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Marabrasikaalgo, kiel rimedomangebla
kaj kuracilo.
Sur bordoj de la Granda Orienta Oceano oni kolektas multe da mangeblaj algoj.
Tiuj êi kreskajoj maraj enhavas jodon, kiun
oni povas el ilia cindro eltiri en granda
kvanto.
Popoloj, uzantaj tiujn êi algojn por manHinoj - turnis atenton precipe
go-Japanoj,
al la mara brasiko (speco de laminaria), nomata japane kobu. De tiuspecaj verdaj sekigitaj algoj preparas Japanoj kelkajn produktajojn, ekz. farunojn, pastelojn, konfitajojn
k. c., sufiêe bongustajn, kiuj estas satataj
ankau de la infanoj.
En la suda parto de l'insulo Sahalino
antau lasta rusa-japana milito oni ekspluatadis maran brasikon ne sole por gin sendi
eksterlanden, sed (certe malofte) ankaü por
loka uzado de rusaj vilaganoj. Tre taugadis
por rusa gusto la mangajo el malgrande hakita brasiko, rostita kune kun porka graso.
Kaj multaj, uzintaj naran brasikon, rimarkadis, ke tiu êi mangajo estis utilega por certaj malsanuloj, kiel por la infanoj, suferantaJ pro skrofolo kaj ankau por la plenaguloj, bavantaj malsanojn bautajn, sifilisajn
kaj aliajn, kiuj ordinare kuracigas per interna uzado de jodaj preperatoj.
Kiam oni trairas Japanujon au apudmaran Hinujon, oni povas obserradi kaj facile
konkludi, ke ordinare la logantoj de tiuj landoj suferas pro la malsanoj psihikai luetikaj
en formoj malpli teruregaj, ol en Eüropo, au
en la landoj enkomune, l{ie oni ne mangas
jodrieajn kreskajojn.
La mola pastela sukerajo, preparata en Japanujo el la mara brasiko, povas anstataili en multaj okazoj oleon
de la hepato de moruo (Oleum jecoris aselli)
kun plej felifa sukceso, prefere êe la infanoj.

En lastaj tagoj de la ja1o 1903 la aiitoro
de tiu ei artikolo elportis el Malproksima
Oriento Peterourgon l{elkajn specimenoj n de
la japana mara brasiko, krudajn, sekajn foliojn, kiel ankau konservajojn en sukero
kaj ceterâjn fabrikajojn. Tiu kolekto estis
montrita en la kunYeno de la rusa societo
belpanta popolan sanecon . La êeestintoj en la
kunveno, elaudinte la klarigojn, sajnis tre interesigintaj je nova rimedo, povanta reprezenti samtempe kaj dieton kaj kuracilon. Pro ·
fesoro A. Dan ile,· ski j promesis fari analizon kaj proponis rekomendi al la konfitajfabrikantoj produkti la novan komercajon.
Sed rusa-japana milita êesigis la aferon. Dum
tiu tempo iu angla industria apoteko eldonis
novajn privilegiitajn preparajojn el mara brasiko, reklamante, ke ili devas uzigi kontrau
sklerozo kaj tuta serio da malsanoj, kuraceblaj per jodo.
Sendube ~n la mara brasiko oni havas
la p'ej feliêan hemia-organikan kunigajon de
jodo, facile asimiligantan en homa organismo,
eê en grandega kvanto. Tial estas dezirinde
popularigi la maran brasikon ne sole kiel rimedo kuraca, sed ankaü
kiel mangajo,
êiam agrabla kaj utila en êiu familio, en êiu
restoracio,
precipe kiel. eiutaga mangajo
por certaj malsanuloj.
Ke forgesu, ke oni povas êerpi el Oriente
novajn kuracilojn kaj ankau novajn specojn
de mangindaj produktajoj. Mi atentigas je
tio êi kolegojn, kiuj sin trovas en oportunaj
kondiêoj, por enkonduki reformojn .

Kirilov .
Nikolsk Ussurijskij.

lnternacia
enketopn sekretoprofesiade kuracistoj.
(Daürigo).

La demando pri kuracista sekreto profesia estas reguligita êe ni tute precize per
la legoj.
300 de la puna legolibro diras, ke
lnom aliaj personoj kaj iliaj helpantoj la kuracistoj estas punotaj per monpuno gis 750
Sm., au per malliberejo gis 3 monatoj, se ili
malkasas s enraj te privatajn sekretojn, kiujn
oni konfidis al ili pro ilia metio. La persekutado de l'delikto tamen okazas nur laii postulo de la malutilita persono.
Lau § 52 de la punprocesordo ia kura-

cistoj estas rajtigitaj rifuzi ateston pri tio,
kio estas konfidita al ili, kiel kuracistoj.
Lau § 383 de la civila procesordo la jugisto eê devas deteni la kuraciston atestantan,
se tiu êi estus malkasonta s en ra j te la sekreton metian, t. e. la jugisto ne devas aldirekti la aüskultadon sur la faktojn, ldujn
koncernas la devo de prisilentado, postulata
de la !ego.
Ne sen raj te agos la kuracisto, malkasante la sekreton:
1. se la konfidinto konsentis pri la malkaso.
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2. se la malkaso estas postulata de la
lega regularo,
3. se gin postulas la publika saneco au
la sano de aparta homo au apartaj personaj
interesoj.
La unua punkto estas ja tute klara. Nur
kiam la konfidinto aü ne ank:orau havas
la laülegan memstarecon, aü kiam oni forprenis • gin al li, la kuracisto, malkasanta la
sekreton, agos sen ra j te, se li ci.ntaüe ne
akiris la permeson de la zorganto.
Cetere la konsento estas supozata ee per
sonoj, asekuritaj je la okazo de malsanoj kaj
ee personoj esplorotaj por asekuroj ekz. je
la okazo de morto k. t. p.
La duan punkton reguligas la sekvanla
lego de la jaro 1884.
Kiu kredinde ekscügis pri la intenco de
regna perf1do, landa perfido, krimo de monfalsado, mortigo, rabo, homorabo aü Immune dangera krimo en la tempo, kiam estis
eble malhelpi la krimon, kaj ne faris scügon
gustatempe al la estraro au al la persono,
per tiu intenco al dangero elmetita, estas
punenda per malliberejo, se la krimo aü pu
ninda provo farigis.
Plue estas difinitaj punoj al la per_onoj, kiuj kredinde sciigis pri la provo de krima kaj komune dangera uzado de krevigan
taj stofoj kaj forlasis la gustatempan denun con al la minacata persono aü al la estraro
Tiu ei lego nature devigas la lrnraciston
samé, kiel eiun alian personon, malkasi ankaü aliajn sekretojn, ekkonitajn ekster lia
metio.
Rilate al la tria punkto ekzistas krom
la jus diritaj legoj, kiuj valoras por la tuta
Germanujo, en diversaj statoj apartaj legoj,
valorantaj nur en la koncerna lando, pri la
devo de la kuracistoj denunci infelüajn malsanojn. Ekz. en Prusujo ankoraü valoras la
!ego de la jaro 1835, kiu diras: êiuj medicinistaj personoj suldas fari sciigon skribe
aü buse pri kazoj de gravaj kaj la komunu
mon rninacantaj infektaj malsanoj, same kiel
pri kazoj de subitaj ekmalsanigoj aü mortoj
suspektaj, ekz. Îlolero, variolo, tifo k. t. p.
Bedaürinde inter la diversaj statoj ankorau ne estas unueco pri la denuncotaj malsanoj, tiel ke apud la limoj de du tatoj la
kuracistoj estas devigataj agadi ofte tute
malsame. En neniu stato la sifiliso estas de
nuncenda al la estraro. Sed certe la kuracisto ne sen r a j te agos, se li malkasos al la
parencoj plej proksimaj aü al fianeigintaj
personoj la staton de tia malsanulo.
La demando estas nun, kio aparlenas
al la sekreto kuracista?
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Tute sensignifaj aferoj nature apenaü
estos punataj. Tamen la legosciencistoj opinias, ke la kuracistoj devas eiuokaze uzadi
la plej grandan singardon, ear estas neniam
antaüvideble, kiun valoron la jugisto alkalkulos al iu ajn sciigo.
Oni ankau ne forgesu, ke ja ekzistas
krom la puna !ego la civila !ego. Nome, se
la kuracisto, sen ra j te malkasintà la sekreton, ne estas punebla laü S 300 de la puna
legolibro, estas treege eble lin kondamni lau
la civila legolibro. Aparta paragrafo pri tio
rie ekzistas. ed oni uzos kontrau li§ 826-an,
kiu diras:
Kiu per ia ajn maniero, agante kontrau
bonaj moroj, kauzas intence malutilon al alia,
suldigas sin rekompensi al tiu ei la malutilon.
Por montri, kiel sentiga tiu êi paragrafo
povas farigi al la kuracisto, malkasinta sekreton konfiditan, e~tu permesite al mi tie ei
rakonti unu eldiron de germana jugistaro.
La edzino de iu advokato, ne sciante la
kaüzon de sia malsano, konsultis kuraciston,
amikigitan kun sia edzo. La kuracisto êe la
esplorado trovis en la vagino de ia sinjorino
viran prezervativon el gumo . Li forprenis gin
diskrete, ne dirante al la malsanulino, kio
estis la kauzo de sia mal ano kaj ordinis al
si nur fari kelkajn envaginajn lavetadojn,
certigante, ke tiam malaperos la malsano
spontane.
Post kelke da tempo la kuracisto, renkontinte Ja amikigitan actvokaton, rekomendis
al li, diskrete ridetante, ke li, uzinte prezervativon ee sia edzino, ne gin forgesu. La
advokato, rilate al sia edzino neniam uzinte
prezervativon, sciigis tiamaniere pri Ja adultado de s i kaj iniciatis la disigon de la edzeco .
Lau la !ego nun la disigita virino, konsiderate kiel sole kulpiginta, ne havis rajton postuli alimentojn de la estinta edzo. Pro tio
si akuzis la kuraciston laü § 826 de la civila
legolibro kaj la jugistaro decidis, ke la kuracisto §uldas anstataüigi al la sinjorino la alimentojn. êar la alimentoj estis dif111itajlau
la vivmaniero de la advolrnto, la kuracisto
pro sia serco nepripensita estas punita treege
por sia tuta vivo.
Priparolinda estus ankorau Ja stranga libereco de la kuracista arto en German ujo,
kiun eble alilandanoj entute ne povas kompreni nek kredi. Vere estas êe ni la kuracado
tute komuna metio kaj neniu kuracanto bezonas iun ajn pruvon de sia kapableco. Ne, kontraüe, êiu suisto au tajloro aü alia persono estas rajtigita kuracadi, kie kaj kiel ili
bontrovas.
Por tiuj èi personoj ne ehistas gis nun
puna lego en okazo, se ili malkasis sekre-
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tojn, akiritajn per ilia kuraca metio, ear la
paragrafo 300 de la puna !ego parolas nur
· pri kurac istoj kaj ,,kuracistoj" estas laii la
autoritata opinio de la plej famaj lego ciencistoj nur tiuj personoj, kiuj, plenu minte difi
nitajn ekzamenojn, ricevis de la registaro la
kuracistan aprobon.
~ature ankaii kontraii la neaproo1:aJ
person oj kuracistaj estas uzebla 'S :!6 de la

Fragmentoj

civila lego libro. se ili kaiizis ma lprofiton a
alia per mal.ka:') de la sekreto metia.
Lau mia oi::i."1ioen Germanuj o multfo;e
la kuracista sekre:o profesia ne sufiee es·as
gardata , ver'aj!le
ar la popolamaso ne d
nas gravan ,·aloron por tiu ei afero.

D-ro Kleider,
Aue, Saksujo.

al la vortaro

Propono
deEspe
rantanomigado
demalsmo
j.
Rima r k o 1. La nomo estas pleJ o:te
duvorta, maJpli ofte unuvorta aii tri vorta.
Rim a r k o 2. La nomigado sin ap '7'1
sur la ,,Anatomia vortaro kvarlingva" de Bo ·
chard.
Regul o 1. La nomo de la malsa na orga no eiam estas la unua vorto.
Reg u 1o 2. Por plifaciligi kaj preciz.2:.
la tradukon, mi proponas enkonduki la
ksojn: i t o = brulurno de la autaünomita orga no, ekz. Pleiirito, To nsilito k. t. p., o i 2.
= simila, oza = stato, karakteriz ita per a
autaüiranta vc,rto: kataro z a, nervo z a, Parazito z o, Tenio z o k. t. p., i f-(i-o) = produk:i
ion. E k z e m p 1o j:
La malsano j de l'busa kavo, de la lango
kaj de la salivaj glandoj.
1. Busito katar oza-stomat itis catarrhalis
2.
,, ulceroza
ulcerosa
3.
,,
aftoza
,,
aftosa
4.
,,
fungo za (Soor .
5 . Langito akuta (parenhima)
6.
,,
sulkoza = Glossit is dissecans
7.
,,
ihtiozoida = 'Psor iasis lingvae)
8. Lango nigra = . Ielano richia lingvae
9. V angito nekroza - . •orna
10. Parotito idiopata, epidemia
11.
duagrada , pusoza
.,
flegmon oza = Angin a Ludovici
12.
Malsanoj de l' mola palato, de la tonsiloj
kaj de l' nazofaringa ka,o.
1. Tonsilito kataroza Angina catarrhali s
2.
,,
lakunoza
,,
lacunaris
3.
,,
parenhima
~ pare nchymatosa
4.
,,
flegmonoz a .,
phlegmonosa
5.
,,
nekroza
necrot ica
6. Tonsila absceso
,,
trogrande co hronika
7.
8. Fa ringito hronika
Pharyngitis chronica
9. Nazofaringito
,,
10. Fari ngito seka ·

medicina.

