o David veturadis
sur la katenitaj Amonitoj *), tiun surpalisi ga don, senhaüti o-ad n de la vivantaj homoj,
au praktik atajn ank1-raù nuntempe en la
germanaj kolonioj e, -e,;,-ro
j en Afriko kaj
en la stato Kongo fortranêadon de penisoj
al êiuj Negroj en la ,·,lago pro neelpago
de la koncerna vilagn en gusta tempo de
la imPosto en form de kau êuko.
C:u generale• la ,-ocio havas rajton puni
per morio?
Ni ne konsideru . êu la vivo generale
estas la plej granda malbono, aü la plej
granda bono ur la ero, êu ne estas multe prava tio kion diri unu el la grandaj
viroj de la epoko de rena kigo -- se min
ne erarigas le memon . .\iichel Angelo :
.....êe la fino de ciaj tagoj furnu malantai'.Hm cian vizagon, kalkulu la tagojn feliêajn kaj ci konsento , o homo, kiu ajn ci
estas, ke esti nenio esta pli bone.
Estas fakto, ke la instinko de memkonservado, komuna al la tuta mondo animala sur la tero, ordonas sati la vivon,
kiel plej grandan bonon, eble · pro - tio, ke
ni ne scias certe, kio estas en transmorta
regiono, antaü kiu laü Sekspir la belkolora
vizago de entreprenemo paligas.
Tiun ..plej grandan bonon", kia estas
opiniata la vivo, la socio - laü la opinio
de la skribanto - rajtas forp reni al neniu,
kvankam plej malutila individuo, êar gi ne
donis al Ji tiun ,,bonon . Vivo de certa individu o ne estas nek povas esti propraîo
de la ocio disp onebla arbitre de la socio
sen volonto kaj vola de tiu êi individuo.
Tamen pro memdefendo la socio havas
devon kaj rajton fari la individuon al gi ne
malutilan ed
kaj - ne senigante lin
je vivo - celadi (kiel eble) al lia plibonigo. Do la neprirespondaj krimuloj devas
esti kuracataj en hospitaloj - aliaj translogigataj kaj kondam nataj al laborado en
pundomoj.
D-ro Zasacki
Szcz arowice.
*)

taJnova Testamento Il. Regoj .12.31.
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La helpadode rusaj Yirinojdum kaj postla batalode Mukden.
(Fino).
V

Inter Tieling kaj Karbin, êirkaue 500
kilometrojn, iradis malrapide mul taj vagonaroj de forigado, flegvag ona roj, militaj vagonaroj au komercaj vagonaroj. Pri la organîzîtaj flegvagonaroj mi nenion diros. Regula personaro, unu fratino por du vagonoj
da 18 vunditoj êîrkai:ie, unu flegisto en êiu
vagono,
plenumis sufiêe )acilan dej oron.
Komforto , kuraciloj, nutrajo, estîs sufiêaj.
ek la personaro nek la vunditaj estîs vere
kompatindaj en êi tiuj vagonaroj . La Jaborado de la fratinoj, same kiel de la kuracistoj kaj de la flegistoii kvankam atingis sian
maksimumon, sed gi malmulte difer encig is
de la laboro, plenumata en superplena hospîtalo.
Tute malsama estis la sorto de la vunditoj, kusigitaj amase su r la planko de la
komercaj vagonoj kaj ankai:i tute malsarna
estis la laboro de la fratinoj, dej orantaj en
tiuj vagonoj. Ili devis zorgi ne nur pri la
flegado, sed ankau pri la nutrado, bejtado,
purigado k. t. p. Ne ha.vant e tablon por
la bandagado, ili devis surgenuigi, por ple11umi tiun taskon, unu el la plej lacigaj.
Car la vagonoj ne interkomunikigis
per
sirmitaj pontetoj, estis necese êe êiu halto
(kaj, feliêe por la vunditoj , ofte okazîs tiaj
halt oj) forlasi vagonon, kie la flegado estis
finita, rnalfermigi alian, eruri en gin kun
flegistoj, portantaj la sanigilaron kaj rekomenci la laboron; kaj tiel same dum 3, 4,
5 tagoj, kiujn bezonis la vagonaroj, por
atingi Karbin on. Kune kun multaj rusaj fratinoj, sin fordonan taj al tiuj zorgoj, mi havis la plezuron renkonti sampatrujaninon,
JUS ed zinigintan kunA oficiro.
Si estis sekviota sian edzon, dejorantan en la gen darmaro êe la malantaüo de la armeo .
En tiu tasko de bo nfarado nia sampatrujauino ne montrigisA malsupera kompare
kun la rusaj fratinoj. Sia vigleco, sia elturnigemo, sia gajeco, ecoj ja de nia •raso,
havigis al si, eê inter tiuj sinjorinoj, apartan lokon, kiu nin honoris.
En êiu stacidomo la Ruga Kruco estis
instalinta tion, kion ni nomas tie êi ,,in fi r m e ri e d e gare",
kion oni nomas
tie ,,fie g poste
no". Kutime du au tri
fratinoj kaj kelkaj flegistoj administris tiun
êi flegpost enon . Kiam estis bezone, la fratinoj alvokis la kuraciston de apudaA hospitalo. Tage kaj nokte unu fratino dej oris en

tiu flegejo kaj êiam siaj blankaj vestoj indikis a l la vunditoj la vojon al la helpo . Kia
ajn estis la vetero, êu nega, êu venta (mi
ne parolas pri frosto; frostadis senêese), la
vestoj de . la fratino estis tre videbla montrilo kaj certa gvidilo.
Kutime la fratinoj de la stacidomaj flegej oj estis edzinoj de oficiroj aû de oficistoj .
Tre malmulte da ili estis enskribita j sur la
listoj de la Ruga Kruco kaj neniu sur la
listoj de la milita flegistaro .
En Tchantoufou, en Kouanchanze,
en
Tatziago, najbare funkciadis rnilitaj hosp italoj tre multaj kaj Rugkrucaj hospitaloj tre
rnalmultaj. La plej granda koreco regis la
interrilatojn de tiu tuta personaro, sin doninta al la sama celo de bonfarado kaj
patriotismo.
Nia vojago ekfinigas . Karbin estas videbla. Malsanuloj kaj vunditoj esperas fine
atingi merititan ripozon.
Lacegaj ankaü
estas la flegistinoj, sed estas necese, ke
êiuj trapasu S b o r n i j - Pu n k t, la postenon de dispartigo. Tie 20 kuracistoj, 30
fratinoj el la milita flegistaro Akaj 30 sinjorinoj au fraulinoj, memvole dejorantaj, atendas la alvenontojn. 300 litoj por ripozado
estas starigitaj en la iama halo de komercajoL ; 200 aliaj estas lokitaj en flanka konstruajo , êe suda enirejo de la stacidomo.
Oni devas elvagonigi la suferantojn, ilin
ekzarneni, flegi, dispartigi, sangi iliajn tukojn,
ilin provizi per novaj vestoj, ilin refortigi
kaj poste ilin dissendi êu en la hospitalojn
de la urbo, êu en la flegvagonarojn,
kiuj
tie êi organizigas, por aliri poste pli malproksiman lokon.
Kiarn la vagonaro, alvenanta el Mukden,
estis regula flegvagonaro, la laboro est is
facila, êar dum la irado tiu fJegejo estis
funkciadinta, kiel surrada hospitalo. Sed la
rnalplenigado de la vagonoj de komercaj
vagonaroj estis tute alia afero, êar al la
vunditaj, alportitaj de Atiaj vagonaroj, mankis multe da êiuspecajoj.
Por atingi la hospitalojn de la urb o,
estis necese uzi la vagonojn de tramo,
speciale konstruita sur mallarga
fervojo.
Feliêe, ke la trairo dauris nur kelkajn minutojn, êar la vunditoj terure suferis pro la
malvarmo en tiuj nevarmig eb laj veturiloj .
Tio êi estis la lasta sufero de tiuj homoj,
êar post la finigo de la trairo ili estis fine
akceptitaj en tiujn rusajn hospitalajn êambrojn, tiel bone kaj sanige varmigitajn.
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Feliêe estas, ke Rus oj majstre prak tîkas la arton de hejt ado; alie ili havus pli multe da perdoj por bedauri, êar
en tiuj regionoj la hejtad o estas komfortaJo
nepre necesa por la konser vado de la vivo.

VI
Nun ni vizitu la grand an hospitalan
centron de Karbin, la plej gravan el êiuj.
De la 4-a de junio 1904, la tago de gia
malfermo, gis la 1-a de majo t 905, la
S b o r n i j - Pu n k t de Ka.rbin enreg istri gis la alvenon de 340.000 malsanuloj au
vunditoj kaj la forigon al Rusujo au al Siberio de 26,000 resanigan toj aü de resanigitaj malsanuloj.
Per treega energio kaj gravaj mona j
oferoj la r1.1sa flegistaro estis sukcesi nta
starigi en tiu, de nelonge kreita, urbo 22,000
litojn en la militaj h ospit aloj kaj en la rotoj
de resanigantoj kaj 7,000 litojn en la hosp italoj ActeRug a Kruco.
Ciuj militistejoj, êiuj oficejoj estis farigintaj hospitaloj; krom tio unu tuta antaùurba
kvartal o Oospitalni - Oorodok
- la urbeto de la hospitaloj - estis konstruita el ligno, kiel presk au êiuj Siberiaj
domoj kaj Jrnnligita per tramv ojo kun la
stacidomo . Ci tiuj hospital oj, destinitaj por
daura flegado, estis specialigitaj kaj êiu el
il i enhavis personaron kaj materialon, taùgajn por sia specialo. Estis hospitaloj por
grave vunditoj, aliaj por la malgravaj, por ordinaraj malsanuloj, por infektuloj, por disenteriuloj, p or A tifuloj, por frenezuloj k. t.
p., specialaj dejorejoj por kuracado de malsanoj orelaj, laringaj kaj okulaj. Mi ne
parolas ~ri la nombra de la kuracistoj; pli
vin interesos tiu de la laikaj fraünoj. En
Karbin 600 fratinoj estis enskribitaj sur la
listoj de la milita flegista ro kaj de Ruga
Kruco; krom tio estis 300 memvolulinoj.
Pri la servado, farita de tiuj virinoj, mi
ne parolos detale; gi estis simila al la laboro, kiun plenumas la flegistinoj de nia,, assistance publique", au kiun multaj el vi plenu mis mem en la militaj hospitaloj de Francu jo
aù Algerio. Nenia diferenco, krom klimata.
Kiel vi povas pensi, tiu senêesa frostado,
tiel utila aliparte por la saneco de la militistaro, estis por tiuj fratinoj vera suferilo .
Sed mi ja kredas, ke vintre kaj printempe
la pluvo kaj la koto de nia okc idento estus,
por virinoj, malhelpaioi, eê pli malfacile
venkeblaj.
Same kiel la militaj kuracistoj de la
batalanta armeo, ankaii la kuracistoj de la
nedaùraj hospitaloj en Karbin konfesis al

J

mi, ke ili ne povas kompre ni la funkciadon
de hospita loj seo larga uzado de viriha
persona ro . Eê al tiu perso naro la hirurgi ist oj d e Karb in aljugis specialan valoron, lau
vidpunkto de pAurecokaj ase pseco. Tio, kion
mi vid is el la hirurgio de la moderna milito, min tre, t.reege emigas jesi ilian opi _nion . La sukcesoj net;, pere blaj milittempe ,
kiujn at ingis la rusaj hirurg iistoj en improvizit aj hospitaloj, devas enpe nsigi tiujn,
kiujn priokup as la necese co havi inteligentajn kaj konsciencplenajn
helpantojn, kiaj
estis la rus aj fratinoj kiaj an kau estos la
fleg istinoj,
Yi instrua s en viaj fleglern ejoj.

VII
En Karbin trovigis an kau nerusaj flegistinoj kaj aparte unu grupo da germanaj flegistinoj. Per mu lte da insisteco
kaj eê kun kunhelpo de la irnperiestro la
unui go de la gennanaj Rugaj Krucoj estis venigi nta gis tie ho Apitalon de militiro, admirinde provizitan. Car pri la uza do de virina
pers onaro la Germanoj same opinias, kiel la
Rus oj kaj preparas la mobiliza don de siaj
militaj flegejoj, ili estis aldonin taj al la tre
altvaloraj kuracistoj de la dirita hospitalo
tiun areton da flegi stinoj, el kiuj kelkaj tamen nur balbutis malmultajn vortojn de la
rusa lingvo. Tiu hospi ta lo estis danke akceptita de la Rusoj, kies admiron -gi vekis
kaj gia êeesto ne mAalutilis al la lando, kiu
gin sendis. Kiel oni jus rimarkigis en Romo,
tiaj bonfaraj sendoj estas apa rte utilaj al la
internaciaj rilatoj .
lia germanino trov igis en Mukden
kun la virinaro,
kies agadon
en la
momento de la malvenko mi rakontis al vi.
Tiu êi akompani s sian edzon, rusan hirurgiiston, logantan en Berlin kaj alkurintan,
por servi al sia patrujo.
Bulgaroj, tiuj jun aj fratoj de la rusa
popolo, estis sendintaj militiran hospitalon,
estratan de tri militaj kuracistoj kaj enhavantan ses laikajn fratinojn. Dum la Mukden'a batalo tiu hospitalo funkciadis êe
unu el la postenoj de la malantauo, en
Go unj oul ine. \...,ar gi est is b one instalita, gi
akceptis precipe gravajn vuoditojn.
Nian land on tie reprezent is ne nur la
donac oj, senditaj de niaj helpaj societoj, sed
ankau la persona sindonemo de kelkaj Fran~
cinoj. Krom malmultaj sampatrujaninoj, farigintaj Rusin oj per sia edzinigo, unu Franca fleg istin o, vid vino p ost oficiro, sukcesis
atingi la armeon. En tiu tempo tiu êi sin1
jorin o ne havis dipl ornom kaj est is ani no
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de neniu societo. Antaû ol forlasi Peterburgon, si devis sin provizi per rusa diplomo kaj sekvi, kiel internulino en laika
anaro, sessemajnan kurson. Komisiite de
neniu, preskaû sen ies help o, Si estis foririnta de Parizo sola, nur kun nepra volo
iri kiel eble plej malproksimen. Certe si
bezonis sta lan energion kaj sinceran entuziasmon, por venki êiujn barojn, kiujn oficistoj, timemuloj kaj malfidemuloj dismetis
sur sian vojon, êu en Francujo, êu en
Rusujo.
Sen la intereso, kiun sia entrepreno
inspiris al s-ro Bompard kaj al iu korteganino de la imperiestrino - patrino, si kredeble estus malsukcesinta; kaj tio estus bedaürinda, êar s-ino Euvrard plenumis, ne
s.ciante, deziron, multfoje esprimitan de la estro
de la milita franca misio : tiu deziro estis,
ke misio de francaj flegistinoj venu studi
la agadon de la rusaj fratinoj.
En la fino de marto 1905 s-ino Euvrard
de Karbin.
elvagonigis en la stacidomo
Feliêa ekvidi francan kepon en grupo de
francaj oficiroj, si min alparolis kaj donis
al mi leteron de la ambasadoro.
Granda
estis mia surprizo kaj p oste granda estis
la plezuro de la kyar francoj, kiam s-ino
Euvrard bonvolis akcepti gast igadon êe nia
iablo.
Post kelkaj ta goj s-ino Euvrard estis
anigita al la 5-a hospitalo de Peterburgo
kaj komenc is Asian dejoradon êe la vunditoj
de Mukden . Si post nelonge estis satita kaj
farigis la preferata hirurgia fratino de doktorino Reno. Kiam venis la somero, s-ino
Euvrard nepre volis akompani tiun doktori11011, senditan al Kirin, ne malproksim •e de la
antaupostenoj.
Tie si povis parte konaligi kun êiuj
lacigoj kaj zo rgoj de la militvivado kaj partopreni la feliêon de la laikaj frat inoj, kiam
ili flegadis tiujn tiel paciencajn, tiel dolêajn,
kief dankemajn virojn , kiaj estas la rusaj
soldatoj. En Kirin s-ino Euvrard ricevis la
e p idem i an b a pt on, estante atakita,
êe la lito de siaj malsanuloj, de la tifa
febro.
Kiam la milita misio estis revok ita, ni
havis la doloron sin lasi post ni, ekresanigantan. Tie si farigis objekto de atentaj
zorgoj de la Rusoj kaj de la franca episkop o
de Kirin. Feliêe, s-in o Euvrard hodiaü forgesis êiujn êi Amalbonajn tagojn de malsano. En skribajeto , kiun pr o troa modestec o
si ne dispublikigos, ~ si per vigla plurno
priskribis la okazintajojn de sia aventurplena vojago kaj nur memorigis pri giaj kor-

tusaj au gajaj epizodoj, forgesante
pri siaj suferoj.

rakontadi

vm
Sinjorinoj, mi taksis je êirkau.e 8,000 la
nombron de la laik aj fratinoj, kiuj, dum dekok mqnatoj, aliris la armeon, kaj de1oris êu
en la nedaûraj hospitaloj, êu en la hospitaloj de la Ruga Kruco, êu en la hospitaloj
de societoj, de privatuloj, de urbestraroj,
êu en la stacidomaj flegejoj. Tamen mi kredas, ke mi restis su b la vera cifero, êar
estis al mi neeble sc iigi pri la proksimuma
nombro da memvolulinoj sen b u m a g a,
t. e. sen diplomo kaj sen atesto pri enskribiteco.
Krom kelkaj malgravaj oj, neeviteblaj
en tia amaso, kie intermiksigis êiuj sociaj
klasoj, la êeesto en la armeo de tiuj fratinoj, okazigis nur bonon kaj neniom da generala malordo.
Kion pensis la rusaj militaj kuracistoj
pri tiu disvastigado de la virina helpado,
disvastigado tiel eksterordinara Iaü nia okcidenta vidpunkto ? Por ili, la afero estis
nediskutebla . Prikutiminte, dum la paca
tempo, la helpadon de la laikaj fratinoj, êu
profesiaj êu memvolaj, ili kanas ilin kaj
scias alte kaj juste sati ilian valoron. En
tempo de milito ili konsideris tiun helpadon,
kiel absolute logikan kaj necesegan. Sed
eble vin pli interesos la atesto de alinacianoj; nu, mi povas certigi, ke êi tiuj observintoj eldiris la plej favorajn opiniojn.
Inter la Francoj, Naudeau , Giffard, Rodes, Recouly, Erlo kaj la oficiroj ne lacigas
en la laudado. Ciujn delogis êi tiu moderna
kaj homama kompreno de la flegado en
milittempo. 1li kredas, ke en okazo de venko
la profitoj estus ankoraü pli satindaj .
La sola kontrauparolo, kiun mi audis,
estas la jena: ,,La loko de tiuj fratinoj estas
ja êie; kie vunditoj kaj malsanuloj est as
enhospi tali gitaj; sed sajnas senutile vojagigi tiujn virinojn
hospital oj veturantaj
kaj neokupitaj; oni povus permesi, ke ili
rekun igu kun tiuj hospitaloj, kiam ili senmovigas por ekfunkcii. Eê en tiu, ne tre civilizita lando, tia vojago, êe la malantauo de
la armeo, estus nek malfacila nek dangera". Tiun kontrauparolon la Rusoj respondadis, dirant e, ke, ,,partoprenante iun flegistaron, la laikaj fratinoj tiom pli intime aligas al tiu flegistar o kaj ke la êeesto de la
virinoj utilas ne nur por plenumi, sed ankau por prepari la flegadon". Cet~re, se oni
bone êion pripensas, farigas evidente, ke
la dangeraj situacioj, en kiuj trovigis kelkaj
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laikaj fratinoj, devenis de la maJ~e?~O ~aj ro." Pli poste li aldonas: ,,la helpado de
neniu militestro konsentos antauv1d1 tian tiuj virinoj estis granda plifaciligo por la
okazebla1on. Miaflanke, mi aldonos, ke an- kuracistaro ".
taüvido de dangero neniel estus haltiganta
Sur la pago 129 de la sama volumo kolotiujn entuziasmulinojn.
nelo-kuracisto Van Hoff diras: ,,En la fino de
En la grupo de la frerndaj oficiroj, per- la milito 75¼ el la flegistinoj apartenis al
mesitaj sekvi la armeon, trovigis Slavoj, la plej altaj klasoj de la societo. Kvankam
Germanoj, Aiistroj k. t. p. Dank'al la rno- ili estis malmulte instruitaj, Jau profesia
roj kaj regularoj de. siaj ~ev.~~ajla?doj,_tiuj vidpunkto, sed ili montrigis, en sia servado,
nacianoj jam antaue kut11mg1spn la 1deo nekompareble superaj al la bravaj soldatoj,
vidi flegistinojn, portoprenantajn kelkajn el nedubeble malpli inteligentaj, kiujn, pro kula lacigoj de militvivado . Observante do la timo, oni nom as flegistoj ".
rusan flegorganizadon, ili havis nenian surPost provado la konvinkigo de tiuj kuprizon; tiuj oficiroj ja ne kompre_nus, ke oni racistoj tiel forte enradikigis, ke ili ageme
pavas agi alirnaniere, ol agad1s la rusa zorgas krei en Usono organizadon de viflegistaro. Sed inter la alinacianoj pli ol rina helpado, similan al tiu, kiun ili observis
unu Lafino kaj pli ol unu Anglo - Sakso en Rusujo.
montris rniron. kaj eê iafoje, en la kon~enco,
La angla kolonelo - kuracisto Macmalaprobon. Ci tiun senton de malfidemo Pherson en parolado, farita en Londono en
forcedigis senpartia kaj atenta ekzamenado 1907, elmetis opinion tiel same favoran.
de la faktoj. .Kaj, kion ajri oni diris, tiu
La itaJa kapitano Camperio saman kortuekzarnenado estis farata de homoj, kiuj estas son sentis, kiel ni êiuj, kaj sur la pago 363
utilitaristoj kaj ne revistoj.
de sia libro,:Al Campo Russo"(Milano
Per la konstato de la rezultatoj, atingi- 1907) li parolas jene : ,,En êiuj eê plej maltaj post Mukden, la fremdaj oficiroj plej fa- facilaj cirkonstancoj la laikaj fratinoj sajnis
vore unuanimigis pri la virina helpado.
al mi admirindaj kaj neniel genantaj. Pri la
Pri la speciala punkto de la êeesto de virina helpado en tempo de milito niaj Itavirinoj en militiraj hospitaloj ali~i_ f~emdaj linoj restas tre malantaue, kompare kun la
oficiroj sajne èldiris kelke da kntikoJ; sed virinoj de aliaj eüropaj nacioj kaj estus tre
ili estas oficiroj, kiuj sekvis la Japan~n ar- dezirinde, ke niaj sampatrujaninoj penu imiti
meon kiu estis foriginta la virinojn. Sajnos la ekzemplojn, donitajn de la rusaj virinoj" .
malju~te al neniu, se mi rimarkigos, ke tiuj Kaj li aldonas la frazon, kiun mi citis al vi
observintoj ne konstatis de visu la agadon en la komenco de rnia parolado, pri la devo
de la rusaj fratinoj. Eble ili obeis antauajn de la riêklasaj virinoj.
prijugojn aii la banalan senton, kiu en êio
Tiuj êi atestoj kaj la lai:ido, de mi parnalpravigas la ven~itojn. Fine, kaj tio estas gita al la kurago, al la sindonemo, al la
pli grava, ili forges1s, ke la J~~ana armeo klereco de niaj rusaj fratinoj , êu ili estas
estis en Mangurujo armeo almi!Itanta. Tm necesaj, sinjorinoj, por pliakrLgi vian fervoêi armeo eniris en landon, kiun de multaj ron? Mi estas certa, ke ne! Car vi estas êi
jaroj okupadis giaj kontrauu~oj kaj en~ ~iu tie, via koro jam komprenis la grandecon
ili estis dissemintaj kornforta1n konstrua101n. de la rolo, kiun vi estas ludontaj apud la
En Port-Arthur kaj sur la fervojo la Rusoj vunditoj, kiujn la franca flegistaro Jiveros al
rajte sin konsideradis, kiel hejme, kaj aga- vi. Via diligenteco êe la lecionoj de viaj
dis, kiel sur nacia teritor io.
instruantoj jam pruvis la sincerecon kaj la
La oficialaj raportoj de kelkaj el la ob- profundecon de via konvinko.
servintoj de la rusa farmaniero estis pL1blikiDaiirigu do, unuj vian lernad on, aliaj
gitaj de iliaj registaroj. Ni vidu, kion diras vian apostoladon. La scjjgo, ke vi estas
êi tiuj raportoj. Sur la pago 53 de R ep o 1:ts lauokaze pretaj malpliigi ilian sufera~on,
ol military
observers
(War office pligrandigos la kuragon de la defendontoJ de
Washington 1906) kolonelo-kuracisto Valery nia patrujo !
Havard, nun direktoro de la Usona fleg1D-ro Follenjant.
staro, sk1ibis la jenan frazon: ,,La bonegaj
Kun speciala permeso de la autoro traservoj de la laikaj fratinoj nenie montrigis
pli evidentaj, ol en la hospitaloj de militi- dukis D-ro Artigues.
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Be:Ee:ra, toj_
Interna medicino.
R. K o I i s c h (Wien-Karlsbad).
Dieta
kuracadode holelitiazp. ( Mecliz. JŒnik 1!J10,
n-rn_ ~4 . Holelitiazo apartenas al la plej

ofta1 hronikaj rnalsanoj, kiujn la praktikanta kuracisto renkontas. La racia kuracado
de holelitiazo ne konsistas jam hodiai:i
e~ ser êado kaj aplika do de holagogoj, kio
ê1am estis nur iluzio. Plej ofte oni konsideris kiel forigintaj galstonetoj intestajn
sabl~n au stoneto jn, diversajn mangaiajn
rest o1n, sapojn el kalko kaj magnezio k. t.
s. Veraj galstonoj forigas nur, se ili estas
tre malw_andaj au se en la galvojo farigis
anato n:1a1~angoj, kreantaj similajn cirkonstancoin, ktel la operacia kuracado. Tamen
oni devas pri tio memori, ke perforaci o de
la galvojo ne okazas êiam akompanata de
perfo~taj simptomoj, sed oftege nur iom
post 10m, sen fortaj doloroj nek plendoj.
Sed la kreado de tiaj sangaj ne pavas esti
la celo de interna kuracado, kies tasko
estas sole atingi latentan stadion de la
malsano. La opinio, ke la karlsbada akvo
forigas la galstonoj n, havas hodiau nur historian si~nifon. Tial antaüe suferis êi tiuj
malsan uloJ en Karlsbado verajn turmentoin
P!·o oftaj galaj kolikoj, kiujn oni klarigts
k1el necesa apero de la sanigado kaj la
mals~nuloj _estis devigataj kuradi tutajn
h?roJn ~un mflamo de la galveziko. Hodiaü,
k1am om konvinkigis, ke la êefa efiko de
la karlsbada akvo devas esti atingi kvieton
en la galsistemo, kolikaj atakoj estas tie
tre maloftaj. Tial oni devas êes iai la anta üan holagoga n kuracadon, kiel tute senvaloran , kaj eê rekte malutilan. Profilaksa
kuracado de holelitiazo nuntempe ne ekzistas , êar ni scias nenion pri gia etiologio;
tamen êe ekzistantaj galstonoj la difta kuracado Judas la plej gravan rolon . Gi estas
la plej bona rimedo, por teni la malsanon
en latenta stadia, kiun aliflanke nenio tiel
ofte interrompas kiel dietaj eraroj . La kuracado ne povas ataki la galstonojn rnem,
sed pavas esti sole direktata kan trau la inflam_ajsangoj de la galveziko kaj celi ilian
proftlaksan. La unua tasko de la dieta kuracado estas do dieto, indulganta la hepa ton kaj la intest ojn kaj antaû êio oni kuracu intestajn katarojn , se ili ekzistas . Due
la dieto de~as esti facile digestebla, ne
abund a, sen hemiaj, termaj nek mehanikaj
incitoj.• Tial oni evitu êiajn akrajn spicojn,
mangajojn akrajn, acidajn kaj malfacile di-

ge~t~blaj~, sarne krudajn vegetara jn mangaJ~Jn, k~el_krudajn legomojn, fruktojn, salatop1'. fecaJ11kukaJoj~, malfacile digesteblajn
gras?Jn, _tre grasan v1a_ndon kaj tre salajn
mangaJ 0JI~. Sa~e.,. _0111malpermesu êiajn
mal_va~main flt!1daJ0111,elvokantajn tre ofte
k?h~aJ~ atako jn. Tiaj malsanuloj devas do
tnnk1 c1am nur varmegan limonon, varma n
akvon (ku_n lakta suke ro), teon k. t. s. Tiaj
malsanu laj ne taleras bone ankaü severe
ve&etar~n dieton pro gia abundeco kaj malfaç1la d1gestebleco. Ilia dieto devas konsi !l fres~, facile digestebla kaj malgrasa
fisa10, kak111a10
.. bovidaîo, el ovoj kaj lakto,
poste ~l kacai o, bulkoj, biskvitoj, facilaj
baka J0J, laktaj mangaJ aj kaj lakta sukero.
Unu ~I la plej êefaj faktaroj en kuracado
de halelitiazo estas la varmo, tial oni
re~om~ndas trinki multe da varmegaj f!uidaJ0J kaJ post atako la malsanulo almenaü
dum duonjaro ne devas trinki eê ofoton da
malvarrna fluidaJo kaj minimume d~m 2- 3
mon~toj apliki êi~tage post la êefa mangado aum du haro J varmegajn kataplasmoj n.
Obeante la m.alnovan instruon pri halao-oaa
b b
kuracado de holelitiazo, oni êiam ankaraù
re\rnme_n?as masagon, gimnast ikon kaj sportoin, k!u1 ofte nur elvokas kolikajn, male
ko~trau mflama . stato efikas ja plej bo ne
kv1eto. En nunaJ tempoj rekomendas ankau
multaj karlsbadaj kuracistoj krom trinkado
de akvo kaj preciza dieto êefe kvieton kaj
kolikaj atakoj apartenas nuntempe en Karlsba~' _al maloftajoj. La aütoro malpermesas
al staJ pacientoj almenaù dum tuta jaro
post ]a ~olika atako êiajn sportojn, kiel
anka ~1 !·a1dadon, veturadon sur malbonaj
~etur:loJ, same levadan de peza1oj kaj streca?oJ~ de l_a ventraj muskoloj, eê masagon
k~J g1mnas:1kon. Nur kiu dum longa tempo,
au alme~au dum tuta jaro, obeos precize
la supraJ11 preskribojn, atingos dau ran Iatentecon de la malsano, kio por la malsanulo egalas resanigon .
D-ro Ji'els.
V. F Ti e d ri ch. Arteriosklerozodum la
junago. (Orv. Hetilap. 1910, 11-1'0 7). Ankau
sub la 45-a jaro oni ofte renkontas arteriosklerozon . La aütoro trovis gin êe sia materialo en 7·25°/ 0 , precipe êe la viroj. La
kaùzo estis en 40°/ 0 el la kazoj malfacila
karpa laboro, en 24°/o akup ado je venenenhavaj. m~terioj, _en _48% akutaj infoktaj
ma!sanoJ (hfo, pohartnto, ekzantemaj ktp.)
estis antauirintaj, krom tiuj êe 12°lo ankaü la
tuberkuloza trovigis en la anamnezo. La Wassermann-reakcio estis pozitiva nur êe 15°/ 0 •
A
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Alkoholuloj estis 25¼, abstemiuloj 30¼; fumantaj 30¼, nefumantaj 24¼. En la etiologio
ne ludis rolondiabeto,Amalario,nervaj au menstrnaciaj anomalioj. Ce la komencigo de la
malsano nenia simptomo montrigas. Nur
kiam la malsano jam atingis certan gradon,
montrigas diversaj simptomoj subjektivaj,
unuavice kapdoloro (êe 60¼), kapturnigo
(56°/ 0), poste malkvieteco, maldormeco, diversaj doloroj, korbatado kaj stenokardio
(5¼). La sentado de malvarmeco, doloroj
en malsupraj ekstremitatoj, malagrabla pulsado en abdomeno estas maloftaj simptomoj. El la objektivaj simptomoj ni pavas
citi la sangojn de la periferiaj arterioj (rigideco, serpentumado, streêita pulsa ktp.),
de la sangopremo (150 "1mkaj pli êe 26¼,
130-150 êe 36¼), troakcenteco do la dua
aortotono . Sufiêe ofte (38¼) la refleksoj
estas plifortigintaj, krom tio ankai1 aperas
neurasteniaj simptomoj.
La junaga arteriosklerozo estas do sufiêe ofta kaj montrigas precipe êe tiuj, kiuj
ne • povas sin Iiberigi de la cititaj malutilajoj (konstanta aii malfacila laboro, venenigaj substancoj ktp.), kiuj havis infektajn
malsanojn aü sifilison kaj êe tiuj, kiuj vivadas diboêe au laboradas dum konstantaj
incitoj. La arteriosklerozo ne estas malsano,
akompananta la maljunecon, sed aparta
malsanformo, malsano per si mem, kies kaüzoj, kvankam estante diversaj, sumigite okazigas eluzadon de arteriaj histoj kaj de
arteria elasteco; gi do ne estas sekvo de
-fiziologia proceso, sed de malrapide disvolviganta malnorma sangigo. • /1-ro R. S.
L. AIdo r. La kuracadodehronikajkolojnitoj per varmegaj gelatenenversoj.A(Orvosi Hetilpp 1910 n-~'oj 15 lwj 16). Ce la
kazoj de hronika koloJnito, kie diversaj aliaj
kuracmetodoj vane estis uzataj, la autoro
ricevis bonegajn rezultatoj11 per varmegaj
gelatenenversoj. U11uhoron antaii la enverso
la malsanulo ricevas purigan klisteron de
duonlitro da akvo varma 25- 28° C. Post
ties lai1eble perfekta ellaso li devas ½-¼
horon resti tra11kvile kusante, gis kiam la
intesteksciteco êesis. Kusiga11te la malsanulon sur la maldekstran flanko11,oni enlasas
en la inteston tra alme11aii je 12 cm. profunden e11kondukitagumtubo 40-80 gm. da
10°/o-a gelate110 (Merck), kiu estas solvita
en 45- 52°-a Karlsbada Sprudelakvo. La
malsanulo nu11 restas du horojn, kusa11te
sub varmega kataplasmo kaj tiel sukcesas
reteni tute la enversitan fluidaJon en la
intesto. La kvanto de la necesa Sprudelakvo por unu enverso varias inter 400-800
D-ro R. Selz. (Budapest).
gm.

ftirurgio.
Principoj, tau kiuj oni • devas kuraci
apendiciton.(R.eferato el «Casopis êeskych
lékafù «). Post p61emikoj kaj diskutoj pri la
demanda, êu la kuracado de ape11dicito
apartenas al internistoj" au al Îlirurgoj, polemikoj, trenigantaj inter reprezentantoj de
ambaiî fakoj dum la IV. kongreso de bohemaj kuracistoj kaj naturesploristoj, okazinta
en 1908 en Praha kaj daùrigataj gis nuna
jaro, alvenis fine al kuna interkomprenigo
kaj interkonsento inter i11ternistoj prof. L.
S y IJa b a kaj doc. 1. P e I n a f unuflanke
.
kaj h.irurgo prof. O. K u k u I a ali_?flanke
Ili publikigis en la 8-a numero de ,,C. ê. 1."
la principojn, kiujn mi tie êi reproduktos
pro ilia graveco kaj signifo ne nur por
Bohemoj, sed por êiu kuracistaro.
Apendicito - skribas la tri autoroj estas malsano, apartenanta parte al internistoj, parte al Îlirurgoj. Lar1 Ja opinio de
plimulto da internistoj kaj eê hirurgoj apartenas la pli facilaj formoj de la akutaj paroksismoj al internistoj, la pli malfacilaj plimultnombraj - al hirurgoj. Oni pavas kompreneble eê la pli malfacilajn formojn kuraci interne, sed la risko por malsanulo
kaj la respondeco por internisto estas tiam
tro granda. Tial a I v e n i g u ê e p I i m a 1f ac il a j formoj
êia m kaj kiel eble
p I e j f r u e Î1 i r u r g o n kaj kune kun li
estu decidita la demanda pri plua kuracmaniero.
Ôis 111111mankas preciza direktilo, Jau
kiu estus eble tuj de la komenco de la
malsano en êiu kazo diferencigi la formojn
malfacilajn de la facilaj, sed dank'al la progresoj de diagnozado oni pavas almenau
en la plimulto da kazoj laù certaj feno111e
11oj,gis nun pli large nerimarkataj, guste
jugi pri la graveco de la proceso.
La êefaj
direktiloj
estas:
p u I s 0 1 k u 11t i r o d e la a n ta u a p a rt ode la abdomeno
kaj la ritmo
d e I a s p i r ad o. Trankvila pulsa , trankvila spiro kaj molaj abdomenpaiioj signifas facilajn formojn aii .inklinon al limigo de
la proceso. S e d ra p i da p u I s o k u 11
m a I t ra n k v i I a s p ira d o signifas p us a n p r o c es o n kaj se ankoraù aligas l a
kuntirigo
de la antaiiaj
abdomenpart o j ( déf ense musculaire ) , boatforme
ku11tiritaabdomeno, tio signifas ordinare la
komencon
de disvastigado
de
la pusa
proceso
difuze
en la
p e r i t o n e o. Ceteraj simptomoj, lokaj kaj
generalaj (doloro, meteorismo, febro, vomado, singulto, generala senforteco k. t. p.)
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estas ofte en harmonio kun la alteracio de
la pulso kaj pirado, s e d t r e o f t e a n k a u i I i e s tas t r e m a I g ra 11 d a j (la
febro eê manka entute aü estas eê temperatur subnormala) ka j ta me 11 jam
f t e k o m e n c i. g a s l a p e r i t o n e i t o.
Tial oni rekomendas en êiu kazo de la eê
malgrand a maltrankvil~co de la pulso kaj
spirad o konsilig-i kun hirurgo, êar en kome!_lcaj stadioj de la perito neito pov as esti
la hirur ga helpo tre sukcesa.
Lau sperto komen cigas l a dangero de
la difu za peritoneito post unuaj 24- 36 horoj kaj estas plej gran da je la fino de la
dua kaj komence de la tria tago. Ti a 1
estas
necese
difini
jam
po t
f o r f I u o d e u n u a j 36-48
h o r o j Ia
p r i n c i p a n d e m a n d o n, ê u 1a p r oc e o hava
tendencon
limigi
au
ê u g i k o m e n c a s d i s v a s t i g a d i d if u z e c n l a p e r i t o n e o n.
Pro tio estas êefaj princip oj de la kuracado de apendicito la jenaj:
1. Estu venigata
l a kura ci to
tuj en la komenco
de l a mals an o, kio estas la unua kaj necesa kondiê
por sukceso de la kura cado, êar laiku tre
oftc pro sajn e malgrandaj signaj de la malsano malzorgas t r e gr a v a n malsanon.
La kuracisto devas ne nur diagnozi,
sed êiarn ankaü certigi, kiaman tagon jam
daüras la mal ano kaj êu okazas la unua
paraksism o, au êu jam kelkfoja parok ·i smo
antaüiris kaj_ kiel la estintaj paroksismoj
trakuradis. Ciu paroksisma estu diligente
observata, precipe en la unuaj 24-48 horoj. Ne p r e n i g a r d u n i n d o n i I a k s or i me d o j n ka j k I i s ter o j n ! Oni
povas la malsanulan lasi eê 6-9
tagojn
sen defekado kaj nur poste malpl enigi lian
rckturnon per glic erinsupozitorio .
Il. La p ri n ci p o j d e I a k u ra c ad o d e I a a k u t a a p e n di è i t o :
A) D u 111 u 11u a j 24- 36 h o r o j:
a) La malsanul o havas grandajn au
malgrandajn dolorojn en la regiano de la
cekumo, malmulte pligrandigitan au narmalan tc111peraturon, bonan pulson , regulan
kaj profundan spiradon, nenian kuntirig-on
de la ventro, li estas sen gravaj fenom noj
peritoneaj : en tiu êi kaza ni k u ra c as
interne:
litripozado, glacia sako en regiono de la cekumo en unuaj tagoj malsato, poste absoluta dieto, morfino (0 ·04:
200 aq. melis ae, êiulwre I lwlerelon). Post
6 7 tagoj ni permesos al la malsanula s id i g i si n g a rd e m e (por eviti trombozojn).
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b) La malsano trakuras de la kamenco a I a r m e : forta komenca vomo,
akraj doloroj, p u I s o p I i ra p id i g i ta,
s p i ra d o m a I p r a f u n d a, r a p i d a,
a b d o 111 e n o s t r e ê i t a, b o a t e e n t ir i ta, d i f e r e n c o i n te r te m p e rat ur o j a k s e I a k a j r e k t u m a. Ni ! u j r ek o m en da s la malsanulon en hi ru r g i a 11 i n s t i t u t a 11, êar tie êi komencigas
-pe rica/um in moral
jam per itaneita
c) La atako kamencis kiel apendicita
simp la (vidu A. a.), sed past 24 36 horoj
au ankorau pli malbaldaü aperas plirapidigo de la pulsa kaj spirado, eventuale eê
komenciga nta kuntiro de la ventro kaj eble
pligrandigo de la temperaturo kaj de la
s,mptomoj peritoneaj; tio signifas a b s c e s o n au k o men c an p e rit one i ~on
kaj estas necese k on s i I i g i k u n h i , u rgo.
d) La malsano komencis a I a r m e, sed
ê nia alveno ni trovas nek pli grandan
alteracio n de la pulso aù rapidan spiradon
nek kuntiritan abdarnenan kaj en êiuj sekvantaj horoj la stata iam post iom plibonigas: n i k u r ac as inter n e, sed di ligente observas la malsanan; sepost pluaj 36 horoj ne okazos esencà plibonigo au se male
sanceligas la trakuro al plimalboniga, ni
vokas Î1 i ru r g a n pa r konsi lo. Precipe
estas suspekta plimalbonigo post komenca
plibonigado .
e) En plua trakuro de la malsano oni
crardas diligente la malsanulon (2 eê pli da
vizitoj tage). êiu misharmonio en la êefaj,
supre nomitaj, simptomoj susp ktigas 1~
malsanon. F e b r o k a j t i e I n o 111a t a J
peritoneaj
simptomoj
estas
m a I p I i f î d i n d a d i r e k t i I o.
Ciu malboniga est as indiko por k o ns il i go kun · hirurgo.
B. D u a, t r i a ta go :
Lau sperto de internistoj, eê hirur goj,
la plimulto da kazaj gis 36-48
11
oroj di forencigas en 2 kategar iojn:
1) kun tendenco al perforacia au kun
jam kom encanta peritoneito kaj
2) kun tendenco al limigo de la proccso, adhezioj, loka absceso au reslituo.
Tial ni en tiu êi unua tempo jam dccidos
dir kton de la terapio.
Post tiu tempo eslas jenaj eblecoj en
trakuro :
a) Post alarma komenco iom po t ioma
plibonigo au tuj de la komenco trankvila
trakuro : ni kuracas interne.
b) La malsanulo estas malf rtigita aû
ubjektiva eüforio estas malgranda , pli
1
rapida pulso, malprofunda spirada, kuntiro

1
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Ni a ver tas la malsanulon kontrau la
de la abdomeno: tuj ni venigas Îlirurgon
trauma kaj iroa ekskuigado de la ventro
kaj dume kuracas severe interne.
c) Komence de la dua tago oni devas (kiel rajdado, veturado en motociklo k. t.
esplo radi, êu ne aperas absceso : resisten- -p.). Plue ni atentigos lin (precipe se li estas
co en cekuma regiono, loka meteorismo, labor isto) je unuaj simptomoj de eb!a refebro (- kvankam ne êiam !), a I ter ac i o cidivo kaj ni klarigos al li utilojn de la
d e I a p u I s o s e n k u n t i r o d e I a a b- operacio en trankvila intertempo.
d o men o kaj ofte sen sango
de
III. K u r a c a d o d e I a f o r m o j
1a spi rad o.
Îlronikaj:
En la okazoj, komence alarme trakuA) I nt e r mit an ta j t. e. revenanta j
rantaj, êe forrnigo de absceso m a I a p e - paroksismoj kun tute trankvila intertempo.
r a s J a k u n t i r i g o, m et e o r i s m o Lau sperto eê sen ia ajn operacio la mal1i m i g a s, 1a s i m p t o m o j p e r i t o n e a j sanuloj iarn resanigas plene, sed spite tio
p I i ru a I g r a n d i g a s, s p i r a d o k a j ni atentigas ilin pri la utiloj de la operacio
p u I s b a t o p I i m a I r a p i d i g a s.
en trankvila intertempo kaj pri gia plena
Estas bezone esploradi eê per rektumo SeQdangereco. 1am eble aperos diversaj gekaj vagino. En kazoj necertaj eê esplorado najoj eê post operaci o, sed ili estas sen ia
de la sango (leûkocitozo) estas indikata . ajn danger eco por vivo kaj sensig nifaj komT ro v i n t e I a a b s c e s o n, 11i o p e - pare kun la utiloj de la radikala operaci o.
ra ci as.
nun jam preskaü. plene sendangera .
d) Ni trovas êe nia al.veno jam simB. R e m i t a n ta j t. e. se la malsaptomojn de la komencanta au disvolvita nu lo eê inter la atakoj
ne estas
per itoneito : ni ebligos je êiuj cirkonstanco j entute s en g e n o j. Tiuj êi formoj plimal1 a p 1 e j b a 1 d a 11a 11 o p e r a c i o n, aten- grandigas ·1a agemecon kaj lab orkapabletiginte la êirkaiiantaron de la malsanulo con de la malsanulo, rompas lian vivgopri dang ero de morto kaj ke n u r se n- jon kaj estadas kaiizo de neürastenio. Anp r o k rasta
operacio
estas
la
kau tie êi estas rekomend inda la aperacia
u n u s o 1 a e b 1 a p r o v o s a v o n t a kaj en trankvila intertempo.
eê en granda procento da kazoj sukceC) flronikaj
e n pli mallarga
santa.
t.
e.
kun
senêesaj
genoj en sances
e
n
c
o
Ni atentigos ke kun êiu horo de la
prokrasto la dangereco de malsukceso liganta intenseco sen efektivaj paroksismoj .
Tie êi ani a t e nt u j c d i a g n o z a : ne(1kreskas.
C. K v ara
ka j p 1 u a j ta go j. Se rastenio, histerio, nefrolitiaza, galolitiazo,
oni ne tilnas pcrforativan peritoneiton au afekcioj de la seksaj arganaj virinaj, obstiabsceson, oni kuracas inter n e laii la pacio Îlronika, enteroptozoj, enterito, tabefo ,
k. sim. Pri eventuala operacio decidas hikonsiloj sub A . e. cititaj.
rurgo
past konsilio kun internista . Tie êi
D. P o s t m a I a p e r o d e a k ut a
estas
grava
la intenseco de la genoj kaj
p a r o k s i s rn o, t. e. post forigo de la
la
socia
la
pozicio
de la malsanulo.
objektiva doloreco: facila, digestebla dieto;
D-ro l os. S edlace!e.
poste alkutimigi la malsanulon al la nutraio, antaiie uzata.
Bohemujo.

KORESPoNDAjOJ.
Pri la bezono de fondo de esperantaj
profesiaj kursoj por kuracistoj. La nombro
de T. E. K. A.'noj jam baldaü atingos unu

milon kaj inter membroj oni trovas prf!skau
dudek plej erninentajn profesorojn. Ciu el
ni, simplaj kuracistoj, enskribas sin, mi pensas, celante faciligi al si per esperanto pliriêigon de siaj sciencaj konoj; profesoroj
kontraûe, mi ne dubas , honoras nian societon, dezirante helpi nin en ni.aj suprecititaj
penoj . Kiamaniere tamen tia helpo pavas
montrigi por ni plej utile ? Jen kion mi proponas. Estas sciate, ke kongresoj, jam de
longe funkciantaj, pli kaj pli perdas simpa-

tion de êiuj kuracistoj, êar ili pli servas al
reklamo kaj parado, ol al disvastigo de
vera scienco kaj ankail malgran digas ilia
signifo pro tio, ke êiu el ni pavas nun,
dank' al granda disvolviga de spe ciala gazetaro, pli opo rtune kaj atente studi hejme
en sia gazeto êiun el tralegitaj en kongresc,
referatoj. Tio estas kauzo, ke lastatempe
sendepende kaj ek~ter la kongresaj oni
kreas aliajn organizaj ojn, kiuj pli bone taiigas por la celo de popularigo de la plej
novaj metodoj de esp lorado kaj kuracada
inter simplaj kuracistoj. Mi pensas pr i feriaj
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kursoj . Oni jam eksentis necesecon de egalra jtigo de esperanto en internaciaj mediclnaj kongres oj, des pli laucela estus enkondnko de tiu êi lingvo en feriaj kursoj, kies
ausku ltantar o konsistas preska(t entute el
diverslandaj kuracistoj, kunveturantaj
de
p lej ma lproksima j regio noj de terglob o.
U1wa eksperimento de la apliko de la lingvo esperanta en rnedicina internacia kongreso estis jam farita antaù unu jaro en
Budapest , sed pri peno j, celantaj esperantigo n de feriaj kuracistaj kursoj en plej
gravaj centroj cle scienco en Europo ni gis
nun badaurinde nen ion aûdis, kvankam tiu
êi afero estas ne malpli grava, ol la supre
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nomita . Kiu tamen pli bone taugas por êi
ti u tasko, ol la profesoroj, meinbroj de nia
s ocieto ? Estus do, laù mia opinio, dezirinde peti nian centran komitaton, ke gi en
nomo de ni êiuj sin turnu al la profesoroj,
niaj ku nmembroj, kun la peto preni en siajn
manojn la taskon de enkonduko de esperanto, kiel prelegan lingvon, en feriajn kursojn por profesia pliperfektigo
de diverslandaj kuracistoj kaj de propagando de êi
tiu ideo inter siaj kolegoj de universitata
profesoraro . Penante êi tian, ili ne nur meritos dankemon de êiuj T. E. K. A.-anoj,
sed ankaü faros grandan servon por scienco .
L-udu:ik Chybczyi'tski, Var ·ovio.

NEKROLOGIO.
sta Kongreso
en Budapest li prezentis
esperante verkitan tezon pri sia fako.
Post la morto de Generalo Cox li farigis
lù-1,ratorode la Propaganda Kaso (postkeinbriga) kaj lia nomo ankau trovigas inter la
~andidatoj por la Konsilantaro de B.E.A.
Ce la funebra diservo en la pregejo St.
Anselm, Davies-street, London, W., la 18- an
de majo, la Asocio estis reprezentata de
s-roj Mudie kaj Chatterton. Esperanto perdis en li tre fervoran subtenanton, kiu neniam preter lasis okazon por propagandi la
lingvon inter siaj tiom multaj konatuloj kaj
amikoj. Inter la bela floraro, vidata êe lia
enterigo, estis êarma verdstelumita florkuseno, donacita proprapense de Iiaj servistinoj.
Li eê parolis esperante êiun tagon dum sia
malsano kaj portis la stelon, kiam li mortis.

