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Pri receptoskribado.
Ekzistas en la ku racistar o pekvj kiujn
oni povas nomi tulmondaj, êar oni trovas ilin
ee kuracistoj de eiu nacio kaj lando . .-\! i.:.7u
el tiuj ei pekoj mi intencas dedi~: kelkaj:1
vortojn en la jurnalo interna cia, kiel .,Yoeo
de Kