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PRI ESPERANTAJ RESUMOJ EN NACllJ MEDICINAJ JURNALOJ. 
Superflue estus argu1uenti, kiom grave 

estas por ni, kuracistoj, ke la naciaj medici
naj Jurnaloj enhavu esperantajn resumojn de 
iliaj originalaj artikoloj Unuan pason en tm 
êi rilato faris prof. Dia k on o v en i\'foskvo, 
kiu en sia Jurnalo ,,Hirurgio" enkondukis 
tiajn esperantajn resumojn. Certe, tiu-êi 
unua paso havas gravegan signifon; sed ne 
sufiêas se nur urrn jurnalo enmetas espe 
rantajn' resumojn. Ni, kuracistoJ, _devas 1:z~ 
êiujn niajn penojn, por ke multaJ d1versnac1aJ 
medicinaj Jurnaloj sekvu la bonan ekzemplon . 
Aqtau êio la apartaj kuracistoj - esperanti
stoj, kiuj ba~as iaj_n-ajn rilatoj_n kun _c_er
taj medicinaj j urnaloJ, de vas uz1 tu tan ihan 
influon por tiu êi celo. Estas ankorau pli de
zirinde, ke rntaj grupoj de kuracistoj direAktu 
kolektivajn petojn al certaj medicinaj naciaj jur
naloj pri tiaj resl'lmoj kaj precipe tiuj êi ko
lektivaj petoj estu clirektataj ne al samnaciaj, 
sed al alilandaj Jurnaloj. Se, ekzemple, la 
germanaj, rusaj, ang_laj k. t. p. ~u_racistoj 
poope sin turnus al 1a franca m~~1c~na ga· 
zeto pri enkonduko de la supredmtaJ resu
moj, tiam eble la jurnalo opinius eê profita 
kontentigi la petantoj n. . 

Por laupova kaj baldaüa efektivigado de 
tio êi estas dezirinde, ke diverslandaj ku
racistoj-esperantistoj komuniku per ,, Voeo 
de K.", kiuj de iliaj samnaciaj jurnaloj po
vus pli baldaü konsenti al tiu êi postula, por 
ke la alilandaj kuracistoj povu sin turni al 
ili; eble eê iaj kolegoj preparus »la teron" 
por tiaj petoj êe certaj naciaj _jurnaloj. ~ 

Tîamaniere ni havus la hston de JUrna· 
Ioj, kiuj devus esti atakàtaj per la petoj de 
alilandaj kuracistoj pri la enkonduko de re
sumoj. 

Eble estus pli bone, se tiuj petoj estus 
sendataj ne rekte al medicinaj jurnaloj, sed 
per naciaj T. E. K. A-aj konsuloj, por 
Re la lastaj, kolektinte la petojn, tra_nsdonu 
ilin al la redakcioj. Iafoje la konsuloJ povus 
transdoni tiujn êi petojn persone kaj êe 
tiu okazo povus priparoli la aferon kaj kon
vinki la redakcianojn pri la grava signifo de 
tiu ti arango. 

Tamen por êiu medicina jurnalo devas 
esti aparta peto, por ke tiuj êi petoj P?VU 
esti alsenditaj al la redakcioj kaj tie lasitaJ. 

Kio koncernas la rusajn jurnalojn, mi 

opinias, ke la jenaj Jurnaloj estus dezirataj 
en tiu ei rilato kaj povus enkonduki pli bal
daü esperantajn resumojn: 

1) Russkij Vraê (Rusa kuracisto ) ; Peter
burgo, Ivanovskaja ul., '.l, kv. 4, al d-ro . . \ ' . 
Vladislavlev. 

2) Vraêebnaja gazeta (Kuracista gazeto ), 
Peterburgo, ul. .Îukovskago 13. 

3) Medicinskoje Obozrenije (Nledicina re
vuo) Moskvo , Trubnikovski per., d. êegoda
jevoj, al d-ro F. N. Remizov. 

-1-) Sovremennaja Psihiatrija (Nuntempa 
psikiatrio ), Moskrn, Krasnoprudnaja ul. d. N . 
27, kL 46. 

Doc. D-ro N. Kabanov. 

La plej bona rimedo por atingi la celon, 
de d-ro Kabanov supre montritan, estos !au 
mia opinio se ni havigos kiel eble -plej gran
dan p r o Ù ton al tiuj naciaj Jurnalok kiuj 
sekvus la ekzemplon de la Moskva ,,Hirur
gio". Tiun profiton ni pavas do~i precip~ 
per tujan tradukadon de esperantaJ resumoJ 
kaj ilia enmetado en nacilingvaj ahlandaj ga
zetoj medicinaj. Tiam Esperanto farigus pe
ranto por tutmonda medicina interlwmunikigo, 
almenaü. en diversnacia gazetaro medicina. 

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

Ni komencu per resumoj de ,,Hirurgio", 
eldonata en Moskvo. En êi tiu numero de ,,Voêo 
de Kuracistoj" estas represista j resumo j Espe
rantaj de la 1-1-3-a n-ro de ,,Hirurgio" kaj ni 
petas kolegojn êiulandajn traduki ilin, transdoni 
al lokaj au enlandaj radakcioj medicinaj kaj 
zorgi pri ilia publikigo. Poste oni sendu po 
unu ekzemplero de la gazeto al nia redakcio 
kaj al redakcio de ,,Hirurgio" (Preêistenska 
bulvaro 37-39 - Moskvo). 

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

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

D-ro Stefan Jvlikolajski. 
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lnternacia enketo pri sekreto profesia de kuracistoj. 
(Daürigo) . 

IL En neniu regularo etika por kuraci- ter tiuj detaloj eble ekzistas iu hontiga, puninda, 
stoj oni trovas ee ni konkretan difinon de la kiu pro la diskreteco de la kuracisto ne estos 
profesia sekreto. ;o.Ii havas, kiel societano diskonigita. Se la familioj estus konvinkitaj, 
de la ,,Asocio de komunumaj kuracistoj ", gian ke la kuracisto ne kasos sekreton, malaperus 
regularon, kiu ii.enion diras pri sekreto · pro- la konfido kaj por forkuri la honton, por forigi 
fesia. Tion èi l<::larigas diversaj motivoj. la punon kaj la malsanon, la pacientoj riskus 

Unue la regularoj ne povas esti vérkitaj enmeti sin en manojn de earlatanoj au najba
kontrn ulep:e, alie ili ne estus aprobitaj. Se oni roj. Tiel agante, ili farigus vil<::timo sur altaro 
di-finos en regularo, ke oni ne devas denunci, de ilia honùro, por eviti honton kaj punon. 
ne devas atesti, la regularo ne estos apro- Oni aldonu, ke nenia familio estas certa, 
bita, kaj giaj autoroj estos punitaj. · èu gi ne havas en sia interno ion kasindan, 

Due, malofte ekzistas cirkon tancoj du- ion, pri kio gi dezirus, ke gi restu enterigita 
bigeblaj, kiuj sancelas la kuracistan decidon en la plej absoluta silento. La faktoj plej ka
kaj oni porns konstati, ke la aferoj nepreman- sataj pavas esti malkovrataj, se oni ne devus 
taj apenaü estas diskutataj aii reguligataj. kasi èion. 

Aldonu al tio, ke en eiuj regularoj estas Se oni devigos la kuracistoJn denunci 
postulata la plej granda resJJekto por la klien- aü atesti pri faktoj, pri kiuj ilia lrnnscienco kaj 
taro,- la plej grandaj virtoj personaj kaj so- ilia persona intereso postulas sekreton, estos 
cialaj èe la kuracistoj kaj oni trovos entenate fortega batalo en la interno de tiuj kuracistoj 
en êiuj regularoj la kuracistan devon kasi pri la konduto sekvota. 
sekreton. 

Malgraü tiu manko de difino de la devo 
de· sekreto en la regularoj, oni ne devas kre
di, ke la hispanaj kuracistoj ne havas kon
kretan etikan difinon. Eè mi povus tie èi 
enmeti tutan èapitron de fama hispana verko 
pri juga medicinb. 

Gia aütoro, Pedro Mata pritraktis tiun 
afeion en la Verko tiel majstre, ke malgraü 
ke gi estas verkita en jaroj eirkaüe 1850, 
la plej granda parto ne bezonas modifon. 

En gi oni pritraktas kaj pruvas, ke: 
la denuncô kaj la malkaso · ne povas 

akordigi kun la indeco de nia profesio, ke 
èiuj famUioj estas interesataj pri la absoluta 
sekreto de kuracistoj, ke tribunaloj ne 
ricevas rerajn profitojn de la legaro, aldevi
ganta denuncon kaj ateston pri sekretaj afe
roj, kiujn ekobservis 1a kuracistoj èe sia pro· 
fesia pral{üko, ke la socio sin trovas fine pli 
malprofitigata ol gardata de tia legaro. 

Mi enmetos tie ei resumon mallongan 
de tiu bela paragrafo. Jen gi: 

La kuracistoj scügas pri sekretoj pro la 
konfid o, kiun inspiras ilia diskreteco kaj la 
familioj faras konfidenciajn eldirojn pro la sin
garda l{aj lojala konduto de la kuracistoj. êu 
ekzistas llonora homo, kiu estimos kuraciston, 
denuncantan aü malkasantan sekreton, perfl
dante konfidon? 

êiuj familioj estas interesataj pri abso· 
Iutà sekreto de kuracistoj. Ili bezonas kon
fesi konfldenciajojn, konigi la plej sekretajn 
familiajn detalojri al la kuracistoj, por ke tiuj èi 
povu bone kaj tuste j ug-i pri la malsano. In-

Ili denuncos nur tiujn deliktojn, kiujn eè 
sen ilia partopreno oni nepre malkovros al 
la tribunaloj ; la deliktojn bone kasitajn, kiuj 
laii êiu probableco ne povos esti malkasitaj, 
ili kasos sekrete pro tio, ke la konscienco 
gin postulas, pro tio, ke itia pano kaj trank
vileco depen·ctas de la neplenumo de tiu êi 
ordono . Estas malbono esti punataj; pli gran
da malbono estas ne mangi panon kaj krom 
tio esti malestimataj de la familioj. 

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

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

La socio bone funkcias, kiam eiuj giaj 
partoj sin movas laüorde, kiam ekzistas egal
pezo, harmonio, en giaj diversaj funkcioj. êu 
povas ekzisti harmonio, se la juga parto englu
tas kaj dispremas la ceterajn sociajn par 
tojn? êu povas esti akceptite, ke la tribunaloj 
funkciu iom pli perfekte je la kosto de ho 
noro de la kuracista klaso? êu ne estas akcep
tite, ke la parencoj de la kulpigato ne devas 
atesti? 

Ôio èi okazas nur tial, èar la bono pri · 
vata estas preferata al la bono publika kaj 
tiu éi lasta gajnas fine ee tiu prefero. 

* * 

,. 
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l!I. :Vli opm1as kaj eiuj miaj koleg oj. 
kiujn mi demandis, ankaiî dlras, ke la sekreto 
kuracista de-vas esti absoluta, senescepta, e 
ee: gi alporm malprofito n al la kuracisto se 
ee gin rompant e, povus tiu 6i savi amatulon. 
La kialo de tiu opinio estas la jena: 

La plenumado de kuracistaj devoj rostu
las tutan, absolutan konfidon, ne nur pro tio, 
ke konfido estas potenca kuracilo, sed ankau 
pro tio, ka la arto kuracista bezonas nepre 
la konatigon kun 6iuj, ee la plej sensignifaj, 
cirkonstancoj. Okazigu la rompon de sekreto 
ee pri la plej malgranda cirkonstanco, kaj tuj 
forflugos tiu ei konfido. 

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

Cu oni povos lasi la decidon pri tioJ eu 
denunci ai1 kasi sekreton, al la h-uracista kon
scienco? 

Jen, kiel opinias çri tiu deman o nia 
d-ro Mata, supre citica. 

Kvankam ni supozus, ke eiuj kuracistoj 
havos konsciencon, reguligatan de re cra mo-

Revuo 
Avizo! 

Ni petas eiunaciajn aütorojn alsen adi al 
ni aütoreferatojn de iliaj ·erkoj kaj artikoloj 
kiel ankaii ni petas la di,ersling ·a· n re ·era -
tojn alsendadi samtempe E.sperantaj n lradu ·ojn 
de iliaj referatoj. La Red:ik io. 

Interna medic; n:: 
Deganelo. Unu kazo detraùma insu• 

iicienco de aorto. (Rifonna medt ·..z 1:1• . 
wiarto). Gis nun sana, 35 jara vetur"g: :.., e 
forta konst1mcio, kiu drinkis kaj u 1i . _e 
havis nenia jn korajn simptomojn, n.:e . la 
15-an de novembre 1906 kontuz on en ·alin e 
per la brusto inter kolono kaj rado de ·etur .. o. 
Kvankam li tuj po te daurigis sian laboro .. 
li tame n de la dua tago ne fartis bone. ar 
la plej malgranda treèigo kaüzis al li ma I ~ 
gan spirado n. Tiu èi stato iom post iom fv e 
malbonigis kaj unu monaton post la mal" t:lt ~ 
akcidento aperis malkompensaj suferoj,dispneo, 
cianozo, stazo en la pulrnoj kaj en la kor . 
oni konstatis laütan sonoran diastol an brue- n 
super la aorto kaj rimarkindan hipertro 1u:1 

de la mald~kst ra kora ·enrrikulo. En april • 
190 7 okazis la morto. Deganelo diferenciga • 
du kategoriojn de tiaj kor.aj malsanoj ~ kaJ 
nome 1. tiajn, êe kiuj la kauzo de la interna~ 

ralo. ni nepr e devas akcepti, ke pasioj, timo 
k. . ~ahformigos tiUIJ decidon·. . 

·' ovas esti reguligata la gardo de se-
kreto .a· la sanganta individua konscienco? 
Xe: g. de as -ubordigi submetig·i au al abso
luteco ·e _e._:reto au al legaro, bone difinanta 
la afero_;n. ne ka otaj n deve. Supozinte, ke 
eio èi osw- garant iata per respektiga, pro
tekta lego por la kur acistoj, mi ankorau de
manda , èu en okazo de lega rompo de 
sekreto, malgraü protekto de la registaro estos 
la kuracist oj ç' e tirnataj, ol nun? 

IV. La publi,.:o, kiom mi povis elserei 
havas pri la sek:re:o -uracista belegan, egoistan 
opinion; se oni pri ak as generale la sekre
ton, oni nepr e ùe\' - gin kasi; se oni mal
kovros ion, proii a;:_ a. a pub liko, per rompo 
de sekreto, tiam nerre oni devas gin rompi . 

t\{algrau tio la pu .. ·o kvankam egoista, 
admiras person on _:.ncrar an, diskretan kaj 
malamas babilemulojn. 

Rogelio Pérez Do11:i ~o. (Hué rmeces). 

sc1enca. 
rupturoj estas ekstera : ia.1.,. e,-bato k. t. - p. 
2. tiajn, ee kiuj la rupturo e.. ~ pro ekstreme 
forta muskola streeo, sen efe:J ·e 'de la ek
stera traumo. La statistik o~ .• .''ras, ke . la 
kazoj de la dua grupo esta p. :aj kaj ke 
general e superas la ruptur o. e .a klap oj 
(valvuloj) en la maldekstra ven:ri • . Inter 
3 kazoj, ~iujn kolektis Bari1::. 
aorto n, 16 fojojn sirigis valvu .. :rala kaj 
3 fojojn valvulo trikuspidala. La kazo_ • cerna s 
nature plip-mlte da viroj inter 20--W · a:- • , ol da 
virinoj . Ce am bau specoj, kaj la •n.ema kaj 
la eksteraj rupturoj, la traumo etika ·e ~ jne 
ne direkte, sed per plialtigo de la sanaFresio . 
La malsanècaj simptomoj estas fana è. · .oro 
en reglono de la koro au en epiga :r 
inter la skapoloj, krom tio korbatad o. 
kaj baldaü aperas la simptomoj de koru .e ro. 
Et la naturo de la brueto, eu gi estas uz· --
ona au alia, oni ne povas konk\u ji :
·peco de la kord ifekto . ·progriozo e_ta 
oona, sed ebleco de resanigo ne esta_ 
• Ït:te ekskluzita. 

D-ro Fe 
R z ~ t k o w ski (Varsovie). Esploradoj 

pri îunkcio de la arterla sistemo ·e ar
teriosklerozo (Przeglqd lekarski 190ô. -ro 
49 ka.f 50). La esploradoj de la ai1toro • . • 
~,ata.s, ke ee homoj kun sanaj arte rio. -
nitrit9 havas relative negrandan infl :1 _cr 
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la arte rian presion, malgrandigante gin tre mal 
multe. Ili ankaü instruas, ke sanaj ventraj 
arterioj kuntirigas p,reskaü tiom, kiom nece
sas por lrnmpensi la malstre-eadon de la perife· 
riaj arte rioj. Plue la eksperimentoj montras, 
ke èe arteriosklerozaj malsanuloj kun pialti
gita presio ekzistas ne ventra pletoro, sed 
kont raue ventra ishemio kaj periferia pletoro. 
Pluaj esploroj klarigos, kiom êi tiu aserto estas 
prava . La autoro ankau tion akcentas, ke 
arnilnitrito, singarde aplikara, estas bonega 
rimedo por esplori la funkcian taügecon de 
la arterisistemo êe h'omoj sanaj kaj malsa
naj'. Por tiu d celo meritas do la amilnitrito 
tre ampleksan aplikadon èe la malsanula lito. 

D-ro Fels. 
B r o w n. Koraj malsanoj. (Journ. of 

Amer. Assac. 1908, n-ro 17). El 9592 mort· 
kazoj de plej bonaj riskoj de unu asekura 
societo 1255 mortoj estis kaüzitaj per koraj 
malsanoj, ne kalkulante la malsanojn de pe
riferiaj vazoj. EL tiusçecaj stalistikoj sekvas, 
ke malprave la kontraübatalado de koraj 
malsanoj estas malzorgata pro militiro kon
traü tuberkulozo kaj- karcinomo. Pli zorge
ma kuracado de infektaj · malsanoj, ankaü 
dum resànigado, havus gravan profilaksan 
valvron. Plue oni devas postuLi pli preci • 
zan esploron de l.t cirkula sistemo per mo
dernaj metodoj kaj malkasan kumunikon 
de lR rezultato al la pacie,1to. Fine la publiko 
devas esti klerigita pri la ofceco de koraj mal
sanoj kaj iliaj sekvoj, kiel ankaü pri la bonaj 
sancoj de ilia racionala kuracado. 

D-ro Fets. 
M e r ci e r (Tours). Hordeni.nsu]fato êe 

intestaj infektoj. (La Cli-nique 1908, n-ro 49). 
Hordenino estas alkalojdo, ekstraktita de 

la hordeaj elkresl{a}oj (Turajon'oj), kies su'· 
fato [ (C10 H15 ~a) 1 SO. H2 + H_ O] kris
ta!igas lau brilantaj pîramidoj, facile solveblaj 
en akvo. Oni gfo uzas sub formo de siropoj, 
de kapsuloj, de subhaüta.i injektoj . La engluto 
esta plej ofte uzata, sed la subhauta injekto 
estas pli efika, kiam oni volas agi sur la sang
ku,:adon. La salo estas efektive tre starema 
kaj oni povas gin varmigi gis l :20 ° C. dum 
20 minutoj. La utila êiutaga dozo estas 0,25 gm. 
por subdÙjaraj infanoj (po 0,05 gm. je la mo
mento de ·mangado) kaj de l gis 4 gm. (po 
0,10 gm) ee plenaguloj. Gi estas perfekte to
lerata. Gin uzis sukcesplene la autoro êe unu 
kazo de grava disenterio, êe 3 kazoj de tifa 
febro kun emo al kolapso (subhaütaj injektoj 
po 0,20 êiutage), êè l ::! kazoj de enterito
kojlonito mulrn-membraneca, èe 9 kazoj de 
infanaj akutaj enteritoj. Ci. ne anstataüas la 
difinitajn dietojn, sed ilin a~plenigas. 

R. Bacleré. 

W il ms (Bazileo). Movema tîflo Akiel 
kauio de certaj kazoj de tiel no mata hro · 
nika apendicito. (Deutsche medic. Wochen
schrift . 1908, n-ro -11). Longa, movema ce
kumo estas en multaj kazoj de la tiel no
mata hronika apendicito la vera kauzo de 
doloremeco en regiono de la Mc. Burneja 
punkto. 2. Tiuj doLoroj igas pro tirado kaj 
sirado de la nervoj, kurantaj en la mezente
rieto. 3. Tial en certa parto de tiuj kaz oj, en 
kiuj la apendico kune kun la cekumo estas 
tute movebla, la elsanigo ne sekvas post nu 
ra eltranêo de la apendico, sed La gusta tera 
pio konsistas · tie êi en la alfiksigo de la ce
kumo per largaj adhezioj, por evitigi giajo 
tiradojn. W. atingis jam bonajn rezultatojn per 
tia 0rmigo de la cekumo en 40 kazoj. 

Dro Fels . 
Vincent (Parizo). Metodoj de antitiîa 

inokulado. Uzado êe la armeo. (Archiues de 
1vlédecine et Plzarrnacie militaires). La aütoro 
priparolas la diversajn metodojn de antitifa 
inokulado, jam 'uzitajn, nome la metodojn de 
Wright, de Pfeiffer kaj Kolle. Tiuj êi aütoroj 
uzadas inolrnlajon devenantan el malvivaj 
baciloj. Lau Vincent la rezultatoj en angla lrnj 
germar1a Sud-Afriko estas tra kuragigantaj 
kaj, se la metodo ne estas ankoraü akcepte
bla por cüropaj armeoj pro la doloro kaj la 
feb,:a reago, kiuj sekvas la inokuladon lcaj 
pro la periodo ,,hegativa", dauranta tri semaj
nojn, dum kiuj la kontraüago al la tifa febro 
es tas malgrandigita, tamen por koloniaj ar
meoj la antitifa inokulado sajnas doni bone
gajn rezultatojn. Tri inokuloj je intertempo de 
dek tagoj estas necesaj kaj oni devas ilin 
fari en garnizono, · libera de tifo. Sajnas, ke 
imuneco dauras êirkaüe ..J. jarojn êe la inoku
lajo de Wright kaj nur unu jaron êe inokulajo 
de Pfeiffer kaj Kolle. D-ro L. J. 

Be rd j a e v, Gin des kaj V a r §av
s k î. Diagnozo de la tuberknlozo Jau Cal
mette kaj Pirquet. ( Vraêebft Gar:-. 1908, 
n-ro 41 J. Berdjaev, citas grandegan literatu
ron pri la diagnozado lau Calmette kaj pre
zentas siajn observadojn en la militista mal
sanulejo. Li rekomendas tiun êi rnetodon 
por la frua diagnozo de tuberkulozo en mili
tistaro. 

Gindes kaj Varsavsl~i, apogante sin sur 
siaj obse rvoj pri metodo de Calmette kaj Pir
quet èe infanoj, preferas la metodon de Cal
mett , êar la hauta reakcio donas per unu fojo 
g-randegan papulon kun alta temperaturo, ne 
malgrava por intanoj. D-ro Sobolev') 

*) Aliland aj kolegoj, deziranta j riccd oli detalajLl 
resnmojn de la arti1<oloj. kiujn mi tie èi refcrn s . \'ü lu 
sin turni al adreso: d-ro Sobo ltl' , l ' tJll ;l\ a, Ujezdnaj& 
Ze(nskaja Uprava. 
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Z i k o v. Neopi!raciaj manieroj de kura
cado de la ulcero ronda. (Vraê. Gaz, 1.908, 
1i-ro 44, 45, 46) . Post detala klasifiko kaj 
kritika analizo pri etiologio de la ulcero ronda 
estas priskribitaj la metodoj de kuracado per 
radîoj de Roentgen kaj per radioj de metaloj: 
radiumo urano kaj torio, per elektrofluoj d' 
Arsonval, per elektrolizo kaj per la metodo 
de pasiva hiperemio laii Bier. êiuj ci meto
doj laü aütoro povas doni favorajn rezultatojn, 
se la malsano estas nur lokala, sen metastazoj. 

D-ro Sobolev. 
Be) da ü . Frua diagaozo kaj kuracado 

de bronhiektazio. ( Miinch. medic. TiFocheHschr. 
1908, n-ro 43). Jam kelkajn monatojn antaü 
la manifestigo de la malsano la pacientoj eligas 
èe la tusado abomene malbonodorajngrajnetojn 
de fromageca aspekto, tiel nomatajn Ditrihajn 
cilindretojn. Tiu êi frua simptomo ha,•as por 
kuracado netakseblan valoron, lar laü sperto 
de Beldaü la malsano en gia komenca stadio 
povas esti certe interrompata kaj nome per 
ordinado de jena balsama miks1-jo: Rp. Bal
sam. Giurjuni s·o Balsam. peruv. 15·0 
Alkohol. absol. 10·0 Tinct. Heliant. anniii 20 
OZ. Terebint. rectif., Myrthol. 1Ja 7·5 M. 
D. S. kvar fojojn dumtage 60 gutojn en kon
jako kaj lakto unu horon post la mangado. 

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

la melita diabeto. (Medicin. Konesponde-ncbl . 
des wiirtt. iirztl. Landesvereines j1mio 1908). 
Hodiau oni ne devas plu kuraci la diabeton 
skeme, sed individuigante laü êiu diabetulo. 
Per preterpasanta severa dieto la paciento sen
sukerigas kaj povas ofte tre altigi la tolereb
lecon por karbhidratoj. Terpomojn diabetuloj 
meznombre povas mangi en la triobla k\·anto 
ol panon. Grahampano ne estas multe pli 
malriêa je karbhidratoj ol blankpano. Aleü
ronatpano ne éiam estas malriêa je karbhi
dratoj. Avena faruno ofte pli bone estas elu
zata ol tritika. Certaj diabetuloj taleras bone 
laktan lrnj fruktan sukeron. êe certaj malsa
nuloj oni atingas sensukerigon per redukto 
de la viandomangado, êe kio oni okaze eê 
povas pliigi la panporcion. Por tiaj diabetuloj 
estas ofte utile dum kelkaj tagoj doni nur 
legomojn, malriêajn je karbhidratoj kaj mal
avare grason . En kazoj, kiujn oni daüre ne 
povas sensukerigi, ofte alkoholo utilas kiel 
varmigilo, por spari la enkondulütajn nutra
jojn kontraü tro rapida bruligo. Sub influo de 
alkoholo poras ankaü pli grandaj kvantoj da 
graso esti asimilataj. Sed en eiuj aliaj kazoj 
la alkoholo malbone influas la sukersekrecion. 
Grave estas, ke la nutrado estu sunêa (êir
lrnüe 36 kalorioj por kilogramo da korppezo). 
Se la apetito malgrandigas, la malsanulo igas 

malgrasa kaj malforta, tiam oni deras iafoje 
per aldonado de karbhidratoj pliigi la apeti
ton, malgraü kio la sukersekrecio povas mal
pliigi. Nervaj afektoj influas esence la suker
sangon . 

êe acidozo efikas bone la avenkuracadoj 
de Norden; oni donas dum 2-3 tagoj 250 gm. 
da avenfaruno, 300 gm. da butero kaj 100 gµ1. 
da plazmono aü nutrozo. An)rnü alkoholo po
vas en tiu êi stadio bo11e eil~i. Grave estas 
kuraci ekzistantan nervozecon kaj sendorme
con. Singarde 0!1i devas agi lrnn ,konsilado 
al multa korpa movado. D-ro Fels. 

Gerbsman . Pri atoksilo.(Vraèeb. Gaz. 
1.908, n-ro 44). La aütoro ricevis negativajn 
rezultatojn de la uzado de atoksilo êe siaj 
23 malsanuloj sifilisuloj, al kiuj li injektadis 
g in po 1 ·o gm. da 20¾ solvajo. Sed en 2 
lrnzoj de lichen ruber planus li atingis bone
gan sukceson post 20 kaj 30 injekloj. 

D-ro Sobolev. 
..\ 

Hirurgio. 
V e d e n s k i. R~sanigo de nervoj post 

traümo laü la donitajoj de la kliniko kaj 
eksperimento. (Hirurgio 1908, n-ro 143 . 
Moskvo*). 

En la doktrino pri regeneracio de peri
feriaj nervoj post tratranêÔ ekzistas tri sko
loj: de la centristoj, centr-perifüriistoj kaj pe
riferiistoj. La plej kredinda estas la teorio de 
periferiistoj, kiuj akceptas la regeneracion de 
novaj nervaj fibroj in situ en periferia nerrn 
detraneajo, sendepende de gia videbla kunigo 
kun la centro. Tiu êi teorio bazas sur nedis
puteblaj kaj viJeblaj rezultatoj de la fiziologia 
eksperimento kaj estas konfirmata au alple
nigata per la faktoj de kompara anatomio, 
histologio, fiziologio kaj embriologio. 11ulte
nombraj 'êirkaü e mil) esploroj de mikrosirn 
paj preparajoj de la nervo. prenitaj el la pe
riferia nen·a c.tetranCero kaj preparitaj lau di
versaj manieroj de fümigado kaj kolorado 
longan tempon post la operacio sur tiu aü alia 
besto, tre konvinke prurn , ke la periferiaj 
nervoj, kiuj apartenas al junaj mambestoj kaj 
estas apartigitaj de la trofa ::entro, ne restas 
por êiam degenerinraj. sed piejofte regene
rigas el si mem gi tiziologia trakondukeco. 
Tiu êi trakondukeco farigas okulvidepla , se la 
finoj de la nervo estas kunigitaj. La konataj 
en literaturo kazoj de rapida restarigo de la 
senteco post sekundaria ~uturo pavas esti opi-

-) êï tiu rcferatù el ,,Hirurgio" kaj la sekvantaj 
estas resumitaj Je ro \'. Pokotito kaj tradukitaj de 
d-ro ,_-. Kabanoy. Ili apens kiel aldono al la orig inala 
rusa juraalo ,,Hiruqpo", redaklata ,ie prof. Diako,nov 
.:n )Io~vo. 
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niataj kiel pruvantaj la regeneracion de la 
nervaj ûbroj en periferia ero. La suturo eiam 
estas necesa pro la eblaj okazajoj, ma lhelpan · 
taj la regu lan kunigon kaJ resanîgon de la finoj 
de la tratranêitaj nervoj, kvankam estas eblaj 
kazoj de la regeneracîo ee sen sucuro. La es
ploro de senteco post la operacîo estas grava por 
kontrolo, eu la suturo estas bone farita au ne. 
La manko de la signoj de la senteco 6 - 7 
monatojn post la primarîa suturo kaj 1-2 
monatojn post la sekundaria suturo postul as 
novan operacion. 

B e 1 i n ski. Primariaj tumoroj de renoj 
de suprarenala tipo (bipernefromoj). Hir11r
gio 1908, n-ro 143. Moskvo). 

Estas prîskribitaj kvin tumoroj de renoj 
de la suprarenala tipo. La elstudado de mikro
skopaj bildoj alkondukas B. al la konkludo, 
ke la hipernefromoj disvolvîgas el la hîsto de 
la suprarenala glando, êar ekzistas nerimar
kebla transiro de la suprarenala glando al la 
hipernefromo. Kio koncernas la kaüzojn kaj 
la histogenezon de la tumoro, neeble estas 
diri ion difinitan kaj la ekzistantaj hipotezoj 
malmulte lumigas tiun êi malluman fakon. El 
la priskribitaj kvin preparaJoj du kazoj estas 
operaciitaj de prof. Scegolev, tri kazoj apar
tenas al la muzeo de la instituto de patologia 
anatomio en Odessa universitato. 

P a v 1 o v - S i l va n s k i. Al la demando 
pri tiel nomata denaska alta situacio de la 
skapoloj. (Hirurgio 1908, n-ro 143. Moskuo). 

Apogante sin sur la literaturaj donitajoj 
kaj propraj kvar kazoj, la autoro alvenas al 
jenaj konkludoj. 1) La nomo ,,alta situacio de 
la skapolo" estas difino de unu de simptomoj 
de malsanigo kaj neniom espr imas gian esen
con. 2) Tiu êi malsanigo estas denaska kaj 
prezentas per si la kriplajon aü nesufiêan dis
volvigon de la skapolo mem, dume la super
skapola kaj korakojda ostoj restas sen~angaj . 
3) Pro tiu êi kriplajo haltas la mallevigo 
de la skapolo kaj farigas la mallongigo de [a 
muskoloj, levantaj la skapolon. -1-) êe la 
plua kresko la alta situacio de la skapolo 
pligrandigas. 5) l\laldekstra ska polo suferas 
pli ofce ol dekstra. 6) La skapolo povas esti 
rnovebla au fiksita en tia situacio, kio depen
das èefe de la adhezioj kun la vertebraro kaj 
de la situacio de muskoloj, gin eirkauantaj. 
7) La funkciaj rnalarangoj de la movado de 
la brako ne dependas senpere de la grandeco 
de translokigo de la skapolo, sed de la malbon · 
formigo de la skapolo, speciale de la kon
sekvaj sangoj en la artika suprajo de la sul
tro lrnj de la fiksigo de la skapolo . 8) La ~an
gojn en la muskoloj oni devas opinii kiel 
atrolio pro neuzado. 9) En la formoj, malforte 
esprimitaj, sufiêas ortopedia kuracado. 10) En 

la formoj, forte esprimitaj, estas necesa ope 
racia helpo, l{iu devas konsisti el larga libe
rigo de la supra parto de la skapolo, en re
sekcio de gia mediala angulo kaj post tio ei 
en la alsuturo de la skapolo al la ripoj. 
11) Transplantado de la muskoloj estas ne
cesa en tiuj kazoj. kie post la liberigo de la 
supra mediala angulo la skapolo ne povas esti 
sufiêe mallevita . 12) Post la alsuturo de la 
skapolo al ripoj estas necese surmeti la sen
movigan bandagon. 13) ~1etalfadenajn su
turojn oni devas forigi post kelka tempo. 
14) Poste estas necesa laüregula ortopedia ku
racado kaj masago. 

Le hm a ri n. (Frankfurto s. l\11 Kura
cado de enkreskinta ungo per fera hlorido. 
( De-utsche militiiréirztl. Zeitsclir .1908, n-ro 21). 
La aütoro 1aüdas la jenan kuracmetodon, re
komenditan de Rehn: Per bastoneto, eirlrnü
volvita per vato, oni enpremas dum mallonga 
tempo profunde feran hloridon sur la inflarnan 
faldon de la molaj partoj kaj sur la enkres
kintan parton de la ungo. Tiun êi manipula· 
cion oni povas fari sendolore, ripetante gin 
eiutage . La fera Îllorido efik.as rapide seki 
gante, la inOama faldo malaperas, la ungo igas 
rompebla kaj la doloro eesas. Tiu êi metodo 
êiam sukcesas, povas esti traktata ambulato· 
rie kaj resan igo sekvas gis l+ tagoj. 

D-ro Fels. 
R i e del (Jena) . Prognozo êe strumope

racioj en Bazedova malsano. (Deutsche medic. 
liVochenschr. 1908, n-ro 41). l. Tre maloftan 
formon de Bazedova malsano sen videbla pli
grandigo de la tireoidea glando oni devas 
kuraci per internaj rimedoj, sed êesigi tian 
kuracadon, l<iam nur okazas pli gravaj simp 
tomoj. '.:!. La Bazedovan malsanon, kaü.zitan 
per strumo, plej bone estas kuraci de la unua 
k:omenco per eltranêo de ~ de la pligrandi
gita tireoidea glando, sed êiam sur ambaü 
f1ankoj devas resti iom de la glanda histo . 
3. La prognozo de la strumoperacio en la 
Bazedova malsano estas la sama, lüel êe sim
pla strumo: en la unua vico gi dependas de 
la stato de pulmoj. -1-. La strumope,acioj êe 
Bazedova malsano postulas grandan k,ieton 
de la operatoro, èar la pacientoj dum opera
cio estas ofre tre maltrankvilaJ kaj multe 
krias. 5. R. rekomendas por strumoperacio 
grandan arkforman tranêon, komencantan 2 
cm. super la sterna manubrio kaj kondukanta 
êe tre grandaj strumoj gis la alteco de la 
orellobetoj. D-iro Fels . 

FedinsAkij. Forig&do de objektoj alie
naj el la traheo. (Fraêebn. Gaz. 1808 1noj 
-i6, -17, -18). fi'edinskij analizas -1-4 s'ajn ka zuln 
de alienaj korpoj (cor pus atieiinmJ en la spi-
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raj vojoj êe infanoj kaj pritraktas diversajn 
manierojn de ilia eltirado. Konkludoj del' au
toro: plej bona eltirado estâs per bronhosko
pio; kie oni ne povas gin uzi, estas farenda 
supra traheotornio kun traheoskopio lau Pie
n ia,z e k; se la objekto kusas profunde en la 
btronhoj, estas permesata la malsupra tq:1he
o o mio, dum kiu oni devas eviti kiel eble la 
molajn partojn de la malsupra angulo de la 
vundo por antaugardi kontrau emfizemo de 
la mediastino ; antaü la distranêo de traheo 
artefarata spirado estas kontraü.indikata; utila 
estas antaua intubacio ; pli frua operacio pli
bonigas la prognozon. 

D ro SoboleL,. 
St i ch (Bonn). Pri operacia kuracado 

de pulma emfizemo. (Deu.tsche medic. Wo
chenschr. 1908, n-ro 49). La operacio de 
Freund ee pulma emfizemo pro rigida dila· 
tacio de la torako estas tehnike facile farebla 
kaj sendangera. La efektiva utilo por la mal- , 
sanulo sekvas senpere post la operacio . La 
amplekso de la operacio sangigas de kazo al 
kazo. Jam la unuflanka movebligo de la to
rako sekvigas al malsanulo plifaciligon. Pro
füo eê tiam ne estas ekslüuzita, se okazis 
jam sekundaria insuflcienco de la koro. Ta
men rekomendigas efektivigi la operacion pli 
frue. Dauraj rezultatoj momente ankoraü ne 
ekzistas, sed la gis nun operaciitaj kaj pu
blikigitaj kazoj aprobas la Preundan teorion 
pri deveno de unu formo de la pulma emfi· 
zemo. D-ro Fels. 

Do e p ne r (Konigsberg). Aldono al la in
struo pri traumaj hernioj. (Dezitsche medic. 
Wochenschr. 1908, n-ro 50). Ce la granda 
plimulto da traumaj hernioj okazas esence 
eliro de intestaj partoj en ekzistantan jam 
herniujon. Tiuj êi hernioj ricevis gravan sig
nifon de la tempo de l'asekuro kontrau mal
fe!iêaj akcidentoj. Pli maloftaj estas veraj trau
maj hemioj, kies êiuj partoj farigas nur per 
la efill:a perforto kaj kies distingiga signa 
estas sugilacio en la eirkaüo. Tiaj hernioj 
farigas parte en la loko, en kiu la traumo 
efikis , parte en malproksima loko pro plialti· 
gita presio en la ventra kavo, elvokita per 
grandaj perfortoj, kiel surveturigo, supersuto 
k. t. p. D-ro Fets. 

Far m a k o vs k ij. Repoziciado de en
karceritaj hernioj. (Vrat:ebn. Gaz. n-ro 44). 
La autoro rekomendas repoziciadon de her
nioj enkarceritaj laü sekvanto maniera. La 
malsanulon oni kusigas sur la dorso kun al
kondukitaj al ventro femuroj, donas al li 15 
gutojn da Tr. Opii si1npt., en[rotas en la 
bernion kaj Cirkau gia elirejo la miksajon e! 
iÎ1tiolo kaj hidrargira ungvento ( 1 : 2), metas la 
hernion (fundon supren) sur vistukon, dise-

tenditan inter la femuroj de la malsanulo kaj 
kovras gin per varmegaj kataplasmoj. Lau 
aütoro nur nedifektitaj intestoj repoziciigas per 
tin metodo; se ili bavas plej malgrandan di
fekton, la metodo estas neefika, do se la hernio 
Jau tiu maniero ne repoziciiga oni ne devas 
uzi aliajn perfortajn metodojn, sed alpasi al 
operacio. 

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

de karbunkuloj. (Deutsche med. Wochensclzr. 
1908, n-ro .J2). Por kuracado de karbunku· 
loj la autoro rekomendas: 1) kiel eole plej 
fruajn profundajn tranêojn, penetrantajn de 
unu sana rando gis la dua, 2) largan forigon 
de la gangrena histo gis la fascio kai 3) eltam
ponadon de la vundo per tamponoj, trempi 
taj en solvajo de boro au salicilo, kiuj ko
mence baras la fortan sangadon lrnj akcelas 
samtempe apartigon de !a gangrena histo kaj 
tiele la sanigon. D-ro Fels. 

I va no v. Kuracado de hemorojdoj per 
elektrofluoi de Arsonval tau metodo de Dou
mer. (Vraèeb. Gaz. !908 n·ro 41). La autoro 
rekomendas varmege titrn metodon, apogante 
sin sur siaj 24 kazoj: post 12-15 seansoj 
po 5-10 minutoj plimalgrandigis au êesis 
juko, doloroj kaj ankaü obstrukco. 

D--1,0 Sobolev. 
J asenskij-Voj no. Pri lokala aneste

zio. (Vraêeb . Gaz. 1908, n-roj 4ï, 48). La au
toro praktikadis lokalan anestezion dum du 
kaj duono jaroj en 538 kazoj êe grandaj kaj 
malgrandaj operacioj, injektante sub la haüton 
au, se estis bezone, pli profunden gis 25·0 
gm. da ¼ °lu solvajo de kokaino kun aldono 
al t:iu 1 ·o gm . de tiu solvaj'o po l guto da 
solvajo de adrenalino (l : 1000). Li vidis du 
fojojn malgravajn signojn de kokainvenenigo 
(vomo kaj tritaga paralizo de m. detr11Sor 
-vesic. iwinar). Preskaü èiam, eê dum Ionge
dauraj operacioj, ekzemple dum operacio de 
apendicito, laparotomio pro ileuso kaj dum 
multaj aliaj grandaj operacioj la anestezio 
tute sufiêis. La metodo estas rekomendinda 
precipe por la hirurgoj, al kiuj mankas hel
pantoj. 

D-ro Sobolev. 
Th. I on e s c u. (Bukaresto). Ane

stezio ,de la kapo, kolo kaj supraj membroj 
per intervertebraj injektadoj. (Revista de 
Cliimrgie ii-ro 10, 1908). 

1) Eksperimentaj serêadoj. En 1901::! prof. 
Obreja publikigis serion da kazoj de cervika
laj punkcioj inter.vertebraj, farataj por êerpi 
la cerbospinalan fluidajcn kiel eble plej pro
ksime de la cerbaj vundoj, l{iuj manifestas 

l meningajn reagojn Prof. Th. lonescu serêis, 
êu la enSprucigo de ane~teziaj fiuidajoj estus 
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tolerata de nervaj centroj. Oni konas la timon 
de la ade9toj de la spinoslovainado atingi 
la bulbon per la anestezia fluida_io, pro gravaj 
bulbaj fenomenoj . 

Ionescu en la unua serio de eksperimen · 
toj êe hundoj faris injektojn de stovaino 
pura ( l ctgr-1] /2 ctgr por hundoj de 10-
15 kgr,), kiuj estis sekvataj de spiraj svenoj 
kaj 111orto, se ont ne farigis longe la artefa
ritan spiradon. En la dua serio estis uzata 
krom stovaino ankau atropino, kiel ekscitanto 
cTe la nerva sistemo . La cervikala ensprucigo 
de la solvaJo de 0-03 gm. stovaino kaj 0·0005 
gm . atropino sulfura en 1 cm. kuba da ste
rilizita akvu donis bonajn rezultatojn: komple
tan analgezion de la kapo, kolo kaj de la 
supra duono de la brustkesto, sed la spirado 
estis neregula kaj supraja; la pulso estis nor
mala . 

En la tria serio la aütoro aldonis al sto
va ino neütralan sulfaton de striÎmino (stovaino 
0·04 gm. strihnino 0·0005 gm. por 1 cm. k. 
da akvo). Tiu fluidajo donis bonegajn rezul · 
tatojn: perfektan anestezion de la kapo 1 kolo, 
supra duono de la brustkesto, kun paraplegio 
de la antauaj ekstremitatoj. La spirado kaj 
la pulso restis normalaj. Ensprucigante la 
solvajon de metilenbluo en la cervikalan 
spinalan regionon, li konstatis, ke la fluidajo 
disvastigis maisupren gis nivelo de la unuaj 
dorsaj vertebroj , supren ekokupis tutajn 
intemajn kaj eksterajn cerbajn spacojn (ven 
trikulojn, pericerbajn spacojn) tiel, ke unuvorte 
la cerbo nagis en la enspruciga fluidaJo. 

2) Utiligo de la metodo êe l'homo . 
Por la cervikala ensprucigo oni uzas 

0·02 gm. da stovaino kaj 0·001 gm . da strih
nino por 1 cm k. da akvo. Oni faras la 
punkcion inter la 3a kaj 4a cervikala vertebro. 
Dum ia kapo estas klinita antaüen, oni pene
tras per la pikilo perpendikulare je 5-6 cm. 
supi-e de la elstarajo de la 7a cervikala ver
tebro . 

La anestezio sin etendas sur la kapon, 
kolon, suprajn ekstremitatojn; kelkafoje sur 
sopran parton de la brustkesto. La anestezio 
tuj aperas kaj daiiras 35-45 minutojn. 

Gi sekve povas farigi sendangere, eé: en 
la cervikala regiono, per la intervertebraj 
ensprucigoj êe la mor.tritaj kondiêoj . 

D-ro C. Braileanu. 
S ter n. Pri tiosinamino kaj fibrolizino 

{ Vraeebna_ja Gazeta 1908, n-ro 48). Stern 
publikigis rezultatojn, ricevitajn de li per uzado 
de fibro1izino, kiu estas kunligajo de tiosinamino 
kun natro salicila. Oni ensprucigas gin aü 
subhaiite, au en muskolojn gluteajn, au 
envejne; interna uzado laü observoj de auto 
roi estas senuti la. Stern autau êio notas ka 

zojn el literaturo de bona kuracefiko de su 
prenomita preparato. Tiel Emerich observis 
kazon, kie malaperis obstrukco lrnj doloroj êe 
elpurigado en sekvo de intestaj kunkreskajoj, 
kontrau kiuj operacio ne helpis. Schne ider vi
dis bonan influon de tiosinamino êe rnallar
gigo de ezofago po -t englutita lesivo. :--tende! 

, ensrrc1cigadis fibrol"iû non êe f1brornion10 de 
1 uter<>, -kiu atingis gis la ripoj; post kvardek 
1 injel.üuj la tumoro malgrandigis . je grandeco 

de manpl ato. Krom tio tiu êi preparato ofte 
estas sulœese uzata en praktiko okulâ kaj 
OTela en kazoj de cikatroj. 

Priskribinte poste siajn proprajn sep ob
servojn, la aütvro faras jenajn konkludojn: 
1) fibrolizino . efektive dismoligas cikatrojn, 
rnalgrandigas ilian dolorecon, faras ilin pli 
elastaj; 2) anlü lozojn ( de ostoj kaj karti\agoj) 
kaj cikatrojn de tendenoj gi preskaü tute ne 
influas; 3) oni ne der as uzadi fibrnlizinon êe 
malsanuloj kun ftizo aü kun cikatro.i post la
paratomio aii êe arteriosklerozuloj. 

D-ro J. Krenicki. 
Gus e v. Kelkaj observoj pri efiko de 

iibrolizino êe hirurgiaj malsanigoj. (H.ir·1,w
gio 1908, n-ro 143. Moskvo). 

Bazante sur literaturaj donita3oj kaj ok 
propraj observoj G. a lvenas al jenaj konklu 
doj; 1) Fibrolizino sendube efikas sur la cika
troj per dissorbanta kaj dissolvanta maniero 
kaj pro tio neeble estas opinii g in malnecesa 
rimedo, sed estas dezirinda plua observado 
de gi . 2) Videble fibrolizino efikas pli energie 
êe giaj subhautaj injektoj proksime de la 
ci.katroj 3) La subhautaj injektoj en Joko de 
malsanajo estas tre dolorigaj; pro tio ilia uzado 
ne estas êiao1 oportuna kaj êe infanoj kreas 
precipe multajn maloportunajojn kaj malhel
pajojn. La enmuskolaj injektoj de tiu êi ri
medo estas preskaii sendoloraj . 4) La plibo
nigo ee uzado de tiu êi rimedo observigas 
jam de unuaj tagoj de gia uzado kaj en unuj 
kazoj la plibonigo daüras senêese kaj !au.grade, 
en aliaj post 8-10 injektoj la efiko mon
trigas pli malrapida, kvazaii la organi smo al
kutimigus al tiu êi rimedo. 5) La efiko de 
fibrolizino devas esti pli rapida kaj pli energi a, 
se gi estas kunigata kun banoj, masago k. c. 
6) Malutila efiko sur generalan staton de mal
sanuloj ne observigis en kazoj de la autoro. 
7) El lokaj fenomenoj êe subhautaj injektoj 
observigis la Kalsimilaj svelajetoj kun seroza 
en!iavajo, infiltrajoj en êirkaiio de la mjekcioj, 
ekhimozoj kaj supraja malvivigo de la cikatro. 
Abscesoj ne observigis. 8) Doloroj, dependaj 
de cikatroj, sub influa de fibrolizino ofte pli
malgrandigas aii tute malaperas. 9) êe anki
lozo de artikoj kun signifaj anatomiaj sangoj 
(malbonformigo de artikaj kartilagoj, iliaj in-
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teradhezioj k. t. p.) la utilo de 1lbrolizino estas 
tre duba. 10) Fibrolizino havas tiun gravan 
superecon super tiosinamino, ke gi estas facile 
solvebla en akvo, rapide ensorbigas kaj ke la 
enmuskola j injektoj de giaj sterilizitaj solva
joj estas preskau sendoloraj. 

Sa t ski j kaj Gr i a z nov (i\Ioskvo) . 
La enversado A envejna de argento nitrika por 
kuracado de hirurgia iniekto lau la .maniero 
de Joseph H'ume. La autoroj kolektis ]3 ka· 
zojn de la ginekologia kliniko de prof. Gu
b-a z e v en Moskvo kaj 5 kazojn de aliaj 
lokaj ai:itoroj, kune 28 kazojn . Ili priskribas 
detale la manieron de la env erA o kaj la tra. 
kuron de kelkaj el la septikaj malsanoj, kiuj 
estis jenaj: 5 kazoj de peritonito (êiuj mortis), 
-I 2 kazoj de postoperaciaj pusadoj, infi.ltratoj · 
kaj generala infekto (11 resanigis, 1 mortis), 
3 kazoj de postoperaciaj septikaj infektoj (êiuj 
resanigis) , -+ kazoj de n~ôperaciaj septikpusaj 
infektoj O resanigis, '..! mortis) kaj 1 kazo de 
malfacila erisipelo (resanigis). .La autoroj re- · 
sumas: la enverso de 500 gm. da solvajo 
(1 : 10.000 ) en la vejnojn estas metodo tute 
sendangera kaj · donas · per unu fojo mirindè · 
rapidan resanigon, precipe en la kazoj de ge
nerala infekto sen lokaligo. 

D-ro Sobolev. 

Malsanoj veneraj. 
H e e r man n (Essen- Ruhr). Pri sifilisa 

infekto êe kuracistoj. (Miinch. medic. liVo
chenschr. 1908, n-ro 47). La autoro rakon 
tas pri kolego, kiu eksuferis je obstina kaj 
tortega tintado en la oreloj ; la kura::ado per 
katetero kaj pneuma masago malbonigis eê 
lian farton. La kuracisto estis edzigita kaj 
havis kvin sanajn infanojn. H. diagnozis · 
ekmalsanigon de la interna orelo kaj kiel kau
zon li suspektis sifilison, kvankam anamnezo 
tute kontraudiris je tio. êe tia demando la 
kuracisto tuj eksaltis kaj jesis, montrante sian 
manplaton, sur kiu estis sifilisa pemfigo. Nun · 
li komprenis, kial antau duonjaro vundo sur 
li;i. dika fingro ne emis sanigi, kvankam hi
rurgoj konsultitaj tiam ne ·suspektis tian diag- ' 
nozon. Specifa kuracado plibonigis lian aüdon 
!,{aj forigis la tintadon en oreloj. Bedaürinde li 
jam antaue estis infektinta sian propran edzi
non kaj la plej junan infanon, êar atentante 
neniom la malgrandan vundon sur la fingro, 
li mem gvidis la naskon. El tiu êi malsanula 
pistorio H . ê !rpas la jenan instruon: ê i un 
vundon sur fingro de kuracisto aü 
f 1 e g i s tin o, n e s a n i g a nt a n g 1 a te ka j 
rapide, o ni de vas t i e 1 1 on g e k on si· 
d e ri k i e 1 p e r si fi I i s o in f e k t i t a, g; i s on i 
ne k on v in k i gis p ri 1 a ma 1 o. 

D-ro Fels. 

Pediatrio. 
P fane n s t i el (Kielo). Habituala grava 

iktero de novnaskitoj. (Miinch. medic. Wo
clzenschr. 1908, n-roj 4:J kaj 43). Habituala 
grava iktero de novnaskitoj ripetigas êe infa
noj de la samaj gepatroj iafoje sufo:~e ofte 
(oni observis kazon de nai:ifoja ripetado); ta
men povas intertempe naskigi infanoj sanaj 
aü· suferàniaJ ·margravan ikterôn. Ekiisfas rie·~ 
nia principa diferenco inter la malgrava formo 
de la habituala iktero· kaj la tiel npmata ,,~
ziologia" iktero de novnaskitoj. En neniu kazo 
oni etiolog ie konstatis sifilisan infekton au 
aliajn infektajfl malsanoj n. En terapia rilato 
rekomendigas antau êio plialtigado de la diu
rezo (aligo de tluictaloj, subhaut;1j infuzi9j çl~ 
fiziologia sala solvajo, varmaj banoj), plue 
malgrandaj dozoj '.le kalomelo kaj singarde 
praktikataj lavetadoj de la intestoj. La infa
nojn oni devas teni varme kaj senkondiêe 
•nutri per virina lakto. D-ro Fels. . .. 
· M e·n del son (Berline). La kuracado d~ 
ekzemo êe suêuloj laii metodo de Fink;el
stein. (Deutsche medic. Wochenschr. 1908, 
n-ro 42). êe dikaj, pastozaj suêuloj, sufer~n
taj ekzernon, la kuracmetodo de Finlœlstein, 
nome aplikado de nutrajo, i·iêa je graso kàj 
albumeno, sed libera de salo, liveras bonajn 
rezultatojn. Lau la opinio. de l_'autoro guste la 
energü1 sensaligo de la lakto per pegnino au 
abomaza fermente estas la faktoro, foriganta 
la kauzon de la ekzemo êe tiuj êi suêuloj. 

D-ro Fets. 
I b" ah i m · (Munbeno). Interna kuracado 

de la hipertroiia spasma pilorstenozo ·êe su
êuloj. (Therapeutische Mo·natsh. 1908, n-ro 
11). Por diagnozo de la sufero la sekvantaj 
momentoj estas atentindaj. 1. Klinikaj simp 
tomoj disvolvigas ordinare nur êirkai:i. flno d~ 
unua au dum daüro de sekvantaj semajnoj. 
2. Ofta vomado eê malgraü la plej laiicela 
mamnutrado. 3. Epigastrio estas pJenblovita; 
stomaka peristaltiko ekstreme klara, en pli
multo de la kazoj ekzistas palpebla tum.oro 
en pilora regiono. 4. La elvomajo estas libera 
de galo. Interna kuracado poras en tre mul
taj -kazoj efiki elsanigon lau jena plano: · Post 
fundamenta purigo de la stomako kaj 24 hora 
êesado de la nutrado oni forigq la vomadon 
unue per- êiuhora · donado de plej malgrandaj 
laktoporcioj (10-20 gm.), poste oni altigu la 
toleradon per.singarde individuigata pligrandigo 
de la dozoj, atingonte iom post fom la nor
mon. En la unua tempo la kuracado t:sta::; 
esence helpata per nutrado per rektumo. Plue 
havas signifon sistemaj lavetadoj de la sto· 
malrn per alkalaj akvoj kal kataplasmoj sur 
la ve!'ltro. D-ro Fels . 
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O. Heu b ne r (Berlino). Kuracadoj per 
trinkado de sulfurakvoj êe infanoj. (Thera
peutisclie Moiiatshefte 1908, 11,-ro 12). Ba
zante sur k\'injara riêa sperto, rekomendas J-1. 
trinkadon de sulfurakvoj êe hron.ikaj faringaj 
kataroj de la infanoj. Oni influas per tio bone 
ne 1rnr la 1':lkajn simptomojn, sed precipe an• 
kaii. la pli maloportunaj sekundariaj suferoj, 
k.iel senapetiteco, vomemo kaj mallakso, estas 
mildigataj kaj ofte ee Lute forigataj. Oni pre
feru la malvarmetajn fontojn, êar ilia gusto 
estas mal pli rna1agràbla: la dozo estas por 
pli grandaj infanoj vinglaso du fojojn en la tago. 

D-ro Fels. 
1f il n e. Sirnrlatina profilakso. (Brit. 

11œd. Jozirn. 1908, n-ro 2496). Per r::nfrotado 
de la tuta korpo per karbola -au eukalipta 
oleo dum la deskvama periodo o..ni povas eviti 
la infektadon de la skarlatino. 

D-ro Fels. 

Ginekologio~ 

el ilia naturo diagnozi la kauzantan organan 
suferon. Klimakteriaj suferoj (.nervozaj simpto
moj, kongestioj, fluganta varmegeco) devenas 
de intersticiala hipertroffo de la ovuj oj, kiun 
oni makroskope ne povas e1':koni l<aj kiu pra
vigas ilian eltranêadon, dume pli grandaj san
gado.i montras uteran malsanon, doloroj kaj 
eligajoj devenas de cervikaj sangoj. (: iuj êi 
suferoj vidigas dum la menopaüzo au la unu~n
rojvn au almenau en pli forta grado, sed be
zonas en tiu êi stadio la saman ekzaktan zor
gernon en dtagnozo kaj Ruraco, l{iel a.lie ·-
badaurinde la mala agado estas _disvastigita, 
k,ankam ne pravigebla. D-ro Fels. 

A 1 e k sa n d r o v. Malvarmaj envaginaj 
enversoj. ( Vraêebn. Ga;;. 1.90, ', u-ro 43). Ale
ksandrov proponas aparaton por malvannaj· 
enversoj en la vaginon. Li malsuprenigas tem
peraturon de la akvo en la aparato gis 0° kaj 
laudas la metodon por tiaj kazoj, en kiuj oni 
bezonas plifortigi laborkapablecon . de la glataj 
muskuloj de la sangvazara au ligamenta si
stemoj de la utero, kiel ankau por kuracado 

E i·s en s te in ka .i Ho l 16 s ( eged)~ 1 de la utera subinvolucio. D--ro Sobolev. 
Tub~rkulozo kaj menstruacio. Centratbl. fiir B â r n s b y (Tours). Malproksitnaj tezul
Gyniikol. 1908, n-ro 44). Menstruaj anoma- 1 tatoj de la ligamentopeksio abdomena pro 
lioj sajnas tre ofte esti simptomoj de tuber- l utera retroversio movebla êe junaj virinoj. 
kuloza infekto, eliranta el okultaj tuberkulo- (Le Petit Indépendant Médical 1908, u-ro 11) . 
zaj fajrujoj en diversaj lokoj de la or- l. La utera retroversio movebla trovigas 
ganismo. Ankau aliaj simptomoj akornpa" êe nervozaj artritismaj personoj sen iu difekto: 
nantaj, ol menstruaj suferoj (kapdoloroj, kap- de la aneksoj. 2. La simptomoj estas aJ dis
turnado, digestaj rnalheipo.i k. t. p.), kiujn menoreo kun antaumenstruaj kolikoj, b) lum
ni ordinare alskribas al Îllorozo kaj ane- 1 baj sakraj doloroj kun disradiado al la kolcsizo 
mio. estas ofte nur signo de kasita tuberku- c) menoragio mult a kaj daura, d) ofteco de 
lozo kaj sekvoj de . .interna sekrecio de tuber- senfrukteco, e) diversaj nen -aj malordoj. La 
kulozaj toksajoj el tiuj êi okultaj fajrujoj . El loka ekzameno montras retroversiigintan, di-
11 ' Vtrinoj, kiujn oni pro suspekta tuberku- lcan, kongestiitan, doloran uteron. La cerviko 
lozo kuracis per tuberkulirio' lau Spengler kaj suprenigis sub 1a simfizon, la aneksoj estas 
kiuj eiuj reagis pozitive, 70 suferis dismeno sanaj kaj neniu prolapso ekzistas. 3) La dia
reon kaj 14 amenoreon. El ta· suferantaj je gnozo, facila êe la neniam- au multenaskin
dismenoreo oni kuracis laü metodo de Spen- tinoj perla vagina kune kun abdomena palpacto; 
gler 22 virinojn kaj atingis rapidan prosperan estas farenda per rektuma palpado êe vir
rezultaton 16 fojojn; ankorau pli brilàj. kaj gulinoj. +) Kuracado estas la tre. konata . 
favoraj estis la sukcesoj êe la amenoreulinoj. ligarnentopeksio abdomena. 5) La tujaj rezulta
La tempo de la observado dauris tamen 9-10 toj estas forigo de doloroj lrnj de multa me
monatojn tiat' oni ankoraü ne povas paroli noragio, plibonigo de la generala stato, retro
pri daura resanigo . D-ro Fets. vigo de gravedigebleco kaj norrnaleco de alm-

C rai g. Menopaiiz~. (Journ-. of Amq. sigoj. Post 3 au 4 jaroj nova ekzameno mon
Assoc. 1908, n-ro 18). Ce sana virino oka_zas I tris, ke la utero restas antauenfiksita kaj ri
la menopauzo lau unu de tri tipoj: Au la I cevis neniun malsuprenigon 6) 20 observadoj 
menstruacioj êiain pli kaj pli malplügas, gis estas represitaj el 3 virgulinoj, 9 neniam- kaj-
ili fine malaperas, au ili farigas êiam pli mal- 5 multenaskintinoj . R. Badert. 
oftaj kaj fine tute forrestas, au fme la gis 
nun tute normala menstruacio unu tagon tute 
neatendite forrestas, por neniam reveni. or
mala klimakterio êe sana virino estas libera 
de plendmotivoj, ôu gi okazas en ûziologia 
tempo au plifruigita, kiel sekvo de operacio. 
Se tarnen tiaj plendoj aperas, oni• ·povas jam 

Stomatologio. 
E m ile W e i L Antauzorgo kaj kura

cado de hemofiliaj hemoragioj per iujektoj 
kaj surmetoj de fresa sangosero. (Revue de 
Stom,atotogie 1908, n-ro 10) . 



1. La emo al hemoragioj (hemofilio) kon
·istas el troa malfruigo de koagulado. Gide
venas de malbon~angoj de la fibrinogena sub
stanco. Post aldono in v j t r o al hemofilia 
sango de fre:a sangosero, gi normaltempe 
lwagulas. 1 n vivo sufieas ee hemofiliuloj 
inj ekto Je :20 c. 3 da sero por redoni al ilia 
sango norma1an econ. Tamen dum per tiu 
faro hemofilio pontanea estas nepre elkura
cata, hemofil10 fam1ia estas nur plibonigata 
(2 observadoj). II. Ce akutaj purpuroj ti,!-1 me
todo alkondukas al la resani go; ee hroni
kaj kazoj estas nur momenta plibonigo. 
ni". Praktike, èe l'denta hirurgio al hemoflliu 
loj, 1- ~ tagojn antaue, injekti subhai:ite èe 
infanoj 10 c.3 , êe plenaguloj :20 c. 3 da fre~a 
sangosero. En la kazo de postoperacia denta 
hemoragio: loka apliko kaj injekto de sero. 
êiuj seroj estas taiîgaj. Oru ne <levas uzi se 
rojn de rinstituto Pasteur pli ol 2 monatojn 
post ilia preparo. R. Badert. 

Otiatrio. 
Sac h e r. ~ Hidrargirsublimato kontraii 

orelsiblado êe hronikaj nepusaj procesoj en 
la mezorelo, (Pet ersb. -,nedic. TVoclienscC. 
1908, n-ro 40). Bazante sur siaj favoraj long
jaraj sperto j la au.taro rekomendas sublimaton 
kontrau tinito (orelsiblado ) êe otosklerozo kaj 
ceteraj nepusaj hronikaj procesoj de la mez
orelo. Rp. Sublimai. 0·05 gm. Extr. gent. 
qu. s. nt f pil. 50_: D. S. 2 fo_jojn /age 1mu 
piioJon po f la mangadoj. 

D•ro Fel . 

T oksikologio. 
L es h a f t. Aldono al kazuistiko de atro

pina veuettigo. Op1ztalm. Klinik 1908, n-ro 6). 
La aütoro prisk:ribas du propraJn observojn 
de venenigo per eltrinko de atropinaj gutoj. 
La unua kazo koncernis 11 jaran knabineton, 
al kiu oni donis kulereton da 8¾ atropina 
solvajo anstataii sanigilo kontraii tuso . . 'pite 
energia savado sekvis en la sama tago la 
morto. En la dua kazo hospitala flegistino 
por ruildigi menstruajn dolorojn eltrinl-i ' gm. 
da atropina miksajo, pensante, ke gi estas 
kokaino. Tie êi oru ne eklrnnis tuj la atro
pinan venenigon, ear la malsanulino obstine 
neis, ke si ion trinkis. Tamen baldaü aperis 
tipa formo de atropina frenezo, sed prosperis 
sayi la venenigintinon per pn,vokado de vo
moj, lavetado de la stomako , apliko de granda 
multo 9a nigra kafo kaj enSprucigo de mor
fino. Ge dubaj kazoj rilate la diagnozon la 
autoro rekomendas la fiziologian provon t. e. 
engutigo de urino au vomajo de la veneni-

ta persona en katan okulon. La kata pu
pilo largigas jam post apliko de minimumaj 
kvantoj de atropino. La terapio en unua vico 
indikas lavetadon de la stomako eè en tiuj 
kazoj, kie la atropino eniris la organismon 
ne tra la pomutra lrakto, sed ekzemple subhaute 
au el la konjunktiva sako, êar konate e ta , 
ke alkaloidoj, cirkulantaj en sango, se](l'eciigas 
antaü êio plene kun la stornaka sul{0. l.,a 
plej bona antidoto estas morfino, kiun perso
noj, venenitaj per atropino, to le ras rnirinde 
bone, eê en tre grandaj dozoj. 

D-ro Ft'ls. 
te in (Gerlico) . Unu kazo de grava ve

nenigo per hidrargiro. (Deutsdie medù; Wo
ch.ensch. 1908, 11-ro 49). Virino '..!6 jara, ane
mia kaj nervozema kun fre'a sililiso, e tis 
kurac:ata per enfrotoj po 3 gn,. da griza ung
rento kun interrompo por bano èiun k\·aran 
tagon. En komenco ~i bone toleris la enfro
tojn, sed post la '..!4-a enfroto si ricevi • der-

1 
matiton, kiu èiam pli fortigis kaj kaüzis enor
man deskvamigadon. La generala farto fari
gi grava, vam1egeco gi · 39·8'1, pulso gis 140, 
bronhito. Post forigo de la skvamoj per smi-
rado de grasajo la hauto kovrigas per liniaj 
hemoragioj kaj sange koloritaj vezil(Oj. La 
lipoj lrnj okuloj estas lwvritaj per sangaj kru
stoj. La urinkvanlo estas rnalgrandigita, sen 
alburneno, kYar tagojn anlaü la morto aperis 
sanga diareo kaj menstruacio. êe la obdukcio 
oni trovis punktformajn sangadojn en la mus
kolaro de la trunko sangomakulojn en la 
endokardo, kiel ankaiî en la hepato kaj re
noj, sur la mukmembrano de ]a jejuno san-
gajn reziketojn. JJ-ro Fels. 

Rigieno. 
La l} n. Pri la konservado de nutraj 

produktajoj. (Vjestnik Hig. 190 oktobro). La 
demanda pri konservado de pornutraj produkta
joj havas eiam pli grandiganta11 gravecon por
internacia komerca kaj politika el<onomio de 
popoloj. La ~utoro trarigardas tiun èi deman
don de la tehnika kaj saneca vidpunkto. La 
fenomenoj de fermentado de nutraj produk
tajoj êiam estas farataj de tri aganloj: shizo
micetoj, mikroboj kaj fennentoj. K.arakteri
zinte la kondiêojn de la vivo kaj agado de 
tiuj ei agantoj sur la orga.nikan materion la 
aütoro rakontas la procedojn de konservado. 
La konservado per malvarmigado estas plej 
oportuna. Jam nun oru uzas tiun ei procedo11 
kiel en aparta vivo, tiel en multaj municipa
laj kaj komercaj institucioj por transporlado
de produktajoj. ed la malvarmo ne mo1tigag 
mikrobojn entute ; tio èi estas atentinda de 
la saneca vidpunkto. La konservado per alta. 
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temperaturo estas por longa tempo pli kon
stanta, êar alta temperaturo mortigas êiajn 
agantojn. Sed êar la alta tem(Jeraturo malbo
nigas la produktajojn, nun oni uzas la pa
sterizadon por vino kaj biero kaj frakcionan 
sterilizadon lau Tindal oor aliaj produktajoj. 

La konservado per sekigado estas pli 
uzata en mastrumado ; tiu êi ·procedo estas 
Mcesa por preparado de la tiel nomataj den
sigitaj produkta}oj (lakto, ekstraktoj k. c.); 
por tio êi estas uzataj la vakuum - apara
toj. La konservado per hemiaj agantoj estas 
plej malfacila. Nenia hemia aganto montrigis 
post esplorado sufiêe efika lrnj indiferenta 
por la sano de homoj. Trarigardinte êiuj n 
proponitajn rimedojn (acido sulfuroza, borika, 
benzoika, salicilika), la ai:itoro konldudas, ke 
êiuj êi rimedoj estas dangeraj, do oni ne de
vas generale ilin uzi. La solvon de la de
mando de konservado la autoro vidas en ase
ptiko, sed ne en antiseptiko: oni devas pli
bonigi la tehnikon kaj metodojn de konservado 
per malvarmigado. 

Medicino sociala. 
Ci t r o n b lat. Al la demando pri la re

formo de universitatoj. ( J1,wnalo de là So 
cieto de riisa kuracistaro, fondita pro me-
1noro de N. Pirogow 1908, n-ro 7 oRWrbro). 
La ai:itoro, juna kuracisto [en or~ defendas 
la ideon pri neceseco doni al studentoj la raj
ton partopreni en elekto de profesoroj kaj 
ordinatoroj, por kio studentoj devas havi la 
voeon (kvankam eê nur konsilantan) en fa
kultataj kunsidoj. 

Lozinskij. Sociaj taskoj de kuraclo
koj. ( l 'raêeb. Gaz. 1908 n-ro 22). Plej ra
cionala metodo de kuracado por tuberkulozu
loj, anemiuloj, nervozuloj, rei:imatismuloj, es
tas f1zikala terapio en kuraclokoj kaj sanigejoj. 
Tamen por malriêaj malsanulo.i tiu êi kw-a
cado nuntempe tute estas neatingebla. Devo 
estas de kuracistoj defendi la interesojn de 
malriêuroj, kiu.i bezonas kuraclokojn same, 
se ne pli, ol riêaj personoj. L' ai:itoro opinias 
ke la plej bona maniero helpi al malriêuioj 
estus, se sociaj institucioj, ekzemple Ruga 
Kruco, Pirogova Asocio arangadus sanigejojn. 
Logadu kaj kuracado en sanigejoj devas esti 
senpagaj . Similaj sanigejoJ ekzistas nun por 
laboristoj en Germanujo. Urbaj kaj sociaj 
(zemstwaj) institucioj povas doni la monon 
por tiaj arangoj; entute do elspezoj ne estos 
pli altaj, ol nun oni elspezadas senutile pro 
kuracado de tiuj êi malsanulaj en komuna.i 
rnalsanulejoj. 

'vV i r e ma n. Cirkula aparato kaj vivlon
geco. (Journ. of Amer. Assac. 1908, n-ro 20). 

La malsanoj de la cirkula aparato liveras la 
plej grandan kontingenton por la mortalito ge
nerale kaj precipe por la mortalito de la ase
kuritaj Yivoj. Tiu êi proporcio eiam supreni
ras. La simptomoj de komencanta kora kaj 
vazara malsano estas ofte lrnnstateblaj per 
preciza lrnj atenta esploro. Pli granda zorgemo 
kaj precizeco en tiu êi rilato ebligus tre mal
pliigi la mortaliton de la asekuritaj, tiom pli 
ke tre granda parto de la polisposedantoj mor
tas je koraj kaj vazaraj malsanoj au iliaj se
kvoj guste en la unuaj kvin jaroj post la 
akcepto. D-ro Fels. 

Han sema n Œerlino). Kaiizo êu kondiêoj 
de malfeiiêa okazo? ( Deutsche 1nedic. vVo
chenschr. 19U , ,z-ro 26). Se ekzemple mio
pulo falas super la faldo en tapiso sur la 
stuparo kaj rompas kruron, kio estas 1a kaÜ• 
zo de tio' La miopeco, èu la faldo, êu la 
stuparo, êu la falmaniero au la facila rom
pebleco de la usto? Lau Hanseman en Ber
lino oni ne poYas diri: tio êi au tio estas la 
kauzo, sed oni devas prefere klarigi: êio êi 
estas la kondiêoj, kiuj kunigis, por efiki_ la 
rezultaton, la ostrompon. D-ro Fels. 

N ekrologio. 

1 
D-ro Vallienne 

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

êas maJn vicojn. Kiel tondro frapis nin la 
sciigo pri la morto de D-ro Vallienne. 

Tiu homo, kiu kiel gramlega kolono ra
pide elkreskis en niaj vicoj k.aj kies nomo 
farigis konata al êiu esperantisto, forlasis 
nin en la momento, kiam li estis plej necesa 
al nia afero. Tiaj esperantistoj, kiel D-ro 
Vallienne, ne baldau aperos en niaj vicoj. 
Pro tio ni êit,.j devas egale bedai:iri lian fori
ron. Ni ne npetos êi tie êiujn meritojn de 
D-ro Vallienne, pri kiuj niaj legantoj bavis 
okazon konantigi en la n-ro 9 a 1908 de nia 
organo. Ciu, kiu trarigardos la serion de liaj 

1 originalaj kaj esperantigita.i de li verkoj, fa-
1 cile konvinkigos, kia perdo trafis nian litera-

turon. 
D-ro Vallienne l<vazau antaüsentis sian 

fruan morton, èar li dum la lastaj jaroj la
boris mirinde senlace kaj frul<toporte. Eble 
la sorto volis per tio êi almenau parte rekom· 
penci la perdon par esperantistoj. 

D-ro Vallienne foriris el tiu êi mondo, 
eterniginte por êiam sian nom on en niaj koroj. 
Tio, kion li kreis durn kvar jaroj de sia la-
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boro, sufieas tute, por ke li por longa tempo 
restu unu el plej gloraj kaj plej satataj Espe 
rantaj verkistoj. 

~i esprimas nian plej koran kondolen
con al lia estiminda familio. Dormu trankvile, 
kara Kolego kaj samideano - Via nomo re
stos por eiam neforgesebla. 

D-ro Leono Zamenhof. 

1 
D-ro Roblot 

mortis la 3-an de januaro 1909. 1 
Prof. D-ro H. Dor alsendis por publikigo 

la jenan leteron: 
Lyon la 5-an de januaro 1909. 
Estimata Kolego ! M.i havas hodiau tre 

gravan sciigon por transdoni al èiuj anoj de 
T. E. K. A. ~ ia sindonema kasisto, nia kora 
D-ro Roblot mort is la 3-an de januaro Li 
estis preskau resaniginta post grava infekta 
influenco, kiam li subite, sen agonio, pereis 
per embolio. Lau siaj lastaj deziroj li morgau 
estos cindrigita. 

La morto de D-ro Roblot estas granda 
perdo por nia Asocio kaj ni malfacile gin 
riparos. - Tamen antau sia morto D-ro Ro
blot sufiêe resanigis, pot subskribi ateston, 
permesante, ke la postoficejo de Charenton 
povu pagi al Fraülino C. Koch, konsulino de 
la tiea Esper. Grupo , la alvenintajn postman
datojn, kiuj jam de longe restis en tiu oficejo. 

La 30-an de decembro mi sendis al Vi 
postmandaton je 54-0 luonoj por 150 . unuaj 
anoj. Mi pensas, ke tuj post la funebra ce
remonio mi ricevos la kotizajojn, kiujn mi 
senprokraste resendos al Vi. 

La bedaurindaj okazintajoj de la mal 
sano kaj fme la morlo de D-ro Roblot sen
kulpigos al miaj Kolegoj mian sajnan nezor 
gecon. 

Bonvolu akcepti, estimata Kolego, miajn 
plej korajn salutojn. 

Via sindona D-ro H. Dor 
Prezidanto de T. E. K. A. 

1 
Prof. P. Diakonov 

morlis la 3-an de ja nuar o 1909. 1 
La 3-an de januaro 1909 (Jau rusa stilo 

la '.21-an de decembro 1908) mortis jam ko-

nata al la legantoj de n Voêo de Kuracistoj" 
profesoro hirurgiisto de ivloskva universi· 
tato D-ro P. Diakonov post unumonata tre 
grava malsano (in fluenco, pneümonio, mio
kardito ). Li eslis ne maljuna, nur 53-jara 
homo, fortplena kaj energia. Filo de advo
lrnto (de urbo Orel) Dialwnov farigis kuraci
sto en la jaro 1879. L<iel juna studento li 
laboris en Bulgarujo dum la rusa-turka 
mUito kaj post la reveno Rusujon ne evitis 
la kutiman sorton de tiama junularo - estis 
arestita, malliberigita kaj ekzilita en unu el 
nordaj gubernioj .. . Poste li sinsekve prenis 
la oficojn de vilaga kuracisto en ztmstvo de 
Bolbov, de dua kuracisto en grand a zemstva 
malsanulejo en urbo Orel kaj de sanitara 
urba doktoro en Moskvo, kien li translogigis 
en la jaro 1884. Post kvar jaroj (en 1888) 
li doktorigis (lia disertacio estis ,,La statistiko 
de blindeco en Rusujo "), farigis priva ta do
cento kaj en komenco helpanto de prosel{toro 
kaj poste (de la jaro 1890) prosektoro ee 
lnstituto de operacia birurgio kaj topografia 
anatomio. La titolon de profesoro Diakonov . 
ricevis en la jaro 1893 kaj post ok jaroj (en 
190 p li estis elektita kiel direktoro de hospi
tala hirurgia kliniko. En la jaro 1897 li fondis 
la jurnalon ,,Hirurgio", kies eldonanto kaj 
redaktoro li eS-:s gis la tago de lia morto. 
Prof. P. Diakonov lasis post si multajn lite
raturajn sciencajn verkojn. Li estis anlcaü tre 
konata en :\foskvo kiel kuraga praktika bir 
rurgiisto. iajn koron kaj cerbon li testamente 
donacis al la direktita de li kliniko, kiel si
gno de Lio, k,e li dedieis al gi la tutan sian 
sagon kaj animon. 

La lastan tempcn prof. P. Diakonov, pri
lrnnatiginta sunèe bone kun la lingvo Espe 
ranto kaj kompreninte la tutan grandegan si
gnifon de tiu êi lingvo en la regiono je •inter
naciaj interrilatoj por la scienco lrnj vivo, 
farigis varmega kaj tre fervora esperantisto 
kaj sukcesi bone montri per faroj sian fer
vorecon. En jurnalo ,,Hirurgio" li malfermis 
la fakon de resumoj de êiuj originalaj verkoj, 
presitan en lingvo Esperanto ( la resumojn 
kunmetas d-ro \'. Pokotilo, tradukas ilin en 

1 

Esperanto d ro N. Kabanov) kaj du ]astaj 
kajeroj de la jurnalo - novembra kaj de
cembra - eliris jam enhavante tiujn êi espe
rantigitajn resumojn. Sub la prezidanteco de 
prof. P. Diakonov, la ~6-an de septe•11bro 
de la pasinto. jaro, en t\loskvo okazis la unua 
lrnnveno de :\loskvaj kuracistoj, speciale de
diêita al la demanda pri disvastigo kaj pral{tika 
aplikado de Esperanto en lmrncistaro kaj li 
mem estis la unua el 25 l\Ioskvaj kuracistoj, 
anigintaj al T. F. V. A, La ideo pr fondo de 
Tutrusa Esper. Kurac. Societo ankai:i apar-
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tenas al ptof. P. Diakonov kaj li partoprenis 
en ellaborado de regularo de · tiu èi Societo. 
La nomo de prof. P. Diakonov sendube ha• 
vis pe mal_grandan signifon por atentig i la 

kuracistojn al nia afero, kies sindona ano li 
farigis. Tial lia anlaütempa morto estas por 
ni korprema, neforgesebla kaj nekompensebla 
perdo. D·ro K. Sidlovskij. 

K r o n i k o. 
Funebre anoncigis la no a jaro. Forlasis 

nin d-ro Vallienne, d-ro Roblot, d-ro Dialw
nov, eiuj tri bravaj probatalantoj por nia kara 
afero de frateca internacia lingva interkompre
nigo. Ne estis al ili destinite ekvidi fruktojn 
de la semado, kiun ili senlace faris. Sed ilia 
laboro vere ne estas perdita kaj la venko de 
Esperanto inter kuracistoj rapide alproksimigas. 

Ankoraü antaü kelkaj semajnoj mokridis 
malarnikoj de Esperanto, ke la unika jurnalo 
kuracista en tiu èi lingvo ne sukcesis arigi eê 
ducenl abonantojn. Kaj hodiaü nia listo de 
abonantoj elmontras jam gis 6b0 aligintojn kaj 
la mendoj èiutage alvenas tiom rnultaj, ke ni 
baldaü espereble trapasos la ciferon de 1000 
abonantoj, se nur niaj amikoj konstante pro
pagandos. 

êiu penu varbi monate nur unu novan 
abonanton kaj en lîno de la jaro nia gazeto 
povus esti unu el plej legataj J urnaloj me • 
l'hëinaj. 

Por faciligi la propagandon, ni enkon
dukas la sekvantan arangon. 

La kolegoj, li:iuj volas uzi ,. V. d. K." 
kiel propagandiion, povas ricevi de la redakcio 
la bezonatan nombron da ekzempleroj por du
ono de la abonp rezo, t. e. 16 ekzempleroj de 
êiu numero por 1 Sm = 2·-1-0 kronoj . Sed la 
mendoj estu faritaj antaü 20 a de eiu monato, 
êar en tiu ôi tago la nombro de ekzempleroj 
devas esti 11ksita kaj malfruigintajn mendan
tojn ni ne povus jam kontentigi. êe tiuj ei 
mendoj ni akceptas escepte la postmarkojn 
de êiu land L>, dekallrnlante tamen de ilia va
loro 10% por elsango. Plej praktikaj estas la 
internaciaj respondkuponoj, sed oni atentu, lœ 
ili estu êe elsend a j_)Ostoficejo maldekstre sur
stampitaj, ear nesurstampitaj aü malguste sur
stampitaj kuponoj estas senrnloraj. 

Por propagando inter kuracistoj ni relw
mendas la rnetodon, kiun tre sukcese apükas 
kolego Breiger en Berlino. Priparolinte êe ia 
olrnzo oportuna la gravan signifon de Espe
ranto enkomune l<aj speciale en medicino, oni 
sendu al konatuloj specimenon de .,\T. d. I{." 

kune kun plej malgranda slosileto Esperanta 
en nacia tra,dulw. La ricevinto per belpo de 

la slosilo povas êion kompreni kaj konvinki
gas praktike pri facila uzebleco de Esperanto. 
D-ro ~reiger , kiu mem nur de kelkaj semaj
noj eklernis Esperanton kaj jam perfekte gin 
skribe praktikas, ricevis de kelkaj kolegoj 
Esperantajn leterojn baldai:i post ek pedo de 
slos iloj. 

Per simila metodo fervorigis por Espe · 
r;mto la multbedaurata kaj tiom frue mortinta 
prof. Diakonov, per gi ankau. Tolstoj ekkonis 
Esperanton . 

Pro malsano kaj morto de d-ro Roblot 
estis dum ia tempo interrompita la registrado 
de tiuj abonintoj, kiuj sendis la abonon per 
pero de niaj konsuloj al la kasisto. Eble ne 
êiuj abonintoj trovigas en la listo, kiun ni po
vis kunmeti laü adresoj ricevitaj. Ni petas do 
iujn konsulojn, ke ili trarigardu la liston kaj 

sciigu la redakcion pri êiuj eventualaj man 

1 
koj aü er~roj kaj la redak io senprokras~e e~~~
pedos la jurnalon al la nove an0ncota3- Gis 
kiam la estraro de Teka reguligos pluan pro · 
cedmanieron, plej bone estos la abonojn sen
dadi senpere al la redakcio, êar nur sub tiu 
èi kondieo la redal<eio respondas pri senpro 
krasta elsendo de la organo. 

· Pro manko .da spaco ni ne povas detale 
raporti pri grandioza progresado de Esperanto 
en eiulanda kuracistaro . .:-;ri konfesas malkase, 

· ke precipe rapida kresko de T. E. K. A. superis 
niajn esperojn kaj ke êe evidenteco de la faktoj 
malaperas niaj duboj. En unua perioùo neniu 
postulos pli, ol ke la nova organizo internacia 
de kuracistoj êirlrnüprenu kiel eble plej Jar· 
gajn ror,dojn. Poste la organizo devos ella
bori difinitan programon de agado kaj estas 
dezirinde, ke gi por la selœio kuracista en êijara 
kongreso esperantista preparu proponojn. Pri 
tiu êi temo volu la kolegoj de nun malfermi 
diskutadon en ,,V. d. K." 

Kaj nun, karaj Samideanoj, ni tumu la 
rigardon al la lando· Ttala, kie grandega kata
strofo de tertremo tiom multajn kaü zis sufe 
roj n kaj malfelieojn. Inter la suferanloj esta 
ankaü kuracistoj, por kiuj prof. Galli el Romo 
en ., Mlinchener lvledicinische Wochenschrift" 
(:\ilu,nhena medicina }urnalo semajna) alvolcas 
helpon de germanaj kuracistoj. Raportante pri 
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tiu ei alvoko, nia samideano d·ro Schwab el 
Berlino prave .rimarJtigas, ke la afero estas 
vere internacia kaj la kuracistoj esperantistoj 
devas apogi la alvokon de prof. Galli en siaj 
landoj. 

Ni esperas, ke la escraro de T. E. K. A. 
prenos iniciativon en tiu afero. Tamen, ear 
,,duoble donas, kiu senprokraste donas", ni 
opinias, ke ne estas necese atendi novan al
vokon, sed ke kolegoj, kiuj konsentas kun 
iJe.:i de d·ro Schwab, faros monlrnlekton en 
sia plej proksima ro~do kaj kiel eble plej bal
dau elsendos la monoferojn al la adreso de nia 
estiminda prezidanto: Proi. D-ro H. Dor, 55 
:-lontée de la Bouclt:: Lyon. 

* * 
La .redakcio ricevis : 
Esperantista Poskalendaro 1909. Prezo 

0·-1-0 Sm. Esperanto - Verlag Moller c· Borel, 
Berlin S. 

Georges Kolowrat. Faut-il r:eformer 
l'Esperanto? Prezo 0·25 franko. 

Prof. dr. B. Dybowski. Pri. la dentoj 
de suebestoj. 

l<iel ni plibeligos la vivon. Originale ver
kita de Sagulo. Prezo 0·25 Sm. 

Emploi en bi.bliographie de la langue in
erna '.ioaale aux iliairé! Esperanto. 

Kalendaro kongresa. 

1vf a r t o -A p ri 1 o. Internacia ekspozicio de 
· arto, laboro, nutrado kaj higieno, inicia

tita por bonfarada celo de l' Asocio de 
Publika Asistenco ,,Verda Kruco". Bolonjo. 
Pri klarigoj, informoj, aligoj, programoj 
sin turni al nia samidean ·, s-ro A. Tcllini, 
Bologna, Casella postale 12. 

April o: 4-10 . VIU. Internacia l<ongr,P,SO por 
hidrologio, klimatologio, geologio kaj fi
zikala terapio. Alger. 
l l. lnternacia kongreso . por oftalmotera
pio. Neapolo. 
1 -22. II. Kongreso de la Germana So
cieto por. urologio. Berlin. 

1. au.gus to gis 30. sept e m br o. Ekspozi
cio de Higieno en Rio-de-Janeiro, arangota 
dum I\'. I...::ongreso '.A.tinamérika de ku
racistoj. 

La ekspozicio elmontros aparatojn kaj 
ilojn medicinajn kaj higienajn; materialojn 
por pavimado kaj por neces~joj; produ· 
ktajojn pornutrajn sekajn au konservitaj n, 
bestojn por nutrado homa, produktajojn 
hemikajn kaj farmaciajn le t . p.; mode
lojn, projektojn, informojn, statistikojn, 
interesajn por hig ieno kaj medicino. 

A , 

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

sekvantan leteron por publikigo: 
Genevo, 16-an de dec. 1908. 

Sinjoro Dro H. Dor, prezidanto de la 
Tutmonda Esperanta Kuracista Asocio. 55 Mon 
tée de la Boucle, Lyon. 

Tre Estimata Sinjoro. 
lVIi dankas Vin pro Via afabla letero, per 

k:iu vi bonvole proponas al mi la honoran 
membrec-◊n de la novfondita kaj grava Asocio 
de la kuracistoj esperantistoj. 

1 ·vankam mi havas nenian tttolon farigi 
honora membro de Kuracista ocieto, mi tre 
volonte akceptas tiun honoron kiel simbolo de 
la kunlaborad'.:l de Yia Societo kun la Scienca 
Asocio, precipe por la starigo de la tehnikaj 
vortaroj. 

Niaj penadoj ne devas resti apartaj kaj 
estas necese, ke la laboroj, faritaj de la diver-

saj faksocietoj, estu alcentrigataj en Ûnu lokon, 
por ricevi unuformecon en la diversaj fakoj. 

Ni jam ricevis en la Scienca oficejo mul
tajn vortojn entabeligitajn aü enklasigitajn sur 
slipoj. Tiuj vortoj estas êerpitaj de diversaj 
kuracistoj el la nuna literaturo Esperanta, kaj 
ili formos parton de nia tehnika vortarego, 
kies unuan rnlumon ni esperas publikigi an 
taü la proksima kongreso. Sed antau. tiu pu · 
blikigo la presprovajoj de la fako medicina 
estos submetataj por kritiko al la anoj de la 
i{uracista Asocio. 

.\li eê int ncds sendi de nun al \"Ïa se
kretar io d-ro Robin (Varsovio) la vortojn, jam 
enslipigitajn el l' Anatomia Vortaro, por ke tiuj 
vortoj estu denove kritilrntaj, antaü ol esti li
veritaj al la presejo. Bonvolu akcepti, Estimata 
Sinjoro, la certigon de mia plena respekto . 

René de Smcssnvè. 
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La prezidanto de T. E. K. A. sciigas, ke 
la abonantoj de ,, V. d. K.", kiuj ne estas 
anoj de T. E. K. A., puvas anigi, sendante 
al la prezidanto jaran kotizon 0·5 Sm. 

* 

La C~ntra Komitato sciigas la Teka
anojn pri la morio de la satinda kaj sindona 
kasisto de la Teka, d-ro Roblot kaj petas 
eiujn konsu lojn kaj reprezentantojn, ke ili bon
volu de nun sendi la monon por la kotiza.f oj 
senpere al la prezidanto de la. Teka prof. d·ro 
Dor, Lyon, 55 Montée Je la Boucle, kiu pro· 
vizore prenis sur sin la devojn de la kasi to. 