E. Cresswell Baber
Kun bedaùro ni sciigas pri la morto de
nia kunlaboranto kaj T.E.K.A.-ano E. Cresswell Bab er en London . En la lasta n-ro de
,,The British Esperantist" trovigas la jenaj
biografiaj detaloj pri la mortinto .
S-ro Baber naskigis en 1850 kaj estis
medic ina gradulo de la Londona universitato. Li special igis pri ma lsanoj rilate je la
gorgo, oreloî kaj nazo kaj estis la fondinto
de la Bri ghton and Susse.c Throat ancl Eai ·
Hospiictl en Brajtono, kiun li êiusemajne vizitis kaj kie li estis tre estimata. S-ro Baber estas varb ita dum restado en Svisujo
kaj lastan jaron êe la Internacia Medicin i-

KRONIKO.
Pola duonmonata furnalo por profesiaj
kaj etikaj interesoj de kuracistoj ,,Œos lekarzy" publ ikigas samtempe kun nia •espera nta revuo tradukon de la respondo j al la
int ern acia enk eto pri mo1ip uno. Ni supozas,
ke ank ai:i aliaj nacilingvaj Jurnaloj medicinaj .ekinteresigos
pri tiu êi grava publikigaJo kaj petas niajn legantojn, ke ili atentigu pri gi la redakciojn . La gis nun alvéninta materialo de la enketo estas jam sufiêe ampleksa kaj vejsajne ne povos esti
elêerpita dum la kuranta jaro, sed estas nia
intenco daùrigadi la publikigadon ankau en
la sekvontaj jaroj , se nur novaj respondoj
estos alsendataj, por prezenti al la sekvon ta kongreso medicina atentindan opiniaron,

1

se la kongreso valus sin okupi pri tiu et
temo au la kongresanoj gin denove dezirus
ektusi.
Ôis nun respondis nur kolegoj el kelkaj nacioj. Estas tre dezirinde, ke ankai:i
aliaj nacioj partoprenu en tiu êi diskuto kaj
mi alvokas denove la respektivajn legan tojn, ke ili oferu iom da tempo kaj skribu,
kiel eble esperante, sian opinion au instigu
al tio aliajn samnacianojn .
êar la respondoj je la enketo pri
mortpuno alvenis plejparte en franca lingvo,
la kolegoj, kiuj prenus sur sin publikigon
de la rezultatoj de la enketo en francaj
îurnaloj medicinaj, povas ricevi de nia re-
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dakcio la originalajn verkajojn kaj ne bezonos ilin jam traduki francen el_esperanto .
Medicinska
Beseda" (Medicinaj diskutoj), eliranta en Sofiio, publikigis en la
n-ro 8 kaj 9 de 1909 la traduk on de nia
feli eto no ,,Sekret o kuradsta'
kaj en la n-ro
3 de 1910 la tradukon de nia artikolo ,,Al
profilakso kontraü skarlatino ' . La tradukojn
faris s-ro Pen k o Petr o v el Jambol en
Bulgarujo.
La redakcio recevis :
Proverharo Esperanta, lau la verko
,, Frazeologio rusa-pola-franca-germana"
de
M. F. Z a m en h of, arangis O-ro qL z am en ho f. 1 vol. 82-paga; Paris Ila cliette r,t
Cie; prezo : Fr. 1.80.-Lingvaj Respondoj,aperintaj
en J,a
Revun. Verkis D-ro L. L. Zamenh
of . 1 vol.
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30-paga; Paris, Hachette et Cie; prezo: fr.
0,75. Vorhro de Esperantoverkita de Ka be
(D-ro K. Bein), 1 vol. 175-paga, bindita;
Paris, Hachette et Cie; prezo: Fr. 4.-

EnciklopediaVortareto Esperanta, kun
klarigoj en Esperanto kaj franca traduko
verkita de Ch. Ver ax, l vol. XVIll+249~
paga, bindita; Paris Hachette et Cie; prezo;
Fr. 6. ·
Pourpuoije suis devenu Esperantiste.
D e Er ne s t A r ch d e a c o n . Kun antaüparolo de H en ri F a r man. l vol. 265-paga. Paris, Arth ème Fayard; prezo 2 fr.
La vojo al vero. Originale verkis en
esp~ranto Stan i s 1a_v Tom i ê. 36 pagoj.
Pans, Presa esperanhsta Societo. Prezo 1 fr.

========

KOMUNIKAjOJ DE T. E. K. A.
Lyono 2/6 1910.
Nia kunveno en Bruxelles, kie mi êeestis kiel Reprezentanto de T.E.K.A., estis
interesa pro Ja êeesto de la êefaj esperantistoj el Francujo, Anglujo, Germanujo kaj
stabo de idis1:oj: Ostwald, Couturat, Lemaire,
Jamin , Waltisbühl k. t. p. Bedaürinde Belgano maloportune perdis Ja tempon, parolante pri franca lingvo, kiel lingvo internacia
kaj ni ne povis diskuti la valoron nek de
esperaoto ned de ido. Sed ambau partioj
deponis rapo1ion, por esperanto generalo
Sèbert, par ido s-ro Leau .
En la ekspozicio estas fako por esperanto kaj paroladoj pri esperanto estas faritaj de s-ro Bourlet kaj farotaj de s-ro
Hodler, d-ro Mybs k. t. p .
Malgrau êio la enkonduko de espe ranto en la liston da kongresoj (90 dum la
dauro de ekspozicio) estas grava afero por
nia lingvo kaj por T.E.K.A.
Prezidanto

D-ro H. Dor.

Lyon 9/ 6 1910.
Nia 2-a jarlibro par 1910 enhavas listo1'. de_ 628 anoj kaj poste aligis 37 novaj
anoJ. N1 do devus kalkuli, Jau nia sekretario, 665 anojn.
Siaflanke nia kasisto povas nur kalkuli
la anojn, kiuj pagis abonon kaj kotizajon
kaj )i gis nun ricevis por 1910 nur 355 kotizajojn. Kelkaj alsendis deklaron, ke ili eksigas, por aliaj la adreso estis por la posto netrovebla , aliaj fine ne respondis la
cirku~eron de la kasisto, alvokantan al pago.
Car ni ne deziras doni faisan statistiko~ , mi_ insist~ _pet~s êi~jn niajn konsulojn
kaJ ano1n, ke 1h tui, kaJ poste êiumo11ate,
sendu al nia ~asisto liston de anoj kaj pagon de kotizajoj kaj abonoj .
Adreso : D-ro Mikolajski, strato Sniadeckich 6, Lwow, Galicio - Austrio.
Kun koraj saluroj.
Prezidanto de T.E.K.A.
D-ro fi. Dar.

voêo DE KURACISTO
J
KALKULRAPORTO
DE LA KASISTO
por la tempo

de la 14-a de majo gis la 1-l-a
de junio 1910.
Ll$l:O DE l:. é. K. f\.-anoj
kiuj pagis abonon kaj kot izo n por 1910.

(De la al endita pago estas dekalkulataj 3·60
kr. kiel aùonpago kaj la res to en kronoj tie êi citita kiel cnspezo de la kas o de T. E . K. A.)
Prof. Dor repagas
laA s uldo n por
s-ro
Guiart = 4·76 kron. Lia kotiza jo neta (l ·20) devas
esti dekalkulota de la nespecifita sumo de d-ro
Frornageot. (n-ro 264). •
Plue al endis kotizajon P. T.: 265. Caillaud
)·02, 266. Elsworth 1·20, 267. Baradat 1·20, 26 '.
Millan 1·20 2ô9. Almazov 1·20, 270. Atlasov 1·20,
271. eokes arijskii. 1 ·2J, 272 lvanov 1·20, 273. Helman 1·20, 274. Mojaev 1·20 275. Hopenhendler l ·20,
276. Broeckaert 1·14, 277. De Vrees 1·14. 27 . Helsmoertel J ·14. 279. Cuvelier I-14, 280. Xi~zopolsk ,
J ·20, 281. Kaptan 1·20, 282. Rozenblum 1·20, 283.
Goldenberg 1 ·2J, 284. Gloger 1-~o.285. Muszy1iski
1·20, 286. Gelibte r 1·20. '!.87. Zenczykowski )·20,
288. Chybczy1iski ] ·20, 289. Yemans 1·20, la sama
donace 7·20. 290. Koenig 1·20, 2JI. Crow 1·40, 292.
Jakubowicz 1·20, 293.
1·20, 294. Wallace
1·30, 295. Woynarowsk i 1·20, 296. Alexander t ·20,
297. Bassani J ·20, 298. Sch.lickenrieder 1·09.
Post tre multaj korespondadoj, miskomprenoj,
reklamacioj, atakoj kaj ins ultoj al la kasi to de
nrnltaj ko legoj fine klarigas d-r o Fromageot en la
postka rto, ricevita de m1 30/5, ke êiuj kolegoj, kies
ab o 11 p a go n 1po 3·60 kron. J li sendis en decembro kaj januaro, pagis al li anka11 sian kotiz ajon
al T. E. K. A. Cetere d-ro Fromageot promesas
send i t r e b a 1d a ü la kasajn dokumentojn.
La abonpagon sendis d-ro Fromageot en januaro por d-roj : Plantier , Finck, Bern ai, Vesoux, Arti!,rues, Carret Pierre, Jenn y, de Tiege , Sa qu et, Fro mageot, Gianfrancesch i, Morris, Bidon, Aleza is,D or
(2 ekz.) Comoy kaj en decembro por d-roj Dolcet, Puig y Pais, lglesias, PaUeja y Glossa, Puig y
Puig, Cernoy, Vaucaire, Masgrai1, Marsch, Gray,
Cosmas, Augier por la jaro 1009 kaj por d-roj :
Shalleross, Millican, Oglesby, Hita, Grodvolle,Papsch,
Badert, Vincellet, K.rupai·, Rotbschuh, Alkier, Lege ndre po r 1910. El ili estis jam enregistritaj la1'1
reklamacioj: Finck 216. Vesoux 256. A;tigues 213.
Corret 214. Jenny 215. De Tiege 246. Saquet 255.
Gianfranceschi 93. Dor 264. Comoy 239. (Jrodvolle
257. Pa p s ch 277. (pagis duan fojon senpere), Badert 253. Krupar 243. Rothschu b 251 ; re stas do regis tri la cete rajn :
299. Pla ntier, 300. Bernai, 301. Fromageot, 302.
Morris, 303. Bidon 304. Alezais, 305. Sha lcross, 306.
Millica n, 307. Og l esby (sendis pagon senpere
dua n fojo n) 308. Hita, 27 7. Papsch, 30!:i. Vincellet,
310. Alkier, 311. Legend re.
1·20
Sume 14 X 1·20 = 16'80 kron.
Dor ) = 1 kron., dekalkulota de la gis 11un nespecifita restsumo de d-ro Fromageot: 164·-18· - = 146
kr. specifola .
En la supra Jisto de d-ro Fromageot estas evidentaj konfuzoj ekzemple por Norris (versajne
erare skribita de d-ro From. : Morris) kaj Gianfranceschi alsendis po 2 Sm. (=4 ·80 kr .) en decembro
d-ro Millican .
Bezukladnikov sendis kotizajon por 1911=1 ·27.
312. Lopez, 313. AgLLilar(avizis elpagon de la kotizajo Wa rn ier kaj K-o).

+

1t t

314. Da igneau 1·20, 315. Raulino 1'16.
La 10-a n de ma j o mi ricevis de d-ro Thalwitzer la liston de sekvantaj germanaj Teka-anoj :
316 - 355. Po
Sm. (4·80 kron. ) : Brinitzer,
Ebner, Seeman, Khmaszewski, Fulda, (Mo h , ),
Mayer (qot ha), Schwertzel, Otte ndorf, Bial, Henschen, Forster, Strobel, Eiger, Leipz iger, Pürsche,
R,chter, Meier .. tJ:?resden), Hausberg, Thalwitzer,
Freudenberg, Bohnnger, Hast reiter, Petzo ldt, Marx,
Bncgleb, Lue ,ssen, (F eh ct e), Mybs, Müller, Solger,
Ca ha n o w i t z, Modrze, Kêinig (Ramstci n), Rupp iu
(B h 111
) , Kaise r, Leuwer, (R a u s c h), Spanken:
Bre1ger, Baumgarte n, Schwab: (43 Teka -anoj). Po
0·5 Sm. ( =l ·2U kro n.): Kunsc~ert, (K êi ni g Colmar),
(Rosenberg
) (3 Teka-an0JJ El la s upraj ~olegoj ta men pagis jam se npe re
abono!_l: Cahanow1tz, Behm, Kunschert, abonon kaj
kotiz ajon (PO 2 Sm.): Mohr, Fehde, Ki.inig (Colmar ),
Ra usch, Rosenberg, do d-ro Thalwitzer suldas al
la Teka por 38 Teka -anoj po 2 Sm. = 76 m.
plus por 3 Teka -a noj po 0·5 Sm., sume 77·50
Sm.= 186'- kr.
êar la cititaj kolegaj plejparte pagis al d-ro
Tbalwitzer, kiel k o_n su I o, la kotizaîon ankoraü
en decembro ( ! kaJ per multaj reklamacioj postulas alsendadon de la organo, mi elpagis el la kaso
de Teka ilian abono n a l la redakcio de Voêo de
l{uracistoj" = 38X3 ·60 = 136-80 kron., • kiun sumon kompensos la kaso post e ·pago de ct-ro Thalwitzer de la suldata su mo 186·- kron.
Lai:i la alsendi taj rek lamacioj d-r o Tha lwitzer
riccv is a nkoraü por Teka de la ge rmanaj kolegoj
eksterordinarajn pagojn, kiujn li mem bonvolu evictentigi en s ia fina kalkulo.
El la supre cititaj kolegoj alsendis post mia
a lvoko: dro Mohr 3·51 kron. kaj d-ro Kunschert
1·:w kron ., protestante ta men kontrau duafoja pago
êar ili jam sendis sian kotizajon al d-ro Thalwi~
tze r. lliaj nunaLpagoj deva s do esti eukalkulataj
kiel ne ta kotizajo por la jaro 1911 tKunschert respektive por la jaroj 1911, 1912, 1913 (Mohr).'
l'. T. : 356. Besemer l ·30, 357. Stubenvoll J·09
25 . Hagen (suldas prof. Dor) J ·20, 359. Whitake;
1·40, 360. Barat (mendis Warnier kaj Ko).
Sume enspezoj . . . . . 67·06 kron .
Rest is de laa ntaua kalkulo 313·66 kro n.
· Enspezoj
380·72 kron.
Elspezoj:
Al d-ro Robin (7/3) . . . . . . . 14·40 kron.
•
Il
11
'
•
•
•
•
•
•
•
•
9•60 Il
Al la redakcio de Voêo de Kurac icistol suldajo de d-ro Thalwitzer
por 38 germanaj Teka-anoj . . . 136-80 ,,
~lspe,?'.oj de la kas isto .
. . 12·,,
Suld l jo de prof. Dor (por Hagen) 4·80 "
Al s-ro Hodler por cirkule roj kaj kot izajo al la U .E.A. . . . . . . . . 18·62 ,,
Elspezoj . . . . . . 196-22 k:ron.
Enspezo . . . . . . 380·72 k:ron.
Elspezo . . . . . . 196-22 ,,
Restas en la kaso . 184·50 kron.
Krom tio suldas al la kaso
Prof. Dor . . . . .
D-ro Thalwitzer . .

4·80 kron.
186·- kron.

D-ro Mikolajski
Kasisto de T. E. K. A.
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maria-Enzersdorf

am Gebirge

apud \71ENO (en distanco de
1 horo)
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trc bcie lokita , por
kuracpro~e do fizika cl1eta.

Bonegaj
kuracsukcesoj.
Prospektoj germanaj kaj
esperantaj volonte elsendataj Eenpage.

Carl Seyfertlt pos edanto
Dr. Marius Starza écikurac isto.
kuraci sto , somere en LUHAêOVICE (Moravio), vintre en KAIRO ord., krom
D ro H S•lpDkban
esperante, boheme, po le, ruse, angle, france, itale, germane . Malsanoj, ta ü g a j
-

•

lu

,

por kuracado en Lu ha c o vice: malsanoj de la aparatoj spira kaj digesta, de hep ato, koro, urina aparato, sangmalsanoj , diabeto, nei'.1rastenio, hister io ktp. Ne taügas : tre progres inta art erio sklerozo (komen cigant a estas tre bone kuracata, êiuj akutaj malsanoj, tube rkulozo, kankro, sarkomo. - Malsanoj,
tai'.ig:!i por kuracaclo· en Ka i r o : malsan9j de renoi, de koro, astmo, tuberkulozo (ne tre progresinta)
bronhokataro, plei'.irito, reiimatismo, restajoj post influenco, mals :inoj nervaj, anemiaj. e taugas: ulcero j
en gorgo . Eê grave malsanaj kaj plej malgrandaj infanoj ne bezonas akompanantan flegiston. Mi mem
persone prizorgos cion dum la veturo, reveno kaj restado. La k u ra ci s t o j k a j i li a j f a mi li o j p agas nur la efektivajn
elspezojn.
_ _ _
_____
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BANURBO~.

;;PA~M';;O~G~RANCUJO)

AKVOJMALVARMAJ,
KALKSULFATAJ,
MAGNEZIAJ.

GrandaFonto.Akuta kaj Î1ronika podagro. Reumatismo. Neurastenio. Troa arteria

premo êe urate_!lliuloj.Rena litiazo.

Sala Fonto. Holelitiazo - Holangiito - Jiepata kongesto.
Belega banejo.Banoj de lumo kaj de elektrovarmo. Mehanoterapio. Masago. Sveda

gimnastiko. Malfermita 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.

· Grandakazino.Multenombraj hoteloj kaj kamp.odomoj.
Teatro (opera; komikopero, opereto, komedio). Cevalkuradoj.
Por êiuspecajinformojsin turni al d-ro FINCK,reprezentantoesperantistade
4-3
T. E. K. A. en VITTEL.
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,,POLA ESPERANTISTO" a8
ORGllTIO DE POL<'IJESPE~flTië:ISë:OJ:
Lfl flBOTIPflGO
~b 2'50 -

Sm 2.65

Kun la posta transsendo.
flD~ESO: De redakcio marszafk. 143.

De administr.

Hoia Tir. 20.

\.vf!R$Zf!W/\ (WIRS0\710).
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Naturala bohema ak\70 amara ..

SARATICA
.
efikas bone ne nur êe ma 11a k s o, sed an4- 2

mOTiflîd 6/\ZéTO,

Jare sen la ,.Liter. flldono" -

t

kai:i êe sepsaj
kataroj
de intestoj.
Provajn kvantojn elsendas senpage kaj
afrankite :,.._

tldministrejo de Saratica en
Krzenowice(tlustrio-Mora\1io).
La bohemaj kuracistoj preskribas
neniam alian akvon amaran. ....

DJWKAHNIA0 POLSKA" WE LWOWIE, UL. CHOR]\ZCZYZNYL, 31.
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VOCO
DEKURACIST
Monata revuo por internacia korespondado de Kuracistoj
Organo de ,,Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio" (T. E. K. A.).
Eri unueco estas forto
l\dreso de la redakcio kaj administracio:

Eliradas la 1-an de eïu monato.
Abonprezo jare: I ·5 spesmiloj = 3·60
kronoj austriaj
3 markoj = 4 frankoj-3 silingoj = I ·5 rubloj = 0·75 dolaro

O-ro Stefan Mikolajski
Lwow, Strato Sniadeckich Nro 6

=

Aüstrio-Galicio.
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Prof.
d-ro H. Dor. La okulvitroj kun duobla fokuso.
Internacia enketo pri mortpuno. P o I u j o. Opinio de d-ro S ·kat k o w ski (Lwôw.) - Fr a ne u j o. Opinioj de d-ro A rd o u in kaj d-ro Le Do u i go u (Cherbo urg), d-ro Briquet
(Armentieres),
d-ro G. Ollivier
(Paris), d-ro Chavigny
(Paris), d-ro Manheimer
Gomm ê s (Paris), d-ro Bal111ou s si ères
(Hyeres), d-ro J a y 1e (Paris), d-ro W i 11et te I Paris), d-ro Abe i 11e (NantesJ d-ro
Vida 1 (Castres -sur-! ' Agout), d-ro Roy (Paris), d-ro La porte
(Paris)
.
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hiterna medicùzo. Me i s se n. La specifa diagnozo kaj terapio de tuberkulozo. - Pa g 1i a no.
La Malta febro. - B in on. La simptomo de Raimist. - AFu ch s. Al la patogenezo de la epilepsia
atako . - Tetano, kuracita per subhaütaj injektoj qe la solvajo de magnezia sulfata . - M o mm. Aldono
c u. Trai1m'.l rupturo de koro .
al la morbo de Banti. - J. H na tek. Neparazita hilurio. - G. A. Jones
Hirurgio. No g e i ra. Pri parla superpuba prostateltranêo. - E. Pou ce 1. Hirurgia kuracado
de la dangera disenteria enterokolojnito. - Bern ex. Fremda korpo en retrofarin go. E I be. Pri la
apend'caj cistoj kaj divertikuloj . - Fr. M ü 11 e r. Jodtinkturo, kiel hautdesinfektilo en Îlirur~io.
Malsanoj ltau.taj kaj veneraj. E. Frey . Valoro de la Was ~ermann -r eakcio ce diagnozado
de tab.eto . - Z u m b u s ch. Pri kuracado de la · ulcero mola kaj bubonoj.
Oinelwlogio /wj obstetriko. D. Ve lits. Pri la frua ellitigo de akusigintinoj. V ailette
.
Uteraj gravedecoj êe la virino, antai1e operaciita pro eksterutera gravedeco. U 11 m an n. Pri interrilatoj de miomo de utero kaj strumo.
Stomatologio. Herren
k nec h t. Profilakso de la denta kario . A. Gye r g y ai. Nova
senpera esplormetodo de la nazofaringa kavo, de la tubo kaj de la malantauaj nazopartoj.
Medicino sociala. V. N. Ce der b a um. Memmortigoj sur la bazo de sociaj okazintajoj en
Rusujo.

Korespondajoj
Kroniko
•
•
Komunikajojde T. E. K. A.
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La okulvitroj kun duobla fokuso.
Prof. Dr. H. Dor, Lyon.
(Esperantig ita de la Ailtoro mem el ~L'Ophtalmologie

De dek jaroj, eble de dudek, mi vidis
klientojn, precipe ame rikajn, kiuj montras al
mi okulvitrojn kun duobla fokuso, kiuj faras al ili la plej grandajn servojn.
Dum gis la ago de 45 jaroj hipermetropoj, miopoj kaj astigmatismuloj povas uzi
unu solan paron da oku1vitroj por la vido
proksima kaj ma1proksima, tio ne sufiêas,
kiam aperas presbiopio kaj ili nun bezonas
malsamajn vitrojn por la vido proksima kaj
malproksima. Kelkaj amerikaj optikistoj trovis la veran solvon.

provinciale"

n-ro de 5-a majo 1910).

Ni supozu hipermetropon de 2 dio •
ptrioj, en la ago de 50 gis 55 jaroj li havos presbiopion de 3 d. Nu, mi vidis Amerikanojn, portantajn okulvitrojn plata-konveksajn de 2 d., sur kiuj ilia optikisto estis
aldoninta en la parto naza kaj malsupra lenteton de + 1 d. de 15 mm. de diametro.
+2
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Tiuj okulvitroj perfekte plenumas la ceIon. En la 55-a vivjaro la necesa aldona
vitreto est us de I ·50 d., en la 60-a jaro de 2 d.
De dek jaroj niaj eùropaj optikistoj
montras al ni en êiuj niaj kongreso j bifokusajn okulvitrojn, absolute malbonajn . Ôi
estas jen la okulvitroj, laii Franklin, kiujn maljunaj pentristoj kutimas uzi (fig. 2), faritaj
el 2 vitroj, kiuj permesas tiel bone la vidon
proksiman kaj malproksiman gis 50 aù 52
jaroj por emetropo, jen ankorau ili forprenas la sup ran duonon (fig. 3.) kaj tiel la
pentristo povas klare vidi sian modelon kaj
sian pentraJ on.

(\

.
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Tiuj okulvitroj tre bone taugas por
emetropoj, kiuj ilin uzas nur dum la laboro .
Sed estas tute alie, kiam la demando estas
pri miopoj aC1hipermetropoj kaj en tiu kazo
nur okulvitroj laù fig. 1. estas bonaj.
Kion tamen faras niaj optikistoj (kaj tio
koncernas same la optikistojn en Paris', kiel
en London' aù en la granda germana fabriko
en Rathenow'): ili donas al ni iliajn famajn
bifokusajn vitrojn, konstruitajn, kiel montras
fig. 4.

Kio do okazas? Ne eê unu el niaj klien-

toj povas ilin uzi. Mi supozas en fig. 4, hiper-

metropon de 2 d., 60-jaragan, kiu sekve bezonas vitron de 4 d. (Hm. 2+Presb. 2) por
laboro. Se li volas marsi, li vidos la straton,
la trotuarojn, la stuparojn, kiel miopo de
2. ~- k~j li tuj forprenos siajn okulvitrojn,
kmJn lt estus konservinta la tutan tagon, se
ili _estus faritaj !au fig. 1. Efektive por Iegi
au labori, - ni direktas la aksojn de okuloj
internen kaj malsupren kaj, êar ni uzas gradon da konvergeco proksimunie nesangeb!an,
la diametro de 15 mm. por la aldonita vitreto sufiêas.-

Niaj op iki
do aü tute nesciantaj au ob tinaj.
r::tive pres kribis êe
Meyrowitz en Pa-ri an aü unu jaro paron
da okulvitroj -2 kaj ---t. akurate desegninte
sur mia recep o a fi . I.: li donis la fig. 4.
kaj mia klien o ne
,; marAi unu paso n
kun siaj okul\ itroj.
Pri maljunaj mio j oicazas la kontrauo:
en 60-a vivjaro oni de ·as preskr ibi - 4 kaj
+2, kio e ta facile f ....rebla, alpre nante vitron plata - konka ·an - -! kaj algluante
per kanada balzamo aldonan vitreton + 2.

Ta111ende dek jaroj mi provas preskribi
tiajn vitrojn kaj mi neniam povis ilin ricevi r
Tia estas la kauzo, pro kiu mi opinias,
ke mi hodiau estas devigata eklaùtigi tiun
alarmkrion, êar se ni êiuj konsentas postul i
de niaj optikistoj tion, l<io ekzistas en Ameriko, ili fine obeos kaj submetigos al la neceseco.
Mi ne bezonas tie êi zorgi pri la fabrikmaniero. Estas evidente, ke la procedo
alglui per kanada balzano unu vitron sur
alia ne estas perfekta kaj oni devas sukcesi
êizi rekte la du malsamajn fokusojn en la
vitro. Sed estas unu afero, pri kiu ni neniam
devas konscnti : la parto de vitro, kiu devas utili por laborado, de v as ê i a rn est i
fokita en la malsupra
interna parto de
la okulvitro kaj neniam atingi
la mez an I in ion .
En tiaj kondiêoj niaj klientoj uzus nur
1
unu solan paron da okulvitroj kaj gin konser\'u dum la tuta tago, êar gi taugos same por la vido malproksima kaj por laboro.
Kaj nun obeu la optikistoj; ili havos
nur profiton 1
Provizore la plej bona procedo estas
uzo de okulvitroj kun duoblaj vitroj, kiel la
okulvitroj, de Bailly (Lyon) elpensitaj, kies
unu vitro refaldigas sur alian, fiksan kaj
flanken estas relevata dum la vido proksima.

En la kazo de hipermetropio 2 d. kurte
kun presbiopio 2 d. (do 4 d.) en 60-a vivjaro la fiksa vitro estas +4 kaj la refal•
dita -2 d.
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En la kazo de miopio 4 d. kaj presbiopio 2 d. ambai:'1 vitroj estos ~2 d.
Estas necese, ke la korekto por malproksimo estu atingita per ambaü vitroj
kune, êar !dam la vitroj estas refalditaj, oni

J

ne vidas, ke la okulvitroj enhavas duopajn
vitrojn, dum la aspekto de du vitroj, relevitaj sur la tempian flankon, kiu estus maloportuna sur strato aü en salono, ne estas
grava en laborêambro.

lnternacia enketo prt• mortpuno.
Polujo.
10.
(Originalo esperanta)
Malkase dirite, mi ne volis komence en
tiu êi enketo partopreni, tiel mi estis konvinkîta, ke la forigo de mortpuno estus nur
plia malplibonigo de la sociaj rilatoj, en
kiuj ni estas devigataj vivi. Tamen se mi
permesas al mi skribi kelke da vortoj, la
kaiizo estas, ke oni metas sin al la partio
de krimuloj, tute forgesante pri iliaj viktimoj.
Kaj se eê okazus _akcidento, kia estas apenaii pensebla, ke dum iu ekzekutado
la
snuro dissirigas, tio êi tute ne estas grava
afero. La krimuloj suferas ·! Kial oni ne pensas pri suferc,j de iliaj viktimoj, kiuj ne
daüris kelke da sekundoj, sed ofte horojn.
Konataj estas la faktoj, ke la krimuloj, por
sciigi prî mono, en besta maniero turmentegis sendefendajn
infanojn, maljunulojn,
knabinojn. Por gajni kelke da heleroj, la
mortîgo de tuta familio estas bagatelo, nenio.
Tîal mi ne povas kompreni, ke anstataii
diskuti, en kia maniero oni povus la mort punon akrigi, oni parolas pri gia forigo.
Oni devas do pripensi, ke en la niondo
ekzistas individuoj, al kjuj ,,ultima ratio"
estos êiam nur skurgo. Cu tio êi estas ia
puno por tia sentaiigulo, se oni lin malliberigas, tamen bone nutras kaj donas al Ji
kuraciston, kiu lin vizitas kaj zorgas pri lia
bonfarto? Se tiuj êi banditoj sci11s: ke en
malliberejo oni ne ricevas mangajon bonan,
liton, librojn por legi kaj ian okupon, por
ke ne estu tiel enue, sed ke oni estos punita per baloj, laboro, mi estas certa, ke niaj
malliberej'oj ne estus tiel plenaj. Same kiel
oni ne nutras rabian hundon, oni devus neniigi tiajn samajn bestojn, ankaû se ili estas
nomataj homoj - kaj kiel ,,ho moj" en civilaj
stataj libroj enskribitaj.
Ankorau unu rimarko. Lau mia opinio
la iugoj de Jurintoj devas esti rezervataj
nur por po1itikaj kaj religiaj krimoj, êà.r en
tiuj kazoj povas esti la konvinko de liberaj samlandan.oj trafa kaj gusta : sed por

ordinaraj krimoj sufiêas, eê taiigas pli bone,
profesiaj oficistoj. Ekzemple iun kazon de
trompo pli bone jugos profesia jugisto, ol
iu juganto, kiu eê ne scias, kio estas kambio kaj kiel oni manipulas kun kambioj.
Plue 011i devus pli severe puni alkoholismon, por ke iu, mortiginte kelke da
personoj, ne diru, ke li ne sciis, kion li taris, êar li estis ebria. Se iu estis ebria, li
devus ricevi duoblan punon, pro la ebriigo
kaj pro la farita krimo.
La j ugaj eraroj estas tre m.aloftaj, pli
maloftaj, ol eraroj diagnozaj, au malbone faritaj operacioj, pro kiuj perdis la vivon
ankaii homoj veraj, sed ne bestoj en homa
formo .
Plue, farigis kutimo, ke advokatoj, kiuj
kiel defendantoj funkcias, ne konas alian
procedon por defendi sian klienton, ol farigi lin freneza . La fruktojn de tiu êi procedado oni povas jam vidi. lu ajn sagaca
fripono, kiu trompas, eê mortigas en maniero, kiu atestas tian krimulan genialecon,
ekkaptita kaj malliberigita tuj frenezigas.
Monatoj dauras la kuracistaj esploroj, multekostaj procesoj estas ripetataj, tiel nomataj revizioj, êio, por ke friponoj ne ricevu
merititan punon kaj homoj honestaj, moralaj kaj respektindaj
pagu êiam pligrandigantajn impostojn . Tiun êi sekvon havas
malbone komprenata justigo kaj senkulpig.o
de krimaj aferoj. Se Kristo, la idealo, povis
diri : kiu pekas, estes punata, eê eterne, mi
ne povas kompreni, kial ni, homoj, volas êio~
senkulpigi kun malutilo por vere honestaJ
homoj .
D-ro Bronislav Nalrcz-Skaikowski, Lw6w.

Francujo
.

11. kaj 12.
1) Mi aprobas, en la kazo de mortigo, mortpunon, Jau la medièina vidpunkto, eê ne kredante, ke en êiu kazo on!
povas certe determini la gradon de la respondeco de la krimulo. Qni devas akcepti
la plenan respondecon
en preskau êiuj
okazoj.
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2) Mi ne konas kazojn, en kiuj ajitopsio humanum est, sed antaii êio pro tio, ke mi
evidentigis, ke kelkaj apartaj malsanajoj estis l ne kredas je respondeco homa. La prire116

en la cerbo de la ekzekutito.
3) Mi akceptas nur tre malofrajn esceptojn pri la respondeco. En tiaj kazoj kiam oni povas tute certigi, ke la re pondeco mankas sen iu ebla dubo - e cas
necese, ke oni metu tiajn malsanulojn en
tian situacion, ke neniam plu ili rnalutilu
al la sanuloj.
La societo devas nepre defendi siajn
sanajn anojn kontraii la malsanuloj mentalaj kiel ankaii kontraû la komunikeblaj malsanoj.
La mortpuno estas ekzemplo por la impreseblaj kaj altireblaj cerboj kaj malebligas
la recidivon de la krimo, kiu oferus du aü
pli multajn sanulojn pro unu malsanulo.
4) La kuracisto povas, Jau la landoj
kaj la rimedoj de la ekzekuto, konstati la
morton de la ekzekutito.
5) Mi ne aprobas la proponon, ke la
venonta medicina internacia kongreso priokupu sin pri mortpuno kaj faru deklaracion
kontraii la êeestado de kuracistoj en la momento de la ekzekuto.

spondeco estas erara konkludo, bazita sur
metafizikaj konsideroj kaj sur nekono de la
meÎJani mo de la funkcioj cerbaj kaj de la
le oj de biologio.

Por , e ru pr'r e pondebleco, estas
nepre ne e e, ke ekzi tu libera volo (libte
arbifre;. Do ne estas bezonate, ke oni estu
tre profunde studinta biologion, por esti
konvinkita, ke êiuj agoj de la vivo estas
de ter m i n i t aj, submetitaj al la legoj
fiksaj. Jam en 1878 Claud Bernard en la
unua leciono pri la fenomenoj de vivo montris klare la determinismon biologian. Cerbo estas tiel same organo, kiel aliaj kaj ne
prezentas escepton el la legoj naturaj; gi
nur estas multe pli komplikita, of aliaj organoj. Se ni ne ankoraii konas êiujn misterojn de gia funkciado, ni scias sufiêe, por
ne esti devigataj allasi apriorie (en la celo
klarigi tion, kion ni ne ankorau konas) la
hipotezon absurdan de iu substanco nemateria, ligita kun la substanco materia kaj
povanta, kvankam senkorpa, agadi sur la
korpojn materiajn.
D-ro Ardouin
La konsclo psihologia donas al ni la
Airurgiisto de la civila hospitalo en Cherbourg
iluzion de libera volo, êar ni asistas al
(Francujo ).
la nasko de niaj decidoj. Giey diras, paroEsperantigis kaj tute aprobas :
lante
pri homo: "êar li ricevas konscion
D-ro L e Duigou
pri la agoj, kiuj sin produktas en li kaj tiaCherbourg.
maniere ilin kvazau vidas naskigantaj, la
13.
homo estas tentata kredi, ke li estas en
(Originalo esperanta)
1) Mi aprobas mortpunon; gia nece- tio la mastro kaj kauzo". Sed en realeco
seco en la socioj estas bedaiirinda. La ni v o I as nur tion, kion voli nin devigas
prirespondeblec o de la krimulo povas esti la cirkonstancoj au la konstruo, heredita,
êu akirira, de nia cerbo. i ne havas libepreskau en êiu kazo determinita.
2) Persane ne. Oni diris, ke êe la kri- recon formi prijugon absolutan pri la ago,
mulo ,,Vacher" oni trovis en la cerbo le- kiun ni stas plenumontaj. Tiu êi prijugo
dependas de la koastruo samtempa de nlaj
ziojn.
4) Komisiata de la estraro, la kuraci- cerbaj êeloj, kiu konstruo mem dependa s
sto <levas asisti êe la ekzekutado, por kon- de la heredi eco, de la edukiteco, de la
instruiteco de la medio, de la ekzemplo k.
stati la morton.
t.
p. La prijugo de la homo rnalfeliêa, mal5) Ne. La kongreso medicina ne estas
riêa,
mafkJera, fortirata en delikton per la
kompetenta.
En Francujo kiom da krimuloj, konda- medio, en kiu Ji vivas, mte ne povas esti
mnitaj al morto, estis senditaj pro pardono la sama kiel la prijugo de la homo feliêa,
al la punlaborejo, forkuris kaj denove mor• instruita, riêa, le\·ita en la medion sanan
tigis I Mi pli multe kompatas la vikti- kaj bon ran, do nek la unu nek la alia
estas priresponda pri sia konduto.
mojn, ol la krimulojn.
En konsekvenco, êar libera volo ne
D-1·0 Bt·iquet
ekzistas ear priresponde co homa estas
Armentières.
14.
konkludo mecafizika erara, mortpuno estas
monstrajo; -· estas krimo, plenumata de
(Originalo franca)
Lau Via demandaro, publikigita en socio, por puni la krimo n, plenumitan de
.,L'Avenir médical", mi sendas al Vi mian unu el giaj mernbroj; ne mire, ke la ekze~
kutisto kaüzas abomenon irtstinktan al êiu
tnodestan opinion,
Mi ne a pro bas mortpurton, ne sole pro homo.
e sole mi ne estas partiano de mort•
tio, ke gi estas neriparebla kaj ke errare
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puno, sed ankau de iu ajn puno (kiom gi
estas nur punado au turmentado).
La Asocio ne havas rajton punadi, sin
vengi. Oi posedas nur la rajton sin defendi
kaj krom tio gi havas devon helpi al siaj
malbonaj membroj, por ke ili farigu pli bonaj, gi devas penadi forigi êiujn kai:izojn de
la falo morala, malklerecon, alkoholismon,
fizikan mizeron k. t. p. Ni estas malproksime de tio êi ! Sed venos la estonta socio
kaj post 2 au 3 centoj da jaroj oni jugos
nian epokon de barbareco, kiel ni jugas la
mezajn jarcentojn kun iliaj diablofobio kaj
procesoj kontrau sorêistinoj. Homaro vivos êiam en epoko de transiro, sed gi
neniam atingos perfektecon.
Kiel rimedon praktikan anstatauigi
mortpunon, rimedon, uzeblan de la nuntempa socio, por sin defendi kontrai:i krimuloj,
oni povus proponi kastradon (plenumotan
sub Îllç_>roformo
kun êiuj zorgoj de la moderna hirurgi o). Okazadus ofte, ke per tia
maniero oni aliformigus individuon malnoblan, apason, satiron, krimulon, en individuon,
povantan ankorai:i esti iom utila kaj alporti
iajn servojn. Krom tio ne sole la timo esti
submetota al tiu operacio· havus en multaj
kazoj savan efikon moralan, sed ankau la
socio sin antai:igardus tiamaniere kontrau
posteularo, antaüdestinita al krimo.
Jen, kion mi povas al Vi diri pri mortpuno. Mi opinias senutila respondi la aliajn
demandojn, kiuj estas nur akcesoraj .
D-ro G. Olliviei·
Paris, 30 rue Hermel.

15.
(Originalo franca)
Mi trovas en ,,La Tribune" la demandaron pri mortpuno kaj mi pensas, ke êiu
kolego E;_stasalvokata esprimi sian opinion.
I) Sajnas al mi, ke ne povas ekzisti
iu ajn motivo de la vidpunkto medicina,
kiu instigas esti partiano a11 kontrauulo de
mortpuno.
La demando pri mortpuno estas ekskluzive sociala. Gi prezentas la radikalan
kuracon, necesigitan de la stato de kontrausocialeco subakuta.
2) Oni jam citis la kazojn de evidentaj lezioj en la cerbo de la krimuloj ekzekutitaj, sed tio êi pruvas simple, ke okazis
eraroAen la diagnozo.
Cu oni kondamnos êiujn operaciojn
Îlirurgiajn pro tio, ke kelkaj el ili, bazitaj
sur eraro diagnoza, sekvigis morton ?
3) La morto de krimulo devus e~ti
senigita de êiu juga aparato venga. Oi
devus esti simpla forigo. La kuracisto povus êe gi asisti, por sin konvinki 1 ke la
morto reale okazis.
A
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La procedoj, kiuj ebligc:ls malprosperon de la ekzekuto, estas k>rjetendaj.
4) La sekvonta kongreso medicina internacia ne sajnas al mi pli kompetenta por
eldiri opinion pri mortpuno, ol por decidi
pri la plej bona formo de registaro au pri
pruvoj de la ekzisto de dio.
La kuracistoj, okupante sin pri tiuj demandoj, neniam decidigas pro motivoj medicinaj, sed pro motivoj ekstermedicinaj.
D-ro Chctvigny
juga kuracisto de la fakultato de Paris .

16.

(Originalo franca)
Mi aprobas mortpunon de la medicina vidpunkto, preterlasante tute la opinion pri respondeco de la metafizika vidpunkto kaj konstatante, ke ekzistas _nenia
prirespondeb leco generale, ne nur penala,
sed ankau civila. Sed la socio devas sin
defendi kaj, krom tio, sin liberigi de la elementoj dangeraj, ne vivtenante ilin en multekostaj kaj superfluaj malliberejoj. La punoj fiizikaj devus esti plimultigitaj, êar i1i
sole estas timataj. Interesa estas la rimarko,
ke la bestoj, kiuj ne estas prirespondaj ankorai:i pli, ol la krimuloj (kaj kiuj estas
senkulpaj) estas enkomune traktataj kruele.
En la duonrespondebleco de krimuloj
(tiel ofte atestata antau tribunaloi) oni devas vidi ankau la flankon pozitivan kaj ne
êiam nur la negativan . La besto estas komplete nepriresponda krom escepto j tre maIoftaJ.
D -ro Manlzeùner Gomm es
psihiatro en Paris.

I 7.
(Originalo franca)
I) Mi ne aprobas mortpunon por krimuloj.
2) Prirespondebleco de krimuloj povas
esti determinita en plejmulto da kazoj.
3) La neprirespondaj <levas esti flegataj en hospitalo, kiel frenezaj
4) La prirespondaj devas esti kastrata j.
La homoj, kiuj ne havas konscion pri
siaj agoj, ne <levas posedi la rajton krei
posteularon.
D-ro Balmonssières .
Vilao Mireille, Hyeres ·(Var).

18.

(Originalo franca)

I) Mi estas partiano de mortpuno. Niaj

konoj en êiuj aferoj estas tro limigitaj, por
povi pri io ajn de la vidpunkto scienca
paroli kun tuta certec o.
2) Ne.
3) Mi kredas je la influo morala sur
fizikaj aferoj. Grandaj
krimuloj faras
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dangeran influon sur la krimuloj de malforta mento, kiuj ilin êirkauas. Mortpuno
forigas tiun influon, forigante la individuon.
Plie, mortpuno montras al aliaj krimuloj, ke
ni ne faras grandajn ceremoniojn kun iliaj
êefoj. Krimuloj estas malbonfarantoj: necese
estas ilin ekstermi, kiel ni ekstermas de bestojn.
truemajn germojn kaj dangerajn
Vivo estas batalo kontrau diversaj elementoj ; oni devas ilin êiujn subigi, se oni ne
volas farigi ilia viktimo.
4) Ne. La ekzekutisto sufiéas kaj ni
havas aliajn aferojn por fari.
5) Ne. La demando pri mortpuno ne
pli apartenas al la medicino, ol la deman do pri la formo de registaro.
D-ro Jayle
238 boulevard Saint- Germain, Paris.
19.
(Originalo franca)
1) De la vidpunkto mediêina mi devé!s
nek aprobi nek malaprobi mortpunon. Gi
ne estas grava, êu prirespondebleco
de la
krimulo estas au ne estas tute certe determinita.
Krimulo, êu prirespondebla êu neprirespondebla, prezentas dangeron por socio, kiu
ne posedas alian rimedon por antaiigardi
siajn membrojn, minacatajn _ de individuo
malbonfara, ol lin ekstermi. Ciu alia rimedo
(azilo, punlab orejo) estas iluziajo, kiel gin
pruvas la êiutaga sperto en êiuj landoj .
2) Mi ne kon as la kazojn, en kiuj ai1topsio pruvis, ke ekzistis lezioj evidentaj
en la cerbo de la krimulo ekzekutita.
Se mi ilin konus, mia opinio pro tio
ne estus modifita.
3) Mine bavas aliajn motivojn, por ilin
citi de la medicina vidpunkto por aù kontrau
mortpuno, êar Jau mi la dem· ndo pri mortpuno koncernas nur tiujn, kiuj havas la devon defendi socion kaj gi ne .lie) koncernas
kuracistojn.
4) Ne decas al la kuracisto asisti al la
ekzekutisto kaj kon troli la rezultaton de lia
Jaboro. Apartenas al la justeco elekti tian
manieron de ekzekuto, kiu ne lasus iun
ajn dubon.
5) La venonta kongreso medicina internacia ne devas eldiri sian opinion kontraù mortpuno;
kiel kongreson medicinan
~oncernas gin sole la demandoj medicinaj .
Giaj membroj, kiel homoj, filozofoj, civitanoj,
povas esprimi la opinion por au kontrau
mortpuno, sed kiel kuracistoj ili devas pritrakti nur demandojn medicinajn.
Kio koncernas eldiron de la opinio
kontrau êeestado de kuracisto dum ekze kuto, se iu rcgistaro kuragus prezenti tielan demandon, la tµta kongreso ctevus sin

levi, por repusi energie tiaspecan proponon.
tiom atencantan ai la indeco de medicino
kaj de kuracistoj.
D-ro Willette
27, rue Lepic. XVIII-e, Paris
20.
(Originalo franca)
De la vidpunkto medici na kuracisto
ne havas rajton sin miksi en la agon de la
defendado socia.
- Certe, prirespondeco de krimulo ne
povas esti elmontrita, sed êu la abolicionistoj de mortpuno, par esti justaj, povas
pruvi tute certe neprirespondecon
de krimuloj? La erarigoj de Lombroso, kiu volis
vidi nur
pruvas al kiu absurdo oni alvenas sur tiu êi vojo.
- La lezioj evidentaj en la cerbo de
krimulo ? Ankau en tiu kazo, se oni povus
prezenti pli au malpli notindan nombron
da observoj
laùregulaj, en kiuj antaujugoj
ne ekzistus, êu vi trovus en tio êi pruvon 7
La lezioj evidentaj ekzistas pli ofte, ol oni
pensas, êe la homoj, kiuj neniam atencis a l
la vivo homa.
- De la vidpunkto medicina on i ne
povas citi la motiv:ojn, kiuj estus de eksterrnedicina speco, respegulante sole la opinion de la homo kaj ne de la kuracisto .
- La kuracisto povas - lau sia elekto - asisti al Ja morto de ekzekutito au
ne asisti. Ôis nun mi ne konas ekzemplon,
ke la alesto estu utila por manifesti la liberecon havi tian au alian opinion.
La kongreso medicina internacia
neniom modifos la opinion, kiun êiu povas
havi pri mortpuno. Ôi estas demando de
sentimento. Oni ne modifas la opinio jn sincerajn politikajn, do kiel oni povas esperi
modifi internan opinion, eê se elokventaj
oratoroj gin provus. Ekzistas multaj aliaj
demandoj, pli interesantaj, ol sin okupi pr i
tiuj, kiuj sin metis ekster la )ego.
D-1·0

3 ru

de

Eclgard Abeille
lrasbo urg, Nant es.

21.
(Originalo franca)
Vi malfermis enketon en ,,Le Monde
Médical" pri mortpuno.
Antaüe la socio, trapenetrita de metafi.ziko, volis puni, korektigi, plibonigi kaj
sin defendi êe la helpo de legoj.
Tiun êi rolon la socio ne devas forlas i,
sed gi devas esti disd ividita.
Helpe de Ja lego puna la socio devas
sin defendi kontraù êiuj faktoroj de perturbo
de la harmonio, necesa por evoJuo de siaj
destinoj kaj al sia vivo nuntempa. Por tio
êi estas bezonate 1 ke la punoj estu sufiêe
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timindaj, por ke la kandidatoj al krimuleco
ne plenumu siajn projektojn . Mortpuno estas
unu de tiaspecaj punoj.
Helpe de lernejo, de gazetaro, de prelegoj, de la ligoj antialkoholaj, de diversaj
eklezioj, la socio devas moralizi, instmi moralecon, gvidi siajn membrojn en etika direkto.
Por ne trolongigi, mi ne disvolvos tiujn
êi duAideojn.
Ciuokaze, kiam estas demando pri la
puno, kiun oni ne povas malfari, post kiam
gi estis plenumita, la socio ne povas tro
sin êirkauigi per garantioj, por ke gi ne elmetu sin al kondamnado de homo senkulpa
au neprirespondebla.
Por tio êi estus gia devo kunsidi sufiêe longe por eldoni la jugon kaj aliaflanke
lasi tre ekzakte ekzameni de la komisio kuracista la kulpigitojn.
,
Nun, se tiuj kondiêoj estas plenumitaj,
mi pensas, ke la kuracisto Ane devas sin
ukupi pri tiu êi demando. Gi devas lin interesi nur kiel statanon, konscian pri siaj
rajtoj kaj pri sia respondeco politika kaj
sociala, t. e. koncerne la bonordon en la
registaro de lia lando kaj sekve la harmo nion socialan .
Medicino estas arto kuraci. La ekzisto
de la kuracisto en socio estas pravigata nur
per la rolo de kuracado. Sanigi, helpi, kuragigi, konsoli malsanulojn, jen la teritorio,
sur kiu li devas montri sin valora. li ne devas foriri el tiu teritorio.
êiu devas resti en sia loko kaj la safaro estos bone gardata, diras la proverbo.
D-ro Charles Vidal
Président du Syndicat des medecins

Castres-sur-!' Agout.