11. Nazofaring ito ,?emofi a
12. Postfaringa a· e ·o

Malsanoj de . ez...,fago.
1. Itoj kaj ulcer ~ e : ezofago
2. Ezofaga dila:a :-o difuza)
3. Ezofagaj cfü·en ·.

o:

sten zo
ka nk- = ~arcinoma aesoph agi
ru pt .
nerrozo ·
lame
"
Malsanoj de l'
ako.
Stoma kito aku ta -.,a;;:ritis acuta
2.
hronika
chronica
",,
3.
flegmo .oza
phlegmonosa
-. Stomak a ulcero
• eus ventriçuli )
5.
kankr o
"
6.
senaci deco = Achy lia gastrica
ï.
,,
trosek retif· = Dysp epsia acida
,,
troa cideco = H2·perchlorhydria
9. Disp epsio nerv oza.
:\Iotoraj disordoj de ·· ~- mak o.
- omaka dilatacio
.:i.v:::a:a
nesuflee co ~ :·
mallevigo.
. lalsa noj de l' intesto.
b estito akuta (duodeaa. :. na, ilea)
hronika
3.
membranoza
a-kuta infan a
5.
.,
hro nika
6.
.. akint estito110Jeroida '- :era nost ras )
, . in:es...:tego
= :·se nteria
Le ·umit o kaj eirkaüceku m::
~ . . ;::e,dicito kaj eirkaiiape nd._··o
10. D_ .:iena ulcero traboran a
11. _ resëa uberkulozo
l '.:!.
sifilozo
13.
kankro
14. Rek.~ma
15. ~o .o:-?a

4. Ezofaga
5.
,,
6.
,,
,, aj
ï.
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17. Hemorojdoj
18. Int~sta stopo habituala
Intestaj malvastigoj kaj atrezioj.
19. Rekturna atrezio heredita
20. Tumoroj kaj strikturoj cikatraj
21. Intestaj obturacioj
22.
,,
enkarceracioj
23. Duodenajejuna hernio
24. Postperitonea
25. Intesta envolvo
26.
,,
englito
27.
"
kunpremo
28.
,,
lameco
29. Ileozo = Ileus .
La parazitozo.
1.
Teniozo
(Parasita estas)
a.
solia
Taenia solium
b.
saginata
saginata
",,
C.
nana
,, nana
d.
kukumeria
,, cucumerina
",,
a.
lumbrikoida
Ascaris lumbricoides
Oksiurozo.
3.
a.
vermikulara - Oxiuris ver"
micularis
4. Anhil-0stomozo
a.
duodenala . - Anchylostomum duodenale
5. Trihocefalozo.
a.
,,
dispara - Trichocephalus
dispar.

D-ro Fr. Uhlmann - Huttwill-Svisujo.
Rimarko. Lau supra metodo ellaboris la
autoro nomigadon de malsanoj kaj sendis sian
verkon al la Akademio Esperanta. Estas laudinda la laboremo de d-ro Uhlmann kaj lia
penado plirapidigi la kreadon de plena Esperanta vortaro medicina. Sed mi tre dubas, eu
nia vortaro Esperanta pavas esti redaktita !au
iu ajn homo g en a sis te m o, ear la terminologio medicina latina-greka disrnlvigadis
kaj disvolvigas ankorau nuntempe plejparte
sen, rigoroza sistemo filologia kaj gi farigis
dum longa serio de jarcentoj propraj o internacia de eiunaciaj kuracistoj, kiun forigi kaj
anstatawgi per alia internacia nomigado estas
jam tute neeble kaj ee tute sencele.
Esperanto ankau ne devas penadi korekti
esence tiun grandegan latina-grekan vortaron,
kiun respektas eiuj · kulturaj lingvoj naciaj.
Ni <levas, kiel esperantistoj, procedi tie ei simile, kiel procedis Francoj, Angloj, Germanoj
kaj ceteraj nacioj, al prenante la latina-grekan
termino logion kun eiuj giaj lingvistikaj nekorektajoj kaj nekonsekvencajoj kaj sangante
nur la flnigojn lau bezono ae nb lingvo.
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Kial ni nomigadus ekzemple ,,enteritis"
pure Esperante: intestito, se la vorto ,,enterito" estas tuj por eiuj komprenebla kaj respondos al la postuloj de Esperanta lingvo?
Kial formi novan vorton ,,stomakito", se ,,gastrito" por tiu sama signifo estas en tuta medicina monda uzata? Tio ei koncernas ankaü
la aliajn vortojn, esperantigitajn senbezone:
busito anstataü stomatito, langito ansta tau glo sito, ito anstatau inflamo k. t. p. Oni memoru,
ke la vortaro medicina latina-greka enhavas
eirkaü 30.000 da terminoj, kies ellerno estas
kaj restas necesa por eiuj adeptoj de medicino,
ear tiu ei terminaro grandega estas slosilo al
nemezurebla trezoro de la scienco medicina,
l{iun amasigis miljaroj. Flanke de tiu gran dega vortaro latina-greka starigi duan apartan
vortaron medicinan Esperantan estus laboro
malutila por Esperanto mem . Ni do akcept u
la tutan radikaron medicinan, kia gi jam nun
estas internacie konata kaj uzata, alfaru nur
la E"sperantajn finigojn kaj la problemo pri
Esperanta vortaro medicina estas plej bone
solvita.
La aütoro tendencas krei nomigadon lau
homogena sistemo. Por eiu organo li alprenas
nur unu nomon kaj de gi devenigas eiujn
kunmetitajn terminojn. Tio ei enportus en
vortaron medicinan grandan konfuzon kaj multajn strangajojn. La aütoro mem ne restis
fldela al sia sistemo, ear li akceptas la vorton:
,,hemorojdoj", kvankam Jau principo de homologio devus esti ,,sangofluoj ". Simile, kiel
tie eï, la vortaro medicina posedas multajn sinonimojn kaj estus eraro ilin forigi, ear tiam
oni devus faligi la tutan grandegan konstruon
de scienca vortaro medicina.
Sinonimoj estas en scienca vortaro ofte
necesaj, por precizigi la difinon. Tial, se ekzemple Ildistoj asertas, ke ilia vorto ,,parturar"
estas pli bona, ol Esperanta vorto ,,naski"
kaj aliflanke ripraeas, ke mi enkondukas senbezone la vorton ,,puerperino" , la kuracistoj
sendube min pravigos, ear kvankam fakaj
lingvistoj tion ei ne komprenas, tamen eiu
kuracisto scias, ke en medicino ni kuracistoj
precize diferencigas la signifon de ,,parturanti·
no" de la signifo de "puerperino" kaj ke la ,,parturintino" ne eiam estas ,,naskintino" . Do ni
nepre bezonas tie ei, kiel en multaj aliaj
kazoj, sinonimojn kaj ofte povas kontentigi
egale la Ildistojn , kiel iliajn kontrauulojn, alprenante diversajn radikojn.
La autoro uzas la Vorton ,,lameco" en
senco de ,,paralizo": ,,lameco ezofaga", ,,lameco in testa". En lingvo germana ,,lahrn" havas ambau signifojn, sed en aliaj lingvoj kaj
ankau en Esperanto oni diferencigas ambau
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signifojn per apart aj vortoj. En Esperant ;:, dankon de kuracis toj
,,lama " signifas nu r germ . ,,binkend" , sed ne 1 ta · seriozan penadon
.,paralizita" .
ta kon de Espera nta
D ro
Cetere la laboro de d ro Uhlm ann meritas

samid eanoj, ear gi atespor solvi la malfaciJan
vortaro medicina .
Stefan Mikolajski .

Revuo sc1enca.
A

mion nek trasegi la mandibulo n, kion postu la granda parto da aliaj metodoj kaj l<ioigas
R y dy g i e r An t. (j u □. ) Nova metodo la operacion pli dange ra.
êe 3 kazoj konvi nkig is la aütoro, ke lia
de la distranêo de faringo (foringotomio) por
atingi la tumorojn en gi formigintajn. (Lw. metodo po edas efektive g randajn utilojn .
Tyg . tek. 1908). Pro malfaci!ajoj de radikala
La metodo konsis tas el la sek vantaj opeforigo de la tumoroj , precipe malignaj, for- racieroj : Tranè o baüta sur malsana flanko
mig intaj en faringo, oni elpensis longan se· de la proceso ma tojda gis la stemo. Malrarion (Car gis 20) da diversaj mani eroj de ope- pida depreparado de gr andaj vazoj de malraciado, kio plej bone pruvas, ke neniu el ili supre. Plue dua, oblik,·e kuranta traneo hauta
respo ndas sufü;e al la bezono. La aütoro pri- de la meza linio gis la unua traneo, êirkaüe
skri bas novan, sian pro pran , mani eron , l<iu 3/ ~ cm. super la osto hiojda. Deprepa rado de
malfermas perfektan aliron al êiuj partoj de haütaj tra nêpecoj. Tratranèo de la muskoloj ,
la faringo tiel, ke la tumoro estas tute r.erte kiuj insercias sur la osto hiojda. ingarda peeltran êebla en sanaj limoj sub plej certa kon- netrad o profunden kaj malfermado de la fatrolo de l' oku lo. La m etodo havas tiun gr an- ringo . Sekve de tio êi Ja operacia kam po estas
dan preferon, ke gi kva zaü devigas la ope· tiom alirebla, ke oni povas eligi la tumoron
ratoron eligi ant aüe eiujn okupi tajn gland ojn. sen mal facilajo kaj sen pli g randa san gado.
Ne estas ankau necese fari anta üe traheoto - Post forigo de la neoplasm o sekv as ekzakta
kunk udrado de la muskoloj, sed la flankan
oblikvan vund on de la muskolo sterno-kleidomastojda oni ne kunk udras .
R yd yg ier Ant. Uun .) Pluaj spertoj

Hirur gi o.

pri kuracado de rinoskleromo per radioj de
~oentgen. (Gaz. tek. 1909). pertinte sur proporcie tre nombra mate rialo klinika ( 14 kazoj), ke la rezultatoj post surlumigado perla
rad ioJ X estas bonaj kaj eê al daüra resa ni·
go povas konduki, se la malsanu lo ne rom ·
pa_ anta utempe la kuracado n, la aütoro kon·
ila pli ofte apliki tiun ei kurac&don, kiun li
ekproponis j am en jaro 1902, tiom pli ke ne
ekzi ta alia metodo, kiu efektivig us radika lan re anigon.
Tlj in. lnflamo de mediastino posta

pro obstruo de ezofago per korpo aliena.
( Vrae . Ga:. 190 11-ro 51.) La auto ro priskribas unu tian kazo n kie granda viandpeco
obstruis ezofagon en loko de gia largigo,
deveninta pro &ia cikatra aliformigo. Li alskriba la de,·enon de tiu êi cikatro al sifiliso,
kies signoj estas trovitaj êe ai:itopsio.
D-r o S obolev.
• -. A. Bo go raz. Pri fremdaj korpoj de
la spirvojoj kaj pri la primaria tra Îlea su •
turo . (Hirurgio , Moskvo 1908 n-ro 144). Ba•
zante sur la literaturaj donitajoj kaj sur d1,1
obs erva}oj de la · hos pitala h irurgia kliniko de
Tom sk i univers. (prof. T iÎlov), B. konkludas,
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to, krom tio la koncerna parto de la maldika
intesto transtordjgis je 360 gradoj. Tuta tiu
ei enkarcerita kaj transtordiginta bulo de intestoj estis ankau surpremita per longa piedeto de la lieno, translokiginta en la dekstran
duonon de la abdomeno. La intestoj estis
ordigitaj, la lieno forigita, la malsanulino' resanigis . L. sufiôe detale rakontas la patogenezon de la movebla lieno kaj de la deveno
de giaj sangaj kistoj.
Kriptorhismokaj gia
N. V. Kopilov.
kuracado. (Hiru ,rgio, Moskvo 1908 n-ro 144).
K. komunikas 1-1-observitajn de li kazojn de
la kriptorhismo. Preskau êe eiuj tiuj-ei malsanuloj la kriptorhismo estis akompanata de
ia alia malsanigo. Plej ofte estis observata
ingvena hernio (10 fojojn); en du kazoj estis
hidropso de la testikulo kaj de la sperma fu ·
nikulo ; en unu kazo sur la testikulo estis
kistojda tumoro; nur unu kazo estis sen komplikajoj. K. opinias, ke eiuj kazoj de la kriptorhismo, tiel komplikitaj, kiel nekomplikitaj,
devas esti operaciataj , far ee la nekompliki
ta kriptorhismo kauzas gravajn maloportunecojn por la malsanulo, el kiuj sur unua loko
oni <levas meti la dolorojn. La operacio kutime konsistas el la malsuprenigado de la
testikulo kaj gia firmigad0 sur la fundo de
la skroto ; tiu ei procedo postulas esti pli perfektigita, ear kutime la testikulo denove plimalpli suprenigas. En la lrnzoj, kiam la testikuto ku§as profunde en la ingvena kanalo,
estos pli bone nur suturi la ingvenan interspacon.
K e 11y. Nazo-antrapolipo. (Lancet [Londono] 9-an de janttaro 1909). Tiu ei speco de
polipo, ofte nomata nazofaringa, au hoana polipo, estas ordinare unuopa kaj ofte elsta ras en la kavon nazo·faringan. Gia antra deveno estas elpruvita cte· prof. Killian. Dum la
tri lastaj jaroj Kelly havis 15 kazojn de tiu
ei speco. Ce 11 el ili la antro estas malfermita
kaj la kunrilato de la interna gia membrano
kaj la tumoro estas elmontrita. êe ceteraj
4 kazoj la kondiôoj estis tiaj, ke ili metis
transtordita piedeto kaj invaginacio de intes- preskau el<Ster dubo la antran devenon de la
toj. (H.irurgio, Moskvo 1908 n-ro 144). L. polipo. Inter la 11 kazoj, en kiuj la antro
èe lolcala anesteziigo estas malfermita tra la
priskribas la kazon de interna inkarceracio
kaj de invaginacio de maldikaj intestoj, kio kanina foveo, trovigis interne granda cisto,
okupanta la tutan kavon, ee 7 kazoj, la inestis akompanata de gangrenigo de la mo
vebla lieno sur transtordita piedeto. La mal- terna membrano estis polipojda ee 2 kazoj,
sanulino, 38-jara, enigis malsanulejon en tre entute dikigita ee '.:! kazoj. êe 10 el la
kazoj estis unu granda malfermo aldona
malbona stato pro ileuso kun eiuj karakterizaj
(ostium accessoriu1n), dum te la dekunua
simptomoj : doloroj en abdomeno, defekajaj
vomoj, mallakso k. t. p. êe la operacio mon- kazo trovigis 2 malfermoj aldonaj, disigitaj
trigis, ke en mesentero de la maldilrn intesto per maldika fibra funiklo.
ekzistis videble denaska truo, tra kiu traigis
La kuraco konsistis en forigo de la cisto
kaj enkarcerigis la anco de la rnaldika intes- lcaj de la polipo, ee la lasta per metalfadeno,

ke lau la sperto la vundoj de la traheo eesas
iom post iom esti opiniataj dangeraj kaj nuntempe ili povas esti kuracataj, kiel eiaj aliaj,
per senpera suturado certe en tiuj kazoj, kie
la traheotomia vundo ne estas necesa. Tion
ei orii povas diri pri la puraj kazoj, kie la
fremda korpo ankorau ne faris grandajn gangojn en la spirvojoj. Pri la nezorgitaj kazoj,
en kiuj -:mi povas anRau fermi la vundon de
la spirvojoj hermetike, estas necesaj pluaj
observadoj. La traheon oni devas suturi ne
trapikante gin traen, por ne enporti infekcion en la vundon de interne. Enla plej malfacilaj kazoj estas pli bone lasi la hautan vundon malfermita, por havi en la e>kazo de la
neceseco rapidan aliron al la traheo kaj precipe estas necese en ôiuj senescepte kazoj
lasi la malsanulon unuajn 2-3 tagojn sub
severa observado.
He ring. Kuracadode laringtuberkulozo
(Vrae. Gaz. 1908, n-roj 49, 501. La autoro
estas fervora pledanto de radikala Îlirurgia
kuracado de laringtuberkulozo kaj gin propagandas de 1880 j. dum internaciaj kongresoj
kaj en literaturo ; la kontrauuloj de tiu ei
metodo, !au lia opinio, estas au teoretikuloj,
au ne posedantaj la tehnikan arton de la
metodo; en sia grandega 20-jara praktikado
li atingis 20¾ da perfekta s&nigo.
D -ro Sobolev.
Bura k. Al la demando pri frua d]agnozo kaj kuracado de laringkankro Vrae.
Gaz. 1908, n-ro 49, 50). La autoro, difinante
la simptomaron de laringkankro, montras, ke
la mikroskopo ne eiam donas kredindan diagnozon ee en manoj de plej grandaj spertuloj;
tial la diagnozo de tiu ei malsano estas decidenda nur per tuta aro de subjektivaj kaj
objektivaj si[îlptomoj. Pri la kuracado de la•
ringkankro la aütoro kolektis grandan literaturon kaj lau gia analizo kaj propra sperto
preferas radikalan hirurgian metodon (tutan
au partan eltraneon de laringo).
D-ro Sobolev.
V. I. Led o ms k i. Movebla lieno kun
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hepato, peritonitoj, osteomjelitoj k. c.; cititaj
3 historioj de malsani goj, (~ pusaj peritonitoj
kaj 1 apendicito kaj tuberkulozo) estas tre
konvinka j .
D-ro Sobolev.
W . Ro b in. La sangvomo êe la tabeto
dorsala. La angaj vomoj ee tabetikuloj apartenas al plej maloftaj simptomoj. En la tutmonda literaturo ekzistas nur 5 tiaj kazoj.
Interna medicino.
(Vulpian
harc ot, Raymond, Goldflam, V•l.
St e fan o Ru d z k i (Kulparkov apud Robin). T amen la kono de tiu-ei simptomo
Lw6w). Empiemopulsanta(Pr zeglqd lekarski estas tre grava por la klinicisto, êar oni ofte
1909, n-roj 3-5). La autoro, bazante sur ka· diagnozis en tia okazo rondan ulceron de la
zo, observita de si kaj sur la koncerna litera- stomako, sendependan de la tabes dors. Katuro de tiu ei proceso faras la jenajn kon- rakteriza signo estas , ke 2-3 tagojn post la
kludojn: 1. Pulsan taj empiemoj de la pleuro fluegaj san grnmoj la malsanuloj estas tute
apartenas al grandaj klinikaj malofta}oj. 2. La sanaj stom ake. èion povas mangi sendolore,
eksudato en tiaj kazoj estas pusa kaj mal- eè la plej malfacilajn nutra}ojn kaj sentas sin
dekstra. Esceptoj estas treege maloftaj. 3. La entute tre bone. La aütoro detale priskribas
plej ofta formo de- la pulsanta pleura empie- sian kazon, koncernantan 37-jaran viron; la
mo estas ekstera tubero (empyema necessisangv.omoj konsi ris el nigra fluido, tre simila
tatis s. perforans ). 4. pite la opinio de pli- al kafo, ne enhaYi mangorestajojn, la reakcio
multaj - aütoroj, la abundeco de la pleura estis acida, HCI mankis, generala acideco estis
eksudato ne estas necesa kondiêo por farigo -t5, ligita HCl = 25 , acido lakta mankis, pepde pulsanta empiemo, êar la pulsado povas sino = 60 ¾ ([au Hammerschlag), esploro
ankau okazi êe limigita ensakigita eksudato . mikroskopia mont ris multajn eritrocitojn.
5. Al la priskribitaj gis nun etiologiaj faktoT r eu pe 1 Frankfurto s. M.). Kuracado
roj, provokantaj pulsantajn empiemojn, oni
devas aligi rompon de la ripo. 6 . La patoge- de bronha astmo. (Deutsche medicin . Wo-ro 53). La bronha astmo
nezo de la pulsanta pleura empiemo gis nun chenschr. 1908 >1
estas
psihon
eurozo.
postulanta psihan kaj multne estas fiksita; sed al la plej gravaj kondiflankan
spe
cialan
kuracadon.
La narkotikoj
eoj sajnas aparteni granda streêo de la pusa
morfino,
h
loralhidrato,
incensaj kaj
(atropino,
eksudato en la maldekstra pleura kavo kun
senpera premo sur la koron kaj g ia tran ssovigo inhalacia) rimedoj en akuta atako estas ofte
ed <levas esti uzataj eiam nur
dekstren. 7. Ce la diferencal a diag nozado de neevitebl aj
kiel
necese
go
.
E n akuta atako kaj precipe
la pulsanta pleura empiemo oni devas ekskluzi
antlurismon de la aorte kaj pulsantajn absce- por kontr aiibatali la astman dispozicion pleje
sojn de la torako. . La kuracado de la pul- valoras psiha disciplinigo kaj sistema ekzerca
terapi o. pira g imnastiko, bidro- kaj pneiimosanta pleur.a empiem o estas operacia.
terapio
, kiel an kaii longedaura restado en tauD-1·0 Fels.
ga klimat o (maro. altaj montoj) estas la plej
Jan o vs k ij. Kardiografio (ll ra ê. Gaz . gravaj tera piaj rimedoj. Svitkuracadoj (ardlu1908, n-ro 50). êe u·nu kazo de malsano de maj banoj) kaj la ofte sukcesanta jodterapio
Adams-Stokes, kie pro troadip ozeco de la malsa- laugas precipe por kuraci la astman kat~on
nulo la aütoro ne povis depreni kardiogramon
kaj la ofte pli obstinan eksudativan bronhio ·
per ordinara maniero, li ricevis ezofogan kar· Jiton. La kuracado de bronha astmo cela de
diogramon lau Minkovskij kaj Raütenberg.
komenco forigi la nervozan astman dispoziMontrinte la gravecon de kardiogramoj en cion kaj prezentas por la kuracisto dankindan,
kelkaj malsanoj, kies diagnozo estas difinebla sed neniel facilan taskon. Gia feliêa solrn
nur per gi, la aütoro detale konsideras la postulas de li ampleksan scion kaj pornn,
simptomon .,bradikardio " kaj klasifikas gin flrman volon kaj grandan paciencon.
laii gia deveno.
D- r o Sobolev.
D-ro Fels.
A. Sv o e Îl.o t o v. Diagnoza valoro dë
B 1 u mental
(Berlino). Novaj esploroj
peptonreakcio(Vraeebn. Gaz. 1908 n-roj 49, pri melita diabeto. (Deutsche medic. Wo50). La au.tore rekomendas faradi la pepton- chensch. 1908, n-ro 43). êe etiologio de mereakcion lau la maniero de Hofmeister en lita diabeto la nerva sistemo havas nur signiêiuj kazoj, kie estas suspektata êeesto de fon de centra organo, kiu reguligas la sanpusprocesoj,
precipe en intemaj organoj ; gon de materioj, sekve ankau la ~angon de
li uzas gin êiam por diferencala diagnozo de sukero. La nervaj fadenoj, perantaj en tiu ei
pusaj kaj kataraj apendicitoj, abscesoj de reguligo, kuras tra la medulo oblongata, ki~

plue en pli au malpli granda deskrapado de
la interna membrano de la antro.
La aütoro konkludas laü siaj observoj,
ke nazo-faringa au hoana polipo havas originon
en antro kaj ke granda malfermo inter nazo kaj
D-ro Cr esswell Baber.
antro estas esenca.

-----------------
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estas ja incita centro por sukerproduktado. La
nervaj incitoj, kurantaj tra medulo oblongata al
hepato kaj al aliaj organoj, ludantaj rolon en
sukera sango, povas malhelpi ilian funkcion
kaj tiamaniere kaüzi sukerurinon (glikoz urion).
En tia maniero oni devas klarigi la glikozurion ee venenigoj per CO, striÎmino kaj adrenalino. Sed tiuj incitoj estas nur pasantaj
kaj preskaü neniam kaüzas daüreman gliko zurion. La hepato nur tiom Judas rolon en la sukerproduktado, kiom malhelpo en la farado kaj
ligado de glikoge no kaüzas glilrnzurion. Tamen
la incitoj por tiuj malhelpoj ne kusas en la
hepato mem, sed en aliaj organoj, kiel en la
nerva sistemo kaj pankreaso, de kie ili per
la nervoj venas al hepato. Ekmalsanigo de
la hepato ee diabeto mehta ne estas primaria,
sed sekundaria. La centrojn de la Cefa parto
de sukerurino oni devas serei en pankreaso.
Al Valen prosperis ricevi el pankreaso substancon, akcelantan la alkoholan fermentadon,
li do jugas, ke ei tiu substanco, kiel katalizatoro, influas la sukeran disfalon. En manko
de tiu substanco, kiu per fermentado sekvigas la proceson de sulœrdisfalo, oni devas
serei versimilan kaüzon de sukerurino. Ankaü
al la muskoloj apartenas grava rolo en la
farigo de diabeto melita; ili estas la eefa brulejo de la sukero. Se la muskoloj ekmalsanigas kaj pro tio la brulproceso de sukero
malhelpigas, povas sekvi trosatigo de l'sango
de sukero kaj glikozurio ee en Atiuj lrnzoj, en
kiuj la pankreaso estas sana. Ce melitaj diabetuloj la sukero farigas el karbohidratoj
kaj albumeno.
La eefa fonto de l'sulœrproduktado el albumeno estas la aminacidoj.
La produktado de sukero el grasoj ankoraü
ne estas pruvita. La acetonko rpoj farigas ne
nur el graso, sed ankaü el albumeno.

D-ro Fels.
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kaj horoj por reümatismo kaJ n~rvaj suferoj
kun bone 6 a sukceso .
Lem o in e (Parizo). Unu kazo de fila-

riozo, kuracita per atoksilo. (Bulletin médical 27 jan. 1909). La malsanulo. kiu prezentis du ingvenajn tumorojn, havis en sia sango
embriojn de filario. De la 1-a gis 20 -a de
junio li ricevis 12 subhaütajn injektojn de
atoksilo po 0·25 gm . Ciufoje. La 19-an de
junio oni konsta tas plu neniun embrion
La
20-an de junio la tumuroj estas eltiritaj. Ili
konsistas el amasoj de limfaj kanaloj, en kiuj
la mikroskopa esplorado vidigas neniun embrion. La 8-an de julio. post eltrovo de unu
embrio en la sangn, L. komencas novan ku •
racadon per subh aütaj injektoj po 0·30 gm.
eiutage gis la 10-a de aügusto. Tiam la mi•
kroskopa elserCado ne niontris plu parazitojn
'kaj la malsanulo estas rigardata kiel resa·
D-ro L. J.
nigita.
Le} ne v. Unu kazo de aktinomikozo
(Vrae. Gaz. 1908, n -ro 49), similiginta dum
vivo apendiciton. La aüto ro analizas literaturon
pri ei tiu demando, starigas klasifikon laü
periodoj de la malsano kaj gian simptomaron.

D-ro Sobolev.
Kelkajkazoj de postmorta
diagnozo de Îtolero sen sekco. (Vrae. Oaz.
1908, n ro 51). La aütoro proponas, se ial
Kladnickij.

oni ne povas fari plenan obdukcion, preni
materialon por sereado de holeraj vibrionoj
kaj por inokulado el intestoj de la mortinto
per trapiko tra ventraj kovrajoj. En eiuj
lcazoj de holero Ji ricevadis la lrnlturon
(iafoje puran) de vibrionoj.

D -ro Sobolev.
rvIa r g u I i es ka j De m b s ka j a . Bakteriaj esplorado.ide Îtolermalsanulojdum nuna
epidemio. (Vrae. Gaz. 1908, n-ro 51). La

aütoroj faris 229 mikroskopajn esplorojn kaj en
E. Roth sch u h (Aachen). Memkuraca- 80¾ el ili trovis kune kun vibrionoj de Kocp
do de central-amerikaj Indianoj êe reuma- pli malpli grandan kvanton da spiriloj de
tismaj malsanoj. ( Wien. Med. Presse i907, Escherich; kombininte klinikan trakuron de
n-ro 47).
la malsano kun mikroskopa vidajo, ili konkluEn la eirkaüa}o de Managuo, eefurbo de das, ke eeesto de granda k'Vanto da spiriloj
la respubliko Nikaragua, trovigas multe da de Escherich, same da aliaj mikroorganismoJ,
mineralaj fontoj, alkalaj kaj slimaj lagoj, kar- en elrnkrementoj de holermalsanuloj permesas
bonacidaj au natroblorataj akvoj kaj sulfuraj
starigi pli bonan prognozon.
termoj; preskaü ekskluzive la lastajn uzas la
D-ro Sobolev.
logantaro por sanigi de siaj reümatism aj aü
Aufrecht
kaj Simon
(Berlino ). Pri
reumatismojdaj suferoj. Ili uzas la banon en outra valoro kaj asimiligado de krudaj kaj
kuvoj el ligno, longigas gin dum multe da molekuiritaj kokinaj ovoj. (Deutsche 111edic.
horoj kaj agrabligas gin interparolante kaj
-ro 53). El eksperimenWochenschr. 1908, 1,1
mangante; la dieto estas preskaü pure vege- toj de la aütoroj sekvas por la praktika nutara, riea je albumeno.
trado, ke molekuiritaj kaj krudaj ovoj, kiel
La aütoro aplikadas jam de kelkaj jaroj

en la Ahenaj sulfuraj termoj banojn de kel-

parto de rniksita nutrado, posedas pli altan
nutran valoron, ol viando . Sed la forta tro ' a-
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tado de ktµdaj ovoj, disvastigita ee multaj
laikoj kaj iaj kuracistoj, ne trovas en la f1ziologia eksperimento sufiean pruvon. Konsidernnte bonan digesteblecon, altan nutran valoron kaj bonegan asi niligebleconJ oni devas
konsenti, ke la ovoj, precipe la molekuiritaj
kaj krudaj, meritas ampleksan uzadon ne
nur en la nutrado de malsanuloj, sed ankau
en la vera nutrado de la popolo.

La aütoro priskribas du novajn kazojn. La
unua koncemas virinon ..J.Ojaran, êe kiu klinike kaj sur la sekca tablo eslis diagnozita
inflamo de la valvuloj semilunaraj de l'aorte .
Gonoreon oni ne ekkonis. Esplorado bakteriologia de la hiperp laziajoj survalvulaj vidigis la diplokokojn de Neisser. ur la parieto
de l'aorto disvolvigis ankaü inflamo, kaüzita
de gonokokoj.
Gi estas la unua publikigita
D-ro Fels
kazo de la endaortito gonokoka.
En la dua kazo oni ankau ne ekkonis
André-Thomas
. La pensa anoreksio.
la infekton gonokokan, anstataue klini.ke lrnj
(La Clinique 1909, n-YO 3).
anatomi ·! estas diagnozita endolrnrdito ulceroza.
La pensa anoreksio estas konsekvenco
La sangoj en koro kaj en aliaj organoj,
de psiha malordo. sen organa malsano. Gin
sekvas malpliigado, poste forjetado de la nu- akompanantaj la endokarditon gonokokan,
traja porcio, malgrast go, malsatego kun kom- estas la samaj, lüel êe inflamoj de la valvuplikajoj (precipe tuberkulozo). Oni gin trovas loj sur la bazo de piemio.
Fine la aütoro prezentas tabelo n, lrnnme1. ee hipohondriuloj, melankoliuloj, persekutantan êiujn, gis nun publikigitajn, kazojn de
tatuloj 2. êe neurasteniu loj 3. êe histeriuloj
(pliofte ee virinoj) ..J.. ee junulinoj je la mo- la endokardito gonokoka.
mento de pubereco 5. ée malfortikuloj 6. ee
E . Roth s c bu h (Aachen. Aix-la-Cha fobiuloj. Generale la diagnozo estas facila. La pelle). Sifiliso en Centrala Ameriko. (Arcli.
terapio konsistas el absoluta soligado ekster f. Schijfs- it. Trop. Hyg. 1908, XII).
la familio, kiu posedas neniun influon sur tiaj
Detale prezentinte la klinikajn kaj etnoindividuoj, laügrada reprenigo de la nutrado
graflaJn kondiêojn, la aiitoro jene konkludas.
(lakto au ordinara nutra}o), komprenigante al
1. Ôuj modernaj esploroj ïersajnigas
la malsanu lo, ke oni ne cedos kaj lin obser- Centralan-Amerikon kiel originejon de la sivigan te (regule êiuoktage lin pesi). Atenti, flliso
ordinaciante neniun dieton aü medikamenton,
2. En Centrala-Ameriko la kulturaj grukiu povus kredigi al la paciento, ke li sufe · poj de Norda kaj Suda-Ameriko, kiuj cetere
ras organan malsanon . Uzi la psihoterapion.
estas plene disigitaj, interfrotigis lrnn si reNenia hidroterapio, kiu lacigas la malsanulon
ciproke kaj kun certaj, ankorau pruveblaj,
kaj malplialtigas lian pezon. e la malsanulo
prapopoloj, tiel ke tie êi la infektaj malsanoj
obstinas ne mang ,i, oni sin turnas al la per- facile diskomunikigis.
forta englutigo per tuuo. La resanigon oni
3. En Centrala-Ameriko la raso kaiikaza
devas opinii kiel finita kiam la malsanulo
partoprenis malmulte en la kunformigo de la
reakiris sian normalan pezon kaj kiam la fo- logantaro; sur la kontinenlo superas Indianoj
restantaj menstruajoj ree okazas.
kaj iliaj idoj, la mestizoj ; sur la insuloj kaj
R. Badert.
en la havenoj de la Kariba 1Iaro la generala
ama so konsistas el regroj kaj Negridoj.
..J..Centrala Ameriko prezentas sekve la
Malsanoj veneraj.
plej belan kampon por la studo de la origiatilo,·
kaj Izabolinskij
. Esplo- naj malsanoj de la ind ia raso.
rado pri reakcio de Wasserman-Neisser5. Precizaj observoj klinikaj, f 1ritaj en
Bruckêe s.ifiliso. (Vrne. Gaz. 1908, n-ro 51). la landqj de Panama, Kosta Riko, Î\ 1karaguo .
Lau 200 propraj esploroj la aiitoroj konklu - Honduras, Salvador. Guatemalo knj
uda
das, ke la reakci,o de \Vas serman-. eisser;:vieksiklando, donas kiel rezultaton, ke la forBruck .havas granctegiu vab ron par diag nozo ! moj sifilisaj estas gravaj êic, ltie la blankaj
de sifiliso; gi ne esta· spc -:ilika sed la jesa
kaj la Negroj kunmetas la êefamason de la
rezultato montras, ke la subjàto l:avas au havis logantaro, kontr aiie ili estas malgravaj, kie
antaue sifilison.
D -ro Sobolev.
la lndianoj nombre superas.
W t;:gr z y no w ski. Du kazoj de endo6. Ju pli multe da sango indiana, des
kardito gonokoka. (Tygodn ih lekarski 7903, pli milda la siflliso.
n-roj 47- -18). La kazoj de endokardi to sur
7. Ankau la klinikaj observoj piedas por
bazo de gonokokoj apartenas al tre maloftaj. la amerika origino de la sitiliso.
De la jaro 1893, kiam la gonokbkoj estis I
E. Roth s chu h (Aachen. Aix-l a -Cbaelmontritaj en hiperp laziajoj surrnlvulaj, la pelle). Familia sifiliso en Centrala Ameriko.
nombro de publikigitaj kazoj atingis gis 48. 1 (Berl. Kl, Woch. 1908 u-ro 30),
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la tago, neregula dormo kaj timemo dum la
nokto. La kuracado devas konsisti en malpliigo de la nutrado entute, precipe en refokto
de albumeno kaj ofte de grasoj, male en pliigo de karbohidratoj kaj eiulrnze en forta pligrandigo de alkaloj kaj celulozo per apliko
de plenaj kvantoj da legomoj, salato kaj fruk•
toj en diversaj formoj. Precipe akcentas Siegert, ke ovoi, kiel superflua, sentaüga kaj
karega nutrajo povas entute forresti kaj estas
nur permesataj kiel nesesa aligajo de la mangajoj . Viandon kaj fison oni permesu de la
tria jaro unu fojon en la tago en malgranda
kvanto. Selaj fruktoj, kakao kaj t:okolado
estas malnecesaj. La lakton oni povas anstatauigi per supoj el avena grio, bordeaj grioj
poste per farunaj supoj kaj por redukti la
kvanton da Iakto oni donu gin nur duonmikmalsano de stomako, simulanta kankron. sita kun ml¼lforta kafo, malta kafo kaj a,ro·
maj teoj, kiel tiliaj floroj, kamomilo k . t. p.
(Medycyna i Kronika lek. 1908 ). 53 -jara
lrnn malgranda aldono de sukero. Ce
"" mal·
oficiro suferis de 8 monatoj pro stomakdoloroj, nauzoj, vomoj kaj forte malgrasigis. Ciuj lakso oni donu anstatau biskvitoj, bulkoj kaj
subtila bakajo panon el dikmuelita faruno (de
uzitaj rimedoj restis tute senefikaj. Kvankam
ee la esploro oni ne trovis tumoron de la Graham, Simon, Steinmetz k. s.) kaj krom
butero multan marmeladon,
stomako, tamen tre spertaj kuracistoj diagnoD-ro Fels.
zis kankron de tiu ei organo. (La malsanulo
ricevis sifHisan infekton antau 16 jaroj, sed
neniaj el{steraj simptomoj estis videblaj). La
Epidemiologio.
paciento estis tiel malforta, ke li devis kusi
en lito; la kaÎleksio konstante progresadis.
BI in s t o k. Al la statistiko de Pete.r?-.li donis al la malsanulo nat rium jodatum;
burga Îtolerepidemioen 1908. ( Vrae. Gaz
post ke lkaj boteletoj la stato komencis pltbo- 1g08, ;z-ro 5l). La aütoro tiel pentras sanitanigi, la paciento perdis la dolorojn, komenc is rajn kondiéojn de Peterburgo: ,,en urbo, kie
rnangi, levig·is el la lito ; iom post iom êiuj la logantaro ricevas proprajn dissolvitajn
stomakaj simptomoj malaperis kaj la malsa·
ekskrementojn,
kiel trinkakvon, kaj kie eknulo tute resanigis. Li baldau gajnis 11 fun- trinki glason da nebolita akvo estas ago de
tojn, grasigis kaj vivas gis mm. La kazo kuraga frenezo a ü plena malklereco, kie
montras olrnlvideble, kian signifon por diag- domoj de la logantaro staras sur seninternozo de la stomakaj malsanoj povas havi en maRkaj malpurajejoj, l,ie eirkaue sesono da
dubaj kazoj jodo kaj generale la antisifilisa
logantaro vivaêas en terurigaj logejaj kondiêoj,
terapio.
kie objektoj de unua neceseco estas monstre
karaj, sed la vivbatalo streee malfacila ktp,,
Pediatrio.
eu la apero de la epidemio kaj gia abunda
Sie g e r t. Pri maltauga nutrado de in- ekflorado povas iun mirigi ? " La epidemio de
fanoj. (Miinc!ien. 1111,edic.Wochenschr. 1908, septembro gis novembro donis 7990 malsa·n-ro 38) . La autoro nomas maltauga tian nulojn kaj 3444 mortintojn kaj gis nun an·
nutrn.don, kie mankas tute au malsufiêas le- korau ne finigis, donante dekojn da malsanigomoj kaj frul{toj, dume albumeno kaj ofte goj êiun tagon. La autoro arigis materialon
ankau grasoj atingas 3, 4 ee 5 gm. por ki- !au ago, laü kondifoj de logejo, stato kaj
sociala pozicio de malsanuloj kaj mortintoj.
logramo kaj tago . La sekvoj de tia nutrado
D ro Sobolev.
estas: maJbona aspekto, ofte flava baütkoloro

R., kiu ekzercadis dum multe da jaroj
,astan laboron praktikan kaj sciencan en Cen ·
trala Amerilrn, priparolas la eksterordinaran
disvastigon de la sifiliso en tiu regiono kaj
samtempe la tre mildan trakuron de gi. Li
prenas senelekte unu tagon de s ia kuracista
praktiko kaj konstatas, ke el la 1-1-.kazoj,
kiujn li traktis tiun tagon, nur unu estis kuracat a pro lueso aktiv a , dum êiuj aliaj .kazoj
de Ja komuna klientaro, trakt ataj pro la plej
diversaj suferoj, vidigis klarajn postsignoj n
de infekto siÎllisa au en propra estinteco de
la pacientoj au ee iliaj parencoj plej proksirnaj. Ankau reinfektoj ok a zis ne ma lofte. êio
êi pruvas la mildecon de la malsa rio, kiu en
Centrala Ameriko enkomune es tas riga rdat a
kiel negrava.
W. Robin (Varsovio). Kazo de sifilisa

kaj anemio, obstina mallakso kaj kompare
kun la bona nutrigo malproporcia disvolvo de
la korpaj kaj mensaj fortoj. Kvankam malestas Iimfatia diatezo, tamen rioetigas ofte
haütaj malsanigoj, anginoj, bronhitoj kaj infektaj malsanoj krom tio pli granda nervo zeco, vidiganta kiel senêesa maltrankvilo dum

B I u m en ta 1. La Moskvaj ~olerepidemioj antaue kaj nuntempe.(Vraê. Gaz 1908,

n-ro 5 l). Kie l ma lajo de Peterburgo staras
Moskvo, ricerinta en l '92 jaro bonegan
akvokondukon por 1 1i2 milionoj kaj en 1900
jaro ankoraü por 4 milionoj da siteloj êiutage.
Dan!,' al tio ant11üaj teruraJoj de holerepide,
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mioj (en 1848 jaro - 59.000 malsan., en
1871 jam - 23.900 m.) foriris por eterne.
Nuna holerepidemio donis en Iv,:oskvo, lokita
en centro de Rusujo kaj eirkaüita de holero
eiufla11:ke, nur 15 malsanigojn, alport1tajn el
aliaj lokoj . La autoro notas ankaü malmultigon
de la tifo abdominala kaj f t i z o post konstruado de la akvokonduko.

D-ro S obolev.

Medicino eksperimen tala.
Genio Yukawa.
lnfluo deadrenalino
sur la stomakan sukon. (Archiv. f Ver•
daungskr. Vol. 14. 1908).
Langley pruvis, ke adrenalino ekscitas
la salivajn kaj larmajn glandojn ; Ehrmann
kaj Benedicenti montris, ke adrenalino ekscitas la funkcion de pankreaso . La autoro
esploris la intluon de adrenalino sur la stomakajn g)andojn . Li faris entute 210 esplo·
rojn de stomaka suko ee 70 sanaj kaj malsanaj personoj. La rezultatoj de la esploroj
estis jenaj: ee sanaj personoj adrenalino
e k s citas
la stomakajn glandojn, t. e. elvokas la pligrandigon de la kvanto de HCl. êe
personoj kun libera HCl post la . prpva matenmango okazis la sama rezultato, sed ee la
personoj, ee kiuj oni konstatis plenan man·
kon de libera HCl post la prova matenmango, adrenalino restis s en e fi k a. La saman
rezultato _n donis la eksperirnentoj, kiujn la
autoro faris sur hundoj, operitaj Jau la metodo de Pawlow kaj la ensprucigado de adreralino en la hundajn vejnojn.

D-ro W . Robin.

C. priskribas procedon por kalkuli la
koagulemecon de sango ,,in vitro" : Oni mik sas kelkajn gutojn da sango kun solva3oj de
kalcia oksalato en akvo je
1
400,

1
600, .

1
800,

1
1200,

1
1500,

1800.

La mil<SaJon oni konservas en mallargaj
tubetoj. Unu horon pliposte oni rigardas, eu
la koagulado farigis kaj kiu estas la kvanto
da oksalato, kiu gin malhelpas. Lau la rezul·
tato ricevita oni pavas antaüvidi jen hemora·
giojn, jen trombozojn aü emboliojn kaj, laükaze, ordinacii kalcian kloridon au citran acidon.
Du aü tri gutoj da sango sufü~as por
ekzameno.
Koncernante la kalcian kloridon, la taga
dozo ne de-vos superi 4-6 gramojn en granda kvanto da akvo; koncernante la citran
acidon, gi ne superos 12-18 gm.
La efiko aperas post 2-3 tagoj; gi daüras la saman tempon.
D-ro L. J.

Medicino militara.
Bu r maki n. Al la demando pri transveturigadode la grave vunditoj en militsanitaraj vagonaroj (Vrae. Gaz. 1908, n·ro 49,

50). Bazan~e sur propra sperto dum lasta
rusa-japana milito, la aütoro diras, ke la transveturigo en plej oportune adaptitaj vagonaroj
tro malbonigadis prognozon al la ventrovunditoj, dum la konservativa kuracado de ili,
se oni lasis ilin sen transveturigo en lokaj
hospitaloj, donadis preskaü eiam bonajn rezultatojn.
D-ro Sobolev.
Haro 1d D. Corbusier
. Malutilajefi-

Chantemesse
(Parizo). Koagulemeco koj de sunradioj kaj de varmegeco. (The
kaj malkoagulemecode sango en la vejnoj. Milit. Surgeon 1908). La granda kontraüeco
Profilaktiko de Hebito kaj embolio. (Acad é- de opinioj pri esenco de la efiko de sunra-

mie de médecine. Kunsido de 12 jan. 1909).
Multaj junaj virinoj mortas pro embolio post
akusado aü operacio de utera f1bromo.
êe tiuj virinoj la sanga koagulebleco
estas pligrandigita. Tiu eco estas ofta kaüzo
de trombo kaj, sekve, de morto pro embolio.
Kelkaj hemiaj substancoj sang as la sangan koaguléblecon: la kalcia klorido gin pli·
grandigas, kontraüe, la citra acido gin plimalgrandigas. Konsekvence, per donado de
citra acido oni povas malaperigi la trombon
kaj gin kuraci, zorgante, ke oni ne donu tro
grandan kvanton de la medikamento, por eviti
tro rapidan agon kaj pulvorigadon de la
koagulo.
Same , kiam ekzameno de la sango montra·s grandan emon al la koagulado, eu post
akusado, eu antau, au post operacio pro utera
.fibromo, ~onven~s ordinacii la citran acidon.

dioj evidentigas en la diversa nomigado. Oni
parolas pri varmegeca apopleksio, sunpiko,
siriazo, varmegeca febro k. t. p., ne kom ·
prenante per tio precize difinitajn malsanojn.
Aligas al tio falsa hospitala statistiko . Dum
abnorme varmegaj tagoj preskaü eiu sur la
strato trovita kaj en hospitalon transportita
malsanulo estas konsiderata kiel ofero de la
varmegeco. Plej pre:;ize informita pri tiuj malsanoj estas la militistara kaj sipa kuracisto,
ear li detale konas la malsanulan historion
kaj observadas la ekmalsanintojn.
La ver·
kinto jene partigas la priparolatan temon:
l. Siriazo . (insolacio), ee kiu la efiko de la
aktinoj (iksaj radioj) pleje elpasas kaj la simptomoj lrnnsistas el vomoj, kapdoloro , alta febro (40-41 ° C), neregula pulso, cianozo, ster·
tora spirado, konvulsioj, senkonscieco, mallargigitaj au malegalaj pupiloj, malabunda urino,
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komato kaj ma lesto de refleksoj. Tre ofte
sekvas la morto. êe la autopsia oni trovas
tipan eks udativan meningiton kun hiperemio
kaj hemoragioj en 1a cerba kortilrn. La simp ·
tomoj povas ekaperi aü dum la restado de la
paciento sub la sunradioj au kelkajn horojn
poste. 2. La sunpiko okazas precipe _per efiko
de la su na varmegeco kaj karakterizigas per
sub ita sveno au mensa kaj korpa lacigo, soifo,
kapdoloro, kapturno, nauzo, vomoj, normalaj
au largaj pupiloj, kiel per normala au subnormala temperaturo La konscio ne tute malaperas, la refleksoj ekzistas. La resanigo
sekvas pli rapide ol ee la siriazo. Tiaj kazoj
precipe tiam okazas, se la malsanuloj elmetis
sin al la sunlumo kaj samtempe streeigis.
3. Eleerp igo pro varrnegeco (heat exha ustion)
okazas per la · efikoj de arta varmegeco kaj
karakteriz igas per kapturnado, kapdoloro, rnalforta spirado, subnormala temperaturo kaj
mals eka, malvarmeta haüto.
La plej bona rimedo kontrau sunpiko
estas ruga j kaj fla-aj koloroj. Duncan, bazante su r siaj amp1eksaj spertoj, rekomendas
al eiuj personoj, elmetitaj al intensiva sun·
lumo kapokovrilon el orangeruga stofo, orangerugajn eemizojn kaj portadon de orangt·
ruga stofo lai:ilonge la vertebraro.
D-ro Fels.

Rigieno.
Pri malutileco de l' ventoliloj. (P ar i z o). La lb-an de januaro, ee la ,,Societo
de Biologio", d-ro Roger, profesoro de ekspe rimen ta patologio, prezentis interesan laboron
de s-roj Sarto r y (scienca dol{toro) kaj Fil as si e r (doktoro de medicino kaj de lègoscienco , ankau subestro
de la Urba Hi g i e n a O fi c e j o e e I a P a r i z a P r e f e k t ej o) pri la dangerplena influo de la ventolaparatoj, kiujn gis nun tiom satadis la publiko.
La suprenomitaj sciencistoj apogas siajn
konk ludojn ekskluzive sur bakteriologiaj aeranalizoj , faritaj !au la metodo de Miquel.
Je n la resumo de kelkaj el tiuj multenombraj eksperimentoj:
1-a: Tri ventoliloj
flugilethayaj,
i zo l ite de l ' ekstera
aero: En kafejo,
kies volumo estas 450 kubaj metroj, je la
9-a ¼ inatene: .
a) Oni halt igis la aparatojn de la 1 a
nokte. La analizo de l' aero, elprenita je la
dirita momento, liveras po 10.000 bakterioj
por unu kuba metro;
b) oni funkciadigas la aparatojn. Anal izo
post unu horo: po 35 .000 bakterioj por 1 k . m.
pacteII-a: Unu granda
ventolilo

J

lethava,
izolite
del'
ekstera
aero:
kafejo 600 k. metroj, je la l 0-a matene:
a) antau ekmovigo de la ventolilo: po
12.000 bakterioj;
b) post 1 horo da funkciado: po 39.000
bakterioj .
III-a: -nu ventoli l o flugilethava,
rilatiganta
kun l ' ekstera
aero kaj
unu padelethava,
izolita:
kafejo, 750
k. m.; je la 11-a matene:
Apud la unua aparato:
a) antau ekmovigo: po 10.000 bakterioj;
b) post un u horo da funkciado: po 17 .000
bakterioj; post du horoj da funkciado: po
27.500 bakterioj.
Apud

la dua

aparato:

a) an tau ekmovigo: po 11.500 bakterioj;
b) post un u horo da ventolado, po

19.000 bakterioj;
c) post du ho(oj 37.000 bakterioj.
(Tiu rezultato estas facile komprenebla
ear la aparato nur disflugigas la internajn
polverojn ).
IV-a: Unu ventolilo-aeragitilo
izolita: vinvendejo, 100 k. metroj; je la 10.a
matene:
a) antau ekmovigo, po 18.000 bakterioj;
b) post 1 horo de ventolado, po 42 .000 bakte rioj;
c) post 2 horoj 65.000 bakterioj.
V-a: Un u vent o 1i 1o ri 1a t i gant a
kun l ' ekstera
aero:
kafeja eambrego;
125 k. m.
a) antaü ekmovigo . po 22 000 bakterioj;
b) post un u horo de ventolado, po
48.000 bakterioj.
VI-a: Unu ventolilo
flugilethava
l\1ezpreza restoracio; 400 k. m;
izolita:
je la 8-a ½ matene:
a) antau ekrnovigo, po 12.500 bakterioj;
b) post un u horo da ventolado, po
23.000 bakterioj;
c) post du horoj, po 45.000 bakte1ioj.
VII-a En salono de burga logejo (100 k.
m.), la aütoroj movigis ventolilon izolitan;
ili riceris:
a) antaü ekrnovigo, po 650 bakterioj;
b) post unn horo, po 2.500 bakterioj;
c) post du horoj, po 4 .000 bakterioj;
d) post 2-hora haltigo po 700 bakterioj.
Tiuj diversaj eksperirnentoj pruvas, ke
ne nur ne utilas tiaspecaj aparatoj, sed male
okazigas aerturnigon, kapablan dislevigi plej
dangerajn polverojn . Dol{toroj Filassier kaj
Sartory daurigas siajn observojn, sed jam ili
jugas utila altiri la atenton de diversnaciaj
higienistoj pri la uzado de ventolaparatoj kaj
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pri tiu ei demando, eu ili bedaurinde helpas
precipe al la dissernado de la malsanigaj
germoj de gripo kaj tuberkulozo.
Tradukis R . de Lajarte.
Candi o 1t i. Bakteriologiaj elserêadoj,

---

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

-

per partigo kaj ke je diflnitaj cirkonstancoj
la bakterioj (almenaü multaj specoj) formas
sporojn, kiuj estas nenio alia, ol ripozantaj
bakterioj. En tiu ei sistemo la bakterio estas
organisme.
D-ro de Jager tamen velus konsideri la
faritaj en Nova-Zemlo kaj en la arktikaj maroj. (Archit' es de J1édecine navale 1909 jan.) bakteriojn kiel partoj de unu tuto, kiel eeloj
El la divers aj elsereadoj de la autoro oni po - de la organisme, kiun ni nomas kolonio. La
vas konkludi, ke malproksime de la enlanda- kolonio de bakterioj estas unu tuto laü gia
naj logejoj, malproksime de la trabajoj, al aspel<to (habitus), kiel la aütoro montras per
kiuj alpendigitaj la ursaj kaj fokaj feloj se- ekzemploj . La sola di ferenco de pli altaj kres ·
kigas, la aero de Nova Zemlo estas tute pu- kajoj ekzistas en la malfirma ligilo, kiu kun·
rega. Apenaü la ekzameno de 200 litroj de ligas reciproke la bakteriojn.
aero montras nur kelkajn simajojn (PenicilKonsiderate en tia lumo, la sporo ne
lium glaücum, Mucor Mucedo).
estas jam bakterio en ripozetato, sed semo,
el kiu nova generacio ellheskas. D-ro de Jager
Je 5 metra profundo kaj 4·8° centigrada
temperaturo la rnara akvo entenas 100 aero· jam pli frue pruvis, ke sporoj ne aperas
biajn germoj n kaj 300 simajojn en kuba centi- kaiize de nefavoraj cirkonstancoj, sed ke ilia
aperado versimile estas iu vivfenome no , necesa
metro.
Supre gi entenas 30.0 aerobiajn germojn
por ekzistado de la speco. Nun sur ekzemplo
de bacilo fimbriata la aütoro denove pruvas,
kàj 300 simajojn.
En lagero C. trovas en k c. 100 aerobiajn ke sporülacio tute ne kuniras kun nefavoraj
cirkonstancoj.
germojn, 100 simajojn .
En rivereto li trovas neniun mikrobon,
La solaj esplorantoj, kiuj opinias, ke ili
nur 500 simajojn en k. c.
D ro L. J.
vidis mutacion, estas Sorgo kaj Suess (Centralblatt für Bakter. 43). Ne estas certe, eu
ili estas pravaj nom i ilian trovitajon mut .acio,
Bakteriologio.
ear mutacio vidigas aliigintaj ne ei uj n, sed
Teorio pri mutacio de bakterioj. Mi pe- nur k e 1 ka j n indi viduojn. La kazo do Sorgo
nos en plej mallonga formo resumi pri ei tiu kaj Suess vidigis aliiginta la tutan kulturon.
temo tre interesajn artikoiojn, aperintajn en
La sola maniero vidi kun certeco mutala ,,I ederlandsch Tijdschrift voor peneeskuncion ee bakterioj estas refari malgr:mde tion,
de" 1908.
kion Hugo de Vries fa ris grande, t. e. semi
En la n ·ro de 2-a majo 1908 dro L. de sporojn kaj observi, eu aperas kolonioj, haJ age r miras, ke la mutacio-teorio de Hugo vantaj deklinigantajn ecojn, kiuj jam devas
de Vries en la bak:teriologio tiom malmu lte resti konstantaj. Tiun vojon iris Jager, uzant e
estas atentata. Dum ee la pli altaj kreskajoj
b. fimbrialan. Li priskribas siajn eksperimennur malofte oni vidas naskigi ian novan spe· tojn kaj aldonas multajn bildojn. Fine li
con, ee sÎlizomicetoj, èe kiuj la generacioj
atentigas je la ebleco de naskigo de novaj
multe pli rapide sinsekvadas, la okazo de specoj de bakterioj, al kiuj la epidemiologio
naskigo de novaj specoj devas esti pli ofta. devos turni atenton.
La originala teorio de Darvin jam klaEn la n·ro de 12-a decembro 1908 en
rigas, kiamaniere varietoj kaj specoj konstanla sama gazeto d·ro A. Ci j fer ra portas pri
tigis, sed ne kiel ili naskigas. Tion ei faras la sekvanta kazo. êe maturaga virino, kiu
la mutacio-teorio de Hugo de Vries. Tute ne antaüe ne estis infektigebla je skarlatino,
okazas transiro i o m· p os t- i o ma, sed subite aperas unu tagon post mordo de hundo la
aperas ia nova s p e c o en gus ta signifo de simptomoj de streptokoka infekcio. Post du
tiu vorto t. e. speco sen atavisma inklino, tagoj aligis tipaj simptomoj de skarlatino,
ne v a ri e t o kun inklino reveni al patrina kies ekzantemo, eLirante de la vundo, iom
formo.
post iom vastigas sur la tuta korpo. La ekLa nova speco enestas en la semo, la zantemo estas pli densa sur la infektita brako
inklino mutacii eeestas ee la patrina kreskajo.
l<aj kompare je la alia brako gi restadas tie
Apriore oni povas akcepti, ke mutacio pli longan tempon.
ankaü okazas ee sÎlizomicetoj kaj se gi tiel
Poste sekvas tipa desl<vamigado, kiu ree
estus, tiam la semo devus ekzisti, ear muta- vidigas plej baldaü sur la mordita brako kaj
cio estas alligita al la multiplikaciado per semo. tie, kompare je l'alia brako, estas pli forta.
Laü komuna opinio ei tio ne ekzistas kaj La skarlatino estas antaüirita kaj akompanita
estas akceptite, ke la bakterio multiplikacias de grava angino kun difteritaj membranoj.
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La edzo de la malsanulino havis samtempe
streptokokan anginon.
Tie fü ni certe havas kazon de skarlatina
infekcio p os t infektigo per iuj streptokokoj
de haütvundo. D-ro Cij fer konstatas, ke la
skarlatinviruso eniris tra la vundo. Sed kia
do estis la fonto de la skarlatininfektajo?
El la konstanta eeesto de streptokokoj ee
skarlatino, el la provoj pri aglutinacio kaj el
la rezultatoj de inokulado de homoj per mors
tigitaj streptokokkulturoj,
devenantaj de la
korsango de skarlatinmortintoj oni havas la
rajton konkludi, ke la skarlatinstreptokoko
estas la kauzo de skar!atino.
Dr-o Cijfer eldiras la hipotezon, ke en
lia kazo skarlatino naskigis per m u t ac i o
de lœlkaj el tiuj streptokolrnj, kiuj eniris en
la vundon kaj gian eirkauajon kaj multiplikaciis.
êar en la kraeajo kaj sur la tonsiloj de
sanaj infanoj streptokokoj sin povas trovi, la
klarigo de eble spontana apero de la komuna
skarlatino estas donata per supozo pri mutacio de tiuj streptokokoj. Tiu hipotezo ankau
klarigas, kial iafoje vidigas skarlatinojdaj ekzantemoj ee · aliaj streptokokmalsanoj (septikopiemio), kie la aliigo de komunaj streptokokoj en skarlatinstreptokokoj nur parte e:.,tus
efektivigita.
En la n-ro de 19-a de decembro opinias
d-ro J. Vries end o r p, ke ne estas permesite klarigi la suprediritan kazon !au mutacio.
Fine en la n ro de 26 a de decembro
ankau d-ro de J age r ne akceptas la klarigon
de Cijfer, êar tie êi alia klarigo estas ebla.
e estas konate, êu la viruso de lii.komenco
estis skarlatinstreptokokoj au aliaj streptolrnkoj. Oni devus pruvi, ke la unu a ebleco estas
tute forigebla. La vundo devenas de hundo,
kies buso êie eirkai:ivagadas.
J. 1v. j. S111,ulders
Scliijndel.
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tute èesis la gisnuna disirubuo de alkoholaj
trinkajoj al la oficistoj, flegantoj kaj geserristoj de la nomitaj institutoj ; anstataue oni
ricevas monan kompensajon. La direkcio devas zorgi, ke frenezuloj neniam, êe neniuj
cirkonstancoj, povu ricevi alkobolon .
Samaj antaiirimedoj ankaii por Germanujo jam pliofte estas postulitaj, precipe de
J'f1anko de la ,,Unuigo
de abstinencaj
k u ra ci s t o j de I a g e r man a I in g v oreg ion~" al l{iu apartenas, kiel fervoraj anoj,
tre satataj psikiatriistoj (ni nomas nur Fore 1,
Kraepelin).
Jam 1905 direktoro d-roDelb r ü c k en Bremen, estrarano de la Unuigo,
faris enketon, lau kiu li povis citi 30 institutojn,
en kiuj neniu paciento ricevas alkoholon,
92 institutojn, kie oni donas nur okaze alkoholon al malsanulo, sed neniam al la alkoholuloj. Dume kreskas la nombro de la frenezulejoj, en kiuj la alkoholo estas forigita
ne sole el la flegado de la pacientoj, sed
entute el la instituta vivo (direktoro, kuracistoj,
oficistoj, fleganta kaj laboranta personaro).
La rega wuertemberga f1egejo kaj kuracejo
S hune n rie d anoncas ee la vendadon de
siaj provizoj da mosto (pomvino), por liberigi
la kelojn de alkoholo.
D-ro Karl Briegteb, Worms.
C h e in i s se. êu la hebrea raso estas
imuna kontraü alkoholismo? (Sem. medic.
1908 n-ro 52). La malofteco de alkoholismo
ee Judoj estas nedisputebla fakto. Sed estus
malprave rilatigi tiun econ al ia ennaskita imu neco de la raso kontrau narkotaj venenoj.
La kauzo estas pli guste en la religiaj principoj kaj la sociala fermeco de la Hebreoj.
êe emancipitaj Izraelidoj ankau la alkoholis D-ro Fels.
mo trovigas.
Stern.
Rajtsituacio de rusa kuracisto.
(Vrae. Gaz. 1908, n-ro 51). La aiitoro ne·
guste titolis sian artikolon, far gia tuta enhavo
montras, ke la rusa kuracisto havas tute nenian rajton, precipe nuntempe, ee triumfanta
Medicino sociala.
politika regreso, kiam nunaj potenculoj vidas
Forigado de alkoholo el frenezulejoj. en rusa kuracisto sian nepacigeblan malamikon.
1[inistro grafo An d ras s y malpermesis la La fierajo de la rusa medicino, zemskaja
disdonon kaj la uzadon de alkoholaj trinka- medicino, nun travivas krizon, êar zemstvejoj en la hungaraj stataj malsanulejoj por fre- straro preferas lasi la logantaron sen kunezuloj. La kuracistoj de tiuj ei malsanulejoj
racado, ol allasi al gi kuraciston, suspektatan
devas lai:i ministra ordono fari paroladojn kon- pro lia politika pensado. Tial nun centoj da
lokoj restas sen kuracis';oj, dum miloj da
traii alkoholismo antau la flegantpersonaro
kaj rekomendi al la flegamoj mem tute sin kuracistoj ne havas rajton okupi ilin.
D-ro Sobolev.
deteni de alkoholo en ia ajn formo. Pro tio 1
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Korespondajoj.
B eau n e. Pztblika monkolektado por monu1nento de Etienne J1ûes Marey, starigota
en Beaune (J,rancujo), tia naskiga urbo.