Dank' al malavara ofero de d ro Fr. Thal· 
witzeT, nia konsulo por Germanujo, aperos 
baldaü nia ,,I. Jarlibro de la T. E. K. A. 
por la j aro 1909", kiu enhavos precizajn 
adresojn de eiuj niaj anoj lrnj reprezentantoj, 
antaüparolon de nia kara Majstro, historien 
de nia Asocio kaj artikolon de d·ro Uhlmann 
pri "Medicina Terminologio". La Jarlibro estos 
presata en 10.000 ekzempleroj kaj plejparte 
disdonata senpage al kuracistoj. La sekretario 
petas eiujn reprezentantojn de la Teka kiel 

eble plej baldaü alsendi nomojn de novaj anoj 
kaj reprezentantoj, por ke ili ·. povu· esti en
skribitaj en la ,,Jarlibro u. 

Formigis speciala komi io, celanta enkon-
dukon · de nia lingro en la okazonta. en tiu êi 

1 

jaro ,,Internacia ~,Iedicina 1,ongreso" 
en Budapest. La sekretario peta eiujn repre
zentantojn, ke ili kolektu la nomojn de kura
cistoj, intencantaj veturi Budapeston kaj havi 
paroladon en Esperanto kaj komuniku tiujn 
nornojn al sekretario aü al d-ro Sidlovskij -
~Iosk,o - Arbat, DeneJnij per. 28, kv. 5)_ 

De 4 gis 10 aprilo 1909 olrnzos en Al
gero ,,VHI. lnternacia Kongreso de Hidrologio, 
Klimatologio, Geologio kaj Fizikoterapio" sub 
prezidanteco de prof. Albert Robin. 

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

D 1-0 liV. Robin. 
ekretario de la T. E. K. A. 

Listo de la abonantoj. 
D-ro K. Sidlovskij el Moskvo sendis abonon por la sekvantaj d-roj Teka'anoj : 
1. Olszews.ki (Wilno) 2. Kostjanicin (8je]jeck) 3. Savinov (Poltawa) 4. Misenjn (Sterlitamak) 5. Al

mazov (Kalu}J 6. Ju§keviè LSlcrlitamak) î. Bernstein (Moskvo) 8. Borodin (Mosho) 9. èebotaje,· (Tiraspol) 
10. Rozenber g (Tiraspol) 11. Kononov (Tiraspol) 12. Kondorskij (Orenburg) 13. Ostrouhov (~loskYo) 14_ lon
jevskij (Slobodzjeja) 15. Stratonickij (Ozerskaja) 16. Tui\nova (Caricin) l ï . é'.:err:iiskov (Peterburgo) 18. Francov 
(lvanov-Vosnjesensk) 19. Fiser (TiOisJ 20. Trapjer-nikov (Taskenli 21. Jankovskij (Slerlitamak:1 2'.l. Pomorskij 
(Urnan) 23. Pjetkjev1ê tUrnan ) 24. Piotrovskaja (Uman) 25. Leifer (Uman) 26. Bra,·erman (Uman) 27. Djergun 
tUman) 28. lurkovskij (Uman) 29. Kogan (Ruza) 30. Mo.jzurianc (Tiflis) 3 L OstroYskij (Tiflis) 32. 1stamanov 
(TiOis) 33. Umikov (Tinis) 34. ({utukov (Sterlitamak) 35. Golousev (illoskvo) 36 Nikitin (Zvenigo rod) 3ï. Vorskrje
sjenskij (Kars) 38. Volujskij (Jelec) 89. Komarov (Kostronia) 40. Peten lRazskazovo) 4 l. Sarkeviè (Aleksandrija) 
kaj ne ana de Teka: -n. Diakov (Kars). - Sume ni ricevis por tiuj èi abonru1loj 42 X 3·60 = l 5 l ·20 kronojn. 

La' sekretario de Teka d-ro Robin el Varsovio sendis al ni 300·adresojn de Teka-anoj kaj la prezidanto 
prof. Dor ekpostulis, ke al èiuj estu sendata la organo gis regtùigo de kalkuloj post morto de la kasisto. Dume 
ni ricevis de prof. Dor 900 kronojn kiel abonpago por '.!fJO Teka -anoj. • 

Tamen en la adresaro, sendita de d-ro Robin ripetigas 33 adresoj de anoj, por kiuj jam d-ro Sidlov
skij alsendis la abonon. Kvankarn multaj kolegoj sci;gas nin. ke ili intence pagas duCoje la. abonon; unuc en 
kotizajo por Teka, due senpere al la redakcio kaj ke ili \'Olas ricevacli po du ekzempleroj, tarnen ~e havante 
similan sciigon de la menciitaj supre 33 rusa j kolegoj. ni ilin prrffizore nur unufoje enskribas en la liston, 
atendant~ pluajn iliajn disponojn. Tial ni èi tie prelerlasos la nomojn de ripetigantaj abonantoj - kaj citos nur 
::J6ï el la 300 adresoj. ricevilaj de d-ro Rob;n: P. T. d-roj: -l-:l. Briquet v\rmen tière , 44. Achintre 'Amélie-les · Bains) 
-J.5. Sidlovskij (:Vfoskvo) -l-6. Brossard (Laprairi~ ) -J. ï. Fromageot tBeaune ) 4 . Dor (Lyon) -l-9. Mybs (Altona) 50. 
Whitaker (Uverpol/ 5l. Soulier (Lyon) 52. Artigue (Versailles) i'>3. Legge (Mi~kleover) 54. Skalkovski (Lw6w) 
55. Krukovski (\'arso,io) 56. Robin (\'arsovio) f>ï. Leon Zamenhof (\'a rsovio) 58. Krikortz (Stockholm) 59. 
Kabanov (~losirso) oO. Robin IBukareSLJ 61. FreudenbeFg ,Berhn, 62. \'csoux 1_Beau □ eJ 1,3. Pére.1, \B~rgos) 6-J.. 
Jorge Rita (Arboleda) 65. Lubhner (\'arso, -io) 60. kl.odo,· ki r\'arsovio) 6ï . K,aushar ( \'arsovio) 68. Nauman 
(Var sovio; man kas preciza adreso, 69. 1. Kreni ki (\ 'arso, •io) ïO. End !man \\'arsovio) ïl. Ludwik Za
men_hof (Varsovio) 72. J. Krenick.i l \'arsovio) 73. Aleksandcr Llarnenhof {Varsovio) î4. h'.naster 1\/ar;,ovio) 75. 
Oppenheim (\-ar sov io) ï6. Stein (\'arsoYioJ ïï. \\"rzel l \-arsoYio) ï8. Bein ( VarsoYio J ï9. Dawidson ( Varso\'io) 
80. Warszawski (\ arsoYio) 81. Hurwicz 1 \'arsovio) 82. Helman ,l:.odt) 83. Jakubowicz 1 \'arsovio) 84. Thalld:zer 
(.Kéitzschenbroda) 85. Fuller (\Voolwich) 86 . Szwajcer (YarSOYio) 87. Majzel (Va~sovio) 88. Arnstein (\'arsodo ) 
89. Kanner (G·a1at11i) 90. Despeignes (Chambéry) 91. Roblot (Charenton) . 92. Diakonov (Moskvo) 93. èirvinskij 
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(:Vloskvo) 9~. I'opoY (Moskvo) 95. Kurkin (.Moskvo)- 96. Le1·ickij (Moskvo) 9ï . .fakovenko (Moskvo ) 98. Hogo
slovskij (.Moskvo) 99. TaraseYiè (Moskvo) 100. J'bankov (Moskvo ) 101. Sokolov (Klin) 102. Zcrenin (Moskvo) 
l03 . .vlelcnevskij (.Vloskrn) 10+. Bobrin kij (Moskvo) 105. Rezanov (~loskYo) 106. Degln (:Vloslrvo) lOî. Abram
son (i\!oskvo) 108. Borodin (Moskvo) 109. Virubov (Moskvo ) 110. Ar]anikoY (:\loskYo: man kas p reciza ad reso) 
111. Pokotilo (Moskvo) 112. Luce 1Derby ) 113. Elsworth (Swansea) 1 H Goldflam (Varsovio) 115. Higier (Var
sôYioJ 116. l{rukowski GustaY (Varsovio) 11 ï. Bruce Duncan (Lcwisham) 118. Cersswell (London) 119. Sta
matiadis (Samos) 120. Kleider (Aue) 121. Corcellet (Alger) l :.!2. Cahanowirz (Tilsit) 123. Hertz (Varsovio) 124. 
Goldbaum t\'arsovio) 125. Braileanu (Negresri) 126. Rosenthal, (\'arsovio' 12, Rothschuh (Aachen) 128. Küppers 
(Berlin) l:l9. Jouzn (Strazek) 130. Polikier (Varsovio) 131. Sestako\' (Horlovo) 13:!. Citronblat (l'iorlovo) 1~:1. 
Napalko1· (:Vfoskrn) 134. lljinskij (Rovenjki) 135 J\noso1· (Nara Fominskaja) 136. Nekrasov (N. Fominskaja) 
13i. Goldobin (N. Fominskaja) 138. Niedzwiedzki (Minsk) 139. Hanusoviê (Wilno) 140. Grac ianov (Lebedin) 
141. Perott (Peterbnrgo) 142. Kaban,ov (Krasnokutsk ) 143. Koslako, (Peterhu rgo) 144. Spengler (Peterburgo) 
14i'l. Kaminskij (~ovorossijsk) M6 . . èuk in (OreÎ10vo-Zujel'O) 147. Ugrjurno,· lantaua udreso) 148. Smirnov (a. a.) 
149. KriJov (a. a.) 150. Judd (Wallace) 151. Kurinn (a . a.) 152. :\lilovidov (Tjumen) 153. Radêenko (Borzna ) 
154. Bielilovskij I Ûanskaja Stavka) IB5. Fedorenko (Usolje) 156. Kusko,· (i\Toskvo) l5ï . Pomerancer (Moskvo) 
158. Nor.ejko (Pcterbu rgo ) 159. ·ubbotin lRjazan) 160. Millican (Chicago) 161. Gelibter (Zamo sé) 162. Koenig 
(Colmar) lfi3. Hopenhendler (Nice) l 64. ,.\luszynski (VarsoYio) 165. Jenny (Chalons · ur- Marne) 166. Corret 
(Versailles) 167. Ferra ton (Versaille ) 168. Prosr-:\faréchal ( Versailles) 169. Leoier (Saint -Cyr) 170. Lauth 
(S2int- Germain- en- Laye) tîl. Dieterleo (Versailles ) Jï2. Pechk.ranz (Varsovio) 173. Sterling (Vars., lH. 
Wortman (Vars. ) lî5. Freudenson (Vars.) 176. ::0.[a{ko\\'ski (Vars .) lïï. Ksi~zopolsld (Kn)'SZynl lï8. Golimont 
(Boise Vladimirskoje) 179. Gold man (t6dz) 180. Schoeneich ( Lodi) 181. 1-:erer- Gerszuni (t6dz) 182 Skalski 
(Lodi) 183. Joseph Jones (Leigh) 184. Harrison (l\fossley) l85. Kaplan (Mii;dzyrzec) 186. Jurowski (Varsovio) 
8î. Kolinski (Vars.) 188. Smulders (Schijndel) 189. Baradal (Cannes) 190. Slonimski (Varsovio) 191. Kullack 
(Berlin) 192. Schwab (Berlin) 193, Breiger (Berlin) 19-1. Küpper· (~Iünchen 1 195. Szajerowicz (I',6dz) 196. Kla· 
czkin tL6dz ) 19ï. Goldberg (t6dz) 198. :\lurtennilch (Var-o\'io) 199. Heryng (Vars.) 200 . Staa<is (Sioux City) 
'.!01. l(naster Ludwik (Varso,·io) 20:.!. Wilczynsld (Zyr ard6w) 203. Szulc (Zyrard6w) 204. Ostrowski (Genève) 
205. Tsnkimoto LKolu) 206 . Kozlo, · (Samara, 20,. Naumenko \'Jadika\rkaz) 20 . Glebovskij {Galiio) 209. Solovje\· 
lNovaja Ladoga) 2 LO. Vak.ulenko \ ·terlitamak) 211. KopoSO\' (Sirnbirsk) 212. Porlniagin (Orsk) 213. :\-lilenko 
(Troica) '.'!H llud elrnan (Koronovicil '..!15. Henni (Tula) 216. Popo,· (Galiê) 2lï . Kriko\· (~1oskvo) 218. Scepur
J!nskij (Eriv an) 219~ Russo (Erirnn ) '.l'.lO. UtjeÎlin (Erivan) Z'.21. ~fojze (Peterburgo) 22'.l. Lapin (VoroneJ) '.!23. 
Spigano1·i' (Voronej) 224. Vcjtzl er (Rostov) 225. Bremcner (Moskvo) 226. Lubieniecki (Kazan) 22î. Zaj~czkowski 
(\.Vilna) 228. Sobolev (Poltava) ~29 . .reglinskij (Poltava) '.!30. A ndreev (Sofievka) 23 l. Bodjanskij (\Vin nica) 
23] . Elzenberg (Varsovio) 233. Servin (Paris) 234. Leller (Pierry) 235 . Chalmet (Landerneau) 236. Behm (Witten) 
237. Bernhard (Aidlingen 238. Fulda (Frankfurt) 239. HeRschen LTübingen) 240. Kaiser /Ç>resden) 2-tl. Kun 
schert (Wiesbaden) 242. Lehmann (Dresden) 243. Luetssen (Berlin) 244. Meier (Dresden) 245 . Ruppin (Brom
berg) 246. Wol.fi (Wehrden) 2-+î. Stankiewicz (Varso vio) 248 . Jordy (Bern) 249. Boshouwers (Haarlem) 250. 
Stoner ( E,·ansvüie ) 251. Lipsztat (\'ar sovio ) 252. Gantz (Vars.) 253. Beyme (Stein a!Rh .) 254. Da Silva (Rio
de- Janeiro) 255. Ward (Natal) 256. James (I<ilkenny) 257. Uhlmann (Huttwil) 258. Jasêenko (Moskvo) 259 . 
Atlaso,· (Orsk)· 260. Leontjeva (Sterlitamak) 26 1. Briegler (Worms ), 262 . Müller (Kiel), 263. Baumgarten (Li
chterfelde) 26+. Solger (Berlin) , 265. Stern (Berlin), 266. Ochs (Frankfort s I M ), 267. Vogel (Mlinchen), 268. 
Boldt (Berlin), 269. Lohmliller (Coin), 270. Laabs (Spandail), 271. Eiger (Berlin 272. Pürsche (Chemnitz'. 2'i3. 
Judt (\'arsovio) '.lï4. Henryk Zamenhof (\'arsovio) 27f>. Przyre,nbel (Vars.) 276. Wertenstein (Vars. ) 277. Centner
szwer (\'ars .) ]ï8. Gliksman (Vars.) :2ï9. Rozenblum (Mi~dzyrzec) 280. Englaender (Wicn) 281. Fisch (Wien) 
28'.L Orzechowski (Wien) 283. Pollitzer (Wien) 284. Adler (Wicn) 285. Endelman (Varsovio) 386. Yemans 
(Fort Wayne) '.!87. Henis (\'ersaile ) 288. Noe! (Xancy) 389. Corret (Lisieux) 290. Pamart (Paris) 29 1. 
Blondel (Pavilly) 292. Fargier (Privas) 293. Cuisnier (Rennes) 294. Briant (\ïllejuif) 295. l.<:tienne (Saint-Piure
de-Bailleul) '.l96. Shaw (\Vhitecroft) '.l9ï. Karlsbad (-1:.owiczl 29 · . . alisbur}' (Chicago) '.l99. Place (Mandalay) 
300. Woynarowski (Chrzan 6w). 301. Leem\·en (Rotterdam) 30'.!. Zenczykowski (Plock) 303 . Blairot (Doulon) 
304. Urpar (Arles-sur-Rhône) 305. Badcrt (Tours) 306 . . almonr 'To ur) 30ï. No~yk (Wielufr) 308. Krajz 
{Odessa) :309. Resmond (Paris) 310. Poncer (Lyon). 