22.
(Originalo franca)
1. Mi malaprob as mortpunon, opinian te,
ke konstato de imputebleco estas afero, sentine komplikita kaj en kiun la tuta organizo
sociala ofte, se ne êiarn, eniras kiel kauzo.
2. Mi konas en Francujo klasikan
ekzemplon de Menesclou, gilotinita krirnulo
18-jaraga, êe kiu oni trovis leziojn post meningito.
Tamen ekster tiaj tuseblaj lezioj ekzistas sendube lezioj en cerbo êe granda
nombro de krimuloj kaj se oni ilin ne trovas êiam, tio êi devenas de la nesufiêeco
de niaj esplorrimedoj.
3. Se krimuleco estas, kiel mi gin pensas, malsano aü terato logia apero, decas
fari por tiu êi malsano au por tiu êi perturbo cerebrala la samon, kion oni taras
por aliaj similaj kazoi en medicino: unue
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antaugardi, kiom tio êi estas ebla, plue kuraci, se oni ne povis antaugardi. Do fermo
de drinkejoj kaj forigo de alkoholismo farus
pli por malplimultigo de ktimularo, ol ekzekutado de miloj da krimuloj. Tie l same, kiel
oni ne mortigas frenezulon pro tio, ke li
estas nekuracebla, oni ne devas mortigi krim ulon, eê nekuraceblan, oni devas konten ..
tigi, metante lin en nepoveblecon malutili.
D-ro Maurice R.oy
32 rue de Penthievre, Paris .

23.
(Originalo franca)
Jen, kion oni povus respondi, lau mia
opinio, je Via enketo, anoncita en ,L' Avenir
Médical" dela 1-a decembro 1909 pago993.
1) kaj 3). Estas probable, ke en plejmulto da kazoj imputebleco de krimulo estas
malpliigita per la stato anatomia aii fiziologia malsana,Akies elirpunkto povas esti en
fizika au psihika teritorio. Tamen eê en la.
kazoj, en kiuj imputebleco de krimulo estas
tre malpliigita, punadoj enkomune havas
pravon ekzisti, êar iJi stimulas la malfortigantan volon êe aliaj. Simile en multe da
statoj psihopatiaj, minacante al la malsanulo, igante lin suferi eê certajn korpajn
punojn, kiel ekzemple izoligon, oni alvenas
al rezultato . Do, de tiu êi vidpunkto oni devus ret eni mortpunon almenau principe, kvankam tio êi estus nur por fari timon al krimuloj kaj oni povas allasi la cirkonstancojn
mildigantajn kaj eldiri la fatalan punon aur
en la kondiêoj, ekzakte determinitaj.
Imputebieco êe krimulo povus esti konstatita, precize, se oni serêus, êu la plenu mita ago krima post ulis de gia _autoro for tan dozon da volo.
4) La kuracisto estas plej kompetenta
konstati morton, kia ajn estus gia naturo,
sed mi ne vidas, kial la kuracisto asistus
al ekzekuto mem.
5) Jes.
6) La rolo de la kuracisto estas antau
êio hornama. Sakrifiko de la vivo homa
devas lin kortusi pli, ol êiujn aliajn. Estas
certe, ke krimo estas sufiêe ofte patolog ia.
Jam, kiam iu individuo, kiu estas plenu111intasimplan delikton, proklamas sin malamiko de la socio, oni povas suspekti, ke
gia mento estas eksancelita. Estus dezirinde
fondi specon de specialaj oficejoj bonfaraj,
kie oni pledus la proceson de tiuj êi malfeliêuloj antau ol ili alvenas al plenumado
de veraj krin;,oj.
Jen tre shemaiigitaj la rimarkoj, kiujn
al mi sugestiis Via demandaro.
D-ro Laporte
144 rue Lecourbe, Paris.
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~e:fe:ra.
Interna medicino.
La specifa
tuberkulozo.(Zeit-

M e i s s en. (Hohenhonnef).

diagnozokaj terapio de

schrift fiir iirztliche Fortbildang 1910, 7Jahrgang · n-ro JO). Batalante kontraii tuberkulozo, ni povas uzi du atakmanierojn:
la
unu direktas sin kontraii la baciloj, penante ilin senpere pereigi, la alia influas la
organismon, por kapabligi gin venki la malamikon. Ambaii metodoj estas specifaj, êar
ili agas kontrau la kauzoj de la malsano.
La unua kuracmaniero gis nun ne sukcesis.
Ni ne konas eê unu rimedon, kiu povus
mortigi la bacilon de tuberkulozo en la atakata organismo, ne malutilante la lastan. La
aplikado de tuberkulin oj kaj similaj preparatoj principe ne diferencas de la dietetikaj - higienaj rimed oj. En ambau kazoj
ni intencas plifortigi la organismon kontrau
la venena efiko de la infekta ekscitanto,
instigi gin al nasko de antitoksinoj, protektaj materioj k. t. p. El êiuj generalaj rimedoj la sango de la klimato, precipe la restado en sudaj regionoj, en la montegaro,
estas la plej malnova. Oni ne povas nei,
ke la utilo kaj la oportuno de fremdaj klimatoj estas uzeblaj ankaü por la pulmomalsanuloj. Sed ne la sango de la klimata
,,medio" estas la plej esenca, sed la sango
de la higiena ,,medio". Same kiel la disvastigado
de tuberkulozo ne dependas
de la klimato - Jau la statistiko de la imperiestra sanoficejo en la jaro 1899 la plej
malmulta mortalititato je tuberkulozo ne
okazas en la sunplena Italujo, au en la montegarlando, kiel Svisujo, sed en la nebulriêa Britujo sarne la klimato ne influas
decide au specife la trakuradon de la malsano. La ,,imuna zono" ne ekzistas en iu
fremda regiono, sed en la homo mem, en
liaj konstituciaj faktoroj, en liaj socialaj cirkonstancoj.
Same, kiel koncerne la klimaton, ne
ekzistas ankau iu specifa nutrado. Tamen
la higiena - dietetika generala
kuracmaniero estas la fundamento de êiu kuracado
de tuberkulozo. Por efike plenumi gin, estas necesa la kuracado en apartaj sanigcjoj.
La plej grava principo estas: kiel eble plej
frue, kiel eble plej longe.
Krom tiu êi specifa procedo oni uzas
specifajn rimedojn, kiuj jen pliigas la kontraustarecon de la organismo (ekzemple arseniko, de kiu ni posedas ankau subhaiite
facile aplikeblajn preparatojn, kiel atoksilo 1

toj.
kakodilacida natrio k. t. p. kaj kiu êiam
denove estas uzata), jen penas influi la infektan ekscitanJon mem, ekzemple perla kreozotaj kombinajoj, kiujn oni komence erare
opiniis baktericidaj, sed kies efiko limigas
sin je pliigo de apetito kaj je plibonigo de
digestado. Al la dua grupo de rimedoj apartenas ankau la tuberkulino, eltrovita de R.
Koch en la jaro 1891. La efiko de la tiel
nomata ,,malnova tuburkulino" estas unue
lolca reakcio t. e. inflamo de la histo, êirkaüanta la tuberkul ozan lokon, Jau la dozo:
hiperemio gis eksudacio, infiltracio, proliferacio de la fiksaj kunligaj êeloj kaj fine
nekrozo; due generala realccio,Jau la dozo :
de malgrava plialtigo de la temperaturo gis
alta febro . Koch opiniis la kuracefikon de
la tuberkulino tiamafli ere, ke per la artefarita inflamo la malsanaj lokoj povus esti
elpusitaj kaj resanigitaj. Samtempe li supozis la eblecon de la im uniza efiko.
La grandajn atendojn kaj esperojn sekvis seniluziigo : la inflarna reakcio sekvigis pli multe da malutilajoj, ol sanigefikoj.
Multaj esploristoj kaj ankau Koch mem eltrovis novajn tuberkulinojn, oni provis aliajn
dozojn, aliajn aplikmanierojn, neniu povis
konstati imunizan efikon de la tuberkulino.
Lastatempe la intereso denove alturnigis
al la Koch'a malnova tuberkulino kaj al la
subhauta aplikado, sole racia kaj ebliganta
precizan dozadon. Koncerne la dozadon !au
la opinio de la plej multaj autoroj oni devas esti treege singardema kaj komenci per
la plej etaj dozoj.
Krom la tuberktùinoj, kiuj celas tiel nomatan ,,aktivan imunizadon" t. e. instigi la
organismon al sufiêa produktado de imunkorpoj, oni ankau provis ,,pasivan imunizadon" t. e. seroterapion, similan al kontraudifteria sero. lmunmaterioj, estigitaj kaj amasigitaj,
en la sero de certaj bestoj, estas enigataj
en la organismon de la ftizuloj, por agi kiel
kontrauveneno. Ankau per ili oni ne atingis
pli multe, ol per tuberkulinoj.
La opinioj de la aiitoroj pri la valoro
de la tuberkulinkuracado
estas treege diversaj. De la plej alta entuziasmo gis la
persista neado ni trovas multnombrojn transirojn. Tian klarigas la subjektiva momento
êe la prijugo de la valoro de la tuberkulinefiko. Meissen avertas kontrau optimista
antaiijugo, same kiel li kondamnas la nean
pe.simismon. Li admonas kaj instigas al fervora, sed trankvila, objektiva, plua laborado.
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Meissen mem okupadis sin per multnombraj provoj rilate al la aplikado de la
tiel nomataj ,,specifaj" rimedoj. La rezultatojn li resumas jene: Neniu el êiuj rimedoj
vidigis tujan, frapantan efikon, ekzemple
baldai:ian malpliigon de la febro au rapidan
malape ron de la baciloj el la sputo. Imuniza efiko do ne estas evidenta. Malgrai:i êiu
singard emo surprizaj febroreakcioj eê ne êe
unu rimedo estis eviteblaj. Ce la Marmorek'a
sero li ne vidis eê unu sukceson. Altaj febroatak oj ofte montrigis kaj devigis interrompi la kuracadon. Simile agis ankau la
Beraneck'a tuberku lino. Nepre rnalsukcesis
la I. K. de Karl Spengler. La malnova tuberkulino de Koch, kvankam gi ne faras
miraklojn, meritas la plej grandan atenton antau êiuj aliaj rimedo j. Meissen komencis kun
dozoj de 1 1,000 mg. kaj pliigis ilin gis
10 mg., singardeme kaj malrapid~. Imunizo
certe ne okazas . Eble la hiperemiigo de la
malsanaj lokoj subtenas la resanigan pro cesonA(simile al la supozo de Bier).
Generale Meissen venas al la konkludo,
ke tiaj kuracado j devas esti farataj nur en
klinikoj kaj sanigejoj, kie preciza observado
kaj gardado estas pli facila. Eble ankaü
specialisto povus gin riski, prenante al si
sufiêe da tempo por tiuj êi provoj. Sed la
enkondukado de la tuberkulinkuracado en
la generalan kuracistan praktikadon estas
ne nur tro frua, sed ankau dangera.
Rilate al la specifa diagnozo de tuberkulozo la autoro opinias, ke la tuberkulina
metodo tro malmulte estas uzata de kuracistoj. La novaj metodoj sciigas nin ne
nur pri la êeesto de tuberkulozo, sed ankau pri gia kvalito, ja eê pri la versajna
trakurado de Ja kazo en prognoza rilato.
Rilate al la tehniko la ai:itoro rekomendas
la malnovan tuberkulinon de Koch, atentigas
pri la neceseco êe la subhaüta injektado uzi
kiel eble plej fresajn solva1ojn kaj zorge
asepsigitajn injektilojn kaj pikilojn, plue li
konsilas ne pli ol wmfoje injekti certan
kvanton. Sed la injekta metodo, kiel jam
supre klarigite, ne estas - eê la unufoja
injekto - tute sendangera. Tial oni provis aliajn metodojn, kiuj sekvigas reakcion
nur sur la loko de la aplikado . Tiuj metodoj estas la surhai:ita tuberku linprov o de
Pirquet kaj konjunktiva provo )au WolffEisner. Meissen priskribas la tehnikon de la
ambai:i metodoj kaj ankau ilian valoron'.
Ambau metodoj estas simplaj kaj facile fareblaj procedoj, sendangeraj kaj liverantaj
reakciojn, facile o bserveblajn.
La surhai:ita metodo estas pli delikata
kaj pli certa ; gi anoncas la êeeston de tuberkulozo en la korpo. La konjunktiva
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metodo estas pozitiva nur, kiam ekzistas ie
en la korpo aktiva tuberkuloza proceso. Oni
do faru samtempe ambau provojn. La konjunktiva metodo havas ankai:i prognozan
signif.9n.
Car la reakcio realigas sekve de kuntusigo de tuberkulino kun la protektaj substancoj, fluantaj en la korpo, ni povas konkludi, ke rnalestanta au tre malforta reakcio
êe manifesta tuberkulozo indikas malfortecon de la korpo kaj maleston de protektaj
substancoj, la bakteriolizinoj kaj pro tio
anoncas malbonan trakuron, dum la pozitiva reakcio êiam pruvas, ke la organismo
q_nkorau estas kapabla venki la malamikon.
Ciam estas necese precize konatigi kun la
objektiva stato de la pulmoj.
D-ro A. Biscltitzky,

Prag.

Pa g I i an o. La Malta febro. ( MarseilleMédical 1910 , 1z-ro 9) . Febra malsano ofta,
longdaura, recidivanta, generale resanigebla,
kun intestaj kaj pulmaj malordoj. Aglutinado
de la micrococci,s melitensis per la sero de
la malsanulo po 1/20 minimume. Fine . karakterizita per artropatioj, ekscesaj svitoj kaj
êeesto de la M. melitensis. Mortado po
2-5°1o, infektodaurado gis 2 jaroj !
La infekto estas kauzata de la kaprinaj
viando, lakto kaj i!iaj devenafoj. Kiel antaugardo: ne akcepti la malsanajn kaprinojn,
boligi la lakton, desinfekti la ekskrementojn.
Fortiga kuracado.
Bi n o n. La simptomo de Raïmist.
(MarseiLle Médical 1910 1z-ro 10). Glitigu
vian maldekstran manon sub la antaubra kon de la rnalsanulo, kaj vian dekstran sub
lian manon : ilin levu, ne kunpremante, gis
la vertikala; fine glitigu vian dekstran malsupren kaj tiamaniereforlasu iom post iom la
manon. Tiu êi restos vertikala en normala
stato kaj funkciadaj paralizoj. Kontraue la
mano falos flekse kurbigita en êiaj cerbaj
organikaj paralizoj.
Bonega diagnoza artifiko.
Fu ch s. Al la patogenezode la epilepsia atako. (Wi ene1· kl·in. Wochenschr. 1910
n-ro 17). Ni devas en la patogenezo de êiu
komplete disvolvita epilepsia atako diferencigi kortikan kaj subkortikan komponanton,
atribuante al la ko1iika parto precipe la
klonikajn al la subkortika la tonikajn spasmojn. Kvankam inter ambau povas ekzisti
multnombraj transirforrnoj, tamen pro superanta prezentigo de la kortika, respektive
subkortika, komponanto diferencas la tipo
de Jackson de la genuina epilepsio. Nia
tuta terapia sukceso estas gis nun la malaltigo de sentemo de la cerbokortiko; kie
ekzistas kortikosimptorno j, bone efikas bro-
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mo; kontrati la subkortika, êefe tonika, kornponant o de la spasmoj nuntempe ni ankoAtaorej emto
rai:i estas senpovaj.
Tetano.• kuracita per subhaütajinjektoj
de la solvajo de magneziasulfato(Vraêebna ja Oazeta 1910, ri-ro 15). De kiam Meltzer
montris (en la jaro 1905), ke la magneziaj
saloj, precipe magnezia sulfato, depremante
influas je la funkcioj de nervaj elernentoj kaj povas havi lokan sensentigan agadon, multaj kazoj de tetano estis kuracataj,
pli au malpli sukcese, per injektoj de tiuj
êi saloj en la verterbraran kanalon kaj samtempe sub la hauton. Sed êiam la subh autaj injektoj ludis rolon nur de helpa kuracilo. Nun d-ro Smit en la letero al la redakcio de la ,,Vraêebpaja Gazeta" komunikas, ke P. Paterson, hirurgiisto de la Royal
Infirmary en Glasgow, sukcesis ricevi sanigon de te_tano nur per subhaütaj injektoj
de la solvajo de rnagnezia sulfato. - Juna
ministo pro rnultnornbraj vundetoj sur la
manoj infektis sin je tetano: Post ses tagoj
kun muskolrigideco de la ventro kaj de la
malantana flanko de la kolo li eniris la
malsanulejon. Opistotono, trismo kaj kontrakturoj de la ekstremitatoj cstis jam tre
evidentaj kaj prezentis atakojn de pli fortaj tetanaj spasmoj. Oni injektis sub la
hauton de ambau fe111uroj po 5 crn.3 da
sterilizita lO°lo-a solvaj o de magnezia sulfato. Baldau la malsanulo povis dormi tutan horon, dum antaue li du plentagojn neniom dormis. La injektojn oni ripetad is
êiuhore, tage kaj nokte. Ili tiom mildigis
la suferojn, ke la i11alsanulo mem êiam ilin
postulas, malgran ilia forta dolorigeco. Post
du tagoj de tiu êi kuracado la atakoj de
plifortigado de tetanaj spasmoj farigis multc
pli maloftaj kaj multe pli malfortaj, la muskoldoloroj plimalgrandigis, sed la kontrakturoj de la ekstremitatoj ne sangi~;is. Tiam
oni duobligis la dozon de la magnezia sulfata kaj injektadis en êiun duonon de korpo
po 10 cm.8 da lO°fo-a solvajo, ripetante la
injektojn nur êiukvarhore. Post kvar tagoj
la tetanaj atakoj ankorati plimaloftigis kaj
komencis plimalgrandjgi la rigideco de la
ekstremitatoj. Tiam oni permesis al si forigi
la injektojn, kiuj estis tre dolorigaj. Tamen
êiuj aperoj de la tetano iorn post iom plimildigis kaj fine malaperis. La malsanulo
restadis en la malsanulejo entute kvin semajnojn kaj eliris tute sanigita.
Paterson opinias, ke la subhautaj injektoj de magnezia sulfato kuracas tetanon
ne senpere, sed pere. Ili ne agas sur la
kanzon de la malsano, sur la toksinon; ili
sole mildigas la dangerajn por la vivo te-

tanajn konvulsiojn kaj per tio liveras al la
organismo tempon por krei kontrauvenenojn,
neutralizontajR la tetanan toksinon. Estus
ankau laucele, lai:i la opinio de Paterson,
samtempe injekti emulsion de cerbosubstanco, povanta senpere nei:itralizi la venenan
D-ro j. Oelibter
aganton de tetano.
· M o m m. (Düsseldorf). Aldonoal la morbo de Banti. f Deut. med. Wochensch.:r. 1910
1H·o 1'7.i La Akonkludoj de la autoro estas
la jenaj. 1. Ce la morbo de Banti oni ne
êiam povas opartigi tri stacliojn, precipe la
ascito povas jam tre frue aperi. 2. La asc ito estas tre versajne elvokata per Ja,abnor ma sanga kvalito kaj precipe per kunpremado de la limfatikaj vojoj pro svelado de
la mezenteriaj kaj retroperitoneaj glandoj.
Ne estas rekomendinde êe la morbo de Banti
aldoni al la splenektomio la operacion de
Talma. 3. Koncerne la etiologion iafoje
tralllno havas signifon. 4. La klinika diferenciala diagnozo inter trombozo de la lienaj vejnoj kaj Bantia morbo hodiatt r.e estas
ankorau farebla.
D-ro Pets
J. H na tek (Prag). Neparazita hilurio.
(Deut. med. Wochenschr. 1910, n-ro 1'7). Sinjorino 33-jara, gis tiam sana, rimarkas subite laktan kolorigon de la urino kaj ke sub
doloroj, similaL al renaAkoliko, forigas viloformaj koagulajoj. La hiluria urino el]_bavas
en litro 7·73 gm. da albumino. La hilurio
havas sole noktan tipon, la tagurino estas
tute normala. Ankaii se dum la tago la
pacientino kusas en la lito, la urino farigas
hiloza kaj enhavas êe la sama die;o 123-oblan
kvanton da graso kompare kun la urino,
forigata dum la irado . La sondado de l_a
ureleroj montris, ke la maldekstra reno el1gis kvaroble pli grandan kvanton .da graJJ-1·0F ls
so, ol la dekstra.
G. A. Jones c u, Trauma rupturo de
koro. ( Reviiifa stün tzd or medicale 1910, marto. J
Viro 20-jara, cetere sana, estis ricevinta dum
interbatado de kelkaj atakantoj batojn en
la bruston kaj fine unu baton per fera ilAo.
Li falegis kaj mortis en kelkaj minutoj. Ce
la aütopsio trovigis granda sangelve rsajo
en la perikardo kaj êirkaii 1 cm. longa, vertika la dissiro sur la pinto de la dekstra koraurikulo. Ekstere ekzistis neniaj signoj de
ia traumo. La kazo ankaù pro tio estis interesa, ke oni devis konstati, kiu el la atakintoj taris la mortigan baton; la respondo
sonis, ke gi estis tiu, kiu per la fera ilo
D- ro Ilet
ekbatis la mortigiton.

flirurgio.
Nogeira
(Montevideo). Pri parta superpuba prostateltranêo. (Wiener klin. Wo-
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12-1·0 12). Precize limigitaj tuberaj hipertrofioj sur la vezika parto de la
prostato povas okazigi gravajn funkciajn
mall,elpojn de la veziko. La eltranêo de tiaj
tuberetoj êe la vezika buso povas forigi
dum multaj jaroj persistantan urinretenadon,
sub kondiêo, ke en aliaj partoj la prostato rest is normala. La sukceso povas da11radi,se ne
kreskas nova tubereto , kiu ree malhelpas
la funkciadon de la veziko. La parta eltranêo de la prostato estas indikata en la kazoj,
en kiuj la hipertrofio certe koncernas nur
limigitan part on de la organo .
.

cheu ·chr. 19."0
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ro de Îlronika apendicito. Tuj kiam tia malsano estas konstatita - kio cei-te plej grandaparte estas nur ebla okaze êe ia abdomena op~racio, pro aliaj kat'1zoj farita estas rekomendate en êiuj kazoj fari apendicektomion, ne nur êar êiutempe povas
sekvi malsanoj apendicaj kaj infekto de la
peritoneo, sed ankau tial, êar iafoje primaria kankro sajnigas nur tiun ciston.
D-ro Adolf Bisclzitzky, Prag.
Fr. M ü 11e r. Jodtinkturo,
kiel hautdesinfektilo en hirurgio. (Oy6gydszat, 1910 ri-ro
12). Grossich (en Fiume) rekomendis la

D-ro Sos
sursmiron de la operacia regiono per jodE. Po u ce 1. flirurgia kuracado de la tinkturo, sen antaua sapumado, lavado au
dangera disentar ia enterokolojnito. (Marseillc- frotado kaj ricevis bonegajn rezultatojn. La
Médical 1910, n-ro 9) . Al malsanulo, morti- autoro kontrolis êi tiun metodon êe 255 diganta sekve de la disenteria enterokolojnito, versaj asepsaj operaci oj ( ekz. 102 herniotola autoro kreis dauran, nenaturan, anuson mioj, 24 Iaparotomioj ktp.) kaj resumas
sur la ileo, por deturni la fluon de la fekoj siajn spertojn jene: La rezultatoj estas la
kaj tiamaniere ebligi cikatrigon de la vun- plej bonaj, la preferindeco de la metodo
doj de la granda intesto . Resanigo post nur konsistas en giaj rapideco, fidindeco kaj
delikateco, facila manipulado, fortika kaj
kelkaj tagoj.
B e r ne x. Fremda korpo en retrofa- nemulte videbla cikatro. La sola malutilo
ringo. (Narseilte -Médical 1910 n-ro 9) . La estas, ke la epidermo deigas grandlarnene
paciento englutis osteton, kiu haltis en la sur la lokoj sursmiritaj per jodtinkturo. La
ezofago. Li vomas, lia voêo farigas naza, indikoj por la jodtinktura desinfekto ~Sver§ajne pro vompenadoj; ezofaga doloro tas: 1) akutaj infektaj difektoj, 2) milithidai'.tras,kvankam sondilo ne renkontas baron: rurgiaj operacioj, 3) urgaj kazoj, 4) grandaj
per rinoskopio oni trovas la oston en la pusamasoj en abdomeno au sur ekstremitatoj, kiam lavado au frotado povas kreviretr ofaring o kaj gin facile eltiras.
Elbe. Pri la apendicaj cistoj kaj divertiku- gi Ja absce son, 5) êe malgrandaj operacioj
loj. (Beiiriige zur k[ùtischen Chirurgie Bd. 64. (punkcio, injekto ktp.), 6) grandaj asepsaj
Heft 3). Malgrancla cisteca plilargigo de la operacioj, kiuj esperigas resanigon per ,,priapendico (lzidrops s. pseudo!lydrops) trovigas ma intenco". Kontraüindikoj estas : 1) hauto
ne tro malofte. Sed grandaj plilargigoj estas rnalstreêiginta (ekz. per kataplasmoj), 2) se
tre malofta okazantaî o. Kiel etiologion de la operacio estas farota sur palpebroj, konla apendicaj cistoj Elbe respondi gas kom- junktivo au en spiradaj organoj, 3) êe senDr-o R..
. Sc!t. (Budapest).
pletan fermon de la apendico, kiel eble temhautuloj.
plej proksime de gia komenco. Krom tio
Malsanoj hautaj kaj veneraj.
estas necese, por ke povu farigi ci::>to,ke
E. Fr e y. Valoro de la Wassermannla enhavo estu nur iomete infekta aü ne
infekta kaj plue ke la mukmembrano estu reakcio êe diagnozado de tabeto. (Orvosi
êie konservita kaj funkciokapabla. Plejgran- ! Hetilap 1910 n-roj 14 kaj 15). La autoro
daparte farigas cisto tiamaniere, multe pli trovis per la Wassermann-reakcio, ke 85malofte gi devenas de empiemoj apendicaj 900rO de la tabetkazoj estas sifilisdevenaj,
post pereo de la mikroboj. Ofta kombinajo do tabeto en plejmulto de la kazoj estas
de la apendicaj ci toj estas divertikuloj, sekvo de sifiliso. Tam en êe la malsanoj de
estigitaj per la premo interne de la cisto. la centra nervaro la W.-reakcio ne havas diLa parietoj de la cisto emas al divertikula ferencigan diagnozan valoron. Lau profüaksa
formigo ankaü pro tio, êar ili estas nur vidopunkto gi estas tamen tre utila, êar per
gi oni povas rekoni multe da kazoj de karnalmulte kontrau taremaj.
Eê grandaj cistoj de apendico nepre 1 sita sifiliso kaj, ilin kuracante, povos .anta11ne êiam sekvigas klinikajn simptomojn, sed forigi grandan nombron da dena_skaj sifiliokaze de infekto ili elvokas gravan apen - sokazoj, tiamaniere ankaü multajn nervarajn
dicitan malsanbildon. Per krevo de la cistoj malsanojn, kiuj bazas sin sur la denaska sifiD-ro R...Sch. (Budapest).
pro traümo au senpere peritonito akuta êiu- liso.
Z u m b u s ch. Pri kuracado de la ulcetempe povas estigi. Se la cistoj estas nur 1
· rnalgrandaj, la malordoj similas al la traku- ro mola kaj bubonoj. ( Wùm . klin . Jif"ochen$c/tr.
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1910 n-ro 18) . La autoro rekomendas
preparaton, pomatan ,,novojodin", komplikitan
komponajon de jodo kaj formaldehido.
La
ulceroj, kuracitaj per novojodino, purigis en
mallonga tempo kaj la plua resanigo estis
kontentiga.
D-ro S6s

Ginekologio

kaj obstetriko.

O. Ve 1i t s. Pri la frua ellitigo de akusigintinoj. (Oy6gydszat 1910. n-ro 17). Lau
la metodo, inauguraciita de Küstner kaj rekomendita de Bumm, la autoro permesis al
akusigintinoj de la akusistinlernejo
en Pozsony la ellitigon jam antau la naiia tago.
Li eê permesis tion post operacioj, ankaii
post perineokudradoj,
sen ia malutilo. Lau
li, la utero kuntirigas frapante rapide kaj
same êesas ankaii rapide .la sangeca elfluo,
ankau la katetero farigis superflua kaj la
funkciado de la intestoj baldau reordigis.
V. Iasas sidadi la akusigintinojn la trian tagon post la nasko kaj ellitigas ilin unuafoje
la kvinan tagon. D-ro R. Selz. (Budapest).
V a 11et te. Uteraj gravedecojêe la virino,antaüeoperaciitapro eksteruteragravedeco. (Marsei,lle-Medical 19!0 n -r o 12).
V. 28-jara. Dekstre salpingan gravedecon
operaciis d-ro Roux de Brignoles (1903).
Sepmonata mortnaskito (1905); simpla aku so êe la komenco de naua monato (1907).
U 11man n. Pri interrilatoj de miomo
de utern kaj strumo.(lf"i ener !clin . Wochenschr.
1910 1i-t·o 16.) La aiitoro konstatis êe multaj virinoj kun miomo de la utero pligrandigon de la glando tirnojda. La strumoj
estis au parenbimaj au, sekve de degeneracio, kolojdaj. Ci tiuj strumoj signife plimalgrandigis post eltranêo de la 111iomo, en
kelkaj kazoj eê tute malaperis. Ce virinoj,
suferintaj samtemP,_e je miomo de la utero
kaj strumo parenhima, la autoro observis
dum la klimakterio paralele kun la degenerado de la miomo plimalgrandigon
de la
strumo.
D-ro 86s

Stomatologio.
H erre n k n e· ch t (Friburg
en Br.)
Profilakso de la denta kario. (Münc!J. med .
Wochenschr. 1910, n-ro 8). La mukmembrano de la buso devas êiam esti nedifektita
kaj regule oni forigu êiajn mangajerojn
el la busa kavo, êar la kaiizo de la denta
kario . estas êefe la lakta acido, estiganta
pro la fermentado en la busa kavo. La antisepsaj gargariloj estas nur tiom utilaj, ke
ili igas multajn homojn laveti la buson, êe
kio la ekstermado de la bakterioj estas nur
iluzia. La uzadon de dentaj pulvoroj kaj
pastoj Herrenknecht konsideras superflua,
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sed en êiuj kondiêoj oni devas averti antaii
!a uzado de malmolaj pulvoroj. D-ro Fels
Â. Gye r g y ai. Nova, senpera esplormetodode la nazofaringakavo, de la tubo
lcajde la malantauajnazopartoj.(Orv. Hetilap.
1910, n-ro 9). Per tiu êi nova metodo suk cesis al la autoro tari senpere videblaj la
cititajn partojn. Lia instrumenta estas rekta,
cilindra metaltubo, longa 8-10 cm. kaj havanta kalibron de 4-12 mm., kiu estas pro vizita je speciale lektroskopo
de Bünnings.
La esploroto kusas surdorse, la kapo estas
malsupren pendanta. Por la enkonduko de
la metaltubo oni detiras ia molan palaton
en la busan ka von (post loka anesteziigo)
per la fingro kaj ensovas nun la tubon en
la lokon de la fingro. Movante ta tubon,
oni povas trarigardi Jau.vice la supre diritaj.n
partojn, eê tra la tubo praktiki diversajn kuracadojn, au fari operaciojn sub la senpera
D-ro R.. ~kontrolo de la okuloj.

Medicino sociala.
V. N. Ce d e r b au m. Memmortïgojsur
la bazo de sociajokazintaJojen Rusujo. (Et
1-·aportoj, legitaj en X I-a Pirngo va kongrew de
rusctj kurncistoj,*) okctzinta en Peterburgo 2025 aprilo. Tmduko de 1·es·umo el ,, Praktiê.
M edicina 1~. La nemmortigoj multigas. Antaii
nelonge ilia nombro atingis en Peterburgo
gis 30 dum tago. Kiel komunan regulon oni
povas konstati, ke la nombro de m,,emmortigaj kreskas en tempo de reakcio. Ce ni, Rusoj, tiu êi kresko komencigis de 1904 jaro.
Uzante la gazetmaterialon kaj donitajojn de
statistikaj oficejoj de diversaj urboj dum la
lastaj 5 jaroj, la referanto trarigardis 9,296
kazojn de memmortigoj
kaj memmortigatencoj. 80 °/o el ili talas sur la agon de
20 gis 50 jaroj. Memmortigoj pro ebriigo
taras 35,6 °/ 0 , pro senla!Joreco 30,8° / 0 , pro
vivtedo 16,4°/o, pro psiha malsano - 15°/o
kaj malpli ol 5°/o da kazoj estas de socia
karaktero. Plue, plej multe renkontigas
laboristoj kaj metiistoj (23,17 °/o), vivantaj je
kosto de parencoj-24,5 °/o ; sekvas domservistoj - 14,35°/o, personoj sen certaj profesioj 8,4°/o, lernantoj 8,27 °/o, servantoj en
kontoroj kaj ceteraj de 5 gis 6%, militistoj,
terkulturistoj , komercistoj,
kuracistoj
2°/ 0
k. t. p. Oni venenas sin en 82°/o, plej ofte
]unde kaj en varma jartempo (aprilo, majo,
junio ). La kresko de mernmortigoj dum la
]astaj jaroj iras en aritmetika progresio.
G. Kraj z
*) ,,Pirogovaj kunveturoj de rusaj kuracistoj"
okazas êiujn du jarojn kaj estas centro de rusaj
lmracistoj, kiuj êefe celas la clisvolvigon kaj disvastigon de la socia medicino, kies la plej energja pro pagandisto estis fama N. I. Pirogov.

,.

,1.

• '

•

.

•

VOCO DE KURACISTO j

t.25

KORESPONDAjOJ
Havigode sc11goJ
per esperanto.
elspezo jn. Sed ni ne pavas postuli akura ~
Kion ajn ni celas per esperanto, ni gin tan, eble klopodigan kaj ankaü senpagan
kredas vere utila kiel lingvo internacia. Ni respond on. Sendube CIUJ baldau lacigus .
<levas do montri al neesperant istoj gian uti- Plie estas kredeb le kolegoj, kiuj ne malsatos iom gajni per esperanto. êu ili ne falecon, uzante gin kiel tian .
Busa interparolado, sendube la plej rigos apostoloj de la perlaborilo?
efika uzadmaniero, estas malofta kaj tr e
êu ne estus vere scivoliga anonco en
kara . Skriba uzado estas daüra, senêesa,
êiunacia lingvo, diranta, ke êiu kuracisto,
malkara kaj tre efika maniera de propaespera ntisto aü ne, pavas de nun akiri per
gand o.
espe ranto antaiipagatajn scüg ojn?
Medicina scienco kaj kuracarto estas
êu ne estas vere konvinkiga almenau
la plej bona kampo por provi kaj pruvi ka- por provintaj kuracistoj la alporto de depablec on de nia lingvo. Sed uzad o de es- zirata j sciigoj? Cu ili ne farigos entuziasperanto kiel lingvo internacia efikos nur maj apostoloj de la mirinda periJo?
ma lmulte kiel propagandilo, se la kuracis toj
Sciigoj, facile akireblaj de êiu kuracisto
neesp erantistoj bezonas gin lerni, por konkaj
sulfiêe
interesaj, estas multaj.
vinki gi pri gia taügeco , aü se ili ne povas
Monon ni nur bezonas por la komen satigi per gi la pl ej deziratajn idealojn.
Tial mi proponas organizon, kiu per caj anoncoj, sciigante al neesperantistoj la
skriba uzado de esperanto montras gian starigon de la organizo, ebliganta ak iron de
utilecon al neesperantistoj kuracistoj, ne de- dezirataj sciigoj.
Propono de organizo kaj gia regularo
vigante ilin lerni la lingvon, por konstati
gian utilecon kaj permesante liberecon en jam estas aprobita de s-ro prezidanto de
elekto de dezirataj sciigoj . Tio estas, mi ce- T. E. K. A. êar mi ne celas ion apartan, .
las prezenti utilecon de esperanto antaü ol nia societo, kontraue mi celas havigi al
T. E. K. A. agadan fakon.
iliaj okuloj, sen geno, eê kun guo.
Por tio ni bezonas en êiu lando almeSe estus, laü mi kredas, generala denaü unu ko legon (aktiva ano), preta res- ziro satigi tian bezonon kaj tro vig us almepond i pagatajn demandojn de êiu kuracist o. nau unu kolego en êiu lando , kiu plenuPovas postuli sciigojn êiu kuracist o; sed mos la taskon de aktiva ano, oni starigos
nur a~oj rajtas rabatitan tarifon , paginte
la organizadon kaj se gi sukcesos, gi estos
kotizajon. Kompreneble la kuracisto , ne sendube alprenata de T. E. K. A.
komprenanta esperanton, uzos peron de
Kiu sentis saman bezonon kaj volas
nacia esperantista kolego, kiu akceptis ak- aligi, sciigu tion aj mi:
tivan taskon.
R.ogelio P erez
Du vortojn pri pagataj sciigoj.
komunuma kun ,cislo
Ni êiuj ricevis petojn de kolegoj kaj
ni ilin respondis senpage, eê pagante postHuérm eces-Bu rgos, IJispao uj o.

KRONIKO.
I<orajn bondezirojn ni sendas al la kongresoj esperanti staj, okazontaj baldau en
Washingt on kaj en Aügshurg. De ilia prospero, de la nombra da partoprenantoj, de
la graveco de la diskutoj kaj decidoj dependas plua antauenpuso de la afero esperanta.
La jaro , kiu forpasis de la kongreso
en Barcelona , distingigis per ampleksaj laboroj vortaraj, kiuj Iiveris abundan materialon por pliprofundigo kaj precizigo de la
lingvo. La vortaroj de Boirac, Verax, Kabe ,

Orabowski pruvas ke nia lingvo ne estas
stoniginta ke gi vivas kaj disfolvigas. Precipe la vortaro rie Ver~ estas atentinda,
êar gi montras, ke en tehnika terminologie
vasta libereco ne kontraustaras al la fideleco al komunaj principoj lingvistikaj de
esperanto.
En la monda kuracista tiu êi lasta jaro
ne alpo1iis evidentajn sukcesojn por nia
propagando. Malvigligis la fervoro de mul-taj kunlaborantoj, novaj adeptoj ne aligis
en imponanta aro, la nombra de Teka-anoj
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efektivaj malmultigis, centoj da anoj restis
nur sur paperq_, ankau la nombro de abonant oj de nia jurnalo farigis malpli granda .
La sola progreso estas rimarkebla en la
lertigo de multnombraj kuracistoj en espe·ranto. De la varbitaj en la antaua jaro multaj kolegoj eksigis el nia vico, sed anstatau e tiuj, kiuj restis, plejparte proprigis al
si la lingvon perfekte, kion ni ekkoni havas
oftan okazon. La alsendataj artikoloj ordinare ne bezonas plu korektadon, ili estas
tute bone verkitaj.
La kongreso en Augsburg elmontros
sendube, ke la kolegoj post unujara praktikad o libere povas uzi esperanton buse kaj
tiu êi sperto vekos des pli grandan fidon
en la estonton de la afero esperanta kaj
plivivigos la propagandan fervoron.
Tial malgraù sajne nesufiêe kontentiga
pl ikresko de nia anaro, ni pbvas esperi, ke
la venonta jaro ~!portos novajn akirojn.
Kiel oni nin informas, d-ro Jouza el
Strazek preparas boheman trgdukon de nia
enketo pri mortpuno por ,,Casopis lekafû
ceskych" . La aliaj diversnaciaj t~adukontoj
bonvolu ankau nin avizi, al kiu jurnalo ili
intencas sendi la tradukon kaj ni gin publikigos en nia organo, por ke pli multaj
kolegoj ne faru senbezone la saman laboron.
En la ducnmonata 1urnalo ,,Soziale Hygiene und Medizin", eliranta en Berlin (n-ro
19 de 23 junio 1910) aperis interesa arti-

kolo de d-ro Rosenberg sub la titolo: ,,Internaoieco en medicino kaj esperanto" .
La redakcio ricevis :
Esperanto-Poskalendaro
por 1910. Eldonita de Fritz
Stephan
en Leipzig. Esperanto-Verlag C. W. B. NaCimburg,Leipzig,
Johannisplatz 415. Prezo l franko.
Gvidlibretode ,,L~ Cr~usot", eldonita
france kaj esperant~. Ce esperanto - oficejo,
18, place Schneider, Le Creusot (France).
Prezo 0·75 fr.
Kantu por mi. Traduko el engla ,,Sing
rpe to sleep". Melodio de Edwin Greene.
Ce Philipps & Page, 5 Oxford Market, London, W. Prezo 1 Sm.
La devo. De Er n est Na v i 11e. Tradukita de René d e S a us sure. Kun portreto de la aûtoro. Genève. Librejo Kündig
11, Corraterie.
La construktion
logique
des
mots en Es p e ra nt o. Par Antido. Universala Esperanta Librejo. 10 rue de la
Bourse, Genève.
Korespondado de la redakcio.
,,Ag o". Anonimajn a_u pset':idonlmesubsk ibitajn artikolojn ni ne publikigas.
D-ro P or t n j agi n en Simbirsk. Ni ja
avizis en nia j urnâlo, ke la redakcio ne posedas provizon de jarlibroj nek ilin dissendas, sed nur la eldonisto: d-ro Thalwitzer
en Kotzschenbroda - Dresden.

KOMUNIKAjOJ DE T. E. K. A.
Cirkutero IV.*) al Konsuloj kaj Reprezentantoj de T. E. K. A.

Kara Kolego!
Kiel Vi jam legis en la N. 6. de ,,Voêo
d e Kurac·stoj'', la T. E. K. A. arangas en
augusto la I-an kongreson
de T. E.
K. A.-anoj en Augsburgo (Bava ru j o) kaj
la 1-an e ks k u r son al famaj banlokoj. La
k o n g r es o estos malfermata la 1-an de
augusto je la 5-a horo posttagmeze kaj
dauros 3 tagojn, t. e. gis la 3-a de augusto. En la kongresaj kunvenoj, Jau la programo, prilaborita de la Komitato de T. E.
K. A. kun _helpo de la ,,Augsburga Komisio",
estos diskutotaj sciencaj temoj, la internaj
aferoj de la Asocio kaj proponoj de la
membroj de T. E. K. A. Post la kongreso
*)

Riccvita de la redakcio 7. VII. 1910,

okazos la K u na K u r a c i s ta e k s k u r s o
kies direkto estas difinita jene:
El Augsburg (4 VIII)al München 2 tagoj),
el Reichenhall (71VIII) al Isch! (1 tago ),
el Isch! (8 VlII) al Marienbad (1 tago),
el Marienbad (9 VlII) al Francensbad
(1 tago),
el Franzensbad (l0 iVIII) al Karsbad (1
tago),
el Karlsbad (1 l jVIII) al Praha (1 tago).
Krom tio estas intencataj kelkaj malgrandaj ekskursoj (ekz. el Augsburg al
Worishofen, el Reichenhall al Berchtesgaden,
el Isch! al Aussee kaj Gmunden kaj fine el
Praha al Luhaêovice [en Moravujo]).
La kongreskarto de T.E.K.A., rajtiganta
al partopreno en la kongreso kaj ekskurso,
kostas I. Sm. kaj estas ricevebla en Oenéve,
10 rue de la Bourse, ,,Esperantio".
La dauro -de la tuta ekskurso estos

Voêo DE
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10- 12 tagoj kaj la kosto
pro ksi mu me 60-75 Sm. (sen Luhaêovice).
i aldonas, ke la banlokaj estraroj estas jam sciigitaj pri la ekskurso de T. E.
K.A-noj kaj êiuj kore nin invitas, promesas
prepari al ni bonan akcepton kaj faciligi al
ni la~vizitadon de iliaj arangoj.
Car la ekskur:;o kunligas la agrablon
kun la utiJo kaj estos tre malmultekosta, la
Komitato de T. E. K. A. kore Vin petas,
Kara Kolego, propagandi gin inter Viaj samlandanoj kaj kolekti kiel eble plej multe da
partoprenantoj.
Ciujn informojn pri la kongreso kaj
ekskurso oni povas ricevi de la Sekretario
de T. E. K. A., D-ro W. R6bin, Varsovio,
Chmielna 34.
Por la Centra Komitato de T. E. K. A.
JJ-1·0

W B6bin.

Por la ,,Augsburga Komisio"
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P. T . 361. Townsend 1·30, 362. Offner 0·97,
36 ~- Poncet 0·95, 364. Jordy 1·.,_
o, 365. Bonnefoy
l ·20, 366. Ostrovski j 1·20, 357. Bra nd 1 ·20, 368.
Burlin gham 1·19, 369. Riolacc i 1·16, 370. Champagm .t 0·95.
4/7 a lsend is d - ro J1tmeson Jobnston 15
Sm.=3 6·- kr. kiel koti za jon por la sekvantaj
1
10 T eka-an oj :
371. James on Johnston , 372. G illmann Moorhe ad, 3 3. C. M. Benson, 374. Bradshaw, 375. Atkinson Stoney, 376. Wh ee ler , 377. Eccles, 378. A.
H. Ben son, 379. Pugin Meldon, 380 Carton .
Sed 15 Sm. ,r,stas nur abonpago
por 10
anoj kaj la kotizajo por Teka kune kun abonpago
estas po 2 Sm. do 20 Sm. por 10 anoj . Do s-ro
James on Joh11ston
su ldas ankorauallakaso
de Teka 5 Sm.= 12·- kron.
P. T. 381. UbJman 1·20, 382. Borowiecki 1·47
383. Lopez Rodriguez l ·18. 384. Strai ght 1·23, 385'.
Fomenko 1·20.
Sume enspezoj
. . 17·60"kron .
Resti s de la antafia kalkulo 184·50 kron.
Enspezoj . . 202-10 kron.
Elspezo j de la kasisto

D rn L. Chybczyn ·ki .

KALKULRAPORTO
DE LA KASISTO
por la tempo

de la 14-a de junio gis la 14-a
de julio 1910.
DE ë'.:,€. K. f\.-anoj
kiuj pa gis abonon kaj kotiz on por 1910.
(De la alsendita pag o est as clekalkulataj 3·60
kr. kiel alJonpago kaj la resta en kro noj tie êi citita kiel ensp ezo de la l<aso de T . E. K. A.)

usi:o

5·- · kron.

. 202· 10 kron.
.
5·. 197·10 kron.
la kaso

Enspe zo . . . . .
Elspezo • . . • .
Restas en la kaso
Krom tio su ldas al

Prof. Dor ....
0-ro Th a!witzer

.
. .

4·80 kron.
186·- kr on.
D -ro Milwlajsld

Kasisto de T. E. K. A.

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

INFANOJ:

êE PLENKRESKULOJ:

KieI nutrilo
êe suêuloj, se pro 11esufiêa sek recia do de la lakto la sistemo
de duobla~ lakt o (all aitement mixte) estas aplike ncla. Ce artefara
nutr ad o. Ce ablaktacio. - Ce nesufiêa nutra stato de pli gran daj infanoj (anemio, konstitucionala malforteco).
Kiel kuracilo
êe dispepsioj kaj gastro-intestalaj kataroj, special aJo êe tiel nomataj malutil9j pro laktonutrado (Milch1lii.hr-schaden: Keller kaj
Czerny) . - Ce enterito folij_rnlara. - Ce diatezo spasmofila . êe diatezo eksudativa. - Ce perturb acioj cle la nutrado êe suêuloj, flegataj en institutoj : hospit alismo, sepso kun gastrointesti 11nalaJ simptomoj (Fischl), malsanigoj pr o troa amasigo de suê uloj.

il. Jarkolekto

voêo

Kiel dietet ika nutrilo
konsumantaj malsangj de la
organis mo, kiel dietnutrajo . sparanta albwJJenon kaj formanta
adip on. - Ce malsanoj de la digesta kanalo, kiel dietnu trajo,
fac ile asimilebla kaj plenc resorbebla. - Kiel nutrilo sen substa ncoj ekstraktivaj. Arteriosk lerozo. - Specialaîo en la nutra g_o de maljunuloj (Lapponi). Ce malsanoj de reno, suferoj de
urinveziko, diatezo w·atika.

1êe

1909 de la
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~stas ricevebla po plimalgrandigita

prezo de 1 Sm.

= 2·40

kronoj aüstriaj.
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\ULLIS&HHOF
1
maria-Enzersdorf am Gebirge
apud \71ENO (en distanco de
1 haro)

ll!i1Uf6E]O
!JHII
i

tre bcie Jokita, J?~r
kuracprocedo fl z 1ka dicta.

Donsgaj
huracsukcesoj.
Prospektoj

germanaj

kaj

esperantaj volont( elsendataj senpage.

Carl Seyfertlz posedanto
Dr.Marùis Sturza éefkuracisto
bankuracisto,somere
en LUHAêOVICE (Moravia), vintrecn
D• ro H• S·1pek
, esp_erante, bohen:ie, pole, rnse, angle, france, itale, germane.

KAlRO ord., krom
Malsanoj, ta LIg a j

por kuracado en Lu ha c o v I ce· malsa1101 de la aparatoj spira kaj digesta, de hepato, koro, urina apa rato, sangmalsanc.j, diabeto, neiirast no, histerio ktp. Ne taugas : tre progresinta a,teriosklerozo (komenciganta estas tre bone kuracata , êiuj akutaj . malsanoj, tuberkulozo, kankro, sarkomo . - Malsanoj,
tai:igaj por kuracado en Ka i r o : malsanç,j de renoj, de koro, astmo, tuberkulozo (ne tre pro;::resinta)
bronhokataro, pleiirito, reumatisrno, restajoj post influenco, mals .moj nervaj, anemiaj. Ne tai1gas: ulceroj
en gorgo. Eê grave malsanaj kaj plej malgrandaj infanoj ne bezonas akompanantan flegiston. Mi mem
persan e prizorgos cion dum la veturo, reveno kaj restado. La k u ra ci s t o j ka j i 1i a j fa tn i l i o j p agas nur Ja efektivajn
elspezojn.
4-2
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BANURBO EN LA DEPARTEMENTO VOSGES (FRANCUJO)

AKVOJMALVARMAJ,
KALKSULFATAJ,
MAGNEZIAJ.

GrandaFonto. Akuta kaj Îlronika podagro. Reümatismo. Neürastenio. Troa arteria

premo êe uratemiuloj. Rena litiazo.

Sala Fonto. Holelitiazo - Holangiito - Hepata kongesto.
Belega banejo.Banoj de lumo kaj de elektrovarmo. MeÎJanoterapio. Masago. Sveda

gimnastiko. Malfermita de Ja 25-a de majo gis la 25-a septembro.
Dietetika kuracado de podagro per specialaj dietoj, gradigitaj laü persona toleremo
kontraü purinoj. Metodo de d-ro Finck.
Granda kazino. Multenombraj hoteloj kaj kampAodomoj.
Teatro (opero; komikopero, opereto, komedio). Cevalkuradoj.
Por êiuspecaj informoj sin turni al d-ro FINCK,reprezentanto esperantista de
4-3
T. E. K. A. en VITTEL.
* ·~~~-<~-~:>-(>-(;f-<>-~~r~r<~,~:~~;~;->~r~r~.>-(.~>~r~-<~;>-(~;~>~r*

,,POLA ESPERANTISTO"
montiTfl
ORGtino

Gf\ZéTO,

DE POLflJ ESPEijllflZ:1$Z:OJ:
Ltl tlBOTIPflGO

Jare sen la ,,Liter. tlldono" -

f1b 2'50 -

Sm 2.65

Kun la posta transsendo.
ttl)~ESO:

Deredakcio

marszafk. 143.