presitan alvokon kaj petas la kuracistojn de
eiuj landoj subskribi gin. Mi kredas, ke ni devus uzi tiun ei alvokon, kiun lau mia opinio
Komitato jus formigis en la celo starigi en povas subskribi èiu kuracisto, abstinenca au
Beaune monumenton al la eminenta Îlziolo- ne, k i e I t r e bon an
pro p aga n di 1o n
giisto Etienne Jules Marey, membro de la p or Es per an to. Kun helpo de nia gazeto
Franca Instituto, profesoro en la franca kole- la alvoko trovas disvastigon ce diversnaciaj
gio, membro de la medicina Akademio, de la lrnlegoj. Mi do petas eiujn kolegojn preni
postkarton, adresotan al la sekretario d·ro Hobiologia Societo, de multaj eksterlandaj aka
demioj, komandoro en la Honora Legio k. t. p. litscher, Pirkenhammer apud Karlsbad, BvhemuEtienne Jules Marey estas, kiel eiu scias, jo - kaj eble skribi: .,i\li legis en la ,,V ola kreinto de nova kaj fruktodona metodo por e o de k u ra ci s t o j" Vian alvokon intemala scienca observado> la graflka metodo. Al cian je alkoholismo kaj mi permesas s ubskrili oni suldas same, krom multnombraj inskri·
(Oni klare skribu
bi sub gi mian nomon".
biloj, la kronofotografion, kiu, iomete alügita,
nomon, titolon, lcgejon). Plue oni povus insfarigis la popola kinematografo. Plie la f1zio- tigi aliajn kolegojn, subskribigi la alvokon.
' logio kaj la medicino sin rieigis per · liaj ri- Se poste d-ro Holitscher havus la eblt:con
markindaj laboroj pri la koro, la sangcirkupublikigi en niaj gazetoj de abstinenculoj senIado, la muskola kuntir igo, la marso de l' nombrajn nomojn ekstertandajn, akiritajn per
homo kaj de la bestoj k. t. p. Liaj laboroj
,,Voeo de Kuracistoj", certe reciproke tre mul pri la flugado de la insektoj kaj birdoj lin taj abstinencaj kolegoj farigus esperantistoj
alkondukis form uli la teoriajn bazojn de la kaj Tekaanoj lrnj ,,Voeo de Kuracistoj" gajaviacio . La aviatoro Wilbur Wright tion ei nus abonantojn, konvinkitajn pri la efika utikonfesis mem en la unua Salono de l' aviacio. leco de Esperanto. Jen la alvoko:
Fine, nuntempe, êiuj flziologiaj laboratorioj en
Alvoko
de kuracistoj
eiulandaj
la tuta mondo uzas la me.todojn de la Beau- al eiuj regantoj, registaroj, popolreprezentane'a sciencisto kaj internacia in stituto, la Ma- doj1 al eiuj edukistoj, instruistoj, pastroj, al
rey'a Instituto, estas starigita en Parizo en eiuj, kiuj havas zorgon pri la bonstato de nia
celo ilin clisvastigi .
gen eracio kaj de la estontaj generacioj !
Tial la komitato adresas varmegan alvo·
i, kiuj ni apartenas al la kuracista prokon al eiuj, kiuj ne stas indiferentaj kaj gi fesio kaj laü niaj studadoj precipe kapablas
esperas, ke la listoj, kiujn gi rondirigas, ra- ekkoni lrnj jugi la esencon kaj la efikojn de
pide estos plenigitaj.
alkoholaj trinkajoj, ni deklaras kiel nian firPor la komitato Dr. A. Fron,iageot. Beaune man konvinkon, ke tiuj ei trinkaj'oj estas ne·
(Côte d'Or) r. de l' Hôtel Dieu 4. Francujo.
pre sennecesaj kaj treege malutilaj, ankau ke
De la redakcio. La Komitato petis nin la malbonoj, kiuj elkreskis de la uzado de
malfermi monkolektadon en nia jurnalo , sed alk oho laj trinkaj'oj kaj eiam denove elkreskas,
estos pli pralüike, ke la kolegoj sendu ia mono- povas kaj devas esti ekstermataj kaj antaüforigataj.
ferojn rekte al d-ro Fromag ·eot laü supra adreso.
Antaü eio la junularo devas kiel eble plej
*
*
Reciproka helpo. *En la »Internacia mo- multe esti instruata kaj per ekzemplo edunata gazeto kontraü alkoholismo" (Basei) en kata kiel ankau per legoj protektata, por ke
g i lernu tute sin deteni de la uzado de alkomarto aperos de mi alvolrn al la abstinencaj
bolaj trinkajoj. _ i deklaras, ke laü nia konkuracistoj lerni Esperanton kaj aligi al la Te
vinko tiu ei vojo nepre estas enirenda, por
ka. Ankaü profesoro Fore I, fervora esperankrei mondon sobran, por akceli feliêon, bontisto, rekomendas al la legantoj mian alvokon.
Nun estus tre bona okazo helpi al mi êe staton kaj progreson de la popoloj.
tiu ei propono, ankaü tre simpla, tre malkara
E iel iniciatintoj subskribis:
tasko por êiulandaj esperantistaj kuracistoj,
D-roj: Ridge (Enfield), Lai tin en (Helsing-•
por legantoj de ,,V. d. K." kaj Teka'anoj,
fors), Santesson
(Stockholm), Olrik(Frepruvi al la abstinenculoj la universa lan utilecon
deriksvaerk), Ho 1i ts cher
(Pirkenhammer),
de Esperanto lrnj tiamaniere efike varbi por
Stein
(Budapest), Vogt (Kristiania).
nia lingvo kaj nia Teka, kiu ja lezonas mulVor1ns s/R. 13/Il. 1909.
tajn anojn .
D-ro l{. Briegleb,
La abstinencaj kuracistoj, unuigitaj en
internacia asocio, dissendas nuntempe la sube
Tekaano.
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K r o n i k o.
La 28-an de novernbro , ee la Pariza Medicina Fakultato, s-ro Pierre
Corre t pre zentis tezon por doktori go pri n Ut i 1e c o
k a j e b I e c o d e h e 1p a l i n g v o i n t e rn ac i a en medicino".
La unuan fojone n
Parizo Esperanto sin trudis al oficiala ekzameno de stata jugantaro kaj oni rajtis iom
dubi, eu tia sentima provo sukcesos...
Gi
triumfis kaj la tezo de nia klera samideano
ricevis la menc ion ,,Tre bone "• kiu estas la
plej _alta .
- La 8 an de februaro paroladis d-ro Sos
pri Esperanto en la kuracista unui go de la l.
distrikto en Vieno (Wien). La eeestintaj kolegoj aüskultis la paroladon kun granda intereso. Espereb1e ankaü en Vieno baldaü pligrandigos la nombra de l'esperantistaj lrnracistoj.
- La artikolo de d-ro Sidlowskij pri arte
farita aborto ee tuberkulozo (vidu n-ron 1-an
pag. 3) aper is tra dukita francen de d-ro Laffo nt en ,,Kuracista Eho de Sevenoj ".
- ,,Le Caducée" (de 7-a de februaro)
publikigas artikolon de d-ro L J enny pri
Esperanto kaj Ruga Kruco.
- Aperis ankaü poresperant aj artikol oj
en nAerzUicber Central-Anzeiger" (Hamburg)
kaj en ,,The Journal of the American Medical Association" .

*

*

*

La redakcio ricevis :
Bos ho n w ers (Harlem). Infection staphylococcique des organes gé nitau x.
D-ro K. Brie gl eb (Wo rms). Io pri la
akvosimplu loj.
D-ro K. Briègleb
(Wo rms ). Alkohol
und Unfall.
H. Kabanow.
Wspomogatelnijmezdunarodnij jazik Esperanto.
Helpa internacia
lingvo Esperanto.
H. Ka b a no w. Pervaja Esperanckaja
kniga dlja etenja.
Gr o tj ah n. Zeitschrift für soziale Medizin, Sauglingsfürsorge und Krankenhauswe
sen. Band IV. Heft 1.
Michel
Becker
kaj E. GrosjeanM au pin. Cours élementaire pratique d'Es peranto d'après la méthode directe combinée.
1909.
Gros jean -M au pin et Cami 11e Aymon i e r. Cours methodique d'Esperanto.
Thèmes . 1909.
Camille
Aymonier
et GrosjeanM au pin.
Cours methodique d'E speranto.
Versions. 1909.

D -ro E mi 1e La ffo nt. L'accouchement
a la quinine
D-ro Pier re Corre t. Utilité et possibilité de l'adoption d'une lang ue internati onale auxiliaire en médecine.
Georg
Davidov.
Katalogo de la Biblioteko Esperanta. (Preskaü komp leta biblio
g rafio de Esperantaj eldonajoj dum lastaj 21
jaroj, tre taü ga por propagando . Rim, de la
red. ).

Kalendaro

kongresa.

Mar t o - April o. Internacia ekspozicio de
arto, laboro, nutrado kaj higieno, iniciatita 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. Tellini,
Bologna, Casella postale 12.
Mar t o. 4-8 . 30. Kongreso de balneologio.
Berlin.
29. marto g ;s '.:! a pr i lo. III. Kongreso intemacia por lerneja bigieno. Paris.
A p r il o: -t--10. VIII. Internacia kongreso por
hidrologio, klimatologio, geologio kaj fl
zikala terapio . Alger.
2- 7. - XI. Internacia kongreso por
oftalmoterapio . Neapolo .
18-22 . II. Kongreso de la Germana So cieto por ur ologio. Berlin.
Ma j o. II. Internacia kongreso kuracista por
malfeliêaj akcidentoj Romo
Julio . 8--lO . lnternacia konferenco pri tuberkulozo Stockholm.
·- 18-2-1-. XII. Internacia kongreso lrnntraüalkoholisma
London .
1. aügusto
gis 30. septembro.
Ekspozicio de Higieno en Rio-de-Janeiro, arangota
dum N. Kongreso .L&tinamerika de kuJ·acistoj.
La ekspozicio elmontros aparatojn kaj
ilojn medicinajn kaj higienajn ; materialojn
por pavimado kaj por necesejoj; produktajojn pornutrajn sekajn aü konservitajn,
bestojn por nutrado homa, prod uktaj ojn
b.emikajn kaj farmaciajn k. t. p.; modelojn, projektojn , informojn, statistikojn,
interesajn por higieno kaj medicino .
August o. IL Intern acia konferenco pri lepro.
Bergen.
23-28 . V . Internacia kongreso por stomatologio. Berlin.
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29. aügusto.-4.
septembro.XVI.
Kongreso internac ia de Medicino. Budapest.
Oficejo de la kongreso: Budapest (Hungario ), Esz terbàzy - utca, 7. Kotizon
(25 kronoj aüstriaj) oni sendu per post-

mandato al la adreso: Prof. Dr . de Elischer, kasisto de la kongreso , Budapest
VIII ., Eszterhàzy - utca 7.
5-11. Universala kongreso de
Septembro.
Esperan to Barce1ono.

A

Komunikajojde T. E. K. A.
La estraro de T. E. K. A. sciigas la
anojn kaj konsulojn, ke post morto de d·ro
Roblot bonvolis akcep ti la devojn de kas isto
d-ro A. Frumageot, Beaune (Cote-d'Or). rue
de l'H ôtel Dieu, -1-- Francujo .
La konsuloj, k.iuj gin ne ankoraü faris,
estas petataj sencti senprokraste a,l la nova
kasisto la kolektitajn de ili kotiza3ojn.