Fine ano ncis prof . Dor Teka-anon: 311. Desguin (Anvers). 
D-ro Sidlovskij el l\Ioskvo scndis al ni 28.8 kronojn austriajn por · abonoj de la Teka. Sume estus 

pagilaj '.!58 ab©noj de Teka-anoj kaj rcstus por pagi 10 al:>onoj. kalkulante po l ekzemplero al èiu supreno
mita Teka-ano. 

Senpere al la redakcio sen dis abonpagon la sekvantaj kolegoj. - P. T. d-roj: 
312-338. (27 ekzempleroj) Socicto ,,Esperanto" en Lw6w, 339. Schrarnm 340. Zion 3.;1, Lewiitski 

342. Herold 343. Solecki 344, Szczurkowski 345 . Kruszynski 345. Daman.ski 34î. Danielski 348. Graf 349. Fels 
350. Bie6k:owski 3bl. Zawadil 352 Raczynski 353. Kikinger 354 . SabatO\vski 355-364. (10 ekz.) Kielanowski 
365. Hornowski 366. Lisiewicz 36i-3ï6 {LO ekz.) Skalkowski 3î7. Tehnikista Grupo de esperantistoj, 378. 
Biegeleisen 3ï9. l{asparek 380. Doliùski 381. Bund 382. Starzewski - èiuj el Lw6w. - 383. Buj\,·id 384, Spira 
385. Rutkowski 386. \.Yrzosek 3 7. Societo ,,Esperanto" - è1uj el Krakow. 38 . Dqbrowski (Rzeszow) 
389-390. (2 ckzernpleroj) God!owski (Lisko) 391. Feller (Buczacz). 392. Goldschmiedt (Wien) 393. Burney 
(.v1elbourne) 394-395. \Veston ( 'ambddge ) 396-39î. Reed (Sunnyside) 398. Travers (Leonards on Sea) 
399. M.elbye (Kopenhago) 400-- 401. Bigot (Chitenay) 402-403. Badert (Tours) 404-409. (6 ekzempleroj) 
Briquet (Armentières) 410 -411. Saqt1e!. (Nantes) 412. Cuisnier (Rennes) 413-414 . Jenny (Chalons-- sur-Marne) 
415-419. (5 ekz.) Macé (Marseille) 420-421 . Baradat (Cannes) 422 423. Desmoulins (Douai) 424. Henry 
(Saulx·de• \'esoul) 425-427. (3 ekz.) Panel (Rouen) 428. Sociéte l'l'[édicale de Toul'S 429-432. (4 ekz.) 
Koenig (Colmar) -1:.13. Huth tPrenzluu) 434. Tbalwitzer (Kotschenbroda) 435 . Vollrncister (Berlin) 436. 
Bopp & Haller (Biberach) 437. Behm (Witten) 43 . Vierordt (Tübingen) -t39. Rilling (Geiselhiiring) 440. 
Otto (Wiesbaden) 441. Brückncr (Chemnitz) 442-443 Meyer (Chemnitz) 44'1-446 (3 ekz.) Paarmann (Chem· 
nitz) 447. Kandt (Bromberg) 448. Oertzen (Rostock) 449. Lenwer (.Bonn) 450. Cotterell (Edinburgh) 451-456 
(6 ekz.) Rogelio Pérez (Huermeces) -+57. De Hifa (Arboleda) 458 . Otaola (Bilbao) 459. Conde (Portugalete) 460-
465 (6 ekz.) Dobrzanski (Kielce) Yemans (Detroit) 467. Dybowskî (Lw6W') 468. Bojarslti (Wtoszczowa ) 469 . 
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"kulsk, (LôJz) ,;._,_ Sochacki (JwangroJ) 4ï I Arnstcm (\\'lodawek) 4ï !-4ï .-, (4 ekz .) Bein (\'arsoviu) Vit, . 
1:nJclman 1 \':irs +77. Knaster \'ars.) l-î - 184 (î ekz.) l"rukowsk, (\'ars.) 48,,. Lubliner (\'ars) 1 6-4!!!S 
(:-! ckz. ) 1,rabowski (\'ars. ' 4 9-+93 (f> ekz. ) lfot>rn (\'ars.) +9+-500 (ï ekz.J klodowski (\'ars.) ;'JIJI. Stein 
(\'ars.) 511.?. \\îzel (\'ars.l .'i03- 50" (ï ekz,) L. L. 7,amcnhof (\"ar .) .-1!0- .514 15 ekz .J Leon Zamenhor (\ ars 1 

fil ,,-:-130 1 Ili ekz.) Günther (\"ars .) 
,,a J. J\oyoJodskij (Ka:nenogorskl 53'.! . . llinskij (Ro1·enjki) 533. olc,1·je1· t::-.ornj::i L:idoga) .:.:,4 Spengler 

(l'cterburgo) :136. lrnnickij (Peterburgo) ;,3i::,, Cern•skov (Peterburgo) 53ï Hajer (\\ïnnica) :,3 -Zl-13 (6 ekz) 
Kabnno, (llloskrn) 5 H. Smirnow (:\losho) 54;, -54i \"ejcte,· (Rosto,· na Donu) 5+ . Naumenko (Wladikawkaz) 
5-14--551 [3 ekz.) Golimont I Semipalat,·nsk) ;,,1'.!-:,r,r, (f, ckz .) Fis~hcr (Til1is) 5;1ï -51'J J (.-, ckz.) Lubieniecki 
(Ka1.an) ,i!>'.!. Kostjanièin (Eliejecko) 56i-5o4 Kohan tl{uzal 56:,-56ï (3 ekz.) Krajz (Odessa ) .-,68 - [169 Sidlo1· 
skij (Moskvo) 5i0 Gr ineYa (Staroèerkask) ,1î 1 - fi ï .:. RodinnoY ( Baku) .-,ï:3. Tuturin l \Vitebsk! ,,ï l. L'rbanowi~z 
(\Vitebsk) ,-, i ,, . Braileanu (Ncgrcsti) ;j 7/J. l larulninbi lTurnu Magurele) 5ï 7--58 J. (5 ekz.) Oslr< vski (Genève) 
r,H2. 1 lc rzog (Dnvos ) 583. Brossard (Laprairic) ;,13.1. Snel ling (Pi t tsburg) 585. Jona (Milano) 58/i . .\laniln l\1edi· 
cal So<:iety fl87. Brockhaus (Leipzig) fl88. llicks (Chicago) ;189. :vtoskva Societo Espcrant[sta [,<10 . .\Tiller t IJc
troit) 5Q 1. Sôs (\Vien~ 59'.!. Champagnat (\'ichy) anoncita de prof. Dor. Per pero de d-ro Sidlo\':,k1j pngis abo· 
non 8 sckvantaj 593. 'nr~•sin (Krasnoufimsk) 591 Glagolcv I Zavictovo) 595. Savvon (~agajsk) 596 . Slavutskoj 
(Caricin) (197. Puzakov ( ertkovo) ô9 . l1risten tein (:Vlinsk) ."194. Potaliein (Soroêinci) 600. Baêin~kajn (Sori• 
èinci) 6fl! Solomoviè. (Kazan) 60'.!. Chlmanu !l·luttwil). En lasta mome;;to autaû fermo de la numero alvcnis 
de la sckretario de Teka aomaro de 63 pluaj Teka-anoj, el kiuj ni citas nur 42. ne trovigantaj en supra adrc aro : 
603. Dcmoslhen 604. Sabareaau 605. Dobrovicî 606. Tana~h 60i. 1\larcoYici 60 . Niculescu 609 :\lcndelsohn
èiuj el Bukaresto. 610. Branel (Melchnaù 1 611. Bussulil (:\!isida) 61'.?. \Varot (Algero) 613. Rebrov (VladiYo tok) 
lil4 . Droz (Zdar ) 615. Phakhirnelhokama (Teheranl 615 \ïgnalon tParis) 6Jï . \ïn.:elet (Aumale) 618. Bidon 
(:\larscille1 6l9. l3roe,.,kaert Antwerpen) IJ'.~0. Herrera (Zar.zaguda) 021. Burgos (Isar) r,22. Gottlih (Vars) 11.ta. 
Bernat (Puebl:i) 6'.!4. Kunig \ ,·ars.) 6'.!5. Kefalopulos (Samos) 6'.l6. Kapolis l 'amo ) t,.!ï. Karajanictis ( amo~) 
6'.! . Cl mer /Lewis) 029. De Tar (Kinsley) 630 Dajnofi (Genève) 631. oulie (Algero) 632. Schüngart (Düssel• 
dorf) 6.3::l. l'ctzoldt / ayda) 634. Leipziger (Bremen) 635. Bühringcr Stras-burg., 636. Ha se (Hohcnwiese) f>3ï. 
Klimaszew-ki (:\lünchen) 63 . :\lodrze ( eis e) 639. Hoffmann (Pntschkau) 640. Grotjahn (Berlin) 6-11. Haslrei 
ter (Strasst,urg) 642. Strobel (Duisburg) 643. Buclunann (Dirlewang) 644. Fehde I Berlin ) . r,45, Plue prof. JJor 
anoncas ankorau: 6-16. Beal (Lille) 647. Caslelain (Lillç) 648. Wannebrouck (Bourgogne) 6-~9. ,\lorcan (\'er
sai lles ) 650. Perrault lNocil-sous-le -Aubier~) kaj d-ro ïdloYski el ~[o ho reklamacia - prelerla ·on en supr:ij 
nomarnj de Teka de sckvantaj kolegoj 651. ilvcrsman (:\loskvo) 6fl'.! Alekseje\' (llovatka) 653. Gib~ (Bobrov) 
654 . Iger (Tirnspol) 655 . Kowalski (Ma laje§li ) 6~6. No,·ikov [l' reobraJensk) 65ï. Prof. Dor. a noncas nhonon 
de dtin ck1.cmplero . 

Stune laü eiuj r icevitaj listo j res tas al ln Teka pagi 64 abonojn pa r g iaj a noj . 
Krom abono sen dis d· rnj Oslrnvski lGenèvc) kaj Hrossard (Laprair ie) po 0 ·5 Sm. kicl kc,li½ojon por 

' 1\! ka knj tiun 111011011 (sume 1 Sm.) n i transsendis al sekrctario de Teka. 

La listo fermita 23-an de ja nuaro. Daûrigo sekvos. 

Reklamaciojn pro pretertaso en ci supra lis to kaj pro eventuata nericevado de ta 
gazeto bonvolu sendi per pero de tiu konsulo de la T. E. K. A., per kiu Vi mendis 
la gazeton . 

La redakcio efektivigas senpere reklamaciojn nur de tiuj abonintoj , kiuj sendis la 
abonon direkte al la redakcio. 

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

per postmarkoj kun dekalkulo de 10°10 da ilia valoro. 
El aliaj tandoj akceptas la redakcio postmarkojn kun dekalkulo de 10°10 nur ce men 

dado de propagandaj ekzempleroj. (Vidu la kronikon). 

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

de februaro. 

Franca Esperantisto 
monata organo de francaj esperantistoj. 

Jara abono: Fr. 4. 
Redakcio kaj administracio: Paris. Boulevard 

Magenta 46. 

Esperanto 
Duonmonata internacia gazeto. 

Direkcio: H. Hodler, 8, rue Bovy•Lysherg, 
Geneve. 

Prezo jare l ·20 Sm. 
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Grandajn vinoj11 
kaj 

Ordinarajn vinojn 
blankajn au rugaju, kiujn Ti rikoltis 

rekomendas: 

J)-ro <j\. Vesoux en Deaune 
Côte d'or - Francnjo. '.l-1 

lnternacia Scienca Revuo 
monata gazeto. Abonprezo ja re 2·75 Sm . .Ad
ministrejo: lnternacia Scienca Oîicejo, 8, rue 

Bovy-Lysberg, Oeaeve. 

LA REVUO 
internac ia monata literatu ra gazeto kun la 
konstanta kunlaborado de d-ro L. L. Zamen 
hof. Abonprezo jare 7 fr. Adreso de la ad
ministrncio: Hachette & K-o, 79. Bd St-Ger-

main, Paris. 

Pola Esperantisto 
monata organo de Polaj Esperantistaj o
cietoj, redaktat a de d-ro Leono Zamenho f. 
Abonprezo jare: 2 rb. = 5 fr. -1-mrk. 
Adreso de la adrninistracio: VVarszawa (Var-

sovio), Hoza ~r. 40. m. 8. 

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

Medizinisch. Licht

& Herz- u. Nerven-
} ·J(eilanstalt • .. V • { por lumkuracado "u ra Cf J Q por malsanoj del' koro 

kaj de l'nervoj. 
vormals: ROTES KREUZ antaüe: RUGA KRUCO 

51 Luisenstrasse B € R L I N N W. 6 Luisenstrasse 51 
Sekcio por lumkuracado Sekcio por malsanoj de l' koro kaj de l' nervoj. 

Elektra lumo per elektrodoj de karbo , fero, hidrargo· 
Lumo de Roentgen. Radiado a· Arsor.val kaj de Ou
din, Radio-banoj k. t. p. Ko□traü artrito. reümatismo 
neüralgio, iskialgio. furunkulozo diabeto k. t: p. 

Esploroj per radioj de Roentgen kaj konstato de l' 
agado de l' koro. Banoj kun karbacido kaj sp~ucba
noj kun pi □burgonoj. Illektraj banoj por la tut a korpo 
kaj por apartaj membroj. Vibromasago l{. t. p . 
La kuracado plene anstataüas restadon en Bad 

Radiado kaj rotografado Jau Roentgen. Wiesbaden, Teplitz, Nauheim, Cudova. 

Prospekto lau deziro. Kuracado ambulante, - Oni parolas Esperante. Du kuracistoj 

Direktoro: D-ro llreiger. 

A 

Jarkolekto 1908 de ,,Voco de Ku racistoj" 
estas lau provizo aêetebla êe la redakcio po prezo de l Spm. 

SANATORIO 
de D=ro K. DLUSKl 

en ZAKOPANE 
par brustaj malsanul oj 

malfermata tutan jaron. 
Bela perspektivo al Ta t ra j m o n t o j. 

,. La è1mbroj suden mrnitaj. - Centrala haj
tigado, elektra l11111igado konduktoj de mal
varma kaj vanna akvo sur èiuj etagoj . elek
ira lifto, pordesinfekta kameru . èambroj por 

aparligo èe infektaj malsanoj. 

Legejo, teatra êambrego. pregejeto, 
telefono, telcgrafo, posto kaj vetur i

loj en la insti.tuto. 
La prezoj tre moueraj komencante de 11 
kronoj por log-ejo. pen iono kaj kuracatlo. 

Druka.rnfa Udzial.uwa>, Lwôw. Ko1>ernik.a 20. 