Oe a<lminislr. Hofa nr. 20.
(\:>tlR.$0\110).
Wc'IR.SZflWI\

Naturala bohema ak'7o amara ..

--ARA ICA
efikas bone ne nur êe ma 11a k s o, sed an4-2

kaü êe s e p sa j kat a r o j d e i nt est o j.
Provajn kvantojn elsendas senpage kaj
afrankite : ,.._

tldministrejo de Saratica en
Krzenowice(flustrio-Mora'7io).
La bohemaj kuracistoj preskribas
neniam alian akvon amaran. :: ::

---------:-:'.:":'.~~"""'.:'':"'."":~~~--------"'"'":'------------DRIJKARNJAnPOLSKA" WE LWOWJE1 UL. CHOR,\ZCZYZNYL. 31.

Nro

9,

SEPTEMBRO

19iô.

tri. Jard.

VOêO
DEl(URACISTO
Monata revuo por internacia korespondadode Kuracistoj
Organode ,,TutmondaEsperantistaKuracistaAsocio" (T. E. K. A,).
En umteco estas jorto
i\dreso de la redakcio kaj administracio:

Eliradas la 1-an de êiu monato.
Abonprezo jare: J•5 spesmiloj .,....,3·60
kronoj austriaj = 3 markoj = 4 fr an'koj ~ 3 silingoj = l ·5 rubloj = 0·75 dolaro.

D~ro Stefan Mikolajski
Lwow,Strato SniadeckichNro 6
Austrio-Galicio.

ENHl\\7O:
D-ro L. Ch y b c z y n ski. La unua kongreso de T. E. K. A.
.
.
.
.
129
Jnternacia enketo pri mortpun~. Fr an c u j o. Opinio de d-ro Bos (Marseille )
131
Referatoj
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
137
!tdema medicino. E v l e r. Fruaj simptomoj de tetano. - N o w a k k 1j Ran z e 1. Pri konstatado de tuberkulbaciloj en la placento de tuberkulozaj patrinoj.
A.irargio. E i se 1s ber g. Al la unuflanka r esekco de piloro.
_
_.
.
Pediatrio. W. Sc ho en ai ch. Pri la malfrua adenopallo skarlat111oza. - l. ABr u d z 1 11s k 1.
P1i la miksila infekto per morbiloj k Jj skarlatino. - J. Ra c z y ii ski. Pri eliminado de hloridoj dum la
skarlatino pura kaj komplikita. - K. Le w k o w i c z. Pri mil_iario. skarlatinoz_a.. -: T. K _ope~ Pri la
_n_p1el_1
io1 ~e la mfanago. - S:
lipemio el digesto êe suêinfa noj. - ~- Ko r y but Da s z k I e w 1 c z. J>
Kr am s z t y k. Aldono al la studo pn la malsano de Barlow. - W. Jas I n s k 1. Pn bluaJ t. n. mongolaJ
A .
.
.
makuloj. - E. 1. Hi n des. Esenco kaj kuracado de laringo , pJsmo.
Medicino sociala. A. 1. Sin gare v. ElspezoJ por popola saneco en la bugetoJ lokaJ kaJ
stataj. N. Ter j a z e v. - M. A. Nie w i ad o ms k i. DonitajJj p. i kontrai1skarlatinaj inokuloj lai1
prof. Gabriêevskij en Saratova gubernio.
141
143

Kroniko
.
.
.
Komunikajojde T. E. K. A.

---

La unua kongreso de T. E. K. A.

Alvenis Augsburgon jenaj T. E. K. A-anoj:
prof. Dor kaj kolegoj Briegleb (Wonm),
Chybczynski
(Varsovio - Polujo), Claude
(Ancerville - Fr.), Fiser (Tiflis - Kaukazo ),
Hagen (Zgierz - Pol.), Kabanov (Moskvo),
Krikortz (Stockholm), Mybs (Altona), kiu
partoprenis nur kongreson de U. E. A. pro
sia forveturo Washington'on, poste Papsch
(Innsbruck), Robin (Varsovio), Rosenberg
(Berlin), Veitzler (Rostov - Rus.), Weiss
(Gmund-Schwaben)
kaj prof. de matematiko d-ro Ingham Harvy (Bury - Anglujo).
Multaj T. E. K. A-anoj esprimis telegrafe sian
grandan bedauron, ke ili ne povis êeesti kaj
salutis kongreson interalie sekvantaj kunfratoj : Mybs, Claremont (Portsmouth), Skalkovski, Sipek kaj Uhlmann.
Malferma kunveno okazis la 1-an de
aügusto je la 10 h. matene . Prezidanto
prof. Dor, kiu komencis per saluto de

1

I

êeestanto j, tralegis sa lutant an leteron de d-1·0
L. L. Zamenhof kaj salutantajn telegramojn
de kolegoj, malhelpitaj alveni por partopreni
kongreson. Leteron de nia majstro oni vive
aplaüdis kaj la saman tagon sen~is al li
telegramon kun deziroj de bona vojago kaj
de sukceso en Washingtono.
Unua labora kunsido okazis la 1-an de
augusto , komencinte je la 5 h. p. t. m. Oni
petis privatdocenton
d-ron Kabanov
el
Moskvo preni sur sin gis alveno de d-ro
R6bin la taskon de prilaborado de necesaj
raportoj. Oum êi 'tiu kunsido estis precipe
pridiskutita la propono de d-ro Uhlmann
el Huttvil (Svis.), koncernanta la medicinan terminologion. Vivan diskutadon, en kiu
partoprenis êiuj êeestantoj, sekvis jenaj konkludoj: Estas decidite:
1) starigi Jau la
propono de d-ro Uhlmann specialan komision, en kiu êiu nacia lingvo havus po du
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reprezentantojn, komune elekt ntajn sian 1
centran k:>mitaton 2) konsen-i la ekzistantan sciencan grekolatinan termin, ,logion, pro
kio estas necese, ke starig ,ta komisio sin
okupu nur pri elekto pb unu vorto el multenombraj jam uzitaj sinonim oj.
1
Dua labora kunsid o (2. \'Ill. je la 9 h.
111atene)
. Estis Jegita prop ono de d-ro Perez 1
Domingo · el Huermeces, Burgos (Hisp.) pri
internacia kuracista organizado por havigo
de pagataj sciigoj per esperanto. Post sufiee
longa diskutad o oni decidis, ke dume la nunaj rcprezentantoj de T. E. K. A. tute sufieas
por la pl enumado de proponitaJ servoj.
Poste sekvis la propono de d-ro L. Chybczynski (el Varsovio) pri la fond o en plej
gravaj centroj de scienca movado de profesiaj kursoj en lingvo esperanto por diverslingv aj praktikaj kuracistoj. La eeestantar·
plene aprobis la ideon de d-ro Chybczynski, trovis gin tre utila kaj · efektivigebla,
sed bedaurinde ne en nuna jaro, êar la
centra komitato pro multe da ordinara laboro
ne tro vos eblecon preni sur sin la taskon
eê arangi necesan specialan komisiun . Do
oni rekomendis al d-ro Ch. per korespondado popularigi sian prop onon inter samideanoj prof esoroj kaj privatd ocentoj kaj dum
la sekvonta kongreso de T. E. K. A. en
1911 jaro gin ripeti. La sekvanta punkto de
la tagordo enhavis la demandon pri la bezono
kaj loko de êiujaraj kongresoi de T. E. K. A.
kaj oni unuvoee decidis., k_eia_kongresoj de
T . E. K. A. okazu êiujare kaj prefereble
samloke kaj samtempe kun la generalaj
esperantistaj kongresoj. La sekvanta kongreso de T. E. K. A. okazos do en Antverpeno dum la 7-a interpacia esperantista
kongreso en 1911 jaro. Car la S-t Etienne'a
grup o invitis la T. E. K. A-n arangi sian
kongreson en gia urbo, la kunsido decidis
kore danki la suprecititan grup on pro gia
afabla invito. Oni esprimis ·poste deziron,
ke T. E. K. A-anoj penu l afieble influi sur
la organizatoroj de êiujaraj naciaj someraj
kuracistaj ekskursoj al banlok oj, ke ili direktu,
se cçle, tiujn ekskursojn en lokoj n en êirkauaj o de êiujara internacia esperantista
kongreso. Poste d-ro Rosenberg (Berlin)
prezentis sian belan artikol on sub titolo:
,,Der Internationalismus in der Medizin und
!:speranto", kiu aperis en Jurnalo ,.Sociale
Hygiene u. Medizin" (1910 Nr. 19). La
êeestantaro kore dankis la autoron pro lia
laboro, kiu sendube bone propa gandos nian
ideon inter gis nun ankorau ne esperantistigitaj kol egoj.
La tria labora kunsido okazis la 2-an
de augusto je la 5 h. p. t. m. Alveninta
d-ro R6bin (el Varsovio ) havis la prelegon
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pri praktikaj profit oj de la Schmidt'z metod o por diagaozado de intestaj mal ·anoj.
Sekvis tre ,·iva kaj interesa dish .ado. en
kiu pan 1prenis prof: Dor, pri\'a:J cento
t ckKaban, ,. , .\\osk vo), d-io Kr ik nz
holm) kaj Rosenberg (Berlin ), n"'ima la
nunajn met, dojn de diag_!lozad (la rektoskopion. la fizikaj n kaj hemiajn met doj n
k. t. p.). Oum restinta tempo de 1rnns:d oni
grave pridisk u tis propon ojn, k ncernantajn
pliperfektigo n de organizado de nia centra
komitato. Dr. R6bin (el Varsc \'io) pr( ponis
di,·idi la laboro n de sekretari en kelkaj
part j, êar pro la rapida dis,· \ ,.: de la
as, cio la korespondado farigis tiel vasta,
ke g-i superas la fortojn de unu ptr5 no.
Oni decidis dividi la sekretarian labo..- n en
kelkaj partoj kaj starigi komence "" ar f..,rnjn,
el kiuj êiu havos sian g,·idam on. Dume
necesaj estas jenaj fakoj:

1. fako por banlokoj
2. ,,
" univ ersitatoj
3. ,,
,, gazetaro
4.
,, ekskurs oj.
El êeestantoj d-ro Chybcz:n. 1-., esprimis
la deziron gvidi unu el la u;iraJ fakoj kaj
kunveno danke akceptis lian proponon . Krom
tio oni decidis tro vi anh raû tri fervoraj n
kolegojn, kiuj prenus sur sin la taskon de
gvi dantoj de aliaj fakoj.
Kvaran laboran kunsid n. kiu okazis la
3-an de aiigust o ( de 9 h. matene gis preskafi l h. p. t. m.) pler1igis tute diskutado
pri la grava afero de nia vficia la organo
por estonta jaro. La prezidanto tralegis la
kondiê ojn de la reda:,,, ro de "V . de K.",
d-ro ,\\ikolajski kaj ç, t rre longa kaj viva
diskutado. en
panup renis êiuj êeestantoj. oni decidis meti al d-ro M. kontraukondiêojn.
Prof. D r sciigis la kunvenon, ke d-ro
1\\., pro multaj siaj aliaj okupoj, bedai"1rinde
neniel P' n ..s de la komenco de 1911 jaro
plenumadi laboron, kunigitan kun ofico de
kasist de T. E. K. A. La kunveno decidis
peti d-ron M. resti, kontraue, se li persistus
en sia deziro, propon i kiel kasiston por la
1911 jaro d-ron Chybczynski, espriminte al
d-ron M. grandan bedauron pro lia eksigo
kaj dankon pro gravaj gisnunaj servoj por
nia asocio.
Poste oni decidis starigi specialan komision por organizado de nia organo, en
kiun eniris: prof. Dor kaj kolegoj Chybczynski, Hagen, Kabanov, Krikortz, R6bin (el
Varsovio ) kaj Rosenberg. Sekvis la legado
de la sekretaria raporto pri la nuna stato
de T. E. K. A. Fine lau la propono de
d-ro Chybczynski oni decidis danki êiujq

r
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banl0kajn . repr eze1itantojn de T. E. K. A.
kaj delegitojn de U. E. A. por ilia afabla
helpo en la arango de postk ongresa ekskurso. La saman tago n tuj post la fermo de
la kongreso de T. E. K. A. okazis ekskurso
al najbara banloko Worishofen. Konklude
ni povas - kun gran da plezuro konstati, ke
la unua speciala kongreso de T. E. K. A.
en Augsburgo bo ne sukcesis, êar gi faris
grandan impreso n sur aliaj esperantistoj kaj
1as is agrab lan rememoron êe part opreni n-
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toj dank' al la fakto, ke por gi spec iale
alveturis ACigsburgon tre fervoroj kaj agemaj T. E. K. A-noj el tre malproksirnaj
landoj (ekz. d-ro Krikortz el Stockho1m)
kaj ke dum kunvenoj, kiuj daur is ordinare
3- 4 horojn, oni bone laboris kaj vive pridiskutis plej gravajn aferojn de nia aso cio,
kies bona organ izado influos gian ankorau
pli rapidan kreskadon.
Berlin, 11. VIII. 1910.
D-ro L. Chybczyllski .

Internacia enketo pri mortpuno.
Francujo.

25.
(Originalo franca).
Respond
o je l a demandaro
pri
m or t p u n o, verk ita de d - r o B os, sekretario-kasisto de la II. internacia kongreso
medicina, okazinta en Florenco 1869.
1. de man do. êu Vi a pro bas la mortpunon el la kuracista vidpunkto kaj speciale,
êu Vi opinias, ke la prirespondebleco de la
krimulo povas esti en êiu kazo tute certe
deter minita?
Mi konfesas, ke mi ne komprenas bone
en tiu êi demando la espr imon ,,el la vidpunkto kura cista ".
La mortpun o en si mem estas prob lemo
filozofia, socia, juroscienca kaj oni devas
gin trakti de la vidpunkto de filozofo, statisto, j uristo.
Mi estas nek stat isto nek juristo, sed
opin ias min iom filozofon, kiel faras cetere
êiuj kaj mi estas decide partiano de mortpuno. Mi eê pensas, ke oni aplikas mortpunon tro malofte, nome nur kontr au mortigistoj.
.
La deklaranfaj sin kontrau mortpuno
(kaj ili estas multaj) estas, generale, poetoj
kaj homoj impresigemaj, kiuj kompatas la
friponojn (mortigistojn kaj apasojn) , kiuj
tamen, alipar}e, havas neniun !armon por
la viktimoj. Ciuj êi filantropoj, kruelaj por
la bonul oj, mildaj por la malbonuloj, rezervas tutan sian kompaton por mortigistoj.
Neniom da kompato restas plu por la viktimoj. Ili similas tiujn maljunajn fraulinojn,
kiuj oferdonus la feliêon de la tuta h omaro
por la feliêo de ilia kato au de ilia favorata
hund eto.
Tiuj sent imentalaj personoj estas tute
simple dang ero sociala tiel sa me, kiel iliaj
protektatoj, apasoj.

Ilia granda arg umento estas, ke la vivo
homa estas sankta kaj la socio ne hav as
la r?jton mortigi. Jen estas grandega malsagajo, kiu êirkauk 1;_1
ras la stratojn, kiel aliaj
sentimentalaj stultajoj, kiujn admiras se nsaguloj.
Kaj êu la mortigisto, siaflanke, havas
la rajton mortigi? Ne, sed li gin prenas.
La socio faru la sa mon. Se gi ne havas la
rajton mortigi (kion mi kontestas kaj kion
la kontrauuloj de mortpuno neniel asertas
en la kazo de milito), gi pre nu tiun rajton
kaj forigu la mortigiston, kiel li estas foriginta sian viktimon.
Sendube, la vivo homa estas sankta,
sed sankta kaj netusebla estas nur la vivo
de la homo honesta, de la civitano, utila
al la socio. Pri la vivo de iu malestiminda
mortigisto, gi ne valoras eê la snuron por
lin pendigi. Kaj atentu ! la samaj personoj
komp atemaj, kiuj ploras pro la sorto de la
fri pono, mortiginta sian pat ron kaj patri non
por gajni kelkajn moneretojn, ne hezitas eê
unu momenton elsendi al morto centmilojn
da homoj honesta j. La tuta diferenco estas,
ke la homoj honestaj, farintaj nenian malbonon, estas mortigataj en milito kaj la
mortigistoj, meritintaj centfoje ilian sorton,
estas mortigataj per la mano de ekzekutisto.
Oni kontentigas glori la morton de la homoj honestaj, seq oni priploras la morton
de la bedaur indaj krimuloj. Oni versas
larmojn pro la sorto de 30 au 40 krimuloj,
gilotinitaj au pendigitaj, dum oni laudegas
la sorton de centmil pereintaj sur la kampo
de la honoro.
Konklude: la vivo de la mortigisto estas
sa nkta, sed la vivo de la honesta viro ne
estas sankta. Jen la konsekvenco pere iga
de tiu êi ne gustloka sentimenta leco, kiu,
bedauri nde, nask ig:is êe ni en Francujo en
la XVIII-a jarcento kaj kiu iom post iom
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kreskis kaj plibeligadis gis nuna tempo. 1
Oni estas kruela por la homoj honestaj,
elsendante ilin al la -morto po grandegaj
amasoj, pro iu miskompreno diplomatia, pro
iü afero, pri kiu kelkfoje la ambaü kon~
traumilitantaj par tioj neniom komprenas, pro
unu ,,jes" au pro unu ,,ne"; sed oni rezer~
vas la tutan sian kompaton por la malnoblâ
kanajlo, kiu mortigas sian patron, dezirante
pli baldau heredi post li, au por la band ito,
kiu mortigas pasanton, volante steli al li
cent grosojn.
En Francujo tiu êi bela sentimentaleco
finigis en la XVIII-a jarcento per gilotino
kaj teruro. Ni ne forgesu, ke Robespierre
kaj Marat estis homoj kompatemaj. En la
XIX-a jarcento tiu êi bela sentimentaleco
finigis per komuno kaj brula de Parizo. Plejparto de la komuno ne farus ion malbonan
eê al la musa. En la XX-a jarcento gi finigos ankorau pli malbone.
Mi demandas , kian perdon pavas fari
al la nacio de 30 au 40 milio12oi,se oni pereigas êiujare 30 au 40 ekzistajojn de mortigistoj.
Ne sole en tio estas neniu perdo, sed
evidenta utilo. Oni estas almenau certa, ke
tiuj 30 au 40 individuoj ne rekomencos iliajn
farojn ; mortpun o alportas tiun êi grandan
utilon, ke gi eliminas certe la dangerajn
elemeptojn, malamikajn al la socio.
Oi taras bonegan selekton praktikan,
forigante ne sole la nuntempajn krimulojn,
sed ankau la estontajn krimulojn, kiuj povus
naskigi de la nuntempaj.
Oni kontraüdira s al tio, ke mortpuno
estas neriparebla kaj ke oni pa vas erarigi.
Tiu êi kontraudiro estas infana; same, kiel
mortpunon, oni ne riparas la dudek jarojn
da punlaboro nemeritita kaj oni eraras tiom
malofte (precipe nuntempe, kiam la akuzito
estas êirkauigita per mil garantioj), ke unu
au du eraroj en tuta jarcento ne povas
kontraupe zi la utilon socialan de mortpuno,
kiu prezentas êiujn kvalitojn de la puno
certa, definitiva, bonfaranta, êar gi eliminas
definitive la krimulojn, de la puno ekonomia
(oni kalkulu, kiom kostas al la socio la
vivteno de unu mortigisto 20-jara, kiu estos
gia sargo ankorau dum 40 au 50 jaroj) kaj
antau êio de la puno, malebliganta la recidivon.
Tial êiuj filozofoj, au pli malpli êiuj,
estis partianoj de mortpun o kaj, por citi
nur la filozofojn de la XVIII-a jarcento,
Voltaire, J. J. Rousseau, Diderot k. a. ne
kontrau starigis kontrau mortpuno, sed nur
kontrau gia misuzo, ekzemple al malgrandaj
steloj. Ordinare oni citas la famekonatan
Beccaria, kiel kontrauulon de mortpuno.

Efektive Beccaria ne allasas mortpunon;
esceptante du kazojn.
,.,La morto -- li diras - de certa .civi-.
tano povas esti necesa nur pro du mohvoJ:
La unu el ili estas, kiam la civitario, eê
senigita je libereco, posedas ankorau tiajn
dlatojn, tian pot encon. ke lia ekzisto pavas
kaüzi dangeran ribelon kontrau la stari~i~a
forma de regad o. La mono de certa c1v1~
tano farigas do necesa, kiam la nacio reakiras au perdas la liberecon au en la tempo
de anarhio , êar tiam la malordoj mem okupas la lokon de legoj.
,,Tamen, dum trankvila regado de legoj,
sub la formo de la stato. konsemita per la
voêoj de la nacio, bone defendita interne
kaj ekstere per la forto kaj per la opini?,
batalilo eble pli efika, ol la forto mem, k1e
la komanè o estas en la manoj de vera regnestro, kie riêaj oj povas aêeti plezurojn,
sed ne autoritaton, mi ne vidas le necesecon
pereigi iun civitanon, escepte se lia morto
estus la sala freno, por malhelpi al aliaj
civitanoj plenumi deliktojn kaj tio êi estas
la dua motiva, kiu povas mortpunon igi
justa kaj necesa 1)".
Bentham, la êefa kontrauulo de mortpuno havas la saman opinion, kiel Beccaria:
,,Estas nur unu kazo, en kiu mortpuno estus
pravigebla pro neceseco, nome la kazo de
la perfido al la stato au de ribelo kaj nur
en certaj cirkonstancoj, t. e. kiam la afero
koncernus la partioêefon, en kies sango oni
estingas la prin cipon de iu partio , au se
oni poVLtStimi, Jau la inklino, tre disvastigita
en la popolo, ke la malliberigo ne estas
certa rimedo de antauga rdo, ke la gardistoj,
delogitaj au kunkulpaj, faciligos forkuron
1) ,,La morte di un cittadino non pu6 credersi
nec essaria che per due motivi. Il primo, quando,
anche privo di liberta, egli abbia ancora tali relazioni e tal potenza, che interes si la sic urezza della
naz ione, quando la sua esistenza possa produzze
una rivoluzione pericolosa nel!a forma di governo
stabilita. La morte di qualche cittadino divien dunque necessaria, quando la nazione ricuper a o perde
la sua liberta , o nel tempo dell' anarchia, quando
i disordini ste ss i tengono luogo di leggi.
. Ma, duran te il tranquillo regno delle leggi,
in una forma di governo per la quale i voti della
nazione sieno riunit i, ben munita al di fuori e al di
dentro dalla forza, e da lla opinione, forse pi u efficace della forza medesi ma, dove il comando non
e che presso il vero sovrano, dove la richezze
comprano piaceri e non autorita, io non vE>g
go
necess ita a lcuna di distruggere un cittadino, se non
quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno
per distogliere gli altri da ! commettere delitti, secondo motivo per cui puo credersi giusta e necessaria la pena di morte."
Beccaria, Dei delitti e delle pene , § XVI., pago
64 eldono de Casin', Paris 1876.
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de la malliberulo au ke oni enrompigos
perforte en la malliberejon ~)".
Finfine Beccaria kaj Bentham allasas
mortpunon, kiel justigitan, nur por la deliktoj politikaj kaj gus te por ti uj deliktoj oni
firigis mortpunon en certaj landoj, nome
en Francujo, kio sufiêe pruvas, ke inter
kontraüuloj de tiu êi puno ekzistas malmulte
da konsento.
Beccaria kaj Bentham estas tie êi pravaj.
Se oni devas konservi tiun êi punon, antai:i
êio gi devas esti aplikata en aferoj politikaj. La mortigo restas êiam mortigo, sen
diferenco, êu gi estas plenumita sur strato
kontrai:i statestro, por lin anstatai:iigi per
alia persono, êu en dormoêambro de maljuna virino, por sin êirkai:isteli kaj aliflanke
la sekvoj de politikaj atencoj estas multe
pli malutilaj, ol la sekvoj de la krimo, plemunita kontrai:i privataj personoj.
Plej forta argumenta, kiun oni citas
kontrai:i mortpuno, estas, ke ,,mortpuno ne
estas konvertebla en profiton ; gi tute ne
donas perdokompenson al la partio, al kiu
gi faris malutilon; gi eê detruas la fonton
de tia kompenso; la delikvento povus per
sia laboro ripari unu parton de la malbono,
kiun li faris; lia morto nenion riparas 3 )".
Jes, tre bone, sed la kondamnito al
punlaboro nenion au preskai:i nenion faras
(êiuj scias tion), li ne gajnas eê por sia
propra vivteno, tiel, ke al la perdo, kiun
suferis la viktimo, alvenas ankorai:i la perdo
de_Ja stato, kiu devas lin nutri. Valoras pli
neniigi lin senprokraste; tiam oni ankorai:i
ion gajnas.
La justigo do de mortpuno de la vidpunkto filozofia kaj socia prezentas al mi
neniun dubon. Gi estas tute simple ago de
legitima defendo.
Kio koncernas la vidpunkton kuracistan,
mi pensas, ke tie êi temas pri la maniera,
en kiu oni plenumas tiun êi punon. Kaj tie
êi mi faras êiujn miajn rezervojn.
La elimino de la individuo el la socio
devas esti rapida, sendolora, mehanika kaj
kiel eble nekonsciata de tiu, kiu al gi estas
submetata .
Bedaürinde, la formalaJoj, kiujn postulas
la juga procedo, kontraüstarigas tie êi, por
tari pli kruela la efektivigon de la verdikto.
Estas necese, ke la kulpulo estu avertita,
ke oni legu antai:i li la kondamnon, dum
A

•) Bentham, Théorie des peines et récompenses, I, 272, ouvrage extrait des manuscrits de M.
Jérémie Bentham, par Et. Dumont, 3-e édition, Paris,
Bossange, 1826.
") Bentham, Théorie des peines et récompenses, I, 255.
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estus tiel simple neniigi lin en la momento,
kiarn li tion majpleje atendas, sen iu ajn
pornpo, sen cerernonioj abomenindaj.
Povus esti aplikata anestezio, iu veneno,
efikanta fulmorapide, kiu metus la finon al
la ekzisto de la krimulo. Sed la juga proceduro gin ne volas. Tio êi similus· kvalifikitan krimon de v e ne n mort i go, kvazai:i
êiuj eblaj manieroj de forigado de la krimulo
ne similus, kiel du gutoj de akvo, krimmortigon.
Fine la juga proceduro en certaj landoj
volas, ke ekzekuto estu publika, pro la vana
preteksto, ke gi tiarnaniere estas sankciata
de la popolamaso (dekduo da alestantoj
honoraj estas aprobo pli valora, ol la alesto
de la publiko) kaj ke gi servas por ekzemplo
sava Jkio neniam estis elmontrita). La formalajoj de la proceduro, la publikeco, êio
kunagas por pligrandigi la kruelecon de
la ekzekuto.
Tamen ni forlasu jam la barojn, kiujn
metas la juga proceduro al la realigo de la
morto rapida, dolêa kaj nekonsciata, kian
ni <levas serêi por la detruado de mortigistoj kaj ni rigardu tion, kion oni nuntempe
praktikas.
La kvar manieroj plej disvastigitaj por
apliki rnorton estas: rnortpafado, gilotino,
pendigo kaj elektrokucio.
La pafado estas vere tro necerta; tion
pruvas la cirkonstanco, ke la sergento, kiu
komandas la duonroton de ekzeku\ado, havas êiarn en rezervo sian pafon, el pafilo
au revolvero, por finmortigi la ekzekutaton.
Tiun manieron oni devas rezervi por la
tempo de milito, kiam ne estus oportune
portadi kun si aliajn instrumentojn de
ekzekuto.
Gilotino estis progreso kompare kun
la senkapigado per hakilo aü glavo, des pli
kompare kun dissir.?do kaj la rado, tamen
gi estas operacio hirurgia repu~anta, dum
kiu la sango fluas tre abunde. Gi ne estas
ankai:i eltrovaio de la doktoroAGuillotin, kies
nomon gi portas , sed de la hirurgo Louis.
Krom la terura spektaklo de tia buêado
la fiziologoj riproêos êiam al gilotino, ke gi
kontentigas apartigi la trunkon de la kapo,
ne turnante sin rekte al la sidejo de la
konscio, al la sensori wn commune, al la cerbo,
kie finigas êiuj sentoj de vido, aüdo, gllsto,
flaro, palpo. Tiu êi organo esenca de la
rnio restas netusita êe la senkapigo, êu gi
estas plenumata per gilotino, êu per hakilo
kaj kiel longe restas sufiêe da sango en la
cerbo, la individuo kapablas senti kaj tiu
êi momento de mernkonscio, eê se gi estus
tiel rapida, kiel fulmo, sajnas al la kondamnito jarcento.
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Gilotino kaj ankau fiu alia speco de
senkapigo devas esti forjetita, kiel barbara
kaj necerta koncerne neniigon de la sensorium commune.

En antikvaj statoj pastraraj ekzistis unu
speco de ekzekuto, rezervata por patromortigistoj, kiu sajnis pli barbara, ol senkapiko kaj kiu gustadire estis malpli barbara;
gi estis la mazzolata.
Oni alkondukis sur esafodon la kondamniton kun êirkaukolo fera, de kiu pendis
longa êeneto, trapasigita tra la ringo,
fiksita al la planko de la esafodo. Al la
donita signala la helpisto de la ekzekutisto
tiris forte la êeneton; la kapo de la ekzekutato est is fiksata sur la planko apud la
ringo kaj la ekzekutisto, armita per grandega
bulo de plomba sur longa fleksebla bastono,
frakasis al li la kranion per unu sola ekbato.
La lezio estis direktata rekfe al la cerbo
kaj la morto estis ankorai:i pli rapida, ol
per gilotino. Sed la ma z z o I a ta postulis
tro da aparatoj, tro da interveno de la ekzekutisto, tro da cerbo dissprucigita, por ke
gi estu iam denove enkondukita en modernaj tempoj, en kiuj oni postulas pli da precizeco kaj pli da dececo en la plenumado
de mortpuno.
La ma z z o I a ta respondas pli malpli
al la maniera de la buêado de bestoj kun
helpo de la kasko leda, perforita per truo,
en kiun penetras najlo, kiu post ekfrapo
per martela, eê malpeza, atingas la centron
de la cerbo. Tiu êi maniero de mortigado
estas pli rapida, malpli repusanta, ol gilotino
kaj la bestoj, destinitaj por la buêejo, estas
pli bone traktataj, ol homoj.
Pençlingo estas multe preferinda al gilotino. Gi ne kai:izas sangelverson, gi ne
kripligas la kadavron, sed gi havas la neoportunecon, ke gi iam maltrafas sian celon.
La snuro dissirigas kaj oni devas rekomenci, la snurmaso haltas sub la mentono
kaj la asfiksio estas nekompleta, la falo de
la korpo en la malplenon ne estis sufiêe
forta, por rompi la vertebraran kolonon kaj
interrompi la nervan drk uladon inter la
cerbo kaj la medulo spinala. Fine, kiel êe
gilotino, la centro de la mio konscia ne esta s
rekte detruata. Ni povas facile fari al si la
ideon pri la suferoj moralaj kaj fizikaj, kiujn
elportas la malbone pendigita.
La garoto (g a rote v i !), uzata en Hispanu jo, prezentus kelk~jn superecojn kompare kun pend igado. Gi maltrafus pli malofte sian celon, tamen malgrau la rapideco,
donata al la sraubo, kiu kunpremas la êirkai:ikolon feran, restas ankorai:i tro longa
tempo, kvankam gi estus sufiêe mallonga,
inter la ekfunkciigo de la aparato kaj la
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kompleta dispremo de la karno sur la kolo
kaj de la kolono vertebrara. La garoto
havas ankau la neoportunecon, ke gi lezias
la kolon de la ekzekutito.
Ekzistas tamen unu rimedo, uzata en
Unuigitaj Statoj de Ameriko, mLlte pli konvena, ol gilotino kaj pendingo, nome elektrokucio.
Komence oni spertis kelkajn ~a lagrablaJojn. La elementoj estis nesufiêaj, la kuntuso nesufiêe senpera kaj vasta. Sed nun
oni uzas la bateriojn, kiuj mortigus kvar
bovojn, ne nur unu homon kaj oni pli bone
scias apliki senpere la aparato n. La individuo estas fulmofrapita kaj se oni daurigas
la elektran fluon dum kelkaj minutoj, oni
estas certa, ke la ekzekutito mortis.
Tiu êi morto en unu momento au preskau en_unu momento estas la plej bona
eltrovajo por rapida ekzekuto de konda mnitoj.
Do elektrokucio devus esti la preferata
rimedo gis la tempo, kiam io pli bona_estos
eltrovita. kio sajnas al mi malfacila. Car la
idealo estus, se oni povus mortigi la kondamniton en unu momento, sen doloro kaj
sen I i a s ci o.
Do gilotino kaj pendingo devas esti
anstatauigataj per elektrokucio, kiu estas
pli rapida, pli pura kaj aplikata rekk al la
sistemo nervara .
Nun mi vena~ al la dua parto de la
unua demanda: ,,Cu Vi op inia s, ke la
prirespondebleco
de la krimulo
povas esti en êiu kazo tute cer te
determinita?"
Mi respondas tuj, ke tiu êi fama prirespondebleco de la krimulo povas esti
determinita en neniu kazo.
Mi neniam kornprenis bone tiun demandon, prezentatan de la tribunalo al la juga
kuracisto. Oni volas sendube, ke la kuracisto eldiru, êu la individuo estas freneza
au ne. Tamen êiu krimulo estas freneza en
la momenlo, kiam li plenumas krimon.
Por mi tio êi neniel estas motivo, por
lin malkondamni. Kiam iu hundo estas rabia,
vi gin mortbatas, ne demandan te, êu li estas
priresp ondebla au ne. Vi devas fari la samon al la krimulo freneza au nefreneza.
Kio koncernas tiun êi faman demandon
pri respondebleco, gi estas tute simpla.
Por ke ekzistu respondebleco, devas
ekzisti libera volo, libera elektado. Jen do
libera volo ne ekzistas kaj ne sole gi ne
ekzistas, sed gi ne povas ekzisti simple pro
tio, êar sen kauzo ne ekzistas rezultato kaj
êar êio estas absolute determinita en universo, egale la mo,•o de la tero êirkau la
suno, kiel la plej malgranda faro homa.
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Pri la memvolaj faroj homaj, estas himero credi ilin liberaj kaj estas êiam ripetinda la aksiomo de Spinoza : Se ni konus
la senfinan êenon, kiu kunligas la motivojn
de niaj faroj, ni ekkonus , ke ili ne estas
liberaj .
De la vidpunkto filozofia prirespondebleco estas neebla.
Do oni volis trovi la prirespondeblecon
j u ri di kan.
Mi komprenas gin ankorai:i malpli. Se
estas prirespondebleco
juridika , la jugisto
mem gin apliku kaj ne demandu la kuraciston jugan, kiu povas nur al li respondi:
Pri respondebleco,
gi tute ne ekzis tas.
S-r.o prof. Gilbert-Ballet havis la kuragon
s)n levi, en la kongreso de psihiatroj en
Genevo, kontrai:i la praktiko de la jugisto
demandi la jugan kuraciston, êu la akuzifo
estas kapabla priresp ondi siajn farojn.
Tiu êi demanda estas ekster limoj de la
kornpetenteco de la kuracisto kaj mi ripetas:
respondebleco ne ekzistas.
Tamen êu el tio, ke ne ekz·stas respondebleco, sekvas, ke la krirnuloj devas esti
nepunataj. Tute ne. Kiarn do ni flankelasos
êiujn êi filozofiojn spiritualistajn pri libera
volo, libera animo , responda kapableco de
la individuo, por resti en tiu rilato sur fundamento reala de faktoj?
Se oni gin volas tiel norni, estas unu
respondeco, nome la devo de ekzakta kornpenso de la perdo, kai:izita de la delikvento
al la socio kaj al la individuo. Kaj oni~ ne
kredu, ke tio êi estas rnalrnulte valora. Ciuj
elspezoj, okazigitaj de la krimuloj, devas
esti reenspezitaj kaj abunde reenspezitaj per
kosto de la krirnuloj rnem. Salajro de la
gendarmoj kaj de la polico , honorarioj de
la jugistoj, tagokost oj de la malliberejo,
ktp ., ktp., jen la perdoj de la socio. Kaj por
la viktimoj venas en la kalkulon la perdoj,
estantaj kaj estontaj, kai:izitaj al ili mern, al
iliaj infanoj, al llia farn 'lio. La krimo devas
pagi la detruitajon de la krirno.
I<iam homo estas mortigita, êar la vivo
havas prezon netakseblan, gi devas esti
repagita per la vivo de la mortiginto. Kaj
nome, ne por timigi aliajn, ne por starigi
ekzemplon, ne por turmenti la kulpulon, ~ed
simple por ke li denove ne rekomencu. Car
same, kiel tiu, kiu drinkis , ankau drinkos,
tiet tiu, kiu mortigis, ankai:i mortigos. Kaj
la himeroj pri rehonorigo , re naskigo , estas
bonaj nur en romanoj.
Estas nur unu puno, kiu forigas la kontinuadon de la krimo, nome la morto de la
krimulo kaj verdire gi estas la sola puno,
kiun la krimulo timas, la sola puno vere
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efikanta, la sola, foriganta la krimon estontan kune kun la krimulo.
Kaj oni ne diru, ke mortpuno povas esti
anstatai:iigita per gismorta enêeligo.
Antai:i ol mi ekstudis medicinon, mi komencis studadon de legosc ienco. Mi trovis
tiun êi studon tiel seka, tiel enuiga, ke mi
pasigis la tutan liberan tempon, vizitante la
debatojn de la asizjugantaro.
Mi akiris la
konvinkon, ke la rnortigistoj tirnas ekskluzive unu aferon: la morton.
En la solena momento, kiam la tribunalo,
reveninte en la êambregon, eldiris la punon
de mallibereja laboro dum la tuta vivo,
kiun punon oni volus substitui al mortpuno,
la vizago de la mortigisto gojradiis;
oni
sentis, ke la gojo êe li ne povas esti regata. Kial? Tial, ke la kondamnito al tuta
vivo konservis êiam la esperon, êu de amnestio post certa nornbro da jaroj sur galeroj, êu precipe de forkuro.
Kaj tiu êi
espero ne estas vana, êar êiujare la kondamnitoj forkuras el la kolonioj punaj. Estas
eê kondamnitoj, kiuj forkuradis gis kvar kaj
kvin fojoj.
Mi transiras al la dua demanda.
Il. êu ne estas
al Vi konataj
fakt o j, k e I a auto psi o p ru vis en I a
cerbo
de la ekzekutito
evidentajn
sangojn?
Mi ne havas por aldoni faktojn, pers9ne
observitajn. Estas evidente, ke estas almenau tiom da kazoj, en kiuj oni trovis leiiojn
cerbajn, kiom da kazoj, en kiuj tute nenio
estis trovita.
Kion tio êi pruvas? Ke la patologia anatomio de la krimo estas ankorai:i en infanago. Vi trovos la samajn leziojn êe krimuloj kaj êe la homo honesta kaj alifoje vi
trovos nenion: Kion konkludi, se ne tion,
ke ne ankorau alvenis la momento, por
bazi la diagnozadon
de la · krimo sur la
lezioj cerbaj.
Se, ekzemple, la signoj de la krimulonaskita estus êiam la samaj, êiam skribitaj
per evide ntaj literoj s o I e sur la krimuloj,
se, en unu vorto d rite, ekz istus signoj patognomaj de la krim o, kiel ili ekzistas pri
pnei:imonio, tifa febro ktp., oni ne povus
heziti.
La krimulo - naskita devus esti neniigita jam an tau , ol li plenumis la unuan krimon. Estus en tio bona faro. Tamen ni
estas ankoraû malproksimaj rie tia precizeco
kaj êar la lezi oj cerbaj, malkasantaj la krimon, povas manki êe krimuloj kaj eê esti
observata j êe homoj honesta j, oni neniel
povas bazi la diagnozon de la krimo sur
la lezioj cerbaj.
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L a tri a d e m a n d o. C i t li a 1i a j n
motivojn
de kllracista
vidpunkto
p or a u k o n t r a u m o r t p li n o.
Mi kontentigos resumi la supre diritan
por mortpuno.
La lltiloj de till êi puno estas:
La e fi k e c o. La krimuloj ne povas rekomenci iliajn farojn. Ne ekzistas recidivo.
L a ce r te c o. Oni ne forkur as el la
morto, kiel el malliberejo.
La ra pi d e c o. La operacio estas farata
en unu momento.
La sen do I ore c o. Oni posedas tiajn
rimedojn de anesteziigo, · ke la individuo
pasas de la vivo al la morto sen sufero.
Male, la gismorta malliberigo estas pllno
multe pli kruela kaj la filantropoj, kiuj gin
proponas, estas barbaroj.
La e k on o mi o, kill he estas malsatinda en tiu êi tempo de la impostoj
dispremantaj.
La tuta elspezo konsistas en salajro de
llnll ekzekutisto kaj kosto de konservado
de la ekzekutaj instrumentoj, kelkaj miloj
da frankoj en komparo kun milionoj, kiujn
kostas gendarmoj, polico, malliberejoj, ekzilaj kolonioj kaj ilia multnombra personaro.
Fine mortpuno faras savan selekton, eliminante definitive la krimulojn el la socio.
Se Anglujo estas la lando, kie nuntempe
plej malmllltaj krimoj estas plenllmataj, gi
suldas gin probable al la granda purigo,
kiu tie estis farita kun krimllloj inter la
XVIII-a kaj XIX-a jarcento. Oni kalkulas la
nombron de pendigitoj dum tiu êi period o
de 70 gis 80 miloj.
Ne sole mortpuno estas bona rimedo
de selekto nuntempe, gi faras ankau selekton por estonteco, . eliminante la estontajn
generaciojn de la krimuloj, kiuj estlls povantaj naskigi el la krimuloj eJzeklltitaj.
La k var a de man do. C li a k or dig as kun la tasko kaj indeco de la
k u r a car t o, se k u ra c i s t o as i s ta s ê e
1a e k z e k ut ad o, p or k on s ta t i 1a m orton de la ekzekutito?
Ôi akordigas perfekte, êar kuracisto estas
la plej kompetenta persono por konstali la
morton.
Se iu ajn devas asisti êe la ekzekutado,
devas tion fari antau êio la kuracist o. Li
êeestas, por atenti, ke êiuj reguloj estu
observataj en la celo fari la ekzekuton plej
rapida kaj malplej doloriga kaj en lasta
vico por konstati la morton.
Li sole estas kompetenta, li sole devas
konstati la morton.
L a k v i n a d e m a n d o. ê u V i a p r ob as la proponon,
ke la kongreso
med i cina
eldiru
sian opi nion ci,

kontrai:i mort pun o b) kontrai:i
as istado de kurac i stoj êe ekzeku toj?
Mi tute malaprobas, ke la kongreso
eldiru sian opinion kontrau mortpuno, êar
tio êi ne koncernas gin.
Tamen mi forte apr obas, ke gi eldiru
sian opinion pri la maniero de ekzekutado,
por gin fari plej rapid a, malplej doloriga
kaj kiel eble plej deca.
Mi ne kornprenas ankau, ke la kongreso
povus esprimi sian opinion kontrau la êeestado do kuracistoj êe ekzekuto.
Estas ja profesia okupo de la kuracisto
la konstatado de morto. Ankau estas lia
tasko malpligrandigi la doloron. Neniu estas
pli kompetenta, ol li, en tiuj êi du kazoj
kaj se la jugisto , la protokolisto, la atestantoj estas necesaj, por skribi la akton pri
morto, la kuracisto estas tiom pli necesa,
por konstati la morton.
Au êu oni devas sin turni al la butikisto
antauurba por tiu celo?
La ses a demando. Aliaj_ri mark oj.
Kion mi povus aldoni al la jus dirita?
Nenion gravan kaj cetere eê tiu êi artikolo
estas ja m certe tro longa, kvankam gi nur
supraje ektusis la demandon .
Mi do resumas miajn rimarkojn en malmulte da vortoj.
Mi scias tre bone, ke, deklara nte min
partiano firma de mortpllno, mi aligas al
la partio de malplimulto, al la partio de
reakciuloj, de malprogresemaj, sed kiam oni
faris al si iun opinion argu mentitan post
longa meditado, oni gin ne sangas plu.
Cetere la argumentoj de la kontrauuloj de
tiu êi puno tute ne eksancelis miajn konvinkojn, kiuj datigas de pli, ol kvindek jaroj.
Kiom mi estimas kaj amas la honestan
homon, kiu estas utila al la socio, tiom mi
malestimas kaj malamas la homon malbonan,
kiu estas turrnento por la socio. Mi konservas mian tutan kompaton por honestaj
homoj malfeliêaj.
Ni havas en la manoj mirindan rimedon
de selekto, mortpunon, por elimini la mortigistojn, ni do neglektas nian devon de
homoj sociaj, se ni gin ne uzos.
Oum oni sendas al la morto milojn da
honestaj bomoj, la floron de la socio, estas
ridinde kompati. la • sorton de kelkaj mortigistoj, de la forjetajo, de la turmento de la
socio.
Ni do havu la kuragon helpi al la
selekto natura la, eliminante la elementojn,
absolute malbonajn.
L~ tendenco protegi kaj konservi êiujn
forfalajojn de la socio: tuberkulozulojn,
kretinojn, idiotojn, kriplujojn, dementiulojn,
alkoholistojn, malbonu lojn de êiu speco, mor-
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tigistojn ktp. estas filanlropio malgustloka
kaj pr aktikata kun malutilo al la homoj
malfeliêaj kun sanaj korpo kaj mento. Ni
okupu nin pri la lastaj, se ni volas plibonigi
la ras on en gia saneco korpa kaj morala.
Forigo do mortpuno neniam malplimultigis la mortigojn. Male, gi estis nur
kuragigo por la krimo kaj la plimulto de
malgrand aj stato j, al kiuj sajnis, ke ili devas
forigi mortpunon, estis devigita gin denove
enkonduki .
Kio koncernas la ses grandajn statojn
europajn , unu sola, ltalujo, opiniis, ke gi
devas forigi mortpunon. Jen do tiu êi lando
propor cie al sia logantaro kalkulas plej
multe da mortigistoj, eê pli, ol Rusujo. Jen
bela rezultato de filantropio.
Mortigistoj, kiuj havas la certecon , ke
ili vivos, kion ajn ili farus, êiam multigas
kaj honestaj homoj êiam pli nultnombr e
estas mortigataj.
La kuracistoj, kiuj êiam havis, kiel sian
celon, plibonigon materialan kaj mora\an de
la ras o, ne volos certe helpi al degene ro
materiala kaj morala de la raso, voêd onante
por la procedo, kiu sub ekstera sajno de
filantropio tendencas konservi plej zorge la
semon de mortigistoj kaj ilin multigi.

Finante, mi volas protesti kontrai:i la
akuzo pri krueleco, kiun la kontrauuloj de
rnortpuno sendube formulas kontrau giaj
partianoj.
Vere humanaj estas ne tiuj, kiuj sub
preteksto, ke la vivo estas sankta kaj netusebla, ne neniigas rnortigiston, sed lin
kondamnas al la vivo mizera de izoliteco
terura, kiu dauros multajn jarojn, do al la
puno, centfoje pli kruela, ol la mallonga
rnomento de la transira el vivo al rnorto.
Mortpuno estas puno, kiu preterpasas
kiel fulmo ; la izoliteco en la êelo rnallibereja
por la tuta vivo estas turmento, kiu dauras
longajn jarojn. Estas do pli hurnane neniigi
falmorapide la ekziston, ol gin plilongigi
en rnizera maniera; estas pli humane fini
per unu ekbato la vivon de la malestiminda
rnortigisto, ol lin torturi dum lia tuta vivo
kaj veraj filantropoj ne estas la kontrauuloj,
sed ni, la partianoj de mortpuno.
M a r s e i 11e, 22. marto 1910
52 Cours Lieutaud

D-ro Bos
sekrrdario-kasis to de la li. intemacia kongreso
medici11a,olwz inta en .Flnrenco en 1869.