V ars o v i o. Sabate, 16/1, okazis en
Varso vio kunvokita de mi ,,0 r g an i z a k unv en ode Varsoviaj
Tekaanoj.
Prezidis <l-ro klodowski. La konsulo por Polujo
d-ro Wizel klarigis al eeesta ntoj la profitojn
de nia kunlaborado. D-ro Robin, sekretario
de la T. E . K. A., prezentis raporton pri la
nuna stato de nia Asocio en la mondo, montris, ke la T. E. K. A. tre rapide disvastigas, ke g i trovis simpation en diversaj landoj,
havas multajn energ iajn laborantojn, kalkulas
jam 370 anojn. En la tagordo estis enmetitaj je naj aferoj : a) 1a v o r t a r o a n a t om i a; b) la refera
t o j p or nV o ê o de
Kuracistoj";
c) la internaciaj
kur ac. en k et o j. D-ro Leono Zamenhof prezentis la aferon de la ,,anatom ia vortaro " ;
li klarigis, ke Internacia Scienca Asocio proponas al la T. E. 1.,:. A. trarigardi la prétajn vortojn kaj sendis jam la unu an aron
da vortoj al la sekretari o de la T. E . K. A.
Oni decidis fondi ,,vortaran
komision",
celantan la prilaboron de la pola tradulrn de
la anat. vortoj kaj la trari gardon de la esperantaj vortoj ; en la komision estis elektitaj :
d-ro Leono Zamenhof, d-ro Sklo dowski, d-ro
Nauman kaj d-ro J. Krenicki .
D-rn \V. Robin preze,1tis la aferon de
,,refer,1toj" en la ,,Voêo de Kuracistoj"; li
petis subteni nian ofi::ialan organon, kiu penas laüforte plenigi la mank on de internacia
medicina organo, kaj proponis al êiuj aütoroj
tuj send adi al la "Voêo" aütoreferatoj n: tiamaniere la tutmonda Esperantista kuracistaro
rapide ekscios pri la aperinta laboro. Koncerne la referatoj n li proponis fondi ,,r e f e -

rat an k omis ion .., kiu tradu kus Esperante polajn referatojn, alsenditajn de T. E.
K. A. anoj, ne konantaj sufiêe bone nian
lingron. Lia propono estis akceptita kaj en la
komision oni elektis: d-ron W. Robin. d-ron
A. Wizel, d-ron Leonon Zamenhof kaj d-ron
J. Krenicki.
Fine d-ro Wizel prezenti s la aferon de
enketoj. Li klarigis la profitojn, kiujn ni po ·
vas eerpi el la organizado de kuracistaj enketoj pri gravaj demandoj, tusa ntaj la tutmondan kuracistaron kaj petis la êeestantojn res pondi la enket on de d-ro Briquet pri ,,dimanea ripozo". Oni decidis aran gi ankaü en tiu
celo apartan "k o m i s i o n e n k et a n ", en
kiun eniris: d-ro F. Arnstein , d-ro L. Lubliner kaj d-ro M. W arsza wski.
D-ro W. Robin.
Berlin . La 8/12 . 1908 mi deklaris al
kol. Breiger, ke la Teka -Berlin de nun ekzista s. Komence li ridetis , sed mi anoncis tuj
la unuan kunsido n en medicina jurnalo. sendis invitkartojn k. c. Post la unua kunsido
mi presigis 6000 Teka -kartojn ; d-ro Scbwab
sendis raporton pri la fondo al multaj medicinaj j urnaloj.
En januaro mi pres igis 500 anoncojn pri
nia nun se m aj na kunveno (ekzercadvesperoj ). Jam -1-5afisojn mi sendis al êi tieaj institutoj kaj malsanulejoj.
14 Berlinaj kolegoj estas alig intaj .
Mi rek omendas al la kolegoj presig i al vokon en medicinaj jurnaloj, êar precipe per tio
mi varbis miajn gis nun 25 Tekafilojn: Brei ·
ger, chwab, 1-:ullak,Küppers (cand), Pursche ,
Schmüll er, Stern, Haap, Baumga rten, Rosenberg, Ochs, Solger, Boldt, Eiger, Rilling, Fehde, Hapo, Modrze, Hoffmann, Grotjahn, Milobar, Adam, Foscher, Finscb, Jaeger.
Esper eble ankoraü aliaj sekvos, ear en tute 126 kura cistoj skribis kartojn al mi depost decembro, por ricevi specimenon kaj mi
esperas ekvidi la nomojn de ili en la sekvontaj numeroj de ,,Voêo".

D-ro Kiippers.

voêo
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Listo de la abonantoj.
(Daürigo) .
El Brazilujo ni ricevis de s-ro C. Querino de Oliveira la pagon por sekvantaj 40 abonoj :
P. T.: 658-6 6 1. (4 ekz.) Oliveir a 662. Vas co ncellos 66:, . Costa Artur 66'1-. Costa Antenor 665 . Fa vares 666 . Sodr é 667. Almeida Daniel 668. l\lello Guedes 669. Nunes 6ï0. Guartin 671. Lacombe 672. Oiticica
673 . Reis 674. Possolo 675. Magalhaes 676 . Epimacho 677. Souza 678 . Aranjo 6ï9. Feitosa Nliguel 680. Feitosa
Antonio 681. Leite 682. Silva Venancio 683 . Bazilio 684. Sigueira 685. Silva Caetano 686. Aquino 687 . Junios
688. Jllello Pedro 689. Giorelli 690. Pere ira 69 1. Mad ureira 692 . Cunha 693. Alme ida Gabriel 694 . Guines 695.
Sanctos , êiuj el Rio-de -Janeiro ; 696-697 (2 ekz. ). Go mes (Banana l).
D-ro Sidlovskij (Moskvo) alsendls pag on por sekv antaj kolegoj P. T . :
6cfà. Borhardt (Moskvo) 699. \/ihodc ev (P eterburgo) 700 . Kirilov tNikolsk) 701. Mikulin (Arna ngie lsk)
702. Timo§inin (Honutjec) 703. Trunov (Lipe ck) ï 0 4. Seslav inskij (Kargo§inu) 705. Silversman (Moskvo) 706
AlekseJev (Ilovatka ) 707. Hip§ (Bobrov ) 70 . Iger (Tira s pol) 709. Kowalski (Malaj e§ti) 710. Novikov (Preobra jensk) 711. Hizljer (Ta§kjcnt) ïl2. Gure ckij (Oriehovo -Zuj evo) La abonantoj 705 - 710 estis jam reg istritaj sub
n-roj 651-656 laü lis to, antaüe alsendita kaj estas petala sciigo. êu ili pag is abo non dufoje kaj devas ricevadi
po 2 ekzemplerojn .
Plue sendis abonon P. T.: 713 Prieto ( evilla ïl-J.. Rico (Soga mosa-Co lumbia ) 715. Droz (Zdar) 716 .
Bielski (Vars .) 717. Mathaü (Roda) 718. Tsu kimoto (Kofu: menda s 2-an ekz.) 719 . Labarrere (Monein) 720 . Blondin (Nice) 721. Espe rantist a Grupo Kord ova 7'.?2. ge n . Sebert (Parizo). - Despeignes, notila jam sub n-ro 90.
723 . Walkowski ( Krzeszowice ) 724. Pra schil (Lw6w ) 725 :\liczuls ki (Maj dan) 726. Ing (Briath Wells) 7'27- 728 .
Davidov (Saratov) 729. Seferoff tArma vira) 730 . Roz ypal fAltenmark t) ï 3 l. Ja ni s zewski (Nowosi6lki) 732 . Trzebinski (Kij6w) 733. Le Duigou (Cherbou rg, 734. Laffont (Isle-sur - orgue).
Tekaanoj.
De la Sekret ario de Te ka ni ricevis adresa ron de Teka- a noj (de n-ro kurauta Teka -ana
36+ ~is 420), el kiu ni preterlasas tie ei la nornojn , j am en _nia "listo de la abonantoj " cititaj n kaj notas n ur
novaj n aligintojn, resp. abonintojn:
P. T.: 735 . Stoneman (Crafton ) 736 . Clerc (Vichy) 737 . GrodYolle (Tou rs) ï 38. Clin (Nice) 739 . Howard (Cape olony) 740. Sandman (Stockholm) 741. Roseboom (Rochester) 742. Oglesby (Da nville ) 743. Yamasati (Kioto ) i4 4. Vargas (Mexico) 745. Chybczyflski (Warszawa) 746. Bnlgovs zky 1Buda pest 1 747. Mailla rd
(Sceaux) 748. Gaisset I Uzès) 749. Stanislawski (Lowicz ' 750 . Reuter (Stockholm) 751. Wi ckman (Stockholm)
752. Kinberg (Stockholm) 753. Edwards (Yorkshire / 754. Roscoe Park (Buffalo) 755 Golden {Chicago) 756.
Rn app (Evansville ) 757. Howell (Buffalo) 758. Old 1Norfolk) 759 . Walter Adams (Norfolk ! ï 60 . Dri ver (Norfolk)
761. Mc Kcnnan (W as hin gton ) 762 Walker (Evansville) 763 .· Tyrode ,Boston) 764 . Besemer (lth aca) 765. Tomohi5a Tsutsumi (Tok10) i66. Murai (Formosa ) 767. Alkier (Brooklyn) 768. Schofield (Fort Collins ) 769. Kerr
(Baltimore) 770 . Rose (New-York) 771. Gibbs (Chicago) ï72. Todson (Elgin) .
D-ro Sidlovskij alsendis abonpa gon por la vekvantaj Teka 'a noj (421-427 ) : P. T . i73 . Bjezu kladnikov (Merv) 774. Jakovlev (Simbirsk) 775 . Zarud nickij (Taskent) 776 . Brove rman (Taskent) 777 . Borovskij (Ta s kent) 778. Zubov (Ta§kent) ïï9. Slomin (Ta§kent)
De d-ro Despeignes ni ricevis kotizajon por Teka = 0· 5 Stn., kiun ni sendis al la Sekretario . D-ro
I -affont sendis l frankon kiel kotizajon por Teka .

'La listo estas fermita la 20-an de februaro.
A

Jarkolekto 1908 de ,,Voco de Kuracistoj"
estas tau provizo aêetebla êe la redakcio po prezo de I Spm.

Gravaavizo.
La templimo por alsendado de manuskriptoj por la sekvonta numero estas "la 15- a de marto.

Franca Esperantisto

Esperanto

monata organo de francaj esperantistoj .
Jara abono : Fr. 4.
Redakcio kaj administracio: Paris. Boulevard
Magenta 46.

Duonmonatainternacia gazeto.
Direlœio: H. Hodler, 8, rue Bovy-Lysberg,
Geneve.
Prezo jare 1·20 Sm .

Rumana Esperantisto

Germana Esperantisto

Oficiala êiudumonataorgano de la rumana oficiala organo de la Germana Esperantista
Societo aperas eiumonate. Jara abono: Mk 3
EsperantistaSocieto.
Jara abono: 2 Sm. Redakcio kaj administracio: Bukaresto, 5 Str. I. C. Bratianu.

(Sm. 1 ·50). Redakcio kaj administracio: Esperanto - Verlag Mi:iller & Borel, Berlin S.,
Prinzenst rasse 95.

.....
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Pola Esperantisto
monata organo de Polaj Espe rantistaj Societoj, redaktata de d-ro Leo no Za men hof.
4 m rk.
Abonprezo jare: 2 rb . = 5 fr .
Adreso de la administracio : Warszawa (Varsovio), Hoz a Nr. 40. m . 8.

lnternaciaSciencaRevuo
monata ga zeto . Abo n prezo ja re 2·75 Sm . Administrejo : lnternacia Scienca Oficejo, 8, rue

Bovy-Lysberg, ûeneve.

LAREVUO

Chirurgisch- urologische
Privatklinik
von Dr. A . .FREUDENBERG
Berlin. W. Apostel-Paulusstrasse Nr. 12.
Kuracejo por êiuj malsanoj de l' urin organoj. - Oper acioj .ie reno, veziko, pros tato,
urint ubo , testilrn k t. p. T ri klasoj .
Prospekto laü dezi ro.

=====

=====

The British Esperantist

inte rn ac ia monata literatura gazeto kun la
konstan ta kunlaborado de d-ro L. L. Zamen hof. Abonp rezo jare 7 fr. Adreso de la administracio : Hachette & K-o, 79. Bd St-ûer-

Oficiala monata organo de la B rita Espe rantista Asocio .
Adreso : MuseumStationBuildings133,136,

main, Paris.

Sp eci mena nu mero se np age ric eveb la.

Medizinisch. Licht
&

Herz- u. Nerven-

=

fügh flolaorn, uondon œ.C.

)ara abono: 4 frankoj

V
f\

•

por lumkuracado
por malsanoj de I' koro
kaj de l'nervoj.

antaüe : RUGA KRUCO

B € R L I N

N W. 6

Luisenstrasse

51

Sekcio por malsanoj de I' koro kaj de I' nervoi.

Sekcio por lumkuracado
El ektra lumo per elektrodoj de karbo, fero, hidrar go .
Lumo de Roentgen . Radiado d' Arsor.val kaj de On din, Radio - banoj k . t. p. Kontraü artrito, reümatismo ,
neüralgio, iskialgio, furunkulozo, diabeto k. t. p.

Radiado kaj fotografado laü Roentgen.

Prospekto laü deziro.

1·5 Sm . =

l JeUanstalt
• • Ufa(fJO 1

vormals : ROTES KREUZ

51 Luisenstrasse

=

Esploroj per radioj de Ro entgen kaj konsta to de l'
agado de l' koro. BJnoj kun karbacido kaj §prucba noj kun pinburg moj. Elektraj banoj por la tu ta korpo
kaj por apartaj membroj. Vibromasago k. t . p .

La kuracado plene anstataüas restadon en Bad
'\îiesb.llden, Teplitz, Naubeim, Cudova.

Kuracado ambulante. - Oni parolas Esperante.

Du kuracistoj

D ir ektor o: D-ro Hreiger.

SANATORIO

d e Den=ro
K. D LU S K I
ZAKOPANE (Galici!)·Aüstrio)
po r brusta j malsanuloj

malfermata

tutan jaron.

Bela perspe ktivo al T a t r a j m o n t o j.
La eambroj suden turnitaj . - Ce nt rala hajitgado, elektra lumigado, kondu kto j de mal•
vanna kaj varma akvo sur êiuj eta go j, elek t ra lifto, pordesinfekta kame ro, êambroj por
apa rtigo êe infekta j malsa n oj.

Legejo, teatra êambrego, pregejeto,
telefono, telegrafo, posto kaj veturiloj en la instituto.
La prezoj tre moderaj komencante de 11
kronoj por logejo, pensiono kaj kuracado.
Drulrnntia

Udzialowa, Lwow . Kopernikt1 20.

1