Be:fe:raInterna medicino.
E v Ier:

Fruaj simptomojde tetano. (La
1910 ,z-ro 19). La sukceso

Semuin e Médicale

de specifika kuracado de tetano per kontrautoksinoj dependas antau êio de la frutempeco de ekkono de la malsano. Dum la
kunsido de la Berlina medicina societo de
la 2711V. kaj 41V. 1910 d-ro Evier, kiu mem
estis infektinta sin iam per tetano kaj
kuracadis dekdu tetanulojn, elkalkulis la
jenajn fruajn s imptomojn, kiuj, êar ilia rilato al la trauma estas malmulte signifa,
tre malofte atentigas je si la kuraciston.
Plej frue la malsanulo montras certan
maltrankvilecon kaj ernon d·e agado au -iom pli poste - de ripozado. Poste aperas tremo, deliro kaj eê halucinacioj. La
urinado estas rnalfacila kaj rnalrapida pro
la kontrak turo de la vezika sfinktero; okulmuskolaj spasmoj sekvigas kapturnig on, kiu
iafoje estas tiel forta, ke gi malhelpas al la
malsanulo levigi sur stuparon au faligas 1111
de lia sego. La êagrena esprimo de la vizago kontrastas ofte kun la humoro kaj nur
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multe pli poste oni observas sardonikan
ridon. La svitado odoras unue simile je
sima tero, poste je opio. lafoje ekzistas lokaj kongestoj kaj eê, komence ned olorigaj,
klonikaj spa,smoj de la ekstremitat oj, kiuj
farig2.s pli fortaj, kiam oni kunpremas la
okupitan ekstremitaton.
' Post iu tempo, sed êiam ne pli rnalbaldau, ol dek tagojn antau la apero de
trismo, ezofago - kaj laringospasm oj (la
lastaj prezentas iafoje karakteron koklusan)
rnalhelpas la glutadon. La okulsimptomoj
plifortigas: oni r~markas strabism on, senordon de la akomadacio kaj nesuprenleveblecon de la palpeb roj.
Tielaj estas la unuaj simptornoj de tetano, kiuj malgrau ilia nekonstante co estas
tre gravaj.
D-r o !. Oelib ter.
N o v a k kaj Ra n z e L Pri konstatado
de tuberkulbacilojen la placentode tuberkulozaj patrinoj, ( Wiener klin. Wochenschr ij l
1910 n-ro I 8) . Por konstati la oftecon de

ekzisto de tuberkulbaciloj en la placenta,
uzis la auto~oj la antiformino-metodon de
Uhlenhuth. Gis nun estis esploritaj ses pla-
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1. Br u d z iris k i. Pri la miksitainfekto
per morbilojkaj skarlatino. (Przeglqd pedia
tryczny 1910 vol. 1 kajero 1 ka} 2). La ai:itoro observis en la hospitalo Anna - Mario
en Lodi 12 kazojn de miksita infekto: 2
kazoj estis akceptitaj en la pavilonon de
skarlatino kun 2 eritemoj kunekzistantaj;
unu el ili farigis la fonto de infekto per
morbiloj · êe 6 malsanuloj; 4 malsanuloj estis akceptitaj en la stadio de inkubacio de
morbiloj . La diagnozo estis kelkfoje sufiêe
malfacila (êar makuloj de Koplik ne êiam
Airurgio.
aperadis sufiêe frue). La 2 eritemoj sin
E i se 1 s b erg (Wien). Al la unuflanka maskis kelkfoje reciproke. La malbona inresekco de piloro. ( Wiener !clin. Wochen- fluo de la unu malsano sur la alian ne poschrift 1910 n -rr1 2). Ra porto pri 12 kazoj vis êiam esti elmontrita; on i rimarkis la fede gastroenterostomio kun unuflanka resekco
bron pli longe dai:irantan, la deskvàp1igon
de la piloro. K va r el ili estas en la las ta de miksita tipo kaj tre lon gedaûra n. La afektempo efektivigitaj. Inter ok kazoj, antai:i pli cioj de la respi ra organo okazis pli ofte.
longa tempo operaciitaj, trovigas unu malJ. Ra c z y 11ski. Prï eliminado de hlosukcesa. Precipe interesa estas unu kazo,
ridoj
dum la skarlatino pura kaj komplikita.
en kiu la gastroenterostomio
restis sensu(Prze glqd pediatrycznj 1910 vol. 1 kajero 1
kcesa kaj la resekco de la piloro, 8 mona[w} 2). La ai:itoro studadis eliminadon de
tojn poste efektivigita, rezultigis kompletan
resanigon (konstateblan ankorai:i post 4 ¼ hloridoj Jau la metodo de Vohard-Salkovski en 5 kazoj de skarlatino de la komenco
jaroj).
Certe estas klar e, ke per êi tiu kom- gis la 30-a tago de la malsano, speciale
pleta elimino tiel generale êe kankro, kiel atentante nefrit on kaj dieton s~nhloridan.
precipe ankai:i êe malfermita . ulcero en la Lai:i Iiaj esploroj eliminado de hloridoj en
la skarlatino nek omplikita kaj eê en la karegiono de p iloro, estas akirebla pli bona
zoj,
komplikitaj kun febro longedaûra kaj
rezultato, ol per !~ simpla gostroenterostoalbuminurio,
sed sein perturboj klinikaj de
wio. Indiko kaj tehn iko estas pr ipa rolataj.
l~ renoj, ne estas modifita en klara maniero.
D- ro S6s.
Ce unu kazo de skarlatino, koinplikita per
nefrito, en 15-a tago hloridoj pliigas en la
Pediatrio.
proporcio de la malgrandigo de la febro,
eê
en la antai:itago de nefrito, sed malaltiW. S·c h o e n ai ch. Pri la malfrua adenopatio skarlatinoza (Pr zeglqd p ediatryc zny gas abru pte la trian tagon post la apero
de la simptomoj nefritaj, poste restas dum
1910, vol. 1 kajero 1 koj 2). Per tiu êi termino oni difinas lai:i Schick la inflam oj n 4 tagoj sur la sama nivelo, plialtigas subite,
por definitive malaltigi gis la nivelo, kiu
de la glandoj sur la kolo, aperantajn post
estis
antaü la nefrito.
la febra stadio de skarlatino kaj karakteriLa pezo de la kçrpo pligrandigis kaj
zatajn per sve lo, malmoligo, dolorsentemo
de la glandoj kaj per febra stato. La infla- maipligrandigis, kiam hloridoj malpliigis kaj
pliigis.
1110 aperas kelkfoje eê en la kazoj, en kiuj
La ai:itoro atr ibu as grandan va loron al
gi ekzistis jam dum la stadio febra. Estas
la
esplorado
de hloridoj en l;:i urino de insufiêe , proksima interrilato inter tiu êi adenopatio tardiva kaj nefrito skarlatinoza en fanoj dum skarlat ino.
K. L e w k o w i c z. Pri miliario skarlatia maniera , ke ili sekvos unu post alia kaj
plej ofte la nefrito sekvas baldai:i la adetinoza.( Pr zeglqcl p ediat1'ycz ny 1910 vol. 1. kajenopation ai:i ili aperas samtempe (14 kazoj).
ro 1 kaj 2). La veziketo j de la miliario
La aden ito kaj nefrito aperis en la kazoj
skarlatinoza enhavas Jau la citologiaj esplode ska rlatino, observitaj en la hospitalo
roj de la aûtoro la korpetojn blankajn nei:iAnna-Mario en Lodi, plej ofte dum la tria
trofilajn, t. e. puson, kaj nome de la kosemajno (47 nefritoj, 12 aden itoj el inter menco mem, sed neniom da sudoro (svito)
28, observitaj êe 281 infanoj, malsanaj je kaj ili havas nenian konekson kun la glanskarlatino ). La adenito, obse rvita plej mal- doj sudoralaj. La strukturo hist ologia de la
frue, okazis la 44-an tagon de la mals ano.
miliario skarlatino za respondas al la konLa konstato de la malfrua adenito ordonas
struo de la miliario ord inara, kiun kai:izas,
esploron de la urino.
lai:i Sabouraud, la stafilokokko ora, sed oni
centoj de tuberkulozaj patrinoj, el kiuj kvar
liveris pozitivan rezultaton. Kredeble la metodo signife plifaciligos pluajn esplorojn êe
konstatado de tuberkulbaciloj en la placento.
Jam la malgranda materialo rajtigas la konkludon, ke oni povas trovi tuberkulbacilojn
en la placenta pli ofte, o l gi estis supozebla lai:i la gisnunaj histologiaj esp loroj. La
esplormetodo estas ekzakte priskribata.
I J-1·0 S6s.
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nek mikroskopie
nek per kulturoj trovas · literaturo, la aiitoro priskribas
tri proprajn
tiun êi mikrobon en la veziketoj de la mi- kazojn,
koncernantajn
la polajn Judojn
liario skarlatinoza. Lewkowicz supozas, ke
(2 infm10j 1½ jaraj kaj 1 plenagulo 35-jara;
en la kondiêoj, sang:taj perla eritemo skar - la 3 infanoj de la lasta ne prezentas bluajn
latinoza, la mikroboj povas agi el distanc~
makulojn). La maloftecon de la bluaj maper siaj toksin oj kaj provoki aperon
kaJ kuloj êe infanoj en Europo pruvas la fakto,
multigon de la korpetoj de la puso, kvanke la cititaj 2 kazoj estis kolektitaj el inter
kam la agado hemotakt ika de la aganto
5,810 infanoj (3,000 sub 2 jaroj), observitaj
skarlatina estas ankau probabla.
en tiu rilato en la hospitalo Anna' - MaT. K o p e é. Pri la lipemio el dJgestoêe rio en L6di.
E. 1. Hi n d es. Esencokaj kuracadode
suêinfanoj.(P rzeglqcl p ediatryczny 1910 vol.
larinJospasmo
(Vraêebnaja Oazeta. 1910, n-ro
1 kajero 1 kaj 2). Kopeé esploris en 60 ob16) . Laringospasmo
prezent;is karakterizan
servoj ap~ron de lipemio post en~orbo _ de
v
o
êaperon,
kiu
konsistas
en tio, ke post
la ma gajoj de diversa komponajo Jau (a
lauta
enspiro
kun
siblo
la
glota
fendo mometod o optika de Schelbe, plue espions
mente
ferm
igas,
la
spirado
haltas,
la infano
aperon de lipemio en la kazoj de ost otob
luigas
kaj
iafoje
sekvas
konvulsioj.
Oni
mio, de infrakci o de ostoj kaj eksperim e nte
êe la kunikl oj post injektoj envejnaj de la renkontas la laring ospasmon dum malvarma
jartempo, ordinare êe tre malgrandaj infanoj,
sterilizita lakto. La lasta esploro montris,
pr ecipe se ilia nutrigado estas artefarita au
ke la lipemio êe la kunikloj estas tre paPlej
ofte
laringospasmo
estas
sema (êirkaüe 30 min.); êe suêinfanoj la li- miksa.
t.
n.
spasmofilio
(Heubner),
hipersigno
de
pemio dauras êirkaue 8 horojn kaj sin montras plej ev idente en 2-3 horoj post la ma~- taraksio (Baginski), tetanio k. s. malsanstatoj. Plue laringospasmo
sufiêe ofte estas
go. Tiu êi diferenco inter la fakto ekspenmenta kaj klinika klarigas sin per la pli la 1111uakaj plej frua signo de disvolviganta
rahito kaj de pligrandigita timus-glando, eê
daüra ensorbado de la graso en la intesto
kiam êiuj karakterizaj
signoj de tetanio,
de la suêinfano.
spasmofilio k. s. forestas. Tiu êi diverseco
B. K o r y b u t Da s z k i e w i c z. Pri de malsanoj, êe kiuj ekzistas laringospasmo,
pielitoj de la infanago. (Przeglqd pediatrypruvas, ke gi ne estas aparta malsanformo,
czny 1910 vol. 1 kajero 1 ka) 2). Daszkiesed nur simptomo de diversaj malsanoj. La
wic z, bazante sin sur 12- propraj obser voj ese nc o de lari ng ospasm o estas tr e malmulte
de pielito kaj la sperto autopsia en la infakonata kaj gian genezon oni atribuas jen al
nejo en Warszaw', kiel ankaû sur la donitala incito de la branêoj de la vaga nervo
JOj de la literaturo, donas ekza ktan studveren stomako au de la sentnervaj finigoj en
kon pri tiu êi afekcio, kiu tau lia opinio ne
la laringo kaj traî1eo, jen al tumoro , al deestas tiom malofta, kiel oni gin ordinare
soviginta I. vertebro, jen simple al histerio
supozas. Nur gia diagnozo estas malfacila
k. s. La kuracado
de
laringospasmo,
sen mikroskopia esploro de la urino. La
kompreneble,
estas konformigenda
al la
autoro ricevis plej bonan rezultaton
terakauzo: histerio, tumoroj, pligrandigo de la
pian, aplikante
ihtalbinon, poste salol'on,
timus-glando" k. t. p.
helmit ol'on, urotropinon kaj la akvojn alka Preterlasante
la kazojn de tiu êi katelecajn (Vichy, Celestins).
gorio, kiel maloftajn,
la autoro pli vaste
Aldono al la studo priparolas la kazojn, kiuj sendube okazas
S Kramsztyk.
pri la malsano de Barlow. (Przeglqd pedia- multe pli ofte kaj kiuj estas akompanataj de
tryczny 1910 vol. 1 kajero 1 ka) 2). Kramaliaj rahitsignoj au estas esprimo de spassztyk atentigas pri la~ donitajoj de patogemofilio au tetanio, viclebla au kasita. Tiu
nezo kaj la malfaci lajoj de diagnozo de la êi grupo de laringospasmo
trovas sin en
malsano de Barlow, insistante pri la valoro
rnalvasta dependeco de la salintersango en
de la dolorsentemo de la artikoj kaj de la la infana organismo kaj ,prezentas
rezultaesplorado per la radioj de Roentgen. La
ton de agado de kalcia hlorato sur la nerkazo de K., koncernanta 9-monat a n suêinvosistemon,
depende de gia pli au malpli
fanon, kun fotografaj oj de Roentgen, prenitaj
granda amasigo en la organismo.
Eksperi dum la malsano kaj p ost plibonigo, montras
mentoj de Forster kaj de Voit, montris, ke
klare , ke la afekcio de ostoj estas sufiêe
nutrado de bestoj per mangajo, enhavanta
obstina kaj diagnozebla frue per la roentgernalmulte da kalciaj saloj, plimalgrandigas
nografio.
la eksciteblecon de ilia nervsistemo kaj êe
W. Jas i n s k i. Pri bluaj t. n. mongo- tiaj bestoj oni neniam trovas spasmofiliajn
laj makuloj.(P rzeglqd pediatryczny {910 vol. aperojn. Finkelstein trovis, ke la ekscitebleco
1 kajero 1 ka) 2). Citinte la donitajojn el la de la êirkaua nervsistemo
rilate al la gal-
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vanfluo estas senpere dependa de la nutrad- 1
maniero de la infano. En 40-45 ° " da arte
nutrataj infanoj li trovis simptomojn de tetanio, kiuj tuj - plej malfrue post 24 horoj - malaperis, se la infanoj estis komencintaj nutr igadi per virinlakto. La samon
sekvigis anstatauigo de arta nutrado per
t. n. akva dieto au per farunaj dekuktoj
sen aldono de bov inlakto. En du kazoj, en
kiuj la spasmoj ct_elaring o estis j am forestintaj dum kelkaj tagoj, ili tuj renovigis post
unuaj porcioj de bovinlakto. Serêante la
kauzon de maluti leco de bovinJakto, F. trovis gin nek en kazeino nek en lakt osukero
au en laktograso, sed ekskluziMe en la laktosero, kiu enhavas la laktosalojn. Eê L.
Mendelsohn kaj Ph. Kuhn el !a kliniko de
Baginski, kiuj ne atribuas al la lakto tiel
grandan malutilecon, konftrmas tamen, ke
sufiêe oftc la tiel nomata ,,Kuhmilchentziehung" (forigo de bovin lakto) tuj forigas
la simptomojn de letanio kaj laringospasmon.
El la suprecititaj donita1oj Hindes konkludas, ke dum la kuracado de laringospasmo la nutrado per la mamo de la virino
cetere bedaur inde ne êiam atingebla kva nkam estas tre grava, ok upas tamen nur
duavican lokon kaj ke plej grave estas forigi bovinan lakton el la menuo de la infano.
Preterire la autoro ko nsilas eviti tiel ofte
uzatan êe raÎ1ituloj kalkan akvon, êar il i
generale kaj precipe dum la malvanna jartempo estas tre emaj al spasmoj, dum kalcio ankorau pligrandigas tiun êi emon. La
autoro kuracis
laringospasmon tau sia
konsidero de la afero kaj êiam sukcesplene.
La autoro priskribas du kazojn, kiel plej
karakteri zajn.
l. Lin. W. 10-monataga. Alportita de
fremda vi rino sen la patrino . Anamnezo nekonata. La 13/ IV. Pezo 1.600 (kredeble prcseraro, anstatau 9600 au 9400 - refer.);
êirkaüo de la kapo 48 cm., de la brusto sur
la nivelo de la n1ampinto_i44 cm.; alteco
74 cm.; granda rahita kapo; êiuj fontikuloj
malfermitaj ; suturoj disirint aj; krnniaj ostoj
sufiêe malm olaj; vazoj sur la frunto; rozariaj diki goj sur l a ripoj; ronda dorso; ne
sidas; dentoj malestas; hauto pura ; glandoj netrapalpeblaj; koro, pulmoj s~n sangoj; ventro granda, sen libera fluidajo; hepato êe la bordo nedifinebla ; ekskrementado kaj urinado normalaj. Oum plorado,
ekscitigado, vekigado la infano ekkrias, faras kelkajn mallongajn supra1ajn, siblajn enspirojn kaj tuj êesas spiradi ; gi bluigas, liaj
manetoj pugnoformigas, la tuta muskolaro
rigidigas, opistoto no aperas. Tia stato dau- /
ras 1-2 ~inutojn, sekvas vico da malgrandaj, suprajaj, mallautaJ spiroj kaj la infano
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revenas al stato normala. Oum la atakoj la
pupiloj ne reagas, la pulso plioftigas (gis
140- 150), iafoje nevola ekskrementado kaj
urinado. Nutrado: boligita lakto (180 X 5)
kun kalcia akvo. Kuracado : fosforo kun fisgraso, salaj banoj.
15 IV. Lar ingospasmaj atakoj tre oftaj.
Nulrado: bovinlakto forigita, avena dekok to
de Knorr sen lakto.
16- 17/ IV. Atakoj forestas.
19, IV. Neniom da atakoj. Pczo 9.400
gm. Oni rekomencis prenigi lakton sen kalk eca akvo .
23 IV. Pezo 9.350 gm. Laringo~pasmaj
atakoj revenis. Bovinlakto forigita.
24/IV. Laringosp asmo ne aperas.
27 ' IV. Sama stato. Pezo 9.370 gm.
1, v. Sen Iaringospasmoj, sed la infano
plimalgrandigas je la pezo (8860 gm.). Ekskrementado normala. Nutrado: krom avenaJo de Knorr buljono, biskvitoj, kiselo ') .
20 V. Pezo 9200 gm. Laringospasmo
malestas. Al la ·kutima dieto oni dufoje aldonis po 180,0 da bovin lakto.
21/ V. Laringospasmo renovigis - oft aj
kaj gravaj atakoj. Bovin lak~o for igita. . .
22/ V. Laringspasm o ph mal ofta kaJ ph
malmulte grava. La atakoj espr:migas nur
pcr mallauta ekkrio sen konvulsio.
28/ V. Prenita hejmen sen laringospasmo.
La dua kazo, citita de la autoro, diJerencas de la antaüa nur en tio, ke êe rahitulo oni havis aferon ne kun laringospasmo,
sed kun tetanio, kies simptomoj - de Erb,
de Trousseau kaj de Chwostek - aperadis
kaj malaperadis depende de uzado au_fo~metado de la bovinlakto . La detalan pnsknbon de tiu êi kazo mi preter'.asas.
La ambaü cititaj kazoj pru vas kun precizeco de eksperimento la grandegan valoron de la forigo de bovina lakto dum la
kuracado de laringospasmo. Kompreneble,
g;i Judas nur la rolon de sirnpto ma kurac ilo,
kiu ne liberigas la kuraciston de apltka dl)
cle fosforo, fisgraso, salaj banoj k. t. p. Sed
memorante, kiel ofte laringospasmo sola
estas mort kaüzo, oni komprenas, kiel grandvaloran servon oni okazigas al la raÎlilu loj ,
kuracante sukcese tiel gravan simptomon,
kiel laringospasmo. En êiuj siaj mult nombraj (precizan nombron la autoro ne citas)
kazoj la aütoro ne havis unu solan morto n
pro laringospa?mo: gi êiam estis sekvo de
aliaj komplikajoj, de diversaj akompanantaj
malsanoj. sed neniam sekvo de laringospasmo.
D-ro !. Oelibfer .
1) Kiselo estas rus:i acideta mang:ijo, farata
el avena faruno.
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Medicino sodala.
A, I. Si n g a r e v. Elspezoj

tigo dè l~kaj bu~etoj je . kont~ ~e .kresAk~
de lokaj 1111posto1estas la plèJ cefaJ pasoJ
por popola sur la vojo de sanigado de Rusujo.
saneco en la bugetoj lokaj kaj stataj . ( Et 1·aG. Kl'r{jz .
portoj1 legitaj en X f..:.a Pil'or;ornkongreso d~
N. Ter j a z e v. -M. A.Nie w i ad o mntsaJ l.:umcistoj, okazi11ta en PeterbOW'fJO
:!0-:!,? . s k i. Donitajoj pri kontrauskarlatinajinoku!oj
'àpr·ilo, Tm dul.:o de 1·es11moel ,, Praie iê, .lfelau prof . Gabriêevski en Saratova gubernio.
dicina") . En êiuj statoj ta bugeto estas (L'I raporto,j, legilc~j en XI.sa Pirogovct l,·011g1·e=
supersargita de neproduktemaj elspezoj. Sed so d~ rusa) l.:nracistoj, olcazinta en Peterburgo
Rusujo distingigas ankaû en tiu êi rilato:
:!0-25 aprilo, 1'radulco de i·esitmo el ,, Prnk~
nur 12°/o el 2,5 milia1'da bugeto estas el- tiê. Me1licina") : N. Te1'jazev faris inokulojn
spezata êe ni por kultur-mastrumaj l~ndo- en 86 vilagoj ; estis inokulitaj 15.376 infabezonoj. Alie estas konstruitaj la lokaJ bu~ noj; inokuloj estis unufojaj, dufojaj; P!ej
getoj: en la ,,zemstvoj" 70°/0 - pro_duktem~J efikaj montrigis trifojaj; êc ili la reakc10,
elspezoj kaj 15",0 por komun~tataJ bez?nOJ~ ekmalsan igo kaj mortalitato estis plej malen urboj 75°/o - produktemaJ elspezo1 kaJ 1 forta. La inokulado montrigis pli efika tie,
18°1o por stataj be:onoj. Nia êefa ,,m~lsano"
kie oni uzis gin antau apero de la epideestas forta nesuficeco por kontent1go de mio au post gia malapero ; kie la inokulokaj bezonoj. La zemstvoj elspezas por lado estis multe uzata, la ep'demio sangis
popolsaneco 29°/o de sia bugeto . (urboj sian kurblinion kaj ne atingis ordi naran
18°/0 ), dum en 1863 j. estis nur si/ 0 , en forton. Forta imuneco estis konstatita dum
. Sed el tiuj êi sekvantaj 5-6 semajnoj post inokulado,
I 880 - 17°1o, en 1890-21 °fo
elspezoj nur 9°10 estas sanitaraj bezonoj, la tamen la demando pri gia forteco kaj da(1restai o - por kuracmedicino, dum en An- reco restas malfermita. Necesas unuigi la laglujo oni elspezas 40°/0 por kuracmedicino borojn pri kontraûskarlatina inokulado.
kaj 58° 0 por sanitaraj bezonoj. Unu lita. h?Ôis nun la batalo kontrau skarlatino
spit ala en Danujo estas je 300, en Prusu10 Je estis senfrukta kaj tial la apero de novaj
400 , en Francujo je 500, en Anglujo je 600, perspektivoj, kiuj trovigas en masaj inokused en Rusujo je 1,600 logantoj. Unu lito por ladoj, devas atentigi la kuracistaron. Estas
mentalaj malsanuloj en Anglujo estas je 356, bedaûrinde ke la gis nun kolektita maen Francujo je 554, en Rusujo je 13,970 terialo ne 'respondas akran demandon : êu
logantoj. Ankaü urboj estas malmulte prov i- la inokulado !au Gabriêevski estas efika
zitaj: en Berlino unu lito je 82,9, en Parizo batalmetodo? Vere, en la havataj statistikaje 84,8, dum en Peterbnrgo je 126, en Mo- Joj estas esperigantaj moll}entoj, sed est~~
skvo 143,3 lügantoj. Jen la tezoj : 1. Malgrau neeble kredi tiujn êi donitajojn, gis kiam th
la eminenta nesanitara stato de Rusujo el- ne estas kontrolitaj en laborejoj. Necesas
spezoj por popolsaneco estas tre nesufiêaj. multe labori por scienca arango, êar oni
2. Tio êi dependas êefe de tri kaüzoj : a) devas atenti la epidemiologion; êiu gubermalsato de la stato al la popolsaneco, nio kaj êiu. vilago devas havi sian anamneb) limigita kaj nedemokrata elektorajto en zon, necesas montri, ke la reguleco de la
komunumoj; c) ekstre ma centraliga do de apero de skarlatino es~as rompita. pr? m~sociaj elspezoj en la statbugeto kaj tre mal- saj inokuladoj. La tez~J _dela refennt_oJestis
multa disvolvo de lokaj bugetoj. 3) Forigo akcep titaj, kiel rezoluc101 de la sekc,o.
de êi tiuj neoportunaJoj kaj precipe plivas-

KRONIKO.
Kiel delegito de la Fondajo de ~r_afo aliamaniere montris al mi sian esperantistan
Skarb ek por orfoj en Drohowyze (G~h~10), komplezemon.
En Munheno s-roj ingeniero Kreibe
mi faris vojagon al la kongreso pn _!11g1eno
lerneja en Parizo (2-an - 7-an de auguste). kaj Berger donis al mi dezirindajn inforMankas la spaco, por rakonti tie êi êiujn mojn. En Augsburg' mi havis la pl_ezuro~
observojn kaj impresojn, ki\tjn mi akiris konatigi persone kun prof. Dor ~aJ d-roJ
dum tiu êi vojago kaj en Panz o mem. ~_ed Chybczynski kaj Hagen. En Panz o d-ro
estas mia ao-rabla devo danke rememon la Pamart kelkajn fojojn serêis min en la ko~kolegojn kaj samideanojn, kiuj bon~oli~ gresejo en posttag meza horo, sed bedauhelpi min en la vizitado de la urboJ au rinde la posttagmezoj estis tute okupitaj per
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opaj vizitadoj de lernejoj kaj aliaj institucioj,
tial mi ne povis renkontigi kun d-ro PamarL En Versailles d-ro Artigues volis
min gvidi kaj dufoje bonvolis niin viziti en
mia pariza hejmo. Mi tre gojas, ke mi havis
okaion premi la manon al tiu êi fervora
samideano kaj kunlaboranto de nia revuo.
çn Pré-Saint Gervais apud Parizo, vizitante
kun aliaj kongresanoj la novan, modelan
lernejon por malgrandaj infanoj, tute neatendite mi renkontis instruiston de tiu êi
lernejo, po.rtantan kvinpintan stelon en butontruo. Gi estis s-ro E. Badée, senlaca
propagandisto de esperanto en tiu êi vilago,
kies estraro tre gastame nin akceptadis.
Mia interparolo esperanta kun s-ro Badée
t_urnis atenton de la kunkongresanoj anglaj
kaj mi supozas, ke tiu êi praktika elmontro
de la utileco de esperanto instigos iun el
ili al studado de nia lingvo.
Elveturante el Lw6w', mi notis multajn
adresojn de esperantistoj en Parizo kaj deziris prezenti persone mian estimon almenau
al la abonantoj de ,,V. d. K.", sed tio êi
estis neebla. Havante tute difinitan taskon,
kiun mi devis plenumi dum ok tagoj en
Parizo, mi apenau disponis je la tempo,
necesa por tiu êi celo kaj krom tio estis
ligita kun kelkaj kolegoj, kiuj kune kun mi
faris ekskursojn. Unu el ili, d-ro Kuhn el
Lw6w, estas ankau esperantisto.
En Bruselo s-ro F. de Skeel-Giorling
kaj s-ro René Dubois el St. Amand faciligis al ni la vizitadon de unu th'odela lernejo, kiu nîn tute ravis, êar tiel bone konstruitan kaj arangitan lernejon ni trovis nek
en Parizo, nek en MunÎ!eno.
En la ekspozicio brusela, 4 tagojn antau gia brulo, ekkonis min, kiel samideanon,
Jau mia stelo kvinpinta, s-ro Oscar van
Schoor. Ni pasigis kune kelkajn agrablajn
momentojn en tiu belega . kermeso" brusela, malfdiêe baldau forbrulonta.
Al êiuj êi kolegoj kaj samideanoj mi
esprimas tie êi koran dankon kaj saluton.
En la kongreso mem mi ne trovis alilandajn esperantistojn, kvankam antau kelkaj
monatoj mi proponis en nia revuo, ke la
kolegoj parizaj antaupreparu esperantan kunvenon kuracistan dum la kongreso, kio ja
estus tre facile efektivigebla. El Galicio ni
esperantistoj kuracistoj venis triope, êar
krom mi kaj kolego Kuhn êeestis prof. Bujwid el Krak6w, kiel mi ai:idis jam esperantistigita. En Augsburg' instigis min iu samideano, ke mi kune kun prof. Bujwid starigu
sur la tagordon de la kongreso la demandon pri lingvo internacia. Sed gi estus ridindigi la aferon, se tri esperantistoj polaj
ekprovus pusi la demandon en la _kongreso

kURACIS'Î'Oj .
internacia, kalktila11ta2000 anojri el êiuj laridoj de la tero, Generale tiaj nianifestadoj
por esperanto postulas antaupreparon kaj
organizon, postulas iom da laboro kaj ne
povas nek devas esti improvizitaj.
En Augsburg', kien mi povis enfali el
MunÎleno nur por 4 horoj la 31-an de julio, mi trovigis en la kongresanaro guste
en la momento, kiam estis fotografata la
kongresa grupo. Kaj tiamaniere nemer:tite
mi havas la honoron esti fotografita kun
veraj kongresanoj, kiuj kelkajn tagojn diligente laboris. En la ekspozicio esperanta
en Augsburg' malagrable min impresis, ke
oni forgesis elrneti provan numeron de ,,V.
d. K.", kvankam mi liveris 100 ekzemplerojn por propaganda uzo. Anstatue en la
ekspozicio esperanta en brusela ,,Cinquantenaire" oni lokis ,,V. d. K.:." en du èkzempleroj inter aliaj esperantaj jurnaloj. La brusela ekspozicio esperanta estas tre kompleta kaj belega. Neniu kolego preterlasu la
okazon gin viziti, se li veturos tra Bruselo.
Reveninte el la vojago al êiutagaj okupoj, 121itrovis randang amason da korespondajoj, alsenditaj artikoloj k. t. p., kiuj
de semajnoj jam min atendis. .Tuj mi pe nadis êion respondi kaj ordigi kaj petas
senkulpigon, se okazis malgrauvole iu prokrasto.
Kel!rnj artikoloj ne povis esti enmetitaj
en tiu êi numero, kiu es!is jam plenigita
per antaue alsenditaj verkaj oj. Mi ne volis
interrompi la enketon pri mortpuno, des pli
ke venis la vico al la tre interesa disertacio
de d-ro Bos, kiu espe reble incitos al respond oj de !_aflanko de la kontrauuloj de
mortpuno. Gis nun la partianoj de mortpuno pli nombre kaj pli forte defendas sian
opinion, ol la kontraûuloj.
D-ro S. Mikoiajski.
*
*
*
La redakcio ricevis:
EsperantaPsikistaro. Kunlab.orada verketaro. Anvers. Ricevebla per: Bureau permanent d'etude des phénomènes spirites,
Courte rue de la Boutique, 15, Anvers,
Belguio.

Pri transskribadode la propraj nomoj.

êe Esperantista Centra Oficejo, 51 rue de
Clichy, Paris. Prezo 1 fr.
Valso Esperanto de Mad. Re n é d e
S a u s s u r e. Prezo 2·50 fr.
Vortaro esperanta - port11gala.Kompilita
R. Le it e. Ce Hachette kaj
de Tobias
K~, 79 boulevard Sanit-Germain, Paris.
Noto pri la inicilo matematika. Ludo de
kubetoj kunigeblaj, faciliganta en familioj
kaj lernejoj la praktikadon de la metodo,
prezentita en la verko ,,Inicado matematika,,

\rbêO DE KURÀèISTOj
de C. A. Laisant. êe Hachette kaj K~, 79
boulevard Sanit-Germain, -Paris. Prezo 1 fr.

Tutmonda Jarlibro esperantista 1910.

A

Ce Hac hette kaj K~, 79 bouleva rd SaintGermain, Paris.
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Reaperantoj. Familia dramo de Henrik
Ibsen. Ur.ua akto. Traduk is O. Büneman,
ê e Mi.iller kaj Borel, Berlin. Prezo 0· 10 Sm.
Literatura Alm1n1ko de Lingvo Inter.:.
naèia 1910:

KOMUN IKAjO J DÉ T. E. K. A.
KALKULRAPORTO
DÊ LA KASISTO
por la tempo

de la I 4-a de j ulio gis la 20-a
de ai:ig1,sto 1910.

LISC:O DE C:. é. K. 1\.-anoj
ki uj pagis abonon kaj kot izon por 1910.
(D e la alsendita pago estas dekalkulataj 3·60
~r. ki el al.!onpago kaj la resto en kro noj tie êi cittt a k1el enspezo de la kaso de T. E. K. A.)
P. T. 386. R. N. How ard 1·19, Whitaker donace
1·30, 387. lstaman ov 1·20, W. Yemans donace 4·80,
~83. D-ro Roseboom el Rochester N. Y. avizi, min,
ke li sendis 2 Sm. al la konsulo d-r o M llican, èar
tamen la konsulo Millican nD lgrau mia peto ne
r eguli gis tiun êi k , lk ulon, 111 elpag Is al la redakclo
de ,,V. d. K " la abonprezo n \3·60 kr on.) el la kaso
. de T eka kaj s- ro Millican estos suldanta al la kaso
2 Sm. = 4·80 kron. 389. D rostenfels 1·23, 390.
Werner 1·20, s- ro Jameson Johnston pagas la suldon
al la kaso de Teka 12·-, 39 1. Pierre M inelle 1·16,
392. Ardouin J-16, 1·16, 393. Ball 1·20.
Sume enspezoj . . . . 126·44 k ron.
Restis de la antaua kalkulo \!7·10 kron.
Enspezoj . . 223·54 kron.
Elspez oj :
Elpagita al la r edakcio de
,,V. d. K." por s- ro
Roseboom .
.
3·60 kron.
E lspezoj de la kasisto
5·,,
Elspe zo..,.
j - .- .-~ 8~60 kron.
Ensp ezo . . . . . .
Elspezo . . . . . .
Restas en la kaso .

223·54 kron.
8·6U
::!14·94 kr on.

!(rom ti o sulctas al la kaso:
4·80 k ron.
Pr of . D or . . .
D- r o Th alwitz er
. 186-D- ro M illi can .
4·80

D-ro Milwlajski
Kasisto de T. E. K. A.

f':'-1a.._.
-r---.·.-.---.-..----_-

Por r eguligi la int err ilaton de Teka kun la redakcio, mi sendis al l a prezida nto Pr of. Dor la sekvanta n propo non :
. t s· . r o .1 Lw6w, 10°5 1910.
E st,ma a 1111o
Mi sciigas la Estraron de TEKA , ke mi estas
preta meti mian revueton "Voêo de Kuracistoj" al
la d1spono de TEKA, kiel organon, ankau por la
jaro 1911 nur sub la j enaj kondiêoj.
1) ,,Voêo de Kura cistoj" restas ,,organo de T.E.
K.A." kaj dediêas por l a komunika1oi de TEKA gis
2 pagoj en êiu numero.
2) La abonprezo r estas por la T eka-anoj la sama : 1·5 Sm. = 3·60 kronoj, sendepende de tio, êu
por a abonantoj, ne apar tenantaj al TE I<A, la abonprezo estos plialtigita.
3) La Teka-Estra ro elpagos at mi la 15- an de
decembro 1910 opan antaupagon por 400 Teka-anoj :
400.><3·60=1440 kro nojn, por kio mi devos ekspedi
la revuon !au la adresoj, ricevitaj de la Teka Es!raro, al 400 anoj, repaga nte al la kaso de Teka
êiumonate la abonpagojn, kiuj eventuale alvenos
de tiuj êi T eka- anoj . Se la listo de la Teka-anoj
s_uperpasos la nombron 400, la Te ka- Estraro reguhgos la kalkulon de la restantaj kvaronja re.
3) Se la kondiêo sull 2) sajnus al la T eka-Estraro
neplenumebla, mi kontentigos min per la subvencio
de 700 kronoj, pagota de la T eka- Estraro la 15-an de
decembro 1910 kaj ne enkalk ulota en la abonpagojn.
4) La T.E.K.A . - Estr aro alp renas plenan garanti on po r êiuj konsuloj kaj repreze ntantoj de TEKA .
kaj se iu l,onsu lo au reprezentanto ne trans senctus al la redakcio la pagojn, ricevintajn por gi
en netrapasebla templimo de 1 monato , la Estrar<>
de T.E .K.A. alprenas la devon elpagi por tiu prokrasto duobl e la sumon, retenitan de la kons ulo
au rep rezentanto.
5) La definit ivan decidon de la Estr aro je t iu
cI mia propono 1111 atendas gis 1-a de ,oktobro 1910
kaj se gis ti u templi mo ne alvenos la konfirmo de
la supraj kondi~oj, mi rezignas la honoron por mia
rev uo esti organo de T.E.K.A. en la jaro 19 11.
Kun estimo
A

•

D -ro Milzolajs!u.
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Unufojaenpresoi

Spaco

1;,
1
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tuta
da
àa
da
da

TARIFO DE LA ANONCOJ:

70 ki'on.
35 krori.
18 kron.
10 kron.
6 kron.

pa~o
pago
pago
pago
pago

Francisco Garcia,

austr.
austr.
austr.
austr.
austr,

Almenab 6-foja
enpreso

Alrrienab12-foja
enpreso

por êiu:

por êiu:

60 kron. austr.
30 krorl. a ustr.
16 kron. austr.
9 kron. aüstt.
5 kron. austf,

40 kt'orl. austr.
20 kro1i. austr.
i2 kron. austr.
7 kron. austr:
4 kron, austr.

---

kuracisto, Sos, Zaragoza, Hispanujo, dezîras koresportdadi kun kolegoj.

WALLl5CHHOF
maria-Enzersdorf am 6ebirge
apud '71ENO (en distanco de
1 horo)

1?i'lff
Ir e beie Jokil a, p or
UH 16E]O
ku rac pr o~cdo lizi1

k a di c t a.

BonEgaj
kuracsukcEsoj.
Prospektoj germanaj kaj
esperantaj volonte elsendataj senpage.
Carl Seyferth posedanto
Dr. Marius Sturza éelkurn cisto

D• ro H• Sipek
bankuracisto,somere
, esperante, boheme,
A

~

en LUHACOVICE(Moravio), vintreen KAIRO ord ., krom
pole, ruse, angle, france, itale, germa ne. Malsanoj, ta u g a j
por kuracado en Lu ha c o vice: malsanoj de la aparatoj spira kaj digesta, de hepato, koro, urina aparato, sangmalsanoj, diabeto, neurastenio, histerio ktp. Ne taügas : tre progresinta arteriosklerozo (komenciganta estas tre bone kuracata \ êiuj akutaj malsanoj, tuberkulozo, kankrb, sarkomo. - Malsanoj,
taü g~j por kuracad o en Ka i r o: malsa n9j de renoj, de koro, astmo, tuberkulozo (ne tre progresinta)
bronhokataro, pleürito, reümatismo , res tajoj post inlluenco, mals111oj nervaj, anemiaj. Ne taügas: ulceroj
en gor go. Eê grave malsanaj kaj plej malgrandaj infanoj ne bezonas akompanantan flegiston. Mi mem
persone prizorgos cion dum la vetur o, rev eno kaj restado. La k u r ac i s t o j k a j i 1i a j f a m i 1i o j p a4-2
gas nur la efektivajn
elspezojn.

,,POLA ESPERANTISTO"
mont1rnGl\zero,
OR6ilno DE POLtlJ E$PE~ttntl$tOJ:
Ltl tlBOTIPtl60

Jare sen la ,,Liter. tlldono" -: ijb 2'50 -

Sm 2.65

Kun la posta transsendo.
t!DijESO:

De redakcio marszatk. 143.

De administr.

Hoia Tir. 20.

WtlR$ZtlWI\ ('7t!RS0\110).

.,.

Naturala bohema akYo amara ..

SARATICA

4- 2

efikas bene ne nur êe ma 11a k s o, sed ankau êe sepsaj
kataroj
de intestoj.
Provajn kvantojn elsendas senpage kaj
afrankite : A

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

DRUKARNIA.POLSKA" WE LWO\VIE, UL. CHOR,\ZClYZNY L. 31.

Nro tô.

tlt. Jarô.

ÔKTOBRO 1910.
A

VOCO
DE
_KURACIST
Monata revuo por internacia korespondado de Kuracistoj
Organo de ,,Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio"
l\dreso de la redakcio kaj administracio:

(T. E. K. A.).
En wuie co estas jorto

Eliradas la 1-an de êiu monato.
Abonprezo jare : 2 spesmiloj = 4·80
kronoj ai1striaj = 4 m arkoj = 5 frankoj = 4 siling oj = 2 rubloj = 1 dolaro.

D-ro Stefan Mikolajski
Lwow, Strato SniadeckichNro 6
Austrio-Galicio.
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Pediatrio. H am bu r g e r kaj Sc h e y. P ri malgrandigo de specifa vakcino-akceptemo dum
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Mor ta lita to de kuracis toj en Rusujo .
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pri Robert Koch

de H. Mieênikov/)
I.
Sub la impreso de jus ricevita sciigo
pri la morto de R. Koch mi volas rakonti
al la legantaro miajn rememorojn pri êi tiu
grand ega sciencisto, kiu trab oris novajn vojojn en medicino kaj taris tiom multe por
la utilo de suferanta homaro.
La nomo de Koch kompreneble estas
al êiuj sufiêe konata. Sed êu komprenas
:) Estas presita en moskva gazeto ,,Rusaj
Sciigajoj" (Russk ija Vjedomost i) en la n-ro 118 de
1910 (la 25 an de majo de malnova stilo),

klare patrinoj, vidantaj siajn infanojn se11~
dangerigitaj kontrau difterio kaj êu scias
homoj, kiuj estas certaj, ke ili tre facile
povas antaügardi sin kontraü Îlolero kaj
kontraü la tuta vico de aliaj infektaj malsano j, kiom multe en tio êi ili suldas al Koch?
Koch eltrovis novajn metodojn por esplorado de la kaüzo de êi tiuj malsa noj. Dank'
al li kaj Iiaj plej proksimaj disciploj dum
nemultaj jaroj estis eltrovitaj la bakterioj
de tuberkulozo, de intesta tifo, de difterio
kaj de vico de malsanoj êe malsovagaj
bestoj.
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Malkovrinte la eksteraj on de êi tiuj
malamikoj, videblaj nur per mikrosk opo,
lertiginte trovad i ilin en malsana b rpo kaj
kreskigi en artefaritaj nutraJoj. p r malsanigi per ili la eksper imentatajn best• jn, Koch
tiamaniere don is netakseblan ilon p1 r batalado kontrau plej kruelaj vipoj de la homaro
Malgrau ke Koch estis de pr1,fesora
deveno (li naskigis en 1843 en Klausta l en
montoj de Harc, kie lia patro estis profesoro de Montingeniera Instituto) kaj ke de
frua juneco li eksentis amon al scienco, li
prosperis nur sufiêe malfrue sin fordoni al
sciencservado. Post gimnazia kurs, li farigis
medicina studento de getingena universitato
kaj, ricevinte la gradon de doktoro, li de la
komenco devis pro la vivekzistado sin
priokupi per medicina prakt iko. Baldau li
farigis tre eminenta praktik a kuracisto (en
Langehagen apud Hannover, pqste en Rakvic
en Poznanio), sed êi tiu laboro lin ne kontentigis kaj, farinte la ekzamenon, li ricevis
la oflcon de sanitara doktoro en Wolstein
en orienta Prusujo. Ôuste la saman tempon
en êi tiu loko ekflamis epidemie antrakso,
kiu per bestoj infektis ankau homojn. Esplorema kaj science agordita mento de Koch
igis lin priokupi siA je serêad o de la kauzo
de êi tiu tiom ofte mortiga infekta malsano.
Jam antaue estis pruvite, ke la sango de
la bestoj kaj homoj, mortintaj de antrakso,
enhavas en abu ndeco bacilojn, kiuj Jau la
opinio de kelkaj sciencistoj devus esti rigardataj kiel veraj incitiloj de êi tiu malsano. Tion êi pruvis multaj tre gravaj faktoj,
evidentigitaj de la franca kuracisto Davaine,
sed la demanda en gia tutec o rest is ankorau
tre neklara kaj malsimpla, precipe dan~' al
regantaj tiutempe medicinaj teorioj. Ouste
tiam sub la influa de elrevigo, kiu sekvis
la senvualigon de facilanimaj tezoj de Gallier, regis scienca skeptikeco rilate al la
parazita teorio pri infektaj malsanoj.
Kaj jen tiutempe aperas la laboro de
la gis tiam nekonata juna sciencisto, kiu
kiel 2 X 2 = 4 argumentas, ke antra kson
kauzas la sama bacilo,~ pri kiu oni vane
disputis tiom multe. Ciuj kontraudiroj, ne
rebatitaj de Davaine, per si mem malaperis,
êar Koch klare montris la tutan procedon
de disvolvo de la antraksbacilo kaj de formigado en gi de tre kontraustaremaj semoj sporoj, kiujn mortigas nek sekigado , nek
suna lumo, nek temperaturo sufiêe alta.
Tiaj gravaj rezultatoj estis ricevitaj de
Koch per tre simplaj, sed plej spritaj, samtempe tute novaj manieroj. En s ia laborêambro, sen iuj ajn laboratoriaj necesaJ oj
kaj ankaii en malproksima urbeto li trafis
solvi unu el plej grnvaj probl emoj de me-
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dicina scienco, pri ki~ vane cerbu mis plej
patentitaj sciencistoj de pie· a~emaj sciencaj
centroj. La eltrovo de K .: . t"-fs vera revelacio kaj kiam li mon~s .: n al la famekonata botanikisto el Bre-:.::..::;..;:ohn,
êi tiu estis
ravita kaj kunvokis prn;es ro~nde medicino,
,·a epoko
dirante al ili, ke jen aperas la
en la scienco pri eàolo~o de ~alsa noj.
Instigita per tiu su ·ces . KJch uzis la
okazon, por - dum li esüi.- er. Breslau konatigi al si kel~ajn -netodojn. ellabo1itajn
de la scienco. Ois tiam meminstruitulo, li
ellernis la tehnikan manieron dt: kolorigado
de hlstoj, majstre ellabori.an en Breslau de
Veigert kaj ankaü la manie- n de semado
de mikroboj sur terpvmaj pe::etoj. praktikatan de Schrotter.
Pliriêigita je praktikaj _cioj Koch revenis Wolstein'on kaj kun neordina ra fervoro
komencis esplori malsanojn. :..auzatajn per
vund igo. Tie li sukcesis uzi no,·ajn metodojn kaj pruvi, ke bt:s,oj en laboratorio
estas arte infekteblaj per bak terioj de diversspecaj malsanoj.
Tiom gravaj kaj multe prom,•santaj rezultatoj sekvigis, ke Koch ricevis oficon
en regna sanitara labo ratorio en Berlino.
Oni donis al li monrimedojn por sciencaj
esploradoj kaj unu. poste du asistantojn.
La laboro ekbolis kun pli granda fotio kaj
baldau aperis la tuta volumo, per kiu al la
mondo estis sciigitaj novaj manieroj de
esplorado de mikroboj kaj precizaj metodoj
de st€lrilizado kaj eltrovado de novaj bakteriçj. Ci tie unuafoje estis priskribitaj kulturajoj de bakterioj sur gelateno - la maniera,
per kies helpo ili estas tre faci~e apar tigeblaj
el diversspeca bakteria miksaj o.
Apenau la sciencistoj sukcesis orientigi
en êi tiu riêhava materialo, la mondo estis
surprizita per la eltrovo de la bakterio, kiu
kauzas pulma_!lftizon kaj aliajn specojn de
tuberkulozo. Ci tiu laboro de Koch, aperinta
en marto 1882, estas apog~o de lia supereco tiel en la senco de tehnika plenumado
kiel en la~senco de gia scienca kaj praktika
signifo. Oi por êiam firmigis al Koch la famon de unuagrada sciencisto.
La metodoj de esplorado, ellaboritaj de
Koch, montrigis tiom fruktodonaj, ke dum
mallonga tempo, uzante ilin, lia unua asistanto Oafky pruvis, ke intestan tifon kauzas
tre malgranda movigema bakterio: tifobacilo.
Ne kontentigante per tiom riêa akiraio,
Koch en 188~ veturas Egipton kaj Hindujon,
por esplori ho]eron kaj alportas de tie la
eltrovitan de li holeran bakterion, kies granda
signifo por êiu estas~ kompreneb la, precipe
en Rusujo, kie nun holero rememorigas pri
si sufiêe senteble.
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Reveninte de priÎlolera ekspedicio, Koch
denove kun nelacigema energio komencas
esplori tuberkulozon, celante trovi batalilon
kontrai:i êi tiu kruelega vipo de la homaro .
Dum kelkaj ja roj li kasite laboras en sia
nova universitata laboratorio kaj en internacia medicina kongreso en Berlin en 1890
li publike anoncas, ke li sukcesis trovi la
manieron de profilaksa inokulado de bestoj
kontrai:i tuberkulozo kaj rimedon kontrai:i
êi tiu malsano. Kvankam Koch ne klarigis
la esencon de sia nova eltrovaJo, tamen lia
famo de altgrade bonkonscienca kaj ekzakta
sciencisto estis tiom grandega, ke neniu eê
povis dubi pri gusteco de liaj tezoj. Baldai:i
montrigis, ke la nova kuracilo de Koch
konsistas el ekstrakto de kulturita tuberkuloza bacilo, kiun poste oni bapti!i per la
nomo de tuberkulino. d tiu eltrovajo estas
nominda unu el plej bonaj eltr.ovaJoj de
Koch kaj generale gi estas la plej gravega
eltrovajO de la lasta tempo. Konvinkiginte,
ke tuberkulino efikas rapide kaj lai:ilitere
magie sur lupus on de hai:ito, kiu estas unu
el aperajoj de Kocha bacilo, Koch unuafoje
dum la vivo sin senbridigis, pensante, ke li
trovis la profilaksilon kontrai:i ftizo kaj la
kuracilon kontrai:i êi tiu malsano, eê se gi
jam ~uflêe estus progresinta.
Ci tiu enrevigo komence disvastigis
inter la tutmonda kuracistaro kaj publiko
kaj poste alkondukis kontrai:ie al troa elrev igo. En realeco - nun gi jam estas konfesite êie - tuberkulino bone efikas êe la
komenca stadio de pulma ftizo kaj en multaj
aliaj formoj de tuberkulozo;
sed gi estas
senefika en kazoj de forta disvolvi go de êi
tiu malsano kaj ne kapablas antai:igardi organismon kontrai:i pereiga influo de tuberkuloza bacilo. La eltrovaîo de tuberkulino
estis kyazaû krizo en la scienca agado de
Koch. Ciuj liaj postsekvintaj lab oroj pri mikroboj de febro intermitanta,
pri besta
pesto, pri êevalmalsanoj en suda Afriko kaj
pri beri-beri, malgrai:i ilia granda intereso,
ne jam havas tian unuagradan signifon,
kian havis la laboroj de la unua periodo
de lia scienca agado. Legante lastajn laborojn de Koch, oni povus opinii, ke ili estas
faritaj ne de li, sed de iu el liaj plej bonaj
disciploj .
La veron, ke eê suno havas makulojn,
tute pravigis Koch per si mem. Neatingebla,
kiam li eltrovas novajn manierojn en esp lorado de novaj faktoj, Koch !_leposedis vere
sc iencan kritikkapablecon.
Citiurilate estas
notindaj liaj elpasoj kontrai:i Pasteur, de kiuj
poste li mem devis rifuzigi.
Tamen, se oni sur pesiltelerojn metus
pozitivajn kaj negativajn flankojn de la agado
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de Koch, superpezo de la unuaj estus tiom
pli granda, ke en rezultato Koch por êiam
estas taksinda kiel unu el altegrangaj sciencistoj kaj bonfarintoj de la homaro. Efektive,
se nun tiom terura malsano, kiel difterio
facile cedas al kuracado, gi okazis nur dank'
al la vojo, traborita de Koch, ebliginta la
eltrovadon de difteria bacilo, kiu estas necesa por prepari la kuracilon. Se ne ekzistas
io pli facila, ol defendi sin kontrai:i Îlolero,
gi ankai:i okazis nur dank' al Koch, kiu
eltrovis la incitanton de Îlolero kaj evidentigis
gian malfirmecon . La eltrovaJoj de Koch kaj
de liaj disciploj lud is tre eminentan rolon
en la fakto, ke dum lastaj jardekoj la mortalitato en civilizitaj landoj tre plimalgrandigis. Konsiderinte éi êion, ni havos neniun
dubon, ke la bonfaroj, kiujn la homa ro ricevis
de Koch, estas nekalkuleblaj.

II.
Malgrai:i ke dum elpasado de Koch sur
la scienca kampo mt fervore min fordonis
al studado de zoologio, la progresoj de
medicino ankai:i tre interesis min. Kompreneble mi estis arda partiano de la teorio pri
la parazita deveno de malsanoj, sed mi
konfesis gin nesufiêe pruvita. Do tial, kiam
en 1876 aperis la unua laboro de Koch pri
antrakso, mi tuj komprenis gian grandegan
signifon kaj trapenetris min la S\::nto de profunda respekto al la ai:itoro. Ci tiu sento
ankorai:i plifortigis, post kiam Koch montris
al la mondo la manierojn de esplorado, de
li eltrovitajn kaj presigis sian mirindan laboron pri tuberkuloza baci lo kaj pri gia
efiko al organismo.
Baldaü poste mi ankai:i elpasis sur
medicina kampo. Kiam mi konvinkigis, ke
la incitantoj de malsanoj renkontas en organismo plej dangerajn siajn malamikojn, kiuj
estas blankaj globetoj de sango kaj al ili
similaj elementoj, mi tuj incitis kontraü mi
multajn kontraûstarigintajn
sciencistojn. La
plej dangera mia kontraüulo estis Koch, kiu
sugestiis al siaj disciploj la necesecon ba tali kontrai:i mia teorio.
En internacia kongreso de higieno en
Wien en 1887 la plej proksima asistanto
de Koch tre afable sciigls al mi, ke Koch
tre interesigas je mia lasta laboro pri tifo
rekuranta kaj dezirus konatigi al si miajn preparatojn. Sciante la rilaton de Koch al mia
teorio, mi konjektis, ke li volus trovi kontrai:isamecon inter la faktoj, de mi starigitaj
kaj konkludoj, kiujn mi faris el ili. Mi kompreneble konsentis al la afabla propono, aldoninte, ke mi mem veturos Berlinon, por
montri al Koch miajn preparatojn.
Kiam
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nis Institut on de Koch (gi jam estis lnstituto
por infektaj malsanoj) , mi limi gis min al la
vizito êe Pfeiffer, administranto de la Instituto, kun ki u mi havi s diskutadon pri imuneco kontr aü holero . Post malafabla unua
akcepto mi kompr eneble ne havis deziron
viziti Koch'on. Sed li, eksciinte pri mia alveno, mem vizitis PfeLffer'o n kaj altgrade
gentile renk ontis min. Ci tiun fojon li tar is
al mi tre bonan akcepto n ; persone li montris al mi la Instituton kaj malsanulejon,
detale rakont is pri siaj laboroj kaj fine postulis , ke mi kun mia edzin o tagmangu êe
li. Ni adi auis unu la alian, restinte en p lej
bonaj interrilat, ,j. Ki o povu s inklini Koch'on
al ti om abrupta saogo? Mi opinias, ke êi
tion infl uis unuflanke lia malsukceso en la
kur acado per tuberkulino de dangeraj kazoj
de ftiz o, ki u malpligrandig is lian memkonfidon; d uaflanke la konvinko, ke mi ne estas
tiom malpra va kun mia teorio , kiel gi sajnis
al li antai:ie.
Mi aj postsekvintaj renkontigoj kun Koch
distin gigis per plej ami keca karaktero. Tre
ofte ni kune pasigis la tempo n dum lia
10-taga estado en Parizo en 1904, kiam ni
sukcesis interparo li m!.!'.tajn aferojn. Malantau tre mal varma, iam severseka kaj preskai:i
maldelik ata eksteraj o êe li estis kasita bona,
iut empe eê delikafa koro. La sciencisto, kiel
sajnis de la unua rigardo, tro sin fordoninta
al ~pecialeco, Koch interesigis pri plej diversaj sciencaj demandoj, volonte legis filozofiajn traktatojn (li pleje estis partiano de
Mach), kaj vidigis neordinaran konatigon
kun pentrarto.
Kiam antaü malpli, ol unu jaro, mi
Iastfoj e v izitis Koch'on, mi trovis lin j unece
entuziasmigit a pro pril aborado de la demando pr i kuracado de ftiz o. Li havis tian
viglan kaj fresan aspekt on, ke neniel oni
povus supozi, ke li post tiom mallonga
tempo por êiam forla sos la mo ndon.
La perdo de êi tiu grand ega sciencisto
sendube estas tre grand a malg ojo por la
tuta homaro.

post kelke •da tempo mi alvenis en tian laboratorion en Institut o de higieno en Kloster strat o, mi estis akceptita de liaj asistantoj,
kiuj informi gis êe K och kaj diris, ke li destini s la rendevuon kun mi morgai:i matene
en s:a kabin eto. Por êiu okazo mi komencis
montri al la asistantoj miajn preparatojn de
tifo, petante diri al mi, êu ili estas sufiêe
konvinkaj por pravigi miajn konkludojn.
Unuvoêe ili êiuj respondis favore al mi.
Vigligita per la sukceso, mi trankvile atendis morgaüan tagon.
Alk ondukit a de la unua asistanto de
Koch en lian kabineton, mi ekvidis sidantan
êe la tablo ne ankorai:i maljunan homon
(K och estis tiam 44-jaraga), sed kun jam
sufiêe granda senharaîo sur la kapo, rigardantan tra mikroskopo. Ne returninte al
ni la vizajon nek manpreminte min, Koch
demandis, en kio konsistas la afero kaj ,
informiginte de la asistanto pri mia alveno
kun preparatoj, li antai:i êio atakis lin pro
tio, ki al io ne estas preparita por li a îus
okazonta lekcio kaj poste kun tre malkon tenta mieno deklari s al mi, ke li havas tre
malmulte da tempo kaj ke mi montru al li
la prepar atojn ki el ebl e pl ej rapide . T rakure
ekrigardinte kelkajn el ili , Koch severtone
kaj malgentil e diris al mi, ke li opini as êi
tiujn preparatojn tut e ne konvinkaj kaj per
rapidaj pasoj forlasi s la êambr on. La kolektiginta j êirkai:i mi asistantoj, kiuj nur antaütage ,anoncis sin miaj konvinkitaj partianoj,
êiuj hore aligis al la opini o de Koch.
Konfuzita per ti a akcepto, tamen neniom
sanceligint a ril ate al la vereco de miaj konkludoj , mi ekpostulis pe Koch novan
rendevuon, pli dai:iran. Ci tiun fojon Koch
devi s konfesi mian pravecon, tamen li finis
per jenaj vortoj : ,,Cetere por mi tute egale,
kie estas ekstermataj bakterioj en organismo,
- êu en êeloj, êu ekster ili : mi ja estas
higienisto kaj miaj interesoj trov igas flanke
de Viaj esploradoj". Ci ti o ne malhelpis al
li tri jarojn poste dum la publ ika parolado
en Berlina kongreso dekl~ri , ke li ,opinias
mian teorion malvera kaj forjetind a arhivejon.
Kiam kelkajn jarojn post la unua rendevuo mi, estante en Berlino, denov e alve-
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La terapiopneumatika,
giaj indiko;kaj kontrauindikoj.
(R.e]erato, kia estis prezm tota at la posllw11gresa ekskursanaro de T. E. K. A . en R.eichenhall).
Alt estim ataj kol egoj ! Karaj samideanoj!
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al ni sajnas konvene vidigi al vi pl'ecipe
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ti on. kion vi tro,·os neoie en la tuta mondo
samgrande kaj sambonege, nome niaj n
pneümatik ajn arangojn.
Ili havas la famon esti p!ej grandaj en
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la tuta kontinento kaj ilia vizitado pruvas,
ke ili posedas samgrade la konfidon de la·
malsanuloj kaj de la kuracistoj. Famaj klinikestroj êiulanda j alsendas siajn pacientojn
al la kuraclokoj kun pneumatikaj arangoj,
êar en la grandaj urboj tiaspecaj institucioj
mankas.
Stranga estas la fakto, ke eê la plej
vastaj kaj kiel eble plej moderne organizitaj malsanulejoj posedas neniajn pneumatikajn arangojn. Oni trovas tie Zander'ajn instituciojn, Roentgen'ajn kabinetojn kaj luksegajn banojn, nur la êambroj pneumatikaj
mankas.
Ni ne volas en tiu êi momento kaj
loko esplori la kialojn de tiu êi aper o; sajne
<':..Stasla monmanko la kauzo malllelpanta.
Car pro tio la klinika provado de la terapio pneumatika en la suprediritaj malsanulejoj estas neebla, gi devas farigi en la malfermitnj kuraclokoj, kvankam gi estas tie êi
esence plimalfaciligata kaûze de la vivmaniero nekontrolebla de la malsanuloj, kiuj
estas nur malmulte limigitaj en sia libera
movado.
La precipa tasko de la kuracisto êe la
terapio pneumatika konsistas en la ekzakta
respondado al la demande pri giaj indikoj
kaj kontrauindikoj. Oni povas sentime certigi, ke gi dependas sammaniere de teoriaj,
kiel ~nkau de praktikaj spertoj.
Car ni, êi tieaj kuracistoj, en la urbo
de la plej grandaj pneumatikaj arangoj, havas pli favoran okazon kolekti tiajn spertojn, ol en ia ajn loko, mi petas vin gentile, bonvolu permesi al mi fari kelkajn
mallongajn rimarkojn pri la terapio pneumatika.
La ter api o pneu 111a t i ka, kiel gi
estas uzata kutime tie êi, konsistas en tio,
ke la malsanuloj restas dum sep kvaronoj
da horo en la êambro hermetike fermita.
La n o r m a 1a a e r p r e m o iom ~ost iom
dum tridek minutoj estas plialtigata gis tricent sesdek milimetroj t. e. duona atmosfero da superpremo; tiu-êi alteco de la aersuperpremo restas dum kvardek kvin minutoj la sama kaj poste, dum la lasta duonhoro, la aerpremo revenas grade al la normo.
La ae:·o, tiamaniere kunpremita, elvokas jenajn fizikajn kaj fiziologiajn efikojn.
La meza situacio de la pulmo inter inspiro kaj elspiro plialtigas ; la spira volumeno kreskas; la negativa premo en la toraka spac o pliigas, per kio la sangforfluado
al la koro kaj la malgranda cirkaukuro tra
la pulmo plifaciligas. La konsumo de oksigeno es,_tasplialtigita.
Mehanika efiko de la aero kunpremita
estas, ke gi trapasas pli facile la katarajn
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sekreciojn kaj, dislokante ilin. favoras la
elspiron; per la plilargigo de la plej malgrandaj pulmoveziketoj la perifcra ekspansio influas ankau la pleurajn parietojn. La
sangpremado montras nenian sangon, sed
la nombro de la pulsubatoj kaj de la spirad o plimalmultigas, kio estas efiko de la
plibonigita gazelsango kaj de la pliprofundigo de la spirado.
El tiuj êi supre nomitaj mehanikaj kaj
hemiaj i!1fluoj sekvas jam generale la teritorio de la malsanoj, pneurnatike kuracindaj.
La plej ofte en la pneumatika êambro
kuracata malsano estas Î1r on i ka b r onî, i t o. êe kiu la svelajoj de la mukmembran oj rnalaperas kaj la persista kaj malfacile forigebla rnuko plifluidigas. Malgrandaj
atelektazoj farigas alireblaj por aero kaj
denove partoprenas en spirado.
PI eu ra j r e s ta J o j, tiel sur la pleura
supraJo mem, kiel ankau en la.pleura spaco
kaj en la samlima pulma teksajo, prezentas
objekton por sukccsa kuraco en la êambro
pneumatika.
Per malrapida kaj ,2ingardema dozado
eê rimarkindaj kungluitajoj kaj dikigoj povas esti malfirmigitaj kaj malligitaj. Plue
pneumoniaj
re~iduoj,
kiuj iafoje sub
la formo de infiltrajoj kaj atelektazoj persistas, sammaniere favore influigas, kondiêe,
ke la proceso akuta estas finita.
Malsano, tre ofte en la êambro rncumatika kuracata, estas la br on Î1a a s t m o.
êar la esenco ·de tiu êi malsano estas
ankorau êiam iomete enigma, la sendube
favora efiko de la terapio pneumatika êi tie
estas teorie malfacile klarigebla. Estas supozeble, ke gi pli pere efikas, nome per la
influo sur la kataroj, êiam êeest:tntaj. Mi
persone ne malsat us ankau la momenton
sugestian.
•
Anemiaj
kaj h lorozaj
statoj
per la terapio pneumatika ofte rapide kaj
frapante plibonigas. La hemoglobinenhavo
kaj la apetito pligra ndigas, la vizagkoloro
rugigas kaj la laceco en la membroj malaperas. Ankaû êe generala malforta konstitucio, sen specifaj malsanapero j, la terapio
pneümatika bonege efikas, pliprofundigante
la spiradon k~j ekscitante la sangcirkuladon.
Sole mehanike klarigebla estas la favora influo sur s te n o z o j e n su p ra j
a e.r v o j o j post operacioj, sur cikatroj kaj
traheaj kompresioj sekve de kropo kaj sur
malbonaudo sekve de kataroj mezorelaj.
Fine estas necese citi la senduban sukceson
en ad i p oz e c o tro granda per la plialtigo
de la oksidacio en la stofintersangado.
Kaj la p u I ma e m fi z e 111o? mi audas
vin demandi. La pulma emfizemo, k;el malA
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sano sui generis, apartenas jam al la teritorio de la kontrauindi koj. Ce emfize mulo
la pulmo trovigas jam en tro granda elspiradstato kaj per plialtigo de la aerpremo
la malbono nur akrigus. Tute alie kompreneble influi gas la tiel nomata kaj ne malofte kun emfizemo konfuzata volumerzauctum,
kiu nur konsistas el nelongedaüra j malhelpoj de elasteco, kaüzataj per la astma kataro. En tiu êi okazo la êambro sukcesplene uzigas, dum gi neniom helpas la emfizemulon.
Superflue ;'!Stos rimarki, ke k or di f e kt o j ne su fi ê e k o m p e n si ta j kun akom pano de korastmo 11epre devas esti ekzili taj el la êambroj. Ci tien à.partenas ankaü
la kataroj sekve de f I u ha I t o en I a
br on Îl o j, dum aliflanke malgrandaj gra doj de degenero
de la kormuskolo
kaj koraj
neùrozoj
ne prezentas kontraùindikojn.
La demanda, êu tuberkulozaj
ka t a r o j povas esti allasitaj al la êambro
pneümatika, estas ankoraü disputebla. Dum
iuj kuracistoj tiun êi demandon nepre neas,
aliaj opinias, ke ftizuloj de la unua stadia
senzorge povas esti allasitaj kaj fakte estas
nekompreneble, kial personoj kun ftiza eksterajo, supraja spirado kaj limigitaj lokaj
aperoj ne devus plibonigi sian genera lan

farton, pliprofundigante sian ~pirado n. La
emo al sangad
o kaj febro
kompreneble nepr e malpermesas la uzadon de la
êambroj.
Iafoje okazas, ke infanoj kun kokluso
estas prezentataj por la terapio pneùmatika,
sed mi ne bezonas rimarki, ke tiu êi malsano ne estas kuracebla tiamaniere.
En la kadro de mallonga parolado, kiu
cetere precipe intencas Jingvan demonstracion, estas neeble nian temon iomete elêerpi. Fin e permesu al mi nur du vor tojn.
La terapi o pneümatika neniel estas kon siderinda kiel panaceo, kiu efikas miraklojn.
Male, gi estas nur grava ero en la êeno de
la nunt empa fizikodietetika
kuracmetodo
kaj kiel tia posedas la plej grandan valoron.
,,Medicino okupas la tutan homon, êa r
gi priokupa s sin pri tuta homo" diras Goethe kaj kuracisto, kiu sin okupas pri la
tuta medicino, ne povas malsati la terapion
pneumatik an.
Kaj nun, altestimataj kolegoj, ni petas
vin afable sub nia konduko viziti la pn eümatikajn kaj aliajn banaragojn,
kiuj estas
la fiero rajt igita de Bad Reichenhall.

D-ro Fr. Stu.benvoll,
1

Bad Reichenhall.

Internacia enketo pri mortpuno.
Belgujo.
26.
(Originalo esperanta.)

Du seriozaj kialoj sajnas al mi kontraustari al reenkonduko aù al daùrigo de mortpuno . Unue la fakto, ke gia aplikado neniel
malpligrandigas la nombron de mortigoj kaj
krimoj. Estas eê male . Pruvas tion êi êiuta gaj faktoj en la landoj, kie gilotino aù
pendingo funkciadas.
La degenerinto, pli
malpli ema al krimo, post iu ajn influo,
facile estas logata al imitado per ekzemplo
de krimuloj. La vanteco de juna krimulo
incitegigas, pli kaj pli grandigas êe la ideo,
ke lia nomo estas flugonta de buso al buso.
Esafodo sajnas eê al li glora, per la sango
aüreolita kaj gi lin tentas, gi §ajnas al li
simila al tio, kio estas por la militisto la
batalkampo, sur kiu la soldato mortas sub
la standardo de honoro. Tiamaniere publika
ekzekuto anstataü esti profilaksa farigas
potenca rimedo de incito al la kr imo.

1

Sendube, la kondamnitoj al mortpuno
timegas gilotinon . La individuo, kiu trovigas
en la soleco mallibereja, sub la minaco de
certa kaj neevitebla mortpuno, sentas tre
naturan timon en la koro. Sed tiu êi timo
ne ekzistas antaü la plenumo de krimo. La
perspektivo de esafodo ne haltigas la brakon de la krimulo. La adv0kato Henri
Robert
el Parizo, studinte aktaron de
multaj krimuloj, atestas, ke mortpuno estas
timiga rimedo post la krimo, sed ne antaü
gi. Li asertas, ke anstataù malebligi la krimojn, gi iamaniere ilin kaüzas.
Tial mortpuno, malap erigante grandan
nombron da krimuloj, naskas la saman aù
pli grandan nombron da ili, ne povas do
esti nomata sociala progreso.
Dua kaj ne malpli grava kialo estas la
afero pri respondeco. Nur preterpasante mi
ektusas la cirkonstancon, ke la jugisto povas erari. ,,Erran~ hwnanum est." Mi eê diros, ke la jugisto ofte memvole sin trompi
devas, spite la voêo de lia konscienco, spite
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senpartieco kaj justeco, proklamante senkulpa la individuon, kiu Jau lia scio estas
kulpa. Sekve oni povas dubi pri la justeco
de la jugo kaj êiu fido en gi falas .
En multaj kazoj ne ekzistas responde co,
certe pruvebla. Ekzistas vere krimul oj responda j Jau la vera senco de la vorto, sed
ekzistas ankau krimuloj duonrespondaj kaj
nerespondaj kaj en êi tiuj kategorioj diversaj
la limoj tute ne klare estas desegnitaj.
Sed ni akceptu, ke . la krimulo estas
aginta tre konscie, klare komprenante la
malbonan agon, kiun li faris. Plie ni akceptu,
ke li estas recidjvisto konscia, kulpa pri
serio da krimoj. Cu la respoqdeco talas tuta
sur lian propran personon. Cu aliaj kauzoj
au aliaj personoj ne partoprenas en la respondeco kaj punindeco ?
Ekzistas du partioj, el kiuj êiu . defendas
siajn principojn. Spiritua listoj deklaras: l. ke
la krimulo havas la samajn sentojn, kiel aliaj
homoj, ke li pensas kaj agas, kie l ili ; 2. ke
la homo _ posedas liberan volon, moralan
volon, kiu lin taras morale responda, kiam
li taras krimon; li estas do laulege jugota
kaj punota; 3. ke la puno celas precipe
per timigo malgrandigi la disvastigon de la
krimo, gi do ne devas esti rimedo, por
ekzili iaman iere la krimulon el la socio.
Pozitivistoj au determ inistoj male diras:
I. la antropologio kriminala lernas eksperimente, ke la krimulo ne estas homo normala;
pro organaj anomalioj, au hereda, êu akirita ,
antauenpuso li aligas al varia, speciala klaso
de la homaro; 2. la elpensaîo de la libera
volo estas malvera kaj sekve la krimulo
nerespAonda.
Ci tie, kiel êe multaj temoj, la vero
estas en saga mezo. In media vi?'tus. Mi ne
povas pli bone gin esprimi, ol per la respondo, kiun taris nia statministro s-ro Le
Be uAn e d um la kongreso de antropologio
en Genevo en 1896 al s-ro Enrico Ferri:
,,Resumite, en tiuj proponoj, kiujn mi
nomas malgranda j, la hipotezo de krimulo
origine naskiginta, Jau la skolo, en kiu Vi,
s-ro Ferri, havas tiel altan rangon, entenas
nenion, kio povus ofendi miajn principojn
religiajn au senkuragigi miajn spiritualistajn
konvinkojn. Spiritualistoj neus evidentecon,
se ili rifuzus kredi la inklinojn de diversaj
naturoj, kiujn êiu ajn morala infiuo atingi
ne povas. Ili ne montros sin nefidelaj al tiuj
principoj, atribuante tiûjn inklinojn al atavismo au degenerigo. Ke êe tiuj êi inklinoj,
kiel êe mora la frenezeco, ekzistas kaü zoj,
kies sulko trovigas en la anatom ia aü fiziologia konstitucio de la subje kto, tion êi mi
firme kredas, eê pro miaj spiritualistaj konvinkoj kaj mi deziras 1 ke iun tagon estu
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determinita la plennombra kaj preciza nomaro de tiuj stigmatoj. "
Do diversaj inklinoj, diversaj taktoroj
êirkauantaj, kies precizan rolon au etendon
nia defekta jugo neniam povas fiksi, malgrandigas gis certa grado la respondeco n
de la krimulo. Mi citas interalie: hered on,
sifilison hereditan, malbonan edukadon,
ekzemplon, maldiligentecon de la gepatroj,
mizeron, prostitucion ktp. ktp. ; medio, en
kiu oni vivas, sezo noj, temperaturo, povas
influi grandapar te la himulojn . Jen la cirkonstancoj , ma lgrandigantaj la kulpon.
Sekve apliki maksimumo n de puno oni
ne povas. Tiu maksimumo estas mortp uno.
Sajnas, ke la Dia ordono : ,,Non occides" êi tie estas respektinda. Ni ne havas
la rajton neniigi, mortigi nek monstro n fizikan nek monstron moralan.
D-ro Broeckaert
17 rue des Images, Antverpen .

27.
(Originalo franca).
Mi havas honoron sendi al Vi miajn respondojn je Via demandaro.
1) Ne.
2) Asistinte neniam êe la nekropsio de
ekzekutita krimulo, mi ne povas respondi
tiun êi demandon.
4) Ne, êar per sia êeesto la kuracisto
sajnas kunlab ori en la ekzekuto; tamen la
êeesto de la homo, kiel kuracisto, plenu madanta profesion humanan, en la medio
de ekzekutisto estas eble konsolo por la
kondamn ito? La kuracisto povus konstati
la morton, ne asistinte êe la ekzekuto.
Sajnas al mi utile, ke la kuracisto konstatu
la morton, por ke la malfeliêuloj ne estu
enterigataj vivantaj au ne suferu pli longe.
5) Jes, pri la unua parto de tiu êi 5-a
demando kaj kun supraj klarigoj pri la dua
parto de la demando, koncernanta la êeeston de la kuracisto.
6) Mi opinias genera le bona, ke la kongreso medicina interesigu pr i tiu êi demando, êar la kuracisto havas êiam humanan influon.
Mi permesas al mi atentigi Vin pri la
artikolo en ,,Journa l" (en Par is') n-ro de
la 1-a sepAtembro1909 sub la titolo ,,Restitution". Gi disvolvas kun multe da talento
demandon interesan, kiu estas en konekso
kun mortpuno , nome : êu la kuracisto devas doni siajn flegojn al la kondamnito al
morto, kiu atencis al sia vivo?
D-ro Guillaume Wets-Hecg,
Namur, rue Blondeau 11 bis
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28.

(Originalo franca).
Bespondo je la 1-a demanda.
A~u oni estas por au kontrau mortpuno,
tio c1 havas tre malmulte da praktika graveco, êar neniam plu oni faros la pason
malantauen, por reenkonduki mortpunon en
Belgujo. La utileco de mortpuno estas ref~tebla. Ôi ekzistas en Francujo kaj malgrau
tio la(1 la lasttempaj statistikoj la krimmortigoj k~j mortigoj tie plimultigas.
Pn la respondebleco, gi estas demanda
kiun neniu pavas solvi. Mi kredas firme j~
la respondebleco morala, sed la respondebleco juridika al ni elglitas, êar neniu estas
kapabla elesplori la fundon de la anima
de aliulo.
Oni devas sin defendi kontrai:i krimuloi, ~iel _o~isin defendas kontrau êiuj maluttloJ, k1u1 pavas minaci al nia vivo individua au konfuzi la generalan ekonomion
au socialan ordon. Oni ne diskutas pri respondebleco, kiam oni instalas fulmsirmilon
kontrau fulmofajro au êirkaubarilon kontrau kokidoj, kiuj îus ruinigis la legomgardenon. Oni agas kaj tio êi sufiêas. Ni dev~s same agi, kiam nia sendangereco au
ma persona hava10 estas minacata de la
homo kaj por la afero mem estas eo-ale
s_u tiu êi homo estas freneza au mente tana'.
Ciu malutila tendenco, de kie ajn gi verras,
d~vas esti eliminita; tia estas la rajto au
ph gus_tedevo de la socio, rajto aü devo,
ne_b~z ta su: respondebleco kaj imputebleco
ph au malplt granda êe tiu, kiu perturbas
la ordon, sed sur la bezono mem, kiun havas êiu individuo kaj la tuta socio sekvi
!_t:ankvilesiajn destinojn sub protekto kaj
s~rmo de enlandaj legoj. De tiu êi teoria
v1dpunkto, se niaj moroj ne ribelus kontrau
gi_,_mo:tpuno.estus pravigita por certaj recid1v1stoJ,spec1ale dangeraj.
Respondo je la 2-a demando.
-N~ ek~ist~~ lezioj cerbaj, karakterizaj
por kr!muloJ; 1h ne ekzistas anka u por frenezuloJ._ Kvankam mi ne pavas citi precize
la k~zo1n,__tamen estas certe, ke oni jam
trov1s lez101n,~e ne anomaliojn gravajn, en
la cerbo ~e knmuloj ekzekutitaj. La kranio
d~
knmulo, ekzekutita en Belgujo, kiun
m1 v1d1s persone, montris evidentajn signojn
de denaska degenerigo.
Respondo je la 3-a demanda.
Mi havas nenion plu aldoni al tio kion
mi supre diris, eble nur tion, ke oni 'pavas
es_plon la oportunecon de la postula, esprim1ta de emmentaj personoj, nome, êu ne
estus utile kastri certajn krimulojn, por es-

tingi la bestajn pas101n au por malebligi
malbonan transdonadon heredan.
D-ro Meeus,
Direktoro de la kolonio por frenezuloj
en Uheel (Belgujo'.

29.

(Originalo franca).
Mi havas honoron sendi al Vi mian respondon je la enketo internacia, kiun Vi
malfermis al la kuracistoj pri mortpuno.
. La . plej granda progreso de diversaj
sc1enco1, ekzemple de fiziko, hemio, astronomio, estis realigita en la tago, kiam ri!narkindaj homoj ilin liberigis de la tuta
mfluo de metafiziko kaj decidis ilin bazi
ekskluzive sur la faktoj pozitivaj, t. e. sur
observado, eksperimentado kaj de ili deduktita rezonado.
Do, mi pensas, ke venis la momento
por liberigi lau vico la sciencon pri homo
d~ _êiuj elpensoj metafizikaj kaj psihologiaj,
k1uJ, havante neniun pozitivan fundamenton
povis nur kunhelpi por doni pri la natur~
homa ideon radikale malveran kaj por reP:o_dukti_pri ti~ êi temo la grandajn erarojn,
k1u1n __
om_ stang~s en aliaj sciencoj dum la
111algo11gaJ
tempoJ de la. regado de metafiziko.
Sekve, antaii ol serêi la mezuron en
kiu la prirespondebleco pavas esti det~rminita, estas konvene prezenti la demandon
principan : êu ekzistas prirespondebleco ?
êu ~i.ne _e~tas u~u el tiuj komprenoj psiÎ10log1aJ, k1u1n om akceptis sen pripensado,
kiel tiom da ali~j, kiuj apartenas al nia intelekta hereditajo kaj kiujn la scienco renversas,_ kiam gi ilin renkontas sur sia vojo. *)
N1 ne forgesu, ke la tasko de la scienco
estas _malk?vrila legojn, kiuj regas la fenomenoin kaJ sekve ke studi science la homon
~stas, apriorie, ~erêi ekkoni la legojn, kiuj
lm potencas kaJ en konsekvenco serêi determinismon en tiu êi afero. Libereco estas
nekonata_ entute en tio, kio estas objekto
de la sc1enco. Do, paro lante science estas
ne!ogike kaj kontraudire starigi la de~andon
pn respondebleco. Sur kiu arg umenta de
pozitiva speco oni povus sin bazi por certigi la respond_eblecon de la cerb~, organo
de la pe_nso kaJ de la agoj, kiuj el gi sekvas,
dum om ekzemple al la hepato kal al la
renoj atribuas funkciojn, precize determinitajn.
A

~) Tiun êi ideo n mi disvolvis pli detale en la
verkajoj sekvantaj:
.
Essai. sur la physiologie de l'esprit. Nouvelle
1conograph1e de la Salpêtriere n-ro 2. 19J9.
Instinct, habitude, automatism et reflex. Ibidem n-ro 5. 1909.
. La respons 3.bilité humaine et la repression
penale. Revue de Droit pénal et de criminologie.
Octobre, Novembre, Decembre 1908.
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Por solvi en maniero pozitiva la de- 1
mandon, êu mortpuno devas esti aplikata
al la krimuloj, oni devas sin turni nek al la
malnovaj filozofioj, êar la scienco povas
progresi nur liberigante sin de ili, nek al la
medicino, kiu, kiom gi estas scienco, ne
havas taskon sin priokupi pri la komprenoj
pure spekulativaj, kiel la kompreno de respondebleco, sed al la sociologio. Por determini la naturon kaj amplekson de la puno,
aplikota al la krimuloj, oni devas konsideri
sole la gradon de ilia malutilado, sed ne la
gradon de respondebleco, êar la malutilo,
de ili kaüzita, restas la sama, êu ili estus
aü ne estus respondebla j laü la malnovaj
ideoj. Do, egale kiel oni konsentas por konfesi utilecon de la higieno individuala, egale
oni ne povas ne konsenti, ke iu higieno
sociala estas tute same nepre bezonata. La
malbonfarantoj povas esti konsiderataj kiel
mikroboj patogenaj de la korpo sociaia. Ili
kaüzas al gi malutilon, analogian al _la malutilo, okazigata de la agantoj infektaj. La
socio havas sam~ inter es on persekuti kaj
detrui ilin, por eviti kaj la krimon kaj la
k ont agi o n de la krimo. Ilia malutilado
evidenta estas sufiêanta motivo de ilia de-
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truado. La demanda estas nek pri vengado
nek pri punado, sed simple pri la arango
de eliminado, de antai:igardo, de higieno sociala. En sociologio, kiel en êiu alia scienco
pozitiva, oni devas akcepti kiel gvidanton
la prudenton, ne la sentimentojn.
Ne ekzistas konata interrilato inter krimuleco kaj lezioj cerbaj, determinitaj koncerne ilinn naturoo kaj ilian lokalizon. Do
se oni êe nekropsio de krimuloj malkovras
leziojn cerbajn, oni ne estas prava konsideri
ilin kiel kauzo de la krimo, êar oni povis
trovi similajn leziojn êe la homoj, kiuj ne
estis krimuloj.
Mi do opinias, ke demando interesanta,
prezentota al la kuracistaro, ne estas la
demando pri la determino ·de la respondebleco, sed la demando pri la ekzisto mem
de la respondebleco. La kuracistoj volu eldiri, êu la kompreno de respondebleco devenas el la studo de fiziologio, de biologio,
au de êiuj aliaj branêoj de la sciencoj medicinaj, kies tuto enhavas êiujn konojn pozitivajn, certajn, kiujn ni akiris pri la naturo
homa.
D-ro L. Lejevre

rue de Comines 22, Bruxelles

toj.

Unu precize observita kazo de pankreascisto montris en tagoj de generala malHe rz kaj Wi I lh ei m. La reago lau bonfarto la reagon eê dum limigado de
Cammidgeêe sanuloj kaj malsanuloj
. (Wiener
karbonhidratkonsumo.
Id. Wocltensclir. 1910 n-ro 24) La esploroj
La origina substanco de la reago, kiu
estis faritaj por klarigi, êu la dependeco de estas disigebla per feêenzimo, sajne estas
la reago laü C. de alimentaj influoj prezen- kunmetita sukero au korpo, proksime staranD-r Sôs
tigas nur êe pankreasafekcioj aü egale êe ta al kunmetitaj sukeroj.
He r z (Wien). Pri bradikardio,hipotonio
aliaj malsanoj, au êu la reago ne estas
fiziologia. Okazon al la studado donis kazo kaj hipotonka bradik&rdio. ( Wiener klin. Wode pankreascisto kun rupturo en la stoma- c/iensc!Lr. 1910 n-ro 2 1.)
Statistikaj datoj pri mil kazoj de korkon. Krom tio ia aütoroj esploris aliajn
ma!sanulojn, kiel ankau sanulojn. Konside- malsanuloj, kiuj estis plejparte ambulatorie
rante la gravecon de hepato rilate al la observitaj. La autoro resumas la rezultaton
materiointersango de karbonhidratoj, oni de siaj ~sploroj jene:
1. Ce korsuferoj argumentas malalta
esploris ankaü hepatmalsanulojn. La autoroj
1 sangpremo, se korinsuficienco estas ekskluresumas:
êiuj esploritaj personoj kun sana he- .1 zita, por pure funkcia korafekcio.
2. Ekstrasistoloj êe malalta sangpremo
pato montris post mangigo de 100 gm. da
dekstrozo au levulozo riêetan pozitivan re- estas konstateblaj preskau nur êe korneürozoj.
3. Nearteria sistola bruo kredeble ne
agon laü C., antaüe ne ekzistintan.
Kvin kazoj de hepatmalsanoj donis devenas el kompensata mitralinsuficienco, se
malgrau konsumo de 100 gm. da levulozo la sangp remo estas ma!alta.
4. Frenokardio pli ofte okazas êe virina
negativan reagon. Unu el ili ankaü post
konsumo de 100 gm. da dekstrozo ne donis j sekso, la korneurozoj, karakteriz:taj per hipotonio aù bradikardio, êe vira sekso.
reagon laü C.

Interna medicino.
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5. La dominantaj simptomoj êe la nervaza hipatanio estas dalaraj sensaciaj en la
regiana de la koro, êe la nervoza bradikardia korbatado kaj êe la hipatonika bradikardio generala korpomalforto.
6. Ce la bradikardio hipotonika ekzistas
efektive ,,nervoza" kormalforto, eventuale
kun albuminurio kaj edemoj.

Eh r I i ch (Wien). Pri eliminado de la
muskolaro,kiel varmofon
to, dum la Momburg'a
sensangigo.(W iener klùz. Wochenschr. 1910
,i-ro 14.) La ai:itoro sciigas pri la kazo, en
kiu 15 minutojn past operacio sur la femuro
sub Momburg'a sensang iga farigis signifa
malaltigo de la temperaturo. E. konsideras
tiun simptomon kiel rezultaton de kunpremado de la trunka kaj sensangigo de la
malsupra duano de la korpo. Kontrolesplaroj sur bestoj liveris jenajn rezu ltatojn. Eliminado de la malsupra duono de la korpo
el la cirkulado liveras jam post mallonga
tempo (30 min.) malaltigon de la temperaturo, past pli langa dauro (70 min.) altgradan
perd an de varmo, kiu nur past kelkaj haroj
kompensigas, aü povas fê kauzi, êe tre
sentemaj bestaj, morton. Ce anemiaj bestoj
sajnas la konsekvencoj de la malhelpo de
varmoproduktado postefiki pli longe, ol êe
la normalaj. Estas rekomendinde uzi la
Momburgan metadan nur lau severaj indikoj
kun speciala singarda êe anemiaj individuaj.

A

D-ro S6s .

T h omas. Kauzo de riporompo tiel malofta, kiel malagrabla por kuracisto. (MarseilleMédical 1910

lt-rO

13).

La autaro, auskultante 66-jaran virinon,
sentis subite sub sia orelo krakadon kaj
ensovigon, dum la maljunulina ekkriis: ,,lo
krakis". Morto per bronho-pnei:imonio. Nekropsio: rompo de la tria maldekstra ripo.
Prove oni rompis la dekstran trian ripan
per premo de 2,5 kgm., dum la saman ripon de 70-jara viro ne rompis pezilo de
20 kgm.

flirurgio.

D-ro S6s.

Brüning
(Giessen). Kuracadode tuberkulozaj ekmalsanigoj per tripsino. (Deat.
med. Wochenschr. 1910, 11-ro 35). Oni injektas 1°/ 0 akvan solvajon de tripsino ai:i
leukafermentinan (Merck). La ai:itaro akiris
la jenajn rezultatojn: La injektoj de tripsino
liveras banajn efikojn êe kuracado de tuberkulozaj higromoj kaj malgrandaj frigidaj
abscesaj; eê malgrandan tuberkuloz_pn de
la asta ani pavas per ili sanigi. Ce diversaj hipasta tikaj abscesaj tripsin a tute ne
supcras la jodaformglicerinan emulsion. La
artika tubcrku laza kun pli grandaj tuberkularoj en la ostoj au puraj fungoj ne tai:igas
par fermenta kuracado. Tiel same gi ne
tai:igas por kazeigintaj au ankorau malmolaj
D-ro Fels .
limfomoj.
]. Tarn ai (Budapest). Pri influo de la

Pediatrio.

A

Ham burger
kaj Schey.
Pri -malgrandigo de specifa vakcino-akcepte
mo dum

morbilo·. r Wiener klin. W, ci/('I/Sr/ir(ft 1910,
n ro 18). Dum studada de spccifa akcepte -

mo de vakcinitaj infanoj kontraü la vakcinlimfo, uzata en la praktika, travis la autoroj, ke la akceptemo estas êe m orbiloj grave malgrandigita. La influada de interkurantaj morbilaj sur la vakcinproceso estas
jam kanata (Heübner). La obse rvadaj de
la autaroj liveras vidpunktojn , kiuj permesas starigi hipotezon pri reciproka influado
de la du infektaj malsanoj en la sama arg anisma kaj provizore nur teorie interesa
probl ema preparas la vojon por pluaj ekzakMomburg'akompres
io sur koro kaj cirkulado
. taj klinikaj kaj eksperimentaj studad oj.
(Deut.

med.

Wochensc!zr. 1910,

Il

ro 36).

Bazante sin sur propraj spertoj, la autaro
konsilas grandan singardemon êe apliko de
la Mamburg'a kompresio; neniam antai:i gia
uzado oni devas preterlasi la ekzamenon
de la funkcia de la cirkulado laü Katzensteina ai:i alia elprovita metodo. êe kormalsanulaj , êe angiosklerozuloj, same êe
Basedovaj malsanuloj, nefrituloj kaj pletoruloj li nepre malkonsilas la Momburg'an
êirkaukompresion , êar povas akazi, ke tia
malsanula pro tro granda kompresia martas ankoraü sur operacia tablo. Tiam prezentus vere nur tre malfortan konsolon, ke
la martinta dum la operacio ne perdis eê
unu guton da sar.go.
D-ro Fels.

D-ro S6s.

J

Esch e ri c h (Wien). Pri indikoj kaj
sukcesoj de tiiberkulinterapio êe infana tu-

berkulozo. (Wiener Uùt . Woc'1enschrijt 1910
n-ro 20.i
1. Tuberkulino, kun pli malpli da korpo-

substancoj miksita, estas specifa toksino de
virusaj, t. e. izopatia rimeda, kiu nur pere pa vas influi la trakuron de la malsano per okazigo de reakciaj procesoj en la organ isma.
2. Specifa efiko de tuberku lina realigas
nur en la arganisma ,,aliergigita" per antauirinta infekto. Sur la loko de la aplikada,
kiel arikai:i en la regiana de tuberk ulozaj
infiltrajoj, aperas inflamo, kiel kansekvenco
de kunig-o de tuberkulina kun la anafilaksa
reagkorpo kaj estas akompanata êe pli
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gran da_i kvantoj da tuberkul_ino per febral 1 praj spertoj. (Przeglqd chor6b sk6my c!z i wegenera laj simptomoj. La apl1kado de __pleJ nervcznyc h 1910 n-ro 8). La autoro ne anetaj dozoj de tuberkuli no k~nstat e?le _pl11gas korau povas dedukti konkludojn pri komla reagkorpon, dum grand aJ dozoJ g1~ mal- pleta elkura co de sifiliso t. e. pri generala
pliigas au tute forigas, kiel pruvas ho~. la seninfektigo de la orga nismo, tamen konnegativa surhauta provo. Samtemp_e pl11ga~ sideras la ideon kiel bonan kai bazitan sur
la antikorpoj, ligantaj tube rkuli1:on, k1el ankau racionalai sciencai donita1oi kaî antau diras,
imuneco de korpoêeloj kontra u tuberkul ozo- 1 ke gi pli au malpli frue tute certe trafos
toksino.
sian celon.
3. Terapie estas tuberkulin o ? ive~s~
Jam nun la autoro decide asertas, ke
uzebla. Oni ne uzu grandajn dozoJn, ktuJ ,,606" efikas specife sur la sifilisaj simptoelvokas altgradajn febra jn re~gojn. Male, moi, precipe gia efikeco estas frapanta êe
per aplikad o de komence etaJ, poste ma_l- malfacilaj kaj obstinaj destruktivaj formoj
rapide kreskantaj dozoj, evitante_ generalaJn terciar iai.
rea o-ojn oni povas inciti plialhgon de la \
Malfac ile estas decidi jam nun, êu
lok~ infla mo kaj la akceladon de imunizanta ,,606" eliminos tute la gisnunajn kur-'l.capro ceso, kiu favo re influas la trakuron de dojn per iodo kaj hidrargo . En esce ptai kala malsano (imunizanta metod o).
zoi spirohetoj rezistas al la aga do de diokDua metodo de tuberku linterapio estas sidiamidoarsenobenzolo. Eble en tiuj êi kainjektado de plej etaj kvantoi dum pl_i longa zoi estas necese malfortigi la mikrobojn antempo sen notinda ilia pl alti go, pie\ bon e taûe per la gisnunaj rimedoj kaj poste deen etapoj, ekscitante tiel al pli altgrad~
nove injekti ,.606" au apliki kuracon komfunkciado la reagojn, kiuj estas destinitaJ binitan per la malnovaj kaj la nova rimed o.
kontraubat ali la infekton same, kiel tio
okazas êe la spontanea resanigo (anafilaksiMedicino eksperimenta.
ganta metodo).
4. La imunizanta metodo bone prospeLancer e a u x (Pari zo). Etiologio kaj
ras êe pulmotuberku lozo de plenkreskuloi: profilakso de la cirozo granularade hepato
kiel ankau en progresintaj kazoj en la plt (ankau nomata cirozo atrofia, cirozo alkoholmalfrua infana ago. Male estas la anafilaksi- devena , de Laënnec). Akad. de med. Sjul.1910 ).
ganta metodo konvena êe multnombraj kazoj
La autoro ekspe rimente· elmontris, ke
de Îlronikaj kaj latentaj tuberkulozoj en ko- la alkoholai trinkaÎoj naskas ne la atro fian
menca stadio, au en la kazoj, kiuj estas cirozon, sed la steatozon de la hepataj êeloj
nur klinike konstateb laj \au toksikaj gene- kun pligrandigo de dikeco de la hepat o,
ralaj simptomoj kaj tau pozitiva reago de sed ke la atro fia cirozo estas kauzita nur
la surhauta provo - kazoj, en kiuj la orga- de trouzo de vino.
nismo nur per ekscitanta efiko de etaj tuPoste li serêis, kio en la vino produkberkulindozoj es tu stimulata al energia reago. tas la malsanon.
5. Prok simigante al ofta spo ntanea reSajnas, ke la substanco koloranta ne
sanigo en la pli malfrua infanago kaj eks- estas suspekt inda, êar la v:no b!anka esta s
kluzante tute malutilojn por la debila orga - pli dang era, ol la ruga.
nismo, estas la lasta metodo plej konve na
Trideko da kunikloj estis uzitaj por la
por la infan a ago. Ôi efikas ne nur sa ni- eksperimento _i: al ilia nutraJo estis miksita
gante, sed ankau profilakse kontrau poste por unuj sulfata au bisulfato de kalio, por
prezentigontaj recidivoj .
alia_ifosfato, tartarato, acetato, au eê nitr ata
6. Kondiêo por prosperado de la tera- de la sama bazo.
pio estas malesto de gravaj anatomiaj sangoj
Post 5 a(, 6 monat oj la hepat oj de la
kaj relative bona fortostato, êar gi devas unuagrupaj bestoj prezentis leziojn, similajn
antau êio efiki stimulante al la reagaj pro- al la cirozo vinodev ena; nenio simila estis
cesoj en la organismo . Estas tial dum tiu renkontita êe la aliaj bestoj.
êi kuracad o uzendaj, same kiel dum êiu ajn
El tio la autoro konkluda s. ke nur la
kuracad o de tuberkulozo, la metodoj jam ago de la sulfatoj de kalio estas kauzo de
aprobit aj : kusad - aero - kaj lumkuracoj . • la hep ata cirozo, ligita kun la trouzo de
AiUoresumo.
vino kaj li montras, ke tiu êi cirozo estas
malofta en la regionoj (Lorraine, Touraine ,
Bourgogne, Suda Francujo) , kie la vino estas
Malsanoj haütaj kaj veneraj.
nek sulfura ta, nek gipsata; kontraue, gi estas
F. Ma I i n o w s ki. Nuna stato de la ofta en la regionoj, kie oni trinkas vinojn
kuracado de sifiliso per la preparato !!e au bierojn gipsitajn, sulfurita,in aü sulfititajn.
Ehrlich ,,606" kaj gisnunaj rezultatoj de pro- Unufoje, êe podetala vendist o, oni trovis
A
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gis 9 gramojn da sulfata kalio en unu litro I
da vino.
L. finas sian komunikajon jene:
1) La vino kaj ankaü la biero estas la
êefaj kaüzoj de la afekcio tiel nomata cirozo
atrofia, cirozo granul~ra de hepato.
2) Tiuj êi trinkajoj estas malbonfarantaj malpli per si mem, ol per la ajoj, uzataj
por ilia konservado.
3) La mortàlitato, rezultanta el la dai:irigata trouzo de tiuj êi trinkaj oj, nome
en la landoj de importado, estas grava kaj,
konsekvence, seriozaj rimedoj antauzorgaj
estas necesaj. Inter tiuj êi rimedoj la malpermeso de la gipsado kaj de la sulfitado,
kaj ilia anstatauigo per ne malutilantaj procedoj de konservado devas okupi la unuan
vicon.
D-ro L. j.

ol 60 jaroj por vira logantaro 61,5, por kuracistoj 95,67. Tiel estas evidente, ke la
mortalitato de kuracistoj en Rusujo estas
pli alta, ol la mortalitato de samaga rusa
vira logantaro kaj êe kuracistoj la ord inara
plialtigo de la mortalitato kun ra ago montrigas kun multe pli granda intenseso, kio
plej akre estas vidata en pli alta ago, komence de 60 jaroj, dum en Ei:iropola mortalitato de kuracistoj estis pli m-alalta, ol
meza morta litato de · la samaga vira logan tar o kaj multe pli alta ol la mortalitato de
aliaj mentalaj profesioj . Lau la intenseco de
apartaj mortkai:izoj êe ei:iropaj kura_s:istojla
unuan lokon okupas nervaj kaj psihaj malsanoj , memmortigoj, hepatmalsanoj kaj diabeto. En okcidenta Eüropo estas malalta
mortalito en kuracistaro pro pulmomalsanoj
kaj pro tuberkul ozo. En la rusa kuracistaro
lai:i ofteco de apartaj mortkai:izoj la unuan
Medicino. sociala .
lokon okupas la tifo ekzantema, nervaj kaj
S. A. No vos e I s k i. Mortalitato de psihaj malsanoj, memmortigoj; la ofteco de
kura~istoj en Rusu
jo. ( h'l raportrij, legitaj memmortigoj en la rusa kuracistaro estas
eu X.I -a Piroy1J1:c
t ko11g1·
r:so de rusa) 7.·nracis- ankorai:i pli alta, ol en la kuracistaro de
toj, ,.Jcazinta en P eterborgo 20-26
apl'ilo. okcidenta Ei:iropo.La alta mortalitato de rusaj
Tra rluko de 1'1
'81111/0el ,,Prak tiê. Jlcdi r·i11a"
) . kuracistoj dependas de kai:izoj profesiaj, de
La koeficiento de mortalitato en Rusujo por komunaj nefavoraj vivkondiêoj de la rusa
viroj en la ago de 20-39 jaroj estas 8,25 logant aro enkomune kaj de specialaj nefapro mille,
sed por kuracistoj 8,74; en voraj vivkonrliêoj kaj agadkondiêoj de la
la ago 40- 59 jaroj por vira logantaro 18,27, rusa inteligentularo, kies parto èstas la kupor kuracistoj 21, 11 kaj en la ago de pli racistaro.
O. Krajz.

KRONIKO.
Pasis jam la someraj ferioj kaj nova 1
jaro universitata komencigas. Ankaü por
praktikaj kuracistoj en pli grandaj urb oj gi
estas nova jaro de agado kaj laborad o post i
pli longa libertempa ripozo.
La kolegoj samideanoj volu nun revi. gligi sian prapagandan fervoron, varbi 110vajn amikojn al la lingvo Zamenhofa inter
êiunacia kuracistaro, akiri pluajn abonantojn
kaj kunlaborantojn por nia esperanta revuo.
Konforme kun la kondiêoj de la kuracista vivo nia eldonado konsideras la trian
eldonan jaron jam finita. Aperos ankoraü 2
lastaj numeroj de êi tiu jarkolekto de ,,Voêo
de Kuracistoj", sed ni komprenas, ke estus
jam tre malfacile instigi la nove varbitajn
kolegojn, ke ili ekabonu la organon por la
jaro 1910 kaj ricevu por la abonpago nur
2 novajn numerojn kaj 10 numerojn de la
pasintaj monatoj.

Tial ni jam nun malfermas abonon por
la jaro 1911 kaj arangas konvenajn plifaciligojn, por unuflan'<.e instigi la novajn partianojn de esperanto al la abo.1ado kaj duaflanke liveri al la malnovaj ami'.<oj senpagajn
propagandil ojn.
Nome êiu nova abonanto, kiu gis la
1-a de decembro alsendos la abonprezon
2 Sm.), ricevos krom
por 1911 (4·80 kron.
la abo nita jarkolekto I 911 ankail sen page
kaj afrankite la tutan jarkolekton 1910.
Tiu sama premio senpaga estas al la
dispono de la gisnunaj abonantoj, kiuj povos
uzi la duan jarkolekton 1910 kiel propagandilon, donante la ekzemplerojn de 1910 al
la varbataj kolegoj.
La abonantoj, kiuj nur en la jaro 1910
ekabonis la revuon, povas ankaü ricevi kiel
senpagan premion la jarkolekton 1909 anstataü la jarkolekto 1910 kaj kiu volus havi
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ambau kolektojn, rajtas ilin akiri por la mena il unufoje dum Aêiuj du monatoj skribi
kosto de elsendo, nome 1 Sm.= 2·40 kron. ion taugan por nia jurnalo . Sub tiu êi .konTiu êi plifaciligo dauros tilmen nur gis diêo êiu abonanto por 1911 povas kune
kiam sufiêos la provizo de la jarkolektoj kun sia abonmendo avizi sian aligon al la
kaj êiuokaze gi êesos la 1-an de decem- kunlaborantaro.
bro 1910.
Cetere ekster tiu êi k on s tant a kunLa abon prezon por 1911 ni iomete pli- laboranta ro êiu ajn verkaf o, sendita al ni,
altigis, êar pro nesufiêeco de pagat aj anon- estos bonveninta kaj danke akceptata.
coj kaj nesufiêe multnombra abonantaro la
Tentis nin la ideo, ke ni organizu êiuelspezoj de la eldona 10 ne povis esti ko- jare kunvenon generalan de la abonanto j
vritaj êe la prezo 3·60 Akron. Multaj koiegoj, dum la kongreso espe rantista, por kune prikonantaj la malfacilajojn financajn de la paroli pluan disvolvon de la revuo. Sed
redakcio, jam de longe proponis plialtigon tiaj kongresoj ne estas efektivigeblaj en
de la abonprezo, eê gis la duoblo de la serioza maniera kaj se kunvenus dek a(1
nuna. Tamen ni supozas kaj esperas, ke dekkelko da abonantoj, ili ja ne pretendus
sufiêos la plialtigo nur je 0·50 Sm. = 1·20 1 la ailtoritaton, al kiu mil abonantoj devus
kron., se nur la nombro de abonantoj restos sin klini. Tial sajnas al ni pli bona la mala sama au pligrandigos.
niero de ,,plebiscito", t. e. voêdonado skriba
Kelkaj kolegoj esprimis la deziron, pri konkretaj demandoj, koncernantaj la elke ni starign ,,naciajn redaktoroj n", kiuj donadon. Kiel la unuan enketon tiaspecan
direktus kaj plifortigadus la kunlabora- ni starigas la demandon, êu la legantoj dedon en êiu nacia grupo kuracista. Te- 1 ziras, ke en nia revueto estu presataj felieorie tia arango sajnas konYena. Sed prak- tonoj, kiel en la jaro 1909? Ciu abonanto
tike ni spertis, ke de la tempo, kiam la Var- por la jaro 1911 skribu sian opinion en tiu
sovia grupo de kura jstoj esperantistoj estis êi rilato kaj la redakci o direktigos lau la
organizinta . referatan komision", dum pli plimulto de voêoj.
ol unu jaro neniu referato de gi alvenis.
Enkomune la redakcio akceptos danke
La referata komisio dormis kaj ankaü apar- êiun konsilon kaj primeditos êiun protaj kolegoj, kiuj antaile memstare sendadis ponon.
artikolojn, êesis tute kunlabori, atendante,
Al niaj kunlab ora ntoj ankorau unu
ke jam la referata komisio forte laboras .
peto. Bonvolu skribi tre legeble, plej bone
Tamen ni ne kontrailstaras principe per skribmas ino kaj êiam nur sur unu flanal la starigado de ,,naciaj redaktoroj" kaj ko de folio. Estas por ni granda malhelpo,
se iu grupo nacia de k un 1ab orant o j se ni estas devigataj transskrib i tutajn artivolus elekti nacian redaktoron, ni lin kore kolojn. Oni konsideru, ke la kompost istoj
de antaile salutas kaj invitas al kuna la- ne estas espera ntistoj kaj se ili ne povas
boro. Lau nia opinio nek ni, nek iu alia tute precize ekkoni ê:un literon, ili faras
estas kornpetenta nomini ,,naciajn redakto- multege da preseraroj, kiujn korekti estas
rojn ", sed nur la kole5oj, kiuj me_m est as laciga laboro.
kunlaborantoj,
povas en êiu nacio inKaj nun, karaj amikoj de la lingvo interkomprenigi kaj el inter si e 1e kt i la na- ternacia, interkomprenint. · nin pri plej procian redaktoron, donante al li precize difi- ksima jara agado, ni kun fido en la estonnitan instrukcion .
ton de la verda stelo alpasu al la laboro.
Dume, por ligi pli intimajn interrilatojn En la jaro venonta la kongreso csperantikun niaj kunlab orantoj, ni publikigos en la sta en Antverpen' jam antaüanonc as sin kiel
jarç 1911 ilian nomaron sub la titolo de granda elmontro de la esperantista movado
la j urnalo kaj konsideros ê i u j n kunlabo- kaj ni ne dubas, ke tiu êi kongreso 111011rantojn kiel egalrajtajn konsilantojn en la tros sin grandioza, superante êiujn an~aüajn
aferoj de nia eldonado kaj la voêo de ilia kaj proksimigante nin al la venko. Ni, kuplimulto estos por ni direktivo. De tempo racistoj espera ntistoj, k uj nur tre malmultal tempo ni dissendados al tiu êi konsilan- nombre partopremis gis nun en internaciaj
kongresoj esperantistaj, donu al ni rendetaro cirkulerojn, petante gian konsilon.
vuon
en Antverpen', por nin persone reciKiel kunlaborantojn ni komence publikigos kaj konsideros êiujn kolegojn, kiuj proke ekkoni kaj instigi reciproke al solidum la lasta jaro alportis iun ajn helpon dara, sistema penado.
en la redaktado, do kiuj alsendis iun artiKaj jen la dua enketo plebiscita, kiun
kolon ail referaton. Krom tio ni akceptos ni malfermas, starigante al êiuj abonantoj
kun plezuro kaj gojo en la kunlaboranta- por la jaro 1911 la demandon: êu Vi veron êiun kolegon, kiu alprenos devon al- 1 nos al la kongreso esperantista en Antver~
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peno? Mi mem, la skribanta tiun êi inviton,
respondas, ke mi tutkore deziras alveni kaj
frate premi la manon al êiuj amikoj, kunlaborantoj, legantoj de ,,Voêo de Kuracistoj ".
Se mi ricevos multajn jesojn de la demanda, mi reparolos pri tiu êi afero, por ke nia
kunveturo estu ne l]Ur plezuriga, sed ankau j
multe fruktoporta. Car tamen bona preparo
de la kunveno postulas multan tempon, oni 1
decidu sin sen prokrastado, por ke mi povu
anonci en la sekvonta numero: ni estas jam
kvindek, cent, au ducent volontuloj.
Por la kolegoj el orienta Eü.ropo la
vojo al Antverpeno povas iri tra Prago kaj
Dresdeno. En Prago versajne estos eble
partopreni dumvoje en la Il tutaustria kongreso esperan lista kaj konatigi kun tieaj
simpatiaj probatalantoj esperantaj. En Dresdeno logas nin internacia ekspozicio de higieno.
·
La kolegoj el aliaj partoj de Eü.ropo
atentigu pri la urboj, en kiuj estos dezirinde
halti por unu au du tagoj.
Kaj ni êiuj goje nin alvoku reciproke:
gis revido en Antverpeno !

pri mortpuno. La tradukon germanan faris
nia simpatia kaj sindo na kunlaboranto d-ro
Adolf Bischitzky el Prag'. Ni ne dubas, ke
tiu êi praktika elmontro de la utileco de
esperanto en medicinaj interna ciaj rilatoj
varbos novajn amikojn por nia lingvo inter
germanaj kolegoj.
- --

0-ro Achintre

D-ro Mikolajslû.

La kunligo de ,,Voêo de Kuracistoj"
kun T. E. K. A. havis gravajn maloportunecojn, kiujn ni klopodis forigi per kelkaj
proponoj al la Estraro de T. E. K. A., publikigitaj en la lasta munero. Sed la Estraro
de T. E. K. A. rifuzis tiujn êi proponojn
kaj plue avizis nin, ke gi ne prenos plu
sur sin devigan abonon de ,,V. d. K." por
la anoj de T. E. K. A. Fine oni decidis,
ke T. E. K. A. kaj ,,V. d. K." devas de la
fino de la jaro 1910 esti sendependaj unu
de alia.
Do "V. d. K." êesas esti organo de T.
E. K. A.
Malgraü. tio êi nia revuo apogos amike
kaj samideane la agadon de T. E. K. A.,
ne rezignante tamen de bonvola kritiko, kiu
ofte pli valoras, ol blinda admirado.
,,Prager Medizinische Wochenschrift"
(n-ro 35) komencis tradukon de nia enketo

-

La redakcio ricevis:
SherlockHolmesen servo de la ,!iispana
trono. No 5 de la Biblioteko de Casopis
ceskych esperantistu. Prezo 75 hel.
Turnov. 1. volumo de sistemaj monografioj pri urboj, urbet oj kaj memorindaj
lokoj en landoj de la bohema krono. Kun 2
mapoj, 16 bildoj. Verkis dr. Jos. Bélohla v.
La Evangeliolau Sankta Joha,o. Tradukita el la originalo greka de prof. Wren
]. Gristead, d-ro~ D. O. S. Lowell kaj rev.
R. P. Anderson. Ce: Scripture Gift Mission,
15 Strand, London.

En marto de la kuranta jaro mortis nia
satata kunlaboranto, unu el la plej fervoraj esperantistoj, d-ro Achintre.
Naskita en Paris' en la jaro 1853, li komencis la militan servadon en 1873. Doktoro
de la Pariza Fakultato, li ricevis la altan
gradon de êefkuracisto de la franca armeo
kaj de oficiro de la Honora Legio.
Li Jus estis êesinta la aktivan servadon
kaj pretigis gui merititan ripozon, kiam la
morto lin ekkaptis.
D-ro Achintre redaktis artikolon en
,,Voêo de Kuracistoj" pri la Ruga Kruco
kaj Esper anto. Ankaü.li skribis leterojn poresperantajn en ,,Le Caducée", militkuracista
gazeto franca.
D-ro Achintre postlasas vidvinon kaj
infanojn.
Ni sendu al ili la esprimon de niaj plej
simpatiaj sentadoj kaj niajn plej sincerajn
kondolencojn pro la malfeliêo, kiu ilin trafis.

A

Ko r e s p o n da j oj.
lnternacia komisiitaropor starigo de la
medicinaterminologio. ·
La unua kongreso de T. E. K. A en
Aü.gsburg' akceptis mian proponon pri elekto de internacia komisiitaro por starigo
de la medicina terminologio tiamanier e, ke

êiu lingvo havos po du reprezentantojn. En
konsent o kun la prezidanto de T. E. K. A.
mi ekkomencas la preparojn.
Por plifaciligi mian laboron, mi petas
êiujn kolegojn en la tuta mondo, kiuj konsentas kunlabori 1 sendi al mi iiian adreson
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kaj samtempe ili bonvolu sciigi min, en kiu
fako ili preferus labori .
La tasko de starigo de tutampleksa
votiaro medicina estas tre granda kaj estas
nepre necese, ke oni iom apartigu la diversajn regionojn.
Nia vortaro do enhavos la jenajn partojn.
1. fako : Anatomio.
li. fako: Histologio, Mikroskop io
a) normala
b) patolog ia.
III. fako: Patologio kaj Terapio
a) nomenklatura de la malsanoj
b) klinika terminologio.
IV. fako: Airurgio
a) operacioj
b) instrumentoj
c) flegobjektoj.
V. fako: Bakteriologio.
VI.
,, Fiziologio.
VII. ,, Farmakologio.
VIII. ,, Diversajoj.
Mi mm petas la kolegojn, kiuj akceptas esti kunlaborantoj, ke ili elektu unu au
plurajn el tiuj êi fakoj kaj subfakoj kaj sciigu
min pri tio.
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La kunlaboranto unue nun havas la taskon doni al mi liston de vortoj teîmikaj
en la fako elektita. Tiu êi listo devas esti
skribita en unu el la jenaj lingvoj: franca, angla, germana, itala, latina kaj esperanta (kun
klarigoj) t. e. la kunlaboranto starigas almenau dulingvan nomaron de sia fako.
El niaj kunlaboranto j ni elektos po du
reprezentantojn por nacilingvo por la travido de la listoj, kunmetitaj de niaj kunlaborantoj. Estos elektotaj tiuj kunlaborantoj, kiuj alsendos al ni plej multe da vortoj.
Mi povas avert i, ke la fako 1. jam estas
prilaborita kaj do ne plu bezonas kunlaboranton.
i:_uj post fino de iu fako ni dissendos
provajojn al êiuj reprezentantojn por aprobo.
Plie mi havas la honoron sciigi la kuracistaron , ke s-ro Ch. Ver a x, la fama
verkisto de teÎlnikaj vortaroj, akceptis esti
mia kunlaboranto, kiel sekretario. Informoj
pri nia agado estos publik igitaj en tiu êi Jurnalo. Oni bonvolu sendi aligon kiel eble
plej tuj.
D-ro U!tlmann,
Huttwill

(Svis io).

KOMUNIKAjOJ DE T. E. K. A.
KALKULRAPORTO
DE LA KASISTO
por la tempo de la 20-a de augusto gis la 23-a
de septembro.

LISC::ODE C::
. é. K. 1\.-anoj
kiuj pagis abonon kaj kotizon por 1910.
(De la alsendita pago estas dekalkulataj 3·60
kr. kiel allonpago kaj la resto en kronoj tie êi citita kiel enspezo de la kaso de T. E. K. A.)
O-ro Millican pagas la suldon 4·90 kron.
394 ad d-ro Gromann 1·30.

Sume enspezoj . . . . 6·20 kron.
Restis de la antaua kalkulo 214·91
Enspezoj . . 221·14 kron.
Elspezoj de la kasisto . -·45 kron.
Restas en la kaso . . . 220·69 kron.
Krom tio suld as al la kaso:
Prof. Dor
. . .
4·80 kron.
D- ro Thalw itzer
. 186·"
D-ro MillOlajsfli
Kasisto de T. E. K. A.

1 La indikoj por la ,,Farina lactea Henri ci Nestlé'i".
êE

IN FANO J:

Kiel nutrilo
êe suêuloj, se pro nesufiêa sekreciado de la lakt o l a sistemo
de duobla~ lakto (allaitement mixte) estas aplikenda. Ce arlefara
nutrad o. Ce ablaktacio. - Ce nesufièa nuira stato de pli grandaj infanoj (anemio, konstitucionala malforteco).
Kiel kuracilo
êe dispepsioj kaj gastro -int estalaj kataroj, specialaîo êe lie! nomataj malutil9j pro laktonutrado (Milch11ahr-schiide11: Keller kaj
Çzerny). - Ce enterito foli,!<.u
lara. - Ce diatezo spasmofila. , Ce diatezo eksudativa. - Ce perturbacioj de la nutrado êe suêuloj, fl egataj en institutoj: hospitalismo, sepso kun gastrointesti nalaJ simptomoj (Fischl), mals_anigoj pro troa amasigo de suêuloj.

I

êE PLENKRESKULOJ:
Kiel dietet ika nutrilo
êe konsumantaj malsanqj dt: la
organisme, kiel dietnutrajo, sparanta alburnenon kaj fonnanta
adipon. - Ce malsanoj de là digesta kanalo, kiel dietnutraîo,
facile asimilebla kaj plene resorbebla. - Kiel nutrilo sen substancoj ekstraktiv~j. Arteriosk l erozo. - Specialajo en la nutra<!o de maljunuloj (Lapponi).
Ce malsanoj de reno, suferoj de
urinveziko, diatezo uratika.

•i=========================-·

_____________

voêo DE

-~-lÔO ----------

KURACISTOJ
,.__

@@@@@@@@@@
@@@@@@©@@@
@@@@@@@@@)@@@@
@)
@)

lnvito

@

@)
@
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de

! voêo DE KURACISTOJ i
p o r Ia

@
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@

ja r o

1911.

@
@)

Bal dau ni komencos la IV-an eldonan jaron kaj petas êiujn amikojn,

ke ili helpu nin

@

@)en niaj pluaj penadoj.
@)
üu[l1 tri unuaj j aroj multaj kolegoj, konvinkitaj pri la bezono de internacia esperanta @)
0
0
@)
ligilo, sub '.enis nin, abonante po kelkaj ekzemp leroj de la revu o. Ne volante trouzi t ian êi ofe@)rem on, ni iomete pligrandigas la abonprezo n, kiu en la jaro 1911 estos:
@)
@

4·80 kron

@)
@
@
@

2 rubloj

4 markoj

=

4 silingoj

5 frankoj

=

@

1 dolaro.

La abonmono n oni ,sendu nur per int ernacia postmandato. Nek bankoêeko j nek postmarkoj estas akceptataj.
La r edakcio garantias tujan efekt ivi gon de la mendoj nur êe senpera abonar!o .
Laabonantoj, kiuj sendos sen pere al la redakcio gis la 1-a de decembro
1910
la abonpagon por 1911 (4·80 kro n.), rajtas ricevi sen pa g e ka j a fr an kit e I a jar k ol ekton
1910 au l a ja r kolekton
1939.
La kolegoj, kiuj vo:us r icevi ambau jarko lekt ojn r1909 kaj 1910), aldonu al la abonprezo (4·80 kr on.) ankoral'i 2·40 kron. kaj sendu sume 7·20 kr on.
La jarko lekto 1908 estas j am elêerpita kaj ni ne povas gin liveri.
Ni aldonas al êi tiu numero la abonilon, kiun oni bonvolu sendi samt empe k un la
abonp ago, se oni volas ri cevi senpagan jar kolek ton.
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@
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0
@
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@

@)
0
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@)
@)
@
La abonmendoj estas êi am afektivigata j per la plej proks iml posto post ricevo de la @
@) abonpago. Ne antai1pagit aj mendoj ne estas akceptataj.
@)
@@@@@©©@@@
@@©@©@©@©©@@@@)@@)@©@@@)@
@

7 \iJALLl5GHHOF
Tnaria-Enzersdorf am Gebirge

apud 171ENO' (en distanco de
1 horo)

1?i'lft(6E]O
t re bele lokila , J)~r
kuracprocedo hz1-

UH

I

ka dieta.

BonEgaj
kuracsukcEsoj.
Prospektoj
ge rmanaj
kaj
esperantaj vo lonte elsendataj senp age.

P

Carl S eyfertlt posedant o
Dr . Marius Sturza éefkuracist o.

1

ECPEff
i111Tl5TO"
HII

LA ABONPAGO

il
U
OfUH

H

·

Jare sen la ,,Liter. tlldo.no" -

~b 2·50 -

kun la posta transsendo.

TnOTII\Ttl Gtl
Z

ero

'

ORGANODE POLAJESPERANTISTOJ.

Adresso:

Sm2·66

De redakcio - Marsrnlkowska
143
De admin is tr. Hoza N r . 20.
WARSZAWA
D D (VARSOVIO).

DRUKARNIA.PO LSKA" WE LWOWIE, UL. CHORA,ZCZYZNY
L. 31.

Nro 11.

NOVEMBRO 1910.
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Jaro.

A

VOCO
DEKUAACIST
Monata re\7uo por internacia korespondado de Kuracistoj
En unueco estas f orto
l\dre so de la redakcio kaj adminis:racio:

Eliradas la ! -an de êiu monato.
Ab o nprezo jan:: : 2 spesmiloj = 4·80
kron oj austriaj = 4 markoj = 5 !ran koj = 4 silingoj = 2 rubloj = 1 dolaro.

D-ro Stefan Mikotajski
Lwow, Strato SniadeckichNro 6
Austrio-Galicio.

IV. JARO.

IV. JARO.

voêo DE
ELIRADOS

KURACISTOJ

EN LA JARD 1911 KIEL GIS NUN, PLEJ REGULE,
Abonpagojn

kaj mendojn bonvolu sendi

s e n p e r e a I I a r e d a k c i o p e r p o s t m a n d a t o.
Kondiêoj de la abonado trovigas sur la lasta pago de tiu êi numero .
La abonantoj por la jaro 1911 rajtas ricevi senpage kaj afrankite la jarkolekton
1910 au la jarkolekton 1909, Jau ilia elekto, se ili sendos la abonpagon gis la 1-a de
decembro 1910.
Ni petas la legantojn varbi novajn abonantojn.
Redakcio de ,,VOêO DE KURACISTOJ"
Lwow, str. Sniadeckich 6. - Austrio, Galici o.

ENH/\\7O:
O-ro Stefan
Mikotajski.
Hata ,,606"
.
.
.
161
Internacia enketo pri partopreno de kuracistoj en dueloj
164
Niaj enketoj
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
165
Interna ci a enketo pri mortpuno.
Bel g u j o (Oaurigo ). Opinioj de d-ro J u I e s Fe I i x (Bruxelles\, d-ro Alph.
Huis man (Bruxelles). Germanaj
kuracistoj.
Opinioj de d-r o B e hm (Witd-ro K a r 1 E.' Wei s s ( Gmiind).
ten), d-ro Ad o 1 f 8 i s ch j t z k y (Prag). d-ro Pa p s ch (Innsbruck),
Po I u j o. Opinio de d -ro Poli k i e r (Warszawa). Sv i su j o. Opinio de d-ro Georges
Weber
(Ge 167
nevè). Fr an c u j o. Opinio de d-ro D i a rd (Le Creuzot).
Kroniko
.
173
Korespondaj oj
174
Komunikajoj
175

De post la tempo de la mondfama tuberkulino de Koch ne aperis tiel sensacia
novaîo kuracista, kiel la sciigo, diskonigita
en la tuta mondo, ke al profesoro Ehrlich
en Frakfurt sur Majno prosperis eltrovi rimedon, kuracantan rapide kaj radikale unu
el la plej obstinaj kaj plej malignaj malsanoj, sifilison. Konfirmis la sciigon multaj
kuracistoj, al kiuj la eltrovinto alsendis la
rimedon por elprovado kaj ne sole medici-

.,

naj revuoj estas plenaj de laudoj, pli. au
mal pli entuziasmaj, sed ankau êiutagaj j urnaloj regalas la legantojn per kronikaj notoj
au pli longaj artikoloj pri Hata'. La êiutaga
gazetaro eê multe superis la fakajn furnalojn,
êar la kuracistoj eê pli frue informis sin el
la politikaj gazetoj pri la unuaj observadoj
pri Hata', pri indikoj kaj kontrauindikoj de
gia apliko, ol la êiusemajnaj revuoj medi cinaj povis ekpreni la parolon . La kuraci-

---.
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sto, kiu antau publik o ne vo lis sin kompromiti per nescio, estis devigata diligente stu•
dadi en politik aj gazetoj la disertaciojn,
inte rvjuoj n, telegrafajn raportojn pri la nova
medikamento. Oni diras, ke la "Fra nkfurter
Zeitung" publikigadis tiel detalajn kaj_science
prilaboritajn raportojn pri êiu novajo, koncernanta arsenobenzolon, ke eê la plej grava
organo scienca povis envii tiun êi rekordon en rapideco kaj ekzakteco de informado.
Vanaj estus protesto j, ke la êiutaga
gazetaro invadis sur la kampon de medicina scienco. Ni vivas en la tempo, en kiu
regnas opini o publika, interesiganta pri êiuj
regionoj de la vivo kaj konanta nen iun sekreton, opinio pub lika neatendem a, avida
de novaioj el la lasta momento, pos tulanta
tujan kontenti gon, deziranta raportojn ne
nur pri tio, kio okazas en dip lomat io, politiko kaj en literatu ra movad o, sed ankau
pri laboroj en sciencaj labor ejoj. Kaj kiam
aper is sciigo pr i la nova kuracilo, kiu, se
gi estus vera, antausignalus grandajn san gojn en socia kaj mora vivo, tiu êi afero
devis ekinteresi ne sole la kuracistojn kaj
la êiutaga gazetaro ne estus plenuminta
sian task on, se gi ne alportus detalojn rilate al la sensacia eltrovo.
Sed en intereso de publika bono la
kuracistoj havas rajton postuli, ke la gaze taro êiutaga, eniranta en la regiono n de
medicino, est u iom singarda, ke gi ne nutru
la legantaron per trograndaj esperoj, ke gi
ne publikigu sen iu ajn rezervo sciigojn,
kiuj bezonas sciencan, tute objektiv an kon trol esp loron. En tiu êi rilato oni ofte trapasis la limojn , kiujn ordonas atenti la pubUka interes o. Kaj tiel farigis Aêefe pro tio,
ke en redakcioj · de êiutagaj jurnaloj, kiuj
havas apartajn raportantojn fakajn por po litiko, teatro, m uziko, pentrart o, sportoj, ne
estas raportantoj fakaj por aferoj medicinaj
kaj san itaraj. Pri medicin aj demand oj, kiuj
ja pos tul as ne malpli fakan rigardon, ol
ekzemp le teatro au pentrar to, referas en redak cioj de êiutagaj gaz etoj iu ajnAraportisto,
kiu klopod as nur ak iri por s ia jurnalo kiel
eble plej frue novan sciigo n, kvankam gi
estu s tre nepreciza en detaloj. Kaj poste
laboras jam la redakciaj tondil oj. La noticon au art ikolon sensac ian, presitan en unu
gazeto, ripe tas se nkritike êiuj aliaj.

jaroj kun la tuberku lino de Koch, sed la
unua j sciigoj pri Hata' estis sendube troecaj.
Hata' estas medikamen to efika, pli efika, ol
aliaj antisifil isaj rimedo j, kvankam gi iafoje
tut e malprosperas, si mile kiel a liaj rimedo j
kaj kvankam gi sufiêe ofte ne antauga rd as
kontrau recidivoj. Eê la par tianoj fervoraj
de Ehrlich, cetere da nkaj al li pro se np aga
ha vigo de orodona dume medika mento, ne
povi s kasi, ke ilin la preparat o netute kontenti gas. Ba, e~ Ehrlich mem se rêas êiam
no vajn kombi najojn de la medikamento kaj
produktis post Hata' simpla Hata'n Hy, poste Hata'n Id kaj kiu scias, kion li ankorau
morgau al la mondo alportos. Dume oni
proponas jen pligrandigon de la dozo , jen
ripetadon de in ektoj. jen fine kombinadon
d e Hata' kun hidrarga kuracado, por ke per
tiuj metodoj estu atingitaj pli bonaj rezultatoj, ol per aplikado de sola Hata'.
Ti o êi tamen estas certa, ke la medikamento de Ehrlich, êu en la nuna, êu en
pliperfekti gita ankor~u formo, restos daura
kaj multvalora akirajo de medicino . Eê se
ne ustus efektivigotaj la esperoj, pli malproksimen elkuranta j kaj Jau gisnunaj ob s ervoj
pravigitaj, eê se plena resanigo de sifiliso
post Hata ' sekvus nur en kelka parto de
kaz oj kaj cetere Hata' efikus nur kontrau
simptomoj, êiuokaze la rezultato, por la malsan ulo dezirinda, aperas tie êi bal dau kaj
êe apliko de multe Ipalpli da klopod oj, ol
gi estis ebla êe la ap likado de hidr arga kurac o. P os t kiam la preparato estos transdonita al la komuna komerca debito, la kuraco
do sifiliso farigos pli facila, ol hodiau kaj
por la malsanulo pli opo rtuna kaj malkara.
Sed la adora ntoj de Ehrlich antau diras
grandajn aferojn . Ili asertas, ke radikala elkuraco de sifiliso estas jam gara ntiita, ke
la preparato de Ehrlich trovos utilan aplikon ankau en ekstermado de aliaj malsanoj
infektaj, de la tifo rekuranta, de lepro k. c.
Eble ili estas pravaj. Tion êi montras la
estonto proksima. Hodiau la singa rda observanto konfesos nur, ke Ehrlich trab atas
novan vojon en kuracarto kaj pli gust e reenkondukas medicinon sur antaue uzatajn
vojojn, kiujp gi forlas is, blindigita per grandaj eltrovajoj de sero terapio.
Antau nelonge sub influo de eksterordinaraj efikoj de la sero de Behr ing oni
donis no v an signifon al la antikva maksimo:
,,sero medicina parat ur" kaj profetis, ke la
scienco eltrovos efikan seron kontrau êiu
*
*
infekta malsa no. Ne mankis anka u en tiu
*
êi direkto penadoj, parte bonsukcesa j, sed
Cetere pri Hata' mem firmigas j am la pli ofte senrezu ltataj. Sed malgrau êiuj malopinio de kuracistoj. Ne estos kun tiu êi sukceso j ne êesadis la fluo en tiu direkto.
Inokulajoj, sero j profilak saj kaj kuracaj, unupreparato tiaspeca "P anamo", kiel antau

--voêo

,

vorte aplikado en kuracarto de la substancoj, produktataj de organismo, en êiam pli
granda amplekso, est is karakteriza por nuntempa med.c ino.
Ehrlich per sia eltrovo kaiizas reakcion,
êar li pruvas, ke oni devas reveni en la
hemiajn laborejojn kaj ke en tiuj êi laborejoj povas esti produktataj artefaritaj medikamentoj, tre efikaj en infektaj malsanoj,
nome en tiuj suferoj, êe kiuj seroterapio gis
nun ne povis sin laiidi pri tro grandaj triumfoj. Memkompreneble la reakcio de Ehrlich ne forigos jam se ndube, almenaii en
plej proksima ~stonto, la antidifterian seron
nek alfajn akirajojn de seroterapio, ne haltigos eê pluajn esplorojn kaj konkirojn sur
tiu êi kampo. Sed gi alkondukas certan senebriigon, forigas unuflankecon en niaj komprenoj pri esto nto de seroterapio, kvazaii
rehonori gas farmakologion en pfi malvasta
senco, kiun pro mirindaj progresoj de seroterapio oni komencis nesufiêe sati. La labo reja metodo de Ehrlich kreos sen dubo
novan skolon en kuracoscienco kaj instigos
fervoron al serêado ekster organismo kaj
ekster bakteria mondo de bonegaj medikamentoj kontraii suferoj, malfeliêigantaj la
hom ojn.
Povas esti, ke tiu êi nova skolo influos
plivivige ankaii la direkton seroterapian per
konkurado de ambaii metodoj kaj reciproka
kritikado de la atingataj rezultatoj. Jam nun
oni penis kontraiistarigi al Hata' la seron
de Query', kiel pli certe efikantan êe sifiliso
kaj tiu êi demando postulas pluajn komparajn ~splorojn .
Ciuokaze la eltrovo de Ehrlich sekvigas en scienco kaj en praktika kuracarto
sangojn, kies plej lastajn konsekvencojn hodiaii ankoraii ne estas eble ekzakte pritaksi.
*

*
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Unu el la germa naj furnaloj rimarkigis,
ke la preparato de Ehrlich malpligrandigos
la alfluon de studento j en la fakultaton medicinan, êar la simpligita metodo de la kuracado de sifiliso sekvigos, ke malpligrandigos la bezono de kuracistoj.
Tiuj êi antaiividoj, sajne logikaj, estus
nur tiam en iu grado pravaj, se la plim ultigado de novaj kuracistaj adeptoj irus êiam paralele kun la kreskado de la bezono de kurac ist oj. En realeco tamen la junularo, dediêanta sin al la studo medicina, malmulte
konsideras ekonomiajn kondiêojn de la ekzistado de kuracistoj kaj oni ofte asertas,
ke admonado de junularo, ke gi ne aligu
al medicino, havas eê malan rezultaton, ol
la konsilantoj celadis.

Kvankam la plendoj pri ekonomia malriêigo de la kuracistaro êiam pli laiitigas ,
ili ne se nkuragigas la junulojn, êar ili vidas,
ke ankaii nuntempe sufiêe nombraj kuracistoj havas tre bonajn enspezojn kaj êiu
nova kandidato de medicino supozas, ke li
apartenos al tiuj pli feliêaj elektitoj de la
fortuno.
La preparato de Ehrlich nenion sangos
en tiuj êi rilatoj. Tamen ne estas dubinde,
ke gi malpliigos la sumon de la okupoj
kuracistaj enspez igaj . La mals anu lo sifilisa
bezonis gis nun tutan serion da ordinajoj
kaj longedaiiran kuracistan kontrolon. Hodiaii oni promesas a l li resanigon post
unufoja injekto de Hata'.
Se precipe efektivigos la esperoj de
optimistoj, Hata', au ankoraii pli perfektigita
preparato, kill post gi sekvos, estos sendube
unu el tiuj multaj faktoroj, kiuj kauzas, ke
la profesio de praktika kuracisto farigas pli
kaj pli malmulte enspeziga.
Kaj kvankam Hata ' ne malaltigos la
frekventadon en la fakultatoj medicinaj, gi
povas efektive kaiizi malplimultigon de la
kuracistoj sifilisoldgoj, êar en tiu êi speciala
fako plej multe montrigos malpligrandigo
de la bezono de la helpo kuracista.
Aliaflanke antaii la kuracistoj malfermigas ekster la kuracado êiam pli da novaj
kamp oj de laboro kaj gajno, kiuj gis certa
grado kompensas la influojn, malutilajn por
materialaj interesoj de kuracistoj. Jam la
pliperf ekt igita dia·gnozado mem povas iom
kompensi la perdojn. Ekzemple êe sifiliso
esplorado de la sekreciaj oj pri spiroÎletoj
palidaj kaj la provo de Wassermann aldo nas al la kuracisto novajn okupojn kaj enspezojn . Krorn la kuracado individuala la
sociaj arangoj por profilakso kontrau malsanoj postulas êiam pli grandan nombron
de lab oranto j.
Ne ekzistas do rnotivo por tro granda
pesimismo. Kaj cetere, kiom kun la progresoj
de terapio malvastigas la amplekso de enspezigaj agadoj kuracistaj , en la solidareco
mem de kuracistoj estas plej bona rimedo,
antauzorganta kontraii malriêigo de la kura- ·
cistaro. Ankau rnalpli granda nombro da
kuracistaj intervenoj povas gara ntii al la
kuracistoj decan minimumorn de ekzistado,
se konforme al la postuloj de la temp o oni
plialtigos la skalon de la kuracistaj honorarioj.
*
*

*

En la Lwow'a societo kuracista rimarkigis d-ro Blumenfeld, ke proporcie pli baldaua malapero de la sifilisaj sirnptomoj
post apliko de Hata' malplimultigos la in-
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fektigojn sifilisajn. Efektive. se la rezultatoj
de la kuracado per Hata' estus almenaü en
granda parto tiaj, kiajn la aütoroj de la
unuaj observoj raportas, prostitucio farigus
malpli grava socia malfeliêego. Sed apud
prosperaj sekvoj oni ne preterlasu la malprosperajn. La baldaüa kaj facila elkuracebleco de sifiliso pavas Jekvigi pli grandan
malbonigon de moroj. Cesos agadi haltige
la timo de sifilisa infektigo kaj de giaj teruraj sekvoj, postres tantaj ofte dum tuta
vivo kaj eê trans9onataj al la idaro, kiel
bedaürinda heredajo. Antaü la pordego de
la paradizo de seksaj voluptoj eksteredzecaj
ne staros plu garde la timiga angelo de
grava malsano kaj morto.
Nature, tiu êi malprospera, nedezirinda
konsekvenco apuda, taüga okazigi sangon
profundan en la moroj de la homoj en seksaj rilatoj, ne pezos tro multe en komparo
kun nekalkuleble gravaj utiloj, kiujn havos
la soc io el la facila elkuraceb leco de sifiliso en giaj komencaj stadioj. Malpligran- 1
digos treege nombro de la postsifilisaj malsanoj, malpligrandigos nombro da frenezuloj,
kaj kadukuloj, malpligrandigos nombro de j
la virinoj sterilaj, de la virinoj, naskanta j
1

---

---

-

fetojn malvivajn, nematurajn, au ne kapa blajn vivi, tutaj gentoj, kondamnitaj jam al
degenero kaj formortado, estos savitaj kontraü malaperigo, plialtigos fekundeco de logantaro en la landoj, en kiuj sifiliso estis
unu el la plej gravaj kaüzoj de depopulacio.
elkreskos novaj generacioj, pli fortaj fizike,
plifortigos la produktema taügeco de la homoj, malaperos milcentoj, eble milionoj da
individuoj, al kiuj sifiliso ne sole intoksikis
la organism on, sed ankaii forprenis familian
feliêon, kaj \"i\"Ovolonton, malmultigos la
malesperuloj. pesimistoj, disvastigantaj êirkaü si malhelan mondokomprenon.
Se efektivigus tio, kion promesas la
adorantoj de Eh lich, la socia vivo prezentus malproksimen efikantajn sa ngojn, la feliêaj konsekvencoj montrigus ne nur en senperaj kuracrezultatoj, sed pere ankaü en la
regiono de spirito, en literaturo, arto, politiko, êar ankaü en tiuj êi kampoj sifiliso en
gisnuna formo ensorbigas ne unu guton da
morala viruso kaj putrado.
Donu Di J, ke plenumigu Atia renasko
de la homaro danke al akirajoj de medicino.
D-ro S. Mikolajski .

Enketointernaciapri partopreno
de kuracistojen dueloj.
1. êu la kuracisto, antaüsciigita pri
La stataj legoj malpermesas al la ku- 1
racisto êeesti êe dueloj sub la puno, difi- la okazonta duelo, p o v a s konsente kun
nita por la partopr enantoj en duelo.
etiko kuracista akcepti la alvokon, ke li
Malgraü tio kur~cistoj êie êeestas êe venu al la loko de la duelo, por doni hiruro n al la duelont, ,j?
dueloj por alporti hirurgian helpon al la gian helpA
2. Cu la kuracistu ne nur povas, sed
vundotaj.
Aperas do la demando, êu tiuj êi ku- ankaü d e vas tion êi fari, êiam, aü en cerracistoj, agantaj kontraü la stataj legoj, taj specialaj kondiê ,j?
3. Cu, kontraüe, la kuracisto devas, laü
iestas ankaü en konflikto kun la etiko pro1esia de kuracistoj, aü êu la malpermes o de etiko kuracista, rifuzi la inviton al la
a legaro estas en kolizio kun korilunaj eti- êeestado kaj helpado êe duelo; êu li dekaj komprenoj de la kuracista mondo kaj vas tion êi fari êiam, aü nur en certaj spela kuracistoj, kontraüsta rigantaj al la stata cialaj kaAzoj.
4. Cu la kurac:sto, antaüsciigita pri ia
malpermeso, kondutas tie êi bone laü la
okazonta duelo, laü etik kuracista paetiko kuracista.
La respondo al tiu êi demando havas vas au devas sin intermeti por malebligi la
praktikan signifon ne nur pro tio, ke gi do• duelon?
5. êu estas postulinde, ke la stata legnus direktivon al la kuracistoj, sed ankau 1
pro tio, ke gi pravigus la postulon pri kon- donado alkonformigu sin al la etikaj komvena korektigo de la puna !ego, se la par- prenoj de kuracistuj kaj sangu la paragra topreno de kuracistoj en dueloj montrigus 1 fon pri dueloj, starigante senpunecon de la
kuracist oj, part<.prenantaj pro sia profesio
aprobinda de la vidpunkto etika.
Por Jeti iom da lumo sur tiun êi pro- en dueloj.
6. Se la supraj demandoj ne povas
blemon, ni malfermas enketon internacian
kaj petas êiulandajn kolegojn respondi la esti responditaj en genera la maqiero, sed
subajn demandojn:
1 allasas en konkretaj kazoj seriozajn dubojn
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Kiel komentarion de la demandoj ni
kaj diversan komprenon de la devoj etikaj,
êu ne estus dezirinde starig i la regulon, ke aldonas kelkajn rimarkojn.
Pri la ektusita problemo kuracistala partopreno de la kuracisto en duelo devas dependi kiel eble de la konsiligo kun etika diskutadis en êi tiu jaro la Cambro
dua respektinda kolego, kiel tio êi estas kuracista orienta-galicia en sekvo de la
etike rezervita êe aliaj konfliktoj de la etiko plendo de unu malfeliêa virino, kies neplenkuracista kun stata legaro, ekzemple en la aga filo elpor tis el la duelo gravajn vunkazo, kiam interrompo de gravedeco sajnas dojn. La plendintino prerendis, ke la kuraal la kuracisto nepre necesa, por savi la cisto, ki u êeestis êe la duelo kaj donis al
vivon d~ la graveda virino?
la junulo hirurgian helpon, kondutis nekon7. Cu ne estas post ulinde, ke generale forme kun etikaj devoj de kuracisto, êar li
en duelo partoprenu êiam po du kuracistoj, havis devon rifuzi partopreno n en la duelo
ne nur pro konsideroj kuracista -etikaj, sed kaj sciigi pri la intencita krimo la estrpo n
ankau pro ebleco de samtempa grava vun- kaj la gepatrojn de la junulo. Sed la Camdigo de ambau duelantoj, en kiu kazo la bro kuracista esprimis la opinion, ke la kuhelpo de unu kuracisto povus esti ne su- racisto en tiu êi kazo ne transpasis la profiêanta.
fesiajn devojn moraLajn. Ne aprobante prin8. êu ne estas necese, ke la êambroj
cipe la duelojn, la Cambro kuracista tamen
kuracistaj kaj aliaj kuracistaj organizoj kaj prenis en konsideron, ke dueloj ofte okareprezentantaroj priokupu sin pri la de- zas kaj ke ilia dangero estus multe pli
mando de la partopreno de kuracistoj en granda, se êe ili mankus la helpo kuracista
dueloj kaj starigu etikajn normojn pri la dum la unua momento post vundigo de
kondutado de kuracistoj en tiu êi afero?
unu au ambau batalantoj.
9. Aliaj rimarkoj, pr:_ecipe bazitaj sur
La kuracisto, !au opinio de la Cambro,
propraj spertoj êe helpado hirurgia en dueloj. ne estas kompetenta sin intermeti en priLa respondoj al la supraj demandoj vataj honoraj aferoj nek devas perfidi seestu alsendataj gis la templimo de 1-a januaro kreton, al li konfiditan, oni do ne povas
1911 sub la adreso: O-ro Mikolajski, Lw6w, postuli, ke li sciigu pri la intencata duelo
str. Sniadeckich 6. Austrio.
estraron au familianojn de la duelonto.
La enketo, de ni malfermata, klarigos,
ê i u j k u r a c i s t a j j u r n a I o j e s- 1
êu
en
tiu êi afero estas konsento en pli
t a s p e t a t a j r e p r e s i t i u n ê i d em a n d a r o n e n n a c i I i n g v a t r a- 1 largaj rondoj de diverslandaj kuracistoj.
du k o.
R.edakci o de ,, Voêo d e Kuracisfoj" .
1

A

1

A

1

~ia..j

e~k::etoj_

Jen en tiu êi num . ro ni malfermas no- 1 monda kuracistaro . Ekprovu nur, karaj sa mvan internacian enketon kaj la temo, parto- ideanoj, oferu nur tre malmulte da tempo
preno de kuracistoj en dueloj, estas unu el kaj laboro, plenumu ê i u j la sube donitajn
la plej ardantaj demandoj en la etiko kura- konsilojn kaj vi tute certe konvinkigos balcista, ni do supozas, ke gi ekvekos intere- dau, ke esperanto estos serioze kons iderata
santa n diskuton.
de êiuj niaj samprofesianoj kaj ke multaj
La du antauaj enketoj, pri sekreto pro- novaj adeptoj êirkau ni arigados .
Sed mi subst rekas la vorton ê i u j, êar
fesia de kuracistoj kaj pri mortpuno, ne nur
liveris abundan materialon por klarigi tiujn se unu eê plej fervore agadas kaj aliaj,
êi problem ojn gravajn, sed estis ankau bo- multaj, nur senage atendas, la rezultato ne
nega propagap.da rimedo, por atentigi la povas esti tiom imponanta, kiel ni êiuj gin
diversnacian jurnalaron medicinan pri la ' deziras. Neniu el ni retiru sin de la komuna
movado esperantista inter kuracistoj kaj pri laboro sub la kutima, tre oportuna preteksto,
la servoj, kiujn esperanto povas doni en ke jam aliaj sufiêe penadas, ke ekzistas jam
internacia intersangado de ideoj.
tutmonda organizo de kuracistoj esperantiEl la spertoj, kiujn ni faris êe gisnuna , stoj, kiu, anstatau êiuj apartaj, zorgas kaj
enketado, montrigas plej tauga metodo, kiu 1 antauenpusas la aferon. Tiu êi preteksto
êe konsekvenca kunhelpo de ê i u j n i a i 1 estas plej dangera por nia progreso, gi pa1e g a n t o j povus per giganta paso an- ralizas individuan agemon kaj dormigas la
tauenirigi la movadon espe rantan en tut- . anaron .
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Kion do ni kons ilas al êiu aparta fari?
Nemulte. Jen niaj insista j petoj, formulitaj
en kelk?i punktoj:
1. Ciu leganto sen es cep to traduku tuj
naci lingven nian enke tan demandaron kaj
_êendu g-inal la redakc io de la na cilingva
jurnalo medicina, kies li estas abona nto ,
kun konvenaj rimarkoj kaj alvoko. Li kla rigù en la letero al la redakc io, ke ,,Voêo
de Kura cistoj", esperanta revuo medic ina ,
sukcesis jam en du gravaj enketoj interna- 1
ciaj, kolektinte interesajn opiniojn de la kuracistoj el multaj landoj kaj ke en tiuj enket oj apogis gin nacilingvaj plej gravaj revuoj. Li petu, ke la redakci o enmetu en
plej proksiman nurneron la tradukon de la
demandaro kaj la alvokon . En la alvoko li
invi tu êiujn samnaciajn kuracistojn al alsendado sub lia adreso de la respondo j al la
demandaro , verkitaj nacilingve, se ili ne
scipovas esperanton.
Se la plej legataj naciaj urnaloj medicinaj ricevos similajn leterojn samtempe de
kiel eble plej multaj abonantoj, ili estos
devigitaj morale cedi al la esprimita en la
leteroj postule , dum, ricevin te nur u nu au
du leterojn , ili eble malsatus la peton.
Pli fervoraj kolegoj faros pli. Ili lasos
hekto grafi au masine kopii la leteron en
sufiêa nombro kaL dissendos gin al êiuj enlan iaj, pli gravaj jurnaloj medicinaj. Per tiu
maniero atingis la francaj kolegoj, ke nia
enketo pri Amortpuno est is diskonigita per
la franca j urnalaro kuracista kaj ke ni ricevis de . la francaj kuracisto j plej multajn
opiniojn.A
A
2. Car la redakci o de la nacilingva jur nalo publikigos nur unu leteron kaj alvokon, la aütoro de tiu êi preferita letero ha vos la taskon traduki la alsenditajn al li
• opiniojn kaj ekspedi ilin sen prokrasto kune
kun origina loj al nia redakcio.
La kolegoj, kiuj de nelonge estas esperantistoj, havos tre bonan okazon perfektigi
en la praktika uzado de nia lingvo, ellaborante la tradukojn. Kaj ili ne es tu tro timemaj pro neperfekteco esperanta, êar al la
redakcio apartenas la devo korekti eventu alajn ne tute klasikajn esperantajojn . Tio êi
do estos por komencantaj esperantistoj kva zau praktika skr iba leciono.
Sed kiu ne havas tempon aü volonton
tiamaniere ekzerciga di, povas al ni trans sendi la origi nalojn sen tradukado . La originalojn francajn, germanajn, bohe majn, polajn ni mem volante tradukos, la alilingvajn
originalojn ni jam transdonos al lertaj koIegoj esperantistoj en respektiva lando por
traduko.

I

3. Rekomendinda estas al imitado la
ekzempl o de d-ro i e n c z y k o w s k i, kiu
enkondukis nian enke ton pri mortpuno en
la ta gordon de la loka (en Pl ock, ruslanda
P olujo) societo kurac ista, iniciatis en tiu êi
soc ieto diskuton ka j pro vokis eldiron de
gia opa opinio. Tia pub lika diskutado pri
enk eto internacia, malfermita de esperanta
revuo medi cina, laü ni pli efikos por espe ranto, ol plej bona dise rtacio , legita en la
societo , pri utileco de esperanta lingvo .
La kolegoj,_ kiuj vo lus sekvi la ekzem p lon de d-ro Zenczykowski, trovos ankaü •
okazon prezen ti al ilia lok a societo kuracista la resumon de niaj enketoj pri sekreto
kuracista kaj mort puno .
4. Estas tre dezirinde , ke la nacilingvaj
jurnaloj me dicinaj enmetadu tradukojn de
niaj enketoj kaj por tion êi atingi, ê i u j
kolegoj bonvo lu per Aapartaj leteroj demandi
la redakciojn de tiuj jurnaloj, êu ili publikigos la enketon pri mortp uno, tradukitan el
esp eranta revuo ,,V. d . K."
La traduka do el esperanto nacilingven
estas tiom facila tasko, ke gin povas entre preni eê la kolego, kiu nur de kelkaj se majn oj praktikas es p eranto n.
Tie êi d-ro B i s c h i t z k y el Prag
estas por al iaj imitind a ekzemplo, êar li
sukcesis malfermigi por la enketo pri rnort pun o la pagojn de ,,Pr.ager mediz. Wochen schrift ". Se li unuope povis atingi tion êi.
ni pov'ls esti certaj, ke ankaü neniu alia
grava jurnalo gin rifuzus, kiam gi ricevus
pri tio postulon de multa j legantoj.
Cetere la afero de mortpuno farigis tre
aktuala, oku pis en lastaj mona toj êiutagajn
gazetojn, kongreson de germanaj juristoj,
kong reson Ade social -demokratoj.
Se do la
medicinaj jurnaloj en iu land o estus obs tine
rifuzantaj publikigi nian en~eton, oni povus
sin turni al êiutaga gravajurnalo.
.
5. Pri êiu publikigajo , aper inta ie aJ11
kaj koncernanta
niajn enketojn, bonvolu
avizi nian redakcion kaj se Vi bonvolas
esti al ni kompleza, se}1du po un u ekzemplero de la resp ektiva j urnalo .
6. êiu nia legant o bonvol u alsendi en
la difinita tempo sian propra n, motivitan
opinion pri la partopreno de kuracistoj en
dueloj.
Tia estas la piano de agado kaj se Vi
êiuj, karaj samideanoj, gln efektivigos , ni
hav os tre gojigajn novajojn , por raporti
ilin en nia kunveno dum la internacia kongreso esperantista en Antverpeno .
Kaj kiu plej multe faros sur tiu êi vojo,
tiun ni aklamos plej mer itint a probatalanto.
D-ro S. /'1ilwlaj sld.
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Internacia enketo pri mortpuno.
Belgujo (Daurigo).

3 1.

(Originalo franca.)
30.
Sajnas al mi nepre
necese,
ke la
(Originalo franca.)
homaro liberigu sin kiel eble plej ekonomie
Ekkaptita dum
1. J'1ortpuno estas de êiuj vidpunktoj de êiu malbonfaranto.
abomenajo, krimo de ofendo al la humaneco. la plenumado mem, la krimo au rnalbonfaro
Sed kiaman iere la kuracisto, gardanto de la povas lasi · neniun suspek ton de la eraro
saneco kaj vivo homaj povus esti per sia juga. - Tio êi estus bonega maniera por
plibonigo de la homaro de la vidpunkto de
aprobo kunhelpanto de la ekzekutisto la
sana morala kaj de la vidpunkto krimimortigisto?
nalistika
.
Prirespondebleco homa estas nedeterLa
malbonfarantoj,
redonitaj al la libeminebla; libera volo, elpenso metafizika kaj
reco,
farigas
tre
ofte
~recidivuloj
kaj povas doabsurdo dogmatika, estas kontraua al la
ni viv,911al la ekzistajoj, ordinare degenerintaj .
scienco pozitiva kaj al la prudento.
Car la enfermo en malliberejoj kostas
La homo ne agas per si mem, sed kare kaj plej ofte servas al nenio, sajnas
li r e agas sub la influa de la êirkaüaj me- al mi, ke estus pli boue neniigi la krimulojn
dioj, kosmikaj kaj socialaj.
profesiajn, apasojn kaj aliajn.
2) La alkoholuloj-krimuloj havas ordiEstas preskau indiferente, êu la kura nare leziojn meningo-cerbajn, konstatatajn cisto asistas, au ne asistas êe la ekzekuto,
êe la nekropsio. Ekzistas ankaü la frenezeco, por konstati la morton.
la mania de kri1110,kiel êiuj aliaj manioj,
D-ro Alph . H uisman
kiel la manio de milita !... La unu indas la
9, rue de Suisse, Bruxelles.
duan, la unu provokas la duan ; historia
kaj statisti ko gin pruvas . Ôi estas logika
Germanujo.
kaj sugestianta. Malsato de la vivo ekscitas
êies pasion . Jen kial la krimuloj kaj la apa32.
soj estas tiel avidaj vidi gilotinadon, sed ne
(Originalo germana).
tiinas mortpunon, êar la krimfarantaj
k un an tau me dit ad o kaj I au prof es i e
1) Mi kontestas, ke la kuracistaro rajestas konvinkitaj, ke ili tro bone kombinis tas okupi apartan pozicion en la demando
sian krimon, por ne est i ekkaptitaj de la pri mortp uno, al kiu supozo la unua frazo
polico kaj la justeco. Do mortpuno pli in- de la enketo eble povus delogi. Kontraue
vitas la homon al krimo, ol lin deturnas au la kurac istoj rilatas al tiu êi deman da ne
malproksimigas de gi.
alie, ol êiuj ceteraj instruitaj homoj, escep3. Mortpuno estas neakordigeb la kun tante nature la juristojn . Kvankam ni havas
la indeco homa, antau êio kun la indeco êe okazo eldiradi opinion pri respondekuracista, êar la kuracisto pli bone, ol êiu bleco kaj konscia volo de la krirnulo, eksalia, vidas de proksime la mizerojn homajn ter tio tamen ni ne povas plu influi la pukaj taksas pli bone ol iu ajn, ke êiuj eraroj non, kiam gi estas starigita. Respondeb leco
ind1vidualaj, kiel ankau la krimoj, rezultas de la krimo povas esti kun la sama certeco
el la organizo sociala, kiu respondas pri ili determ inita, kiel êiu alia op inio pri agoj .
pro la malbonaJoj socialaj, kiel mizero fizika En ambau kazoj neniel estas ekskluzitaj
kaj morala, malklereco, alkoholismo, trola- 1 raroj, kiuj almiksas s in en êiuj hornaj afecigo per laboro, nesufiêeco de salajroj, mal- \ roj. Pro tio rnortpuno devas esti starigata
nur- post elêerpo de êiuj hornaj rimedoj de
sanigeco de logejoj laboristaj.
4. Mi demandas, por kio povas servi, singardo kaj tiel versimile okazas êie. Ne
ke la kuracisto, devigita êeesti êe la krimo 1 pavas esti neate, ke malgrau tio iam erarde ofendo al la humaneco, konstatu la mor- mortigo de la justeco estas ple.numata. Taton de ekzekutito. Tio êi estas tro abome- men unuflanke tiaj kazoj apartenas al tre
mal,of1:aj esceptoj kaj aliflanke restas an-•
ninda.
5. Certe ! Krimmortigo de Ferrer postu - kaü multaj mortigindaj krimuloj en trankvila posedo de la kapo. Oni devas ankai1
las forigon de mortpuno. ·
tie êi konsider i, kiom multaj viktimoj falas,
D-ro jales Felix
êu pro naturpotencoj (Messina'), êu pro homaj arangoj mastrumada j, kompare kun kies
Bruxelles.
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nombro la senkulpe kondamnitaj al morto
en neniu proporcio staras kaj malgraü tio
ne estas eksancelita la konvinko pri moraleco kaj prudenteco de la mondordo.
2) Sendube okazas ofte, ke en la cerbo de krimuloj êe nekropsio tute evide ntaj
sangoj estas trovataj, kiuj permesas konsideri la ekzekutiton kiel ,,malsana". Eê pli:
mi opinias kiel plejgrade versimila, ke êiam
aü almenaü en la tempo de plenumado de
krimo ekzistas delikataj sangoj en la gangliaj êeloj aü en la trakondukantaj vojoj,
kiuj submetas la krimulon al devigo en la
direkto de la krimo. Tamen en tiu êi nia
mondo de aperoj, en kiu êio okazanta plenumigas laü la lego de kaüzaleco, la dirita
konsidero taügas por n·enio kaj malplej por
motiv( per gi escepton, favoran al krimuloj. Car ni ja êiuj nepre devas morti kaj
gi taras nenian diferencon, se en trakuro
de êiuj kaüzalaL okazantajoj unu mortos
pro evidente mehanika kunpusigo kun la
pufo de fervoja vagonaro, la alia pro morala kunpusigo kun la lego. La principo:
,,êion kompreni estas êion pardoni" signifas por la homoj en gia konsekvenca apliko neniigon de êiu ordo kaj de êiu socio;
gi valoras nur pri Dio, al kies graco ni
guste la krimulon fordonas. Ankaü la ,,naskita krimulo" laü Lombroso, kiu kunportas en la mondon malsanecan emon al la
krimo, subfalas koncerne sian versimilan
vivodaüron al la klaso de ceteraj denaskaj
deforma1oj: la denaska morala manko donas ne malpli la sancon de antaütempa
morto, ol la denaska defekto de la koraj
klapoj.
3) Car laü mia opinio la kuracistoj ne
rajtas okupi pri mortpuno apartan pozicion,
forfalas la respondo je tiu êi tria demando.
4) Se êie la konstatado do morto de
la kuracistoj estas postulata, estas nekomprenebla, kial kontraüdirus al la tasko kaj
indeco de la kuracisto, se li laü alvoko de
la stata estraro êeestas êe ekzekuto kaj
plenumas la oficon, al li transdonitan.
5) Mi tute malaprobas, ke iu ajn kongreso kuracista e~diru sian opinion a) kontraü mortpuno. Car, flankenlasante jam la
suprajn konsiderojn, mi opinias tian procedon superflua en plej alta grado. La stato,
se al gi tiu opinio estus prezentata, plej
versimile gin preterpasus kun la prava
rimarko : kara kongreso, la afero tute ne
koncemas cin, kiel kongreson, do okupu
cin pli bone pri ciaj propra j, tre gravaj
aferoj ! - Egale mi opinias malgusta, se la
kongreso volus eldiri opinion b) kontraü
êeesto de la kuracistoj êe ekzekutoj.
A
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6) Malfermi enketon pri mortpuno signifas, se min mia sento ne tre trompas, la
emon al tio, ke oni la rajtigon de mortpuno
opiniu dubinda t. e. gin neu. Pro tio kaj
êar mi havas tute kontraüan opinion, mi
kredis, ke mi devas aldoni mian JTIOdestan
voêon, kvankam mi sufiêe estas konvinkita
pri gia senbeleco kaj sengraveco. En tiom
sentimentala kaj kompatema tempo, kiel la
nia, estas laü mi indikate kontraüstari al
êiu senfortigo kaj al virinecigo de la maniera de morala observado. Mi tute ne
estas sperta pri la koncerna literaturo, do
mi estas ,,per neniu faka konado de la
temo erarigita ··; ta men, se mi bone rememoras, oni ja reenkondukis mortpunon en
francujo post gia iomtempa forigo kaj êiu
nature sentanta homo bedaü ros kune kun
mi, ke en Svisujo laü tiea !ego estis neeble
malplilongigi je kapo Lucheni'n, la mortigiston de la imperiestrino Elisabeto. Kian
utilon havos la stato, aü la socio, aü la
moraleco, se tiuspeca kanajlo multajn jarojn en malliberejo kaüras, mi ne povas
kompreni. Estas memkompreneble, ke mortpuno estas io terura, ke la ofendita socio
gin nur kiel la lastan kaj plej eksterordinaran rimedon de repago povas kaj devas
uzi, ke êiuj moralaj kaj legaj fortoj devas
kunlabori, por gin pli kaj pli fari superflua.
Tamen kiel longe la sinjoroj rabmortigistoj
kaj insidmortigistoj unue ne decidigos
de
êesigi sian negocon, tiel longe la for,:_igo
mortpuno restos nepre bela songo. Car dume la forigo servus nur por tio, ke tiuj sinjoroj des pli farigu malrespektaj, ju malpli
ili por ilia v.vo timus.
D-ro Behm
Witten a. cl. Ruhr.

33.
(Originalo esperanta.)
Individuoj, unuope vivantaj, konas nek
devon nek rajton. Ilia devo estas nula, ilia
rajto estas senlima. La ideoj pri devo kaj
rajto farigis nur sekve de la sociigo de individuoj. Per la sociiigo kreskas la forto
de la unuopa individuo, sed gi ankau limigas ties rajton pro la sama rajto de la alia.
Rajton kaj devon de la unuopuloj fiksas la
socia regularo. Ektuson de la rajto de iu
alia oni nomas - laü la kvalito kaj la intenseco de êi tiu ektuso - nekonvena, nemorala, kulpo, krimo kaj êiu êi ektuso de
la rajto kontraüas !iun socian regularo n.
Oni proprigas la socian regularon al la socianoj per la edukado, kiu celas instrui ilin,
ke ili komprenu dislimigi sian propran rajton
de la rajto de êiuj aliaj. Konvena edukado
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de_ la homo, infanaga kiel ankaü plenkreska, 1 estas ebla; la mortpuno estas neriparebla
pleJ certe garant ias la ordon en la homa p~r êiam. Ni ankaü ne forgesu, ke eê erasocio, gi estas la plej bona profilaksa ri- ro1 okazas, kiuj sekvigas maljustan konmedo kontrau êia rajtofendo, kontraü damnon. Nur unu tia terura fakto malkakulpo kaj krimo. Tial êe la morala edukado sita, treege senmoralige influas 1
l popolade la junularo oni ne tiel akcentu pliigi la mason.
metafizikan emon, atavisme tiel enradikigi. Mi tial opin ias, ke de vidop unktoj edutan, sed penu en la kreskanta junularo kaJ la mortpuno certe estas malaprobinda. ·
fiksi la komprenon por rajto, êe la malaltaj
En la kazoj, en kiuj la edukado malstupoj per okaza praktika instruado kaj poste ankau per teoria morala instruado . Help- su~ces~s p ro la konstituciaj kapabloma nilon, nuntempe neeviteblan kaj necesan, êe koJ kaJ en kiuj êiu edukadmaniero, êiu pula edukado prezentas la puno. Per gi la in- na?o vidigas vana, la socio havas la rajton
dividuo, ektusinta la rajtosfero n de iu alia, kaJ la d~v?n pro_te~tis_iajn anojn kaj forigi
el la socia orgaestu pluen fortimigata. Kvankam idealo de la malutilaJn_ 111d1v1duo1n
edukado celadas tari homojn, entute ne ka- msm_o.. TrnJ malsan ecaj, ,,moral insanity"
pablajn iel ofendi la rajton, tamen laü la nom1taJ.~apablomankoj estas tiel oftaj, ke
nuntempa stupo de homa moralo la kun- es~as 1:1mnde, ke eê en la plej kulturaj stahelpo de psih ologia faktoro, tiel efika, t. e. toJ la mstitutoj por tiaj individuoj estas tiel
la timo je puno, estas neevitebla êe la malmultaj. Kaj sendube ili estas plua
grava profilaksa rimedo, por rnalebligi kuledukado .
Okaze de gravaj krimoj ankau la mort- pojn kaj krimojn. Kiom da laborkontrauuloj,
puno estas uzata kiel eduk ilo, kompreneble kapablaj je êiu krimo, parazitoj de la homa
nur tiusence, ke gi fortimigu aliajn perso- socio, ekzistas ne nur en la granda popolnojn de la plenurnado de krirnoj, pro kiuj ai:iaso, sed -ankau en la tielnomataj pli aloni estas p~nara per la· morto. Sed la spe r- taJ klasoj, individu oj, kiuj pro sia vivteno
toj kaj psihologiaj esp loroj pri la popola- fp as stelon kaj krimon unu post la alia.
maso evidentigis, ke la mortpuno ne plenu- Ci tiuj kutimkrimuloj estas konataj al la
mas êi tiun celon. La krimoj, sekviganta j pol!ca oficistaro kaj en la p unejoj, ili transmortpunon, estas farataj au sen iu ajn pri- log1g_as el unu malliberejo en alian, por,
penso, nur pro la influo de fo1ia psiha im- sufennte punon por la krimo, êiam denove
pulsa, kiuokaze iu fortimigado nepre ne sin doni al la friponaJoj. êi tiu speco de
estas konsiderebla, au la krimulo agas pri- homoj ankaü liveras grandan kontingenton
pense kaj esperante forkuri la punon, sed de tiuj plej dangeraj krimuloj, kiujn necesanepre ne kons iderante la gravecon de la okaze neniu rimedo, • eê ne la dangero de
puno. Nur la sendange reco, kiun la. krimulo morto, fortimigas. Gustatempa internigado
supozas , seg ne la speco de la puno dec i- de tiaj individuoj, eventuale dum la tuta
digas lin. Cu lin aten das malliberejo dum vivo, en punlaborejoj plej bone antauga rdus
1~ tuta. vivo êu mortpuno, estas egale por la socion kontrau malutiloj al havajo kaj
ha d_ec1d
o. Fine oni observas ankau tiajn vivo. La socio havu I a ra j t o n post uli,
kazoin, en kiuj la rnortiganto agas pripen- ke êiu elmontru sian laboron, respektive la
se, sed jam de antaüe malsatas sian pro- fonton de sia vivteno, gi havu la rajton
pran pers ono_n ! e~ kiuj la mort,ganto, nur devigi la laborko ntrai:iulojn al laboro, kaj
por sm veng1 Je sia kontraüulo aü - kiel duaflanke gi havu 1a d e v o n havigi al la
senl::boruloj laboron , konvenan al ilia kapaokazas êe anarhiistaj mortigistaj atencoj por plenumi sian kvazaüan mision, riskas bleco.
êar la socio havas en la internigado
de antaüe sian vivon .
bonan
kaj sufiêan rimedon, por forigi tiajn
. _Ankau por tiuj êi kazoj tiaj ,.ekzemmalutilajn individuojn el la socia orga nismo,
plor· estas sencelaj. Cetere plej grandparte
l_a mortiginto tie êi memmortigas sin kaj ne ekzistas evidenta kauzo, kial ekzekuti
ilin. La ekonomia demando ne ludas iun
sparas la penon al la ekzekutisto.
Kiel do necesa estas generale la pu- 1 rolon, êar tiaj homoj povas perlabori sian
n_ado kiel eduki lo, tiel superflua estas tiu- vivtenon.
nlate la mortpuno; gi ne pli efikas, ol la
Mi tial opinias : êar la mortpuno ne estas
senliberig o longedaura . Ja, la lasta estas fortimigilo, êar la internigado en punlabotial pref~rinda, êar gi ne nur avertas aliajn rejoj same, kiel la mortpuno , antaügardas la
personoin sa me, kiel mortpuno sed êar 1 socion kontrai:i la krimuloj kaj fine êar ni
gi influas la malbone agantan ' perso non 1 ja estas senpova j diferencigi la emon al
mern, kio ja estas la êefa destino de la 1 krimo de la mentalaj malsanoj, êar ni eê ne
puno generale. En tiu êi kazo plibonigo 1 en unu kazo kun certeco povas diri, êu la
1
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35.
krimulo estas prirespondebla au ne, tial
la mortpuno estu forigita.
(Originalo esperanta).
La afero estas la sama de la kuracista
Triobla estas la celo de puno: Unue
vidopunkto, kiel generale de la homa vidola puno estas la repago de la krimo, due
punkto.
êu la kuracistoj asistas êe ekzekutoj . la minacanta puno devas sirmi la homan
au ne estas indiferente. La êefa afero estas : socion, kaj trie gi intencas, timigantc la kriforigi '1a mortpunon. Oum gi ekz'stas, o~i mulojn, deteni ilin de trapaso de la lego.
·povus konsideri la asistadon de la kurac1- La unua celo supozas liberan homan volon
stoj êe la ekzekuto kiel humanan agon por (nedeterm inismo), sed la plimu~to da_j~gistoj kaj kurac istoj ne akceptas tmn op101on,
la ekzekutoto.
neante la liberecon de la homa volo. La
La demando pri la mortpun o ne estas pli gravaj estas la du lastaj celoj.
afero de la generala kuracista kongreso.
Mi estas por mortpun o. Se sovaga beSed en la koncerna sekcio, ekzemple por sto minacas nian vivon, ni plenrajte klopojuga m~dicino, oni elparolu, ke la scienc~ das mortigi gin, ne pripensante, êu eble ni
liveras neniun rimedon, por certe konstati agas maljuste kontrau gi. Samrajt~ la ho~a
la prirespondeb lecon au neprirespond~ble - socio mortigas la dangeran mortig1ston, km
con de la krimulo. Same la kurac1stoJ, al- per sia krimo starigis sin ekster la l_eg?·
vokitaj al la jugistaro, kiel kompetentuloj, Eble li estas ne pli respondebla pn s1a
malkase konfesu êi tiun nesufiêecon de la faro, ol la sovaga besto, kiu nur _obeas al
kuracista sciado. Nur tion solan ni kura- siajn instinktojn, sed la homa soc10 devas
cistoj povas fari kaj tion ni devas fari.
esti liberigita de tiaj bestoj._ Ni. ne pavas
esti pli kompatemaj al la knmuloJ, ol al la
D-ro Adolf Rischitzky
senkulpaj oferoj de la krimo. Nur mortpuno
Prag (Bohemuj o).
garantias, ke la krimulo ne plu minacos 1~
homaron. Plue ni ne havas alian, same efi34.
kan punon, kiel rnortpuno; la plimulto_de
la krimuloj ne sufiêe tiJnas la mallibereion,
(Originalo esperanta).
kie ili nutrigas kaj varmiga~ sen_ nec_ertec_o
Lau mia konviko devas êiu kuracisto de porvivo. La mortotimo ph, ol ia aha m1malaprobi mortpunon. La prirespondebleco
11aco, detenas la krimulojn de mortigado.
de la krimuloj ne povas esti tute certe deD-ro l(arl E. Weiss
terminita en êiu kazo. La plej humana kaj
Schw. Gmiind, Germanujo.
plej gusta jugo povas esti nur tiu, kiu estas
la plej malsevera. Neniu homo estu mortigita per jugo ! êiu rajto povas esti trouzata
Polujo.
kaj eraro êiam estas ebla. La krimuloj estu
36.
objektoj de 1~ kura_carto, edukado! pedago- \
(Originalo esperanta).
gio. La kurac1sto vidas nur ho1110
1n normalajn t. e. sanajn kaj por la socia vivo eduKoncerne la 1-an kaj 3-an demandon.
kitajn, utilajn kaj aliparte malnormalajn, malLau mia opinio de la vidpunkto de kusanajn, needukitajn kaj needukeblajn, plue racisto praktika la rnortpuno estas logike
homojn, kiuj dependas de la cirkonstancoj absurda kaj nepermesebla , kiel kontraua al
kaj estas devigitaj agi, kiel ili agas, êu !au la tasko de nia profesio, êar kuracisto ne
socia vidpunkto bone, aù malbone.
konas indikon por mallongigi iun homan
Jugi au proponi el ekonomia vidpunkto vivon, des malpli por Apera mortigo de la
ne estas afero de la kuracisto.
homo. Kontraue li juras kaj havas dePor la reprezentanto de humaneco kun von ne nur sav i kaj subteni kaj plilongigi
la profesia tasko konservi vivon estas mal- la vivon, sed ankau êiam zorgi pri sano Jau
inde eê nur êeesti al ekzekutado. Aliflanke la principo : primum non nocere.
Se ne estus permesebla mortigo de la
ne ekzistas neceseco, ke la kuracisto asistu
êe ekzekuto por konstati morton okazintan. homo plej infeliêa, nekuracebla kaj tre suMi aprobas la proponon, ke la kon- feranta, por kiu la vivo estas nur turmento,
se barbara estus mortigo de iu homo malgreso medicina eldiru siar: opinion :
sana , kiu, por ekzemplo, estas fonto de la
kontra u mortpuno kaj kontrau asistado
pesto, holero k. t. p., des pli de la vidde kuracistoj êe ekzekutoj.
punkto medicina-higiena kaj sociala (plej
Dr. Papsch
large komprenata) esta s absol ute rifuzinda
Innsbruck.
mortigo de la homo, kiu povus mallongigi

voêo

DE KURACISTOJ

vivon al multaj aliaj homoj, eê se estus
ned isku tebla aksiomo, ke li havas liberan
vo lon. êar 1) en la plej malbona kazo on i
povas fari lin nedangera sen uzo de mortpuno, forprenante de li Iiberecon, per izoligo, 2) per moi tpuno povas kreski krueleco
kaj aliaj sovagaj instinktoj inter la homoj,
devantaj obei al tia barbara ofico, 3) se
oni eê komparus la socion, kiu mo rtigas la
kulpulon , kun la homo, kiu estas devigata
mortigi homo n, por sav i sian vivon aü sian
sanon, honoron k. t. p ., oni ne povus pruvi,
ke tio estas akto de defendo necesa. Kiom
mi scias, oni sk ribis, ke en kelkaj statoj de
la Norda-Ameriko post êes igo de mortpuno 1
la nombro de krimo j tre kreskis tiel, _ ke
oni kredis, ke estas oportune retu rm al
mortpuno. Sed oni ne scias, êu la etekto
de tia rimedo est is tie pli prospera kaj
ge nera le, êu inter tiuj du taktoroj ekz istas
rilato kauzala. Ni scias, ke en certaj landoj, kie principe mortpuno antaùe ne ekzistis, la nombro da gravaj krim oj (mortigoj)
estis rilate pli malmulta o l post proklamo
kaj dum (miAdirus malgrau ) la ekzisto de
mortpuno. Cu la timo pri mortpuno estas
taktoro teruriga nta kaj per tio êi san iganta
la socion, ne estas pruvite. Hodiaü en la
land oj, kie mortpun o ekzistas, ne estas malpli da krimoj. Laü memoqurnalo de unu
pola partopreninto de la bata loj Napoleo naj, unu êefo milita, kiu ne pov is trovi rimedon kontraü steladoj inter siaj so ldatoj,
ordonis êiun, kaptitan dum plenumado mem
de la stelo, nudigi kaj bati senkore ne nur
g is restis nudaj ostaj, sed gis la morto;
la nombro de steloj tamen ne sole ne malmultigis, sed kreskis .
La mortpuno do, se oni povus gin rigardi de la vidpunkto medicina kaj de la
vidpun kto de la sano sociala, plej large
kompr ena ta, ne so le ne estas aprobinda, ne
estas gustigeb la, sed estas nejusta, abs urda ,
nehuman a kaj kondamninda.
Precize dirite eê la vorto ,,mortpuno"
ne estas termina medicina, sed lega; la
termina medicina estus ,,senvivigo" aù ,,mortigo de homo", kontrau kiu ni devas êiuj
unani111e,forte kaj varme pro test i.
.
Cu mi opinias, ke la prirespondebleco
de la krimulo povas est i en êiu kazo tute
certe determinita?
Neniel. Mi pensas, ke
sendiference, êu ni allasas la ideon de la
determinismo au de la volo libera, oni de.:
vas konfesi, ke ni ne hava s rimedo n esplori en êiuj · kazoj la animostaton de la
kulpulo kaj konstati, êu li ne estas aAuestas, aü en kia grado estas normala. Car la
homo sana aü normala ne estas io tute precize determinita kaj ne estas determinitaj la
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iimoj inter la homo normala, him eca, freneza, degenerinta.
La postidoj de du lastaj grupoj (êefe alkoholistoj, epilepsiuloj)
estas tre ofte krimistoj. Mi konsentas tute
kun la sentenco de Féré pri tiu êi temo
(prirespondebleco
de la krimulo), ke koncerne la kulpu lon ekzistas nur unu pruvo
de lia kulpo: lia krimo. La kuracist o do
p ov us so le determini, êu por iu ku lpulo pli
bona, pli konvena estos mallibe\ejo au hosp italo.
2. Persane mi ne konas faktojn, ke
la autopsia pruvis en la cerbo de la ekzekutito evidentajn sangojn, sed mi memoras,
ke dum la autopsia de la mort igisto de la
prezida nto ameri ka en la cerbo oni trovis
atenti ndajn anomaliojn ka i êe tiu êi okazo
oui rakontis pri taktoj analogiaj .
A
Mi opinias tamen, ke tiuj donitajoj,
science sendube gravaj, ne havas gustad ire
rilaton al nia problemo; êar 1) neekzi sto de
sango j evidentaj en la cerbo }le estas pruvo
de neekzisto de anoma lio psiha, de malsaneco; 2) ekzisto de la sa ngoj des pli ne
estas do pruvo de prire spon debleco (por la
part ianoj de libera vo lo), nek estas pruvo
de malsan eco psiÎla, d e neprirespondebleco.
4. Principe, Jau mia op inio, ne akord igas kun la task o kaj indeco de la kuraci sto, se li as istas êe la ekze kutad o, p or kon sta ti la morton d e la ekzekutito, êar tio êi
estas tio sama , kiel asistado • êe la krimo,
kaj ne taras difere ncon, êu la mortiganto
estas ordinara homo au ofico. Rea le tamen
mi kredas, ke tiu êi principo en la hodiaua
stato kultur a de iuj landoj ne povas esti
absoluta. Car ekzistas ekstraordinaraj kazoj,
kie la asist o de kuracisto êe la ekzekutado
pavas ne esti neetika, nome: 1) se es tus
certe, ke la kuracisto, kvankam li ne povas
savi vivon de la ekzekutoto, havas rajton
kaj povon sirmi lin kontraü neutila turmento
au kontrau enterigo, kiam li ankoraü vivas
kaj 2) se sam tempe estus certe, ke la ofico
estas tiom kruela, ke gi povus brut ale mortigi la ku lpu lon kaj enfosi lin eê vivan, se
la kuracisto ne volus as isti. Oni scias, ke
ofte, dum oni pendigis homon, rompigis
liaj verteb roj kaj la ofero turmen tigis tre
longe.
5) a) Mi aprobas, ke la kongreso medicina eldiru sian opinion kontraü mortpuno de la vidpun kto higiena - socia la plej
large komprenita.
b) Mi principe aprobas
tiun êi propon on, sed ne absolute;
en
aliaj vort oj mi aprobas la proponon sole
por land oj kulturaj.
B. Poliki er
Warszawa, Twarda 24.
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Tre malproksime kondukus tiu rezono !
Kiom terura batalo efektivigus pro gi inter
homoj, pretekstantaj unu kont raû la aliaj,
nombregajn fantaziajn dangerecojn !... Neniel
1) Mi tute ne aprobas mortpunon kaj simpla estas tiu êi afero:
Teorie, pro diversaj motivoj, tre. bone
mi asertas, ke la respondebleco de la krimulo ne estas determinebla en êiuj kazqj. e!montritaj tie êi en antauaj studajoj, la
2) La literaturo medicina konas multe mortpuno estas malgusta.
Praktike gin forigi, nun, sajnas al mi
da kazoj, en kiuj la cerbo de krimulo montris evidentajn leziojn. Mi persone ne ko- neebleco.
Tia estas en realeco la nuna situacio:
nas tiajn kazojn, vivante en la lando, kie
Unuflanke
multaj homoj ankoraû estas momortpuno de longe estas forigita.
rale
duonbarbaraj,
eê duone sovagaj bestoj,
3) La genealogio de krimuloj montras,
kiuj
akceptas
preskau
nenian direkton, krom
ke ili havas parencojn generale nen ormade bruta forteco kaj praavaj inst inktoj. Por
lajn, sekve ili mem estas nenorrnalaj, kiujn
tiuj, efektive, mortigi aliajn homon au ian
oni ne povas mortigi.
beston estas simila afero kaj simpla firmigo
4) La kuracisto devas rifuzi asistadon
por lia propra vivo, kiu êion superas. Maêe ekzekuto.
lon al ili montri penadu, vi perdos tute la
5) Mi aprobas la prop6ndn, ke la se- tempon: ili ne komprenos. Por tiuj malcikvonta kongreso medicina eldiru opinion vilizuloj certeco perdi sian vivon estas la
kontrau mortpuno kaj kontrau êeestado de 1 sola efika rimedo por ilin regi Tiaj estas
kuracistoj ce ekzekutoj.
niaj apasoj, kiuj iater si uzas konstante
6) Konsiderinte, ke la plimulto da ho- mortpunon kaj êiam malbonuzas pardonon.
moj ekkoleremaj kaj desekvilibruloj farigas Por tiuj homoj mortpu no estas necesa. Sed,
ankau krimuloj, konsid erinte la malfeliêan se ekzistas ankorau gentoj homomangemaj
influon de la parencoj malsanaj au alkoho- en Sumatra, tiuj êi kaj apasoj estas entute
luloj sur ilian idaron, mi opinias necesa malmultaj en niaj landoj .
Multe pli nombraj estas~ la homoj duonpropagandon por konscia . prokreado kaj
por malpermeso al la anormalaj sin multigi perfektigitaj, glazuri.aj supraje de civilizeco,
kiuj estas ne taugaj ankorau por kompre ni,
kaj krei tiamaniere krimulojn.
kiom respekt inda estas la homa vivo kaj
D-ro Georges Weber
kiom utila kaj necesa estas la homa solidaRoute de Chene, 13. Genève.
reco. Tiuj êi pripensas nenion preter la nuna
kaj tute persona profita. Ekzemple: jen sinjoro, kiun tuta êirkaüantaro estimas kiel
Francujo.
38.
honestan, eê honorindan. Li pli otte, ol êiuj,
postulas lautavoêe mortpunon por la kri(Originalo esperanta).
mulo, kiu mortigis, pafile, au ponarde, unu
Miavice, mi alportas al vi n1 iajn rimar- au du viktimojn. Kiomfoje tiu êi sinjoro
kojn pri mortpuno.
estas mortiganta êiutage, indiferente, centojn
Koncerne viajn diversajn demandojn, r e da personoj, sed da fimilioj, êar li plimi aprobas precipe la respondojn, kiujn dikigas per divastigado ê11...de alkoholp.j
esprimis d-ro B o s en la tre interesa stu- produktoj,_ êu falsitaj mangajoj, êu iu alia
daJo, kiun eldonis ,,Voêo de Kur." de sep- ruztrompajo. Neniu apaso atingas al li matembro, sed kun grava rezervo pri la apli- leolon. Nu êu tiun venenigiston, milfoje
kado de mortpuno.
mortigiston, mortigos la jugistaro? Neniel.
Efektive, se ekskluziva rajt igo por mort- Li elpagos la suldon per kelkaj monatoj da
puno estas nur en sociala kaj individua la malliberejo , aü ia pli, au malpli malgrava
protekto, kaj se. pro manko de kriterio pri monpuno. Kion1 pli malbona tamen estas
respondebleco oni ne pova s utile enket i pri ' evidente tiu êi mortigisto, plej ofte instruita
gi, êu oni devus konkludi, kiel faras d-ro kaj konscia, kompare kun tiu mizerulo, kiun
Bos, ke ,,la tendenco protegi kaj konservi influis : malbona edukado, parencaj malvirêiujn malbonulojn de êiu speco estas filan- toj, s9ciala neprotekto, k. t. p.
tropio malgustloka ?" Tiel argumentant e, oni
Car tiel estas tute maljusta la êiutage
devus mortigi ne m ie apasojn kaj morti- nun aplikata punmàniero, kio~ fari? Faru
gistojn, sed ankau alkoholistojn, frenezulojn, ni simile, kiel la nuntempaj hirurgistoj. Ili
tuberkulolozojn k. t. p., êar tiu ,,operacio" celas, -Super êio, konservi kiel eble la vunfaros ,,savan selekton" eliminante tiujn kaü- [ ditajn , organojn, opiniante, kie progreso eszantojn de sociala malbonigo.
tas tranêi nur, kiam oni ne povas aliamaSvisujo.

37.
(Originalo franca).
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niere konservi la vivon al la malsa nulo. 1
Simile kiel la bona kuracisto, la socio de- /
vas antaüagi kontraù malbono. Do celu ni
anta0malhelpi krimon êiumomente, êiumaniere, konstante, energie. Tio estos vera rimedo kontraü tiu malsano, tiu kripleco, la
krimeco.
êar inter tute patologia kazo kaj 11Jrmaleco transiroj estas nesenteblaj, efektive
estas neeble certigi, kio estas farita konsc ie
aü malkonscie. Do ni ne povas, kun certa

173

mezurilo, aljugi mortpunon. Do, uzu ni gin
nur en tute lasta ekstremo, kiel helpilaêo,
uzatan provizore, atenda nte tiun lu man agon,
kiu, mi tion esperas obstine, aperos iam
kaj en kiu homa edukado, per scienco sufiêe perfektigita, aperigo5 en la monda tiun
,,unu grandan rondon familian" kiun ekvidis
nia majstro Zamenhof kaj en kiu la homaro
ne plu bezonos mortpunon.
D-ro Diard
Le Creuzot.

KRONIKO.
Sufiêe multaj kolegoj faris propagandan
utilon el nia propono de senpagaj jarkolektoj por la abonantoj, kiuj alsendos la abonpagon por 1911 gis la 1-a de decembro.
Multaj varbis ankaü per tiu êi rimedo novajn abonantojn . Pro demanda de unu nia
kunlaboranto ni klarigas, ke oui pavas ankaü ricevi êe ni laüvolan nombron da jarkolektoj 1910 kaj 1909 po prezo de 2·40
kron. por êiu kolekto. Restas ankorat1 abunda
provizo da ili.
Ni rapidas kun la publikigado de la
opinioj pri mortpuno, por malfermi spacon
al la enketo internacia pri partoprcno de
kuracistoj en dueloj. Espereble en 2 sekvontaj numeroj ni finos la opiniaron pri
mortpun o, se novaj opinioj ne alvenos. Tamen ni atend as ankoraü respondojn el Rusujo, kie la demando pri mortpuno estas
plej aktuala kaj kie la kuracistoj kelkajn
fojojn kontraü gi protestis publike. Ôis nun
sendis nur du kolegoj rusaj sian opinion
pri tiu êi temo en kelkaj mallongaj aforismoj.
La ,,referatoj" ne trovis spacon en tiu
êi numero. Cetere ni konsideras la referatojn kiel ne tro valora parto de nia revuo.
Naciaj grandaj revuoj semajnaj donas ekzaktan trarigardon de la literaturo scicnca
kaj en tiu êi rilato ni nek pavas nek bezonas kun ili konkurenci. Niaj referatoj havis
antaü êio la celon lingvistikan. Ili montras,
ke en esperanto oni facile pavas interkomunikigi en aferoj science medicinaj kaj
aliflanke ili servas al kolektado de materialo por la espera nta vortaro medicina.
Sed la duan celon ni penos en la sekvonta jaro pli sisteme efektivigi kaj anstataü referatoj ni intencas pub 1i k i g ad i
1a t i n a - es p e r a n ta n v o r ta r o n m e d ici na n kun lingvistikaj rimarkoj pri la terminoj, kiuj okazigas iujn dubojn.

Ni ne pavas plu prokrast i tiui1 êi laboron, êar de kelkaj flankoj estas farataj projektoj de la esperanta medicina terminologio, estas do gusta tempo por libera diskutado pri tiu temo, antaü ol oni starigos jam
la vortarojn. Eble niaj rimarkoj kaj proponoj estos utilaj al la verkado pli ampleksa
kaj êiuokaze ni volas klarigi al niaj legantoj, kial ni~ elektis en nia rev'-lo multajn
esprimojn tehnikajn kaj aliajn forjetis.
La êefa tasko de nia revuo restas, kiel
gi estis de la komenco, int e rnacia
koresp o ndado
de kuracist "Oj, êu per
partopreno en enketoj pri aktualaj demandoj profesiaj, etikaj, sciencaj, êu per diskutoj eksterenke taj, êu per artikoloj, leteroj
kaj sciigoj. Ni dezirus, ke êiuj abo nantoj
estu tiamaniere kunredaktantoj de nia revuo .
Ni volas ankaü pli, ol en la lasta jaro,
okupi nin pri propaga ndo espe ranta de kuracistoj. En êiu lando estas kuracistoj en la
unua vico de la probatalantoj esperantaj.
Kuracistoj estas prezidantoj aü estraranoj
de multaj prôpagandaj kluboj kaL societoj,
1 redaktas kaj eldonas propagandajn jurnalojn,
verkas gramatikojn, legolibrojn, tradukojn
espera!_1tajn,provizas la medicinan kaj êiutagan jurnalaron per artikoloj pri espera nto,
faras kursojn al kolegoj aü al pli vasta publiko, arangas prelegojn pri esperanto, sed
êio êi ne estas konata de alilandaj kolegoj,
sed nur en la naciaj organoj esperantaj de
tempo al tempo aperas iu neekzakta sciigo
pri tiu êi meritplena kaj fruktoporta laboro.
En ,,Voêo de Kuracistoj" ni rakontos pri tiuj
êi penadoj kaj petas la kolegojn, ke ili alsendadu kiel eble plej ekzaktajn informojn
koncerne sian esperantan agadon .
~ed precipe interesos la legantojn la
novajoj pri la movado esperanta en kuraI cistaro mem. Ne sciante pri multaj niaj
apartaj venkoj kaj sukcesoj, ni ofte perdas
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kuragon kaj sajnas al ni, ke nee ble estas
progresadi pro indiferenteco de la êirkaüantaro.
Tia estas nia program o por la jaro
1911. Helpu êiu laü sia povo, ke gi efektivigu plej bone por nia komuna afero.

*

*

*

*

Kelkaj kolegoj jam avizis nin pri la
deziro partopreni en la kongreso esperantista en Antverpen', kiu okazos la 20-an de
aügusto 1911. P o r la kolegoj el orie nta
Eüropo la veturo al Antverpen estos tre
variig ita, êar guste antaü la kongreso, nome
la 17-an kaj 18-an de aügusto povos okazi
antaükongresa
kunveno de kuracistoj en
Dresden', por )<une viziti la internacian ekspozicion de higeno. Eble aukaü en Prag la
15-an kaj 16-tan ostos arangita kunveturo
de kuracist oj.
Sed la programo de la veturo dependas
de la nombro da kolegoj, kiuj partoprenos
en gi, tial ni dume ne antaüsciigas pri la
detaloj kaj atendas pli nombra]n aligojn.

*

,,Dana Esperantisto" alportas malgojigan sciigon pri la morto de nia amiko d-r o
R o 1f Hamme r, pediatro en Kopenhag o,
kiu de kelkaj jaroj fervore propagandis
esperanton kaj provis veki interesigon de
la dana kuracistaro pri nia lingv o.

*

D-ro Bis chi tz k y el Prag' dissendis
al la lokaj kuracistoj inviton al la kurso de
esperanto, kiun li volas malfermi speciale
por ili. Ni gratulos kore kolegon B., se Ji
fine sukcesos traromp i la indiferentecon de
la pragaj kuracistoj.
Simile penadas en Wien nia sa tata
kunlaboranto d -ro S 6 s, kies nelacigebla
agado estas admirinda.

*

*

La redakcio ricevis :
L'Espero. Himno esperantista, dediêita
al U. E. A. okaze je giél unua kongreso
internacia en Aügsburg 1910. Par oloj de
L. L. Zamenhof.
Muziko de ,,Samideanino". Prezo Sm. 0·50 .
Petit Cours primaire d'Esperanto en 50
leçbns graduées, par MM. D. Bonne ho n,
inspect eur de l'enseigneme nt primaire, et A.
Rosiaux, instituteur public. 1 ilustrita volumo
bindita, in-16, 127-paga. Librejo Hachette et
Cie, 79, boui. Saint-Germain, Paris; prezo
Fr. J·20.
Dictionnairecomplet Esperanto-Français,
par G r os j e a n - Ma u pi n, prof. agrégé de
l'Universit é. 1 bela volumo bindita, 288-paga.
Librejo f-fachette et Cie, 79, bo ui. St-Germain,
Paris; prezo : Fr. 2·- .
La question de la langue auxiliaire internationale, par Gusta ve Gau t h e rot,
d-ro de beletristiko, prof. êe la memstaraj Fakultatoj de Paris. Antaüparolo de vicadmiralo Bayle. 1 vol. in-16, 314-paga. Librejo
Hachette et Cie; prezo: Fr. 3·50.
Antverpenokaj la sepa universala kongreso de Espera nto. Eldonajo de ,,AnversRéclame" kaj de ,,La Sepo por la Sepa".
1

K o r e s p o n d a Jo j.
Kisinev. Jus m1 ncevis la 10-an numeron de ,,Voêo de Kur." kaj rapid as respondi Vian inviton. Antaü êio mi volas gra tuli Vin, ke vi enpasas jam la kvaran jaron de red aktado de la unua espera nta
rev uo, dediêita al propagando en kuracistaro. La estonta historiisto de esperanta
movado ne forgesos Vian agadon kaj, mi
ne dubas, dediêos al Vi la plej varma n paI?on. Kvankam la progreso de nia ling'vo en
la medicina mondo ne progresas tiel rapide , kiel ni pensis antaü du jaro j, tamen
la .akiritaj gis nun rezultatoj esperigas luman estontecon. Grava estas la fakto, ke
ekz istas medicina revuo en esperanto, kiu

interligas diverslingvajn kuracistojn kaj samtempe ellaboras sciencan terminaron kaj
lingvon.
Sed mi opinas, ke nun jam venis la
tempo, kiam ni ne povas jam kontentigi
per malgranda rondeto de samideanoj, kiuj
subtenas la gazeton pro idealaj konsideroj.
Necesas tiel arangi la afero n, ke la
revuo interesu preskaü êiun kuraciston. La
nuna enhavo sendube estas interesa, sed
êiu kuracisto, almenaü rusa , povas la enhavonA de ,,V. de K." trovi en rusaj medicinaj jurnaloj, êar ili êiuj resumas la plej
gravajn, aperantajn ekster land e, medicinajn
laborojn kaj artiko lojn. Por allog i la kura-
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cistaron, necesaj estas al ni, laü mia opinio, 1 taj kaj dissenditaj multnombr e kaj la tasko
famkonataj profesoroj kaj sciencistoj. Se la de niaj kolegoj estos subteni tian inviton,
kuracisto povos trovi en esperanta revuo
klari gante la celon kaj taskon de esperanta
artikolojn de famaj sciencistoj pri programedicina jurnalo.
maj medicinaj demandoj, li volante lernos
Malfacila estas nur la komenco. Kiam
esperanton kaj ankorau pli volonte abonos
la nombro da abonantoj pligrandigos, estos
la revuon. Kiel oni povas atingi la kun- , jam eble pagi la kunlaboradon, kio sendulaboradon de sciencisto j? La kuracistojbe plifaciligos la aferon.
esperantistoj, havantaj inter siaj konatuloj
Bonvolu akcepti miajn plej korajn sakaj amikoj iun profesoron famekonatan, polutojn kaj bondezirojn por plua laborado.
vas senpere instigi lin al kunlaborado. Krom
Varmege premante Vian manon, mi restas.
tio la redakcio povas sin turni kun invito
al kelkaj sciimcistoj, petante pri ilia kunO. Krajz.
laborado.
Tiaj invitoj povas esti presiA

KOMUNIKAJOJ.
KALKULRAPORTO
DE LA KASISTO
DE T. E. K. A.
por la tempo de la 23-a de septembro gis la 19-a
de oktobro.

Ll$C::ODE C::.e. K. 1\.-anoj
kiuj pagis abonon kaj kotizon por 1910.
(De la alsendita pago estas dekalkulataj 3·60
kr. kiel abonpago kaj la resto en kronoj tie êi citita kiel enspezo de l a kaso de T. E. K. A.)
395. M. Henry 1·20, 396. Dibble 1·20, 397. Kuskov 1-20, 398. Del Rico 1·16.
Sume enspezoj . . . .
4·76 kron.
Restis de la antai:la kalkulo 220·69 ,,
Enspezoj . . 225·45 kron.
Elspezo:
D-ro Sidlovski por konsulaj elspezoj . .
2·40 ,,
Restas en la kaso . . . 223·05 kron.

Krom tio suldas al la kaso:
Prof. D or
. . • . . . . 4·80 kron.
D-r o Thalwitzer
. .
• 186·"
Sume suldoj ricevotaj . . HJ0·80 kron.
jS:ontantaîo de la kaso . 223·05 kron.
Suldoj ricevotaj . . . . 190·80 ,,
Stato netta de la kaso . 413·85 kron.
Per tio êi mi finas mian funkci adon de la kasisto de T. E. K. A.
En Ai:lgsburgo dum la kongreso de U. E. A.
mi transdonis al l a prezidanto prof. Dor kune kun
mia demisio la kasajn dokumentojn gis la dato 14-a
de julio 1910.
Nune mi sendas al prof. Dor la restantajn kasajn dokumentojn gis la hodia ua tago, t. e. de 14-a
de julio gis 19-a de oktobro 1910.
Lw6w , 19-an de oktobro 1910.

D-ro Mi/wlajski.

TARIFO DE LA ANONCOJ:
Spaco

Unufojaenpreso:

Almenau 6-foja
enpreso

Almenau12-foja
enpreso
p or êiu:

por êiu:

1/1
¼
¼
1/s
1;16

tut a
da
da
da
da

pago
pago
pago
pago
pago

70
35
18
10
6

kron.
kron.
kron.
kron.
kron.

ai1str.
ai1str.
ai1str.
austr.
austr.

60 kron. austr.
30 kron. austr.
16 kron. aiistr.
9 kron. ai1str.
5 kron. austr.

40
20
12
7
4

kron.
kron.
kron.
kron.
kron.

aüstr.
austr.
austr.
austr.
austr.

voêo DE KURACISTOJ

176

-------------

@@@@@@@@@@@@@@@@®@@@@@@@@@
@@@@@©©

lnvito al la abo no
@

voêo DE

KURACISTOJ

po r Ia

@
@

©
0

@
@)

@

©
©

@

ja r o

19 11.

Oum tri unuaj jaroj multaj kolegoj, konvinkitaj pri la bezono de internacia esperanta
ligilo, subtcnis nin, abonante po kelkaj ekzemp leroj de la revuo. Ne volante trouzi tian êi oferemon, ni iomete pligrandigas la abonprczon, kiu en la jaro 1911 estos:
4· 0 kron

@
@

@

de

2 rubloj

4 markoj

4 sil ingoi

5 fra nkoj -

@

@

1 dolaro.

La abonmonon oni sendu nur per internacia postmandato. Nek bankoêèkoj nek postmarkoj estas akceptataj.
La redakcio garantias tujan efektivigon de la mendoj nur êe senpera abona<J.o.
Laabo nantoj, kiuj sendos senpere
al la redakcio gis la 1-a de d ecembro
1910
la abonpagon por 1911 (4·80 kron.), rajtas ricevi sen pa ge ka j a fr an kit e 1a jar k o1 e kt o 11 1910 a i1 1a jar k o le kt on 19J9.
La kolegoj, kiuj volus ricevi ambai1 jarkolektojn r l , 09 kaj 1910), aldonu al la abonprezo (4·80 kr on.) ankorau 2·40 kron. kaj sendu sume 7·20 kron.
La jarkolekto 1908 estas j:im elêerpita kaj ni ne povas gin liveri.

----

La abonmendoj estas êiam afektivigataj per la plej proksima posto post ricevo de la
abonpago. Ne antailpagitaj mendoj ne estas akceptataj.
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bankuracisto,somere
en LUHAêOVICE (Moravio), vintreen KAIRO ord., krom
D• ro H
, esperante, boheme, pole, ruse, angle, france, itale, germane. Malsanoj, ta 11g a j
por kuracado en Lu h a c o vice: malsanoj de la aparatoj spi ra kaj digesta, de hepato, koro , urina aparato, sangmalsanoi, diabeto, neilrast enio , histerio ktp. Ne taugas : tre progresinta arterioskle rozo (komenciganta estas tre bone kuracat a , êiuj akutaj malsanoj, tuberkulozo, kankro, sarkomo. - M alsanoj,
tailg~j por kura cacto en Ka i r o : malsançij de renoj, de koro, astmo, tuberkulozo (ne tre progr esinta)
bronhokatar o, pleilrito, reumatismo, restajo j post influenco, mals:inoj nervaj, anemiaj. Ne tailgas: ulceroj
en gorgo. Eê grave malsanaj kaj plej malgra ndaj infanoj ne bezonas akompanantan flegiston. Mi mem
persane priz orgos cion dum la veturo, reveno kaj restado. La k u ra ci s t o j ka j i I i a j fa m i I i o j p agas nur la efektivajn
elspezojn.
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kuracprocrdo fizika d1eta .

Bonegaj
kuracsukcesoj.
Prospektoj german aj kaj
esperantaj volonte elsendataj senpage.
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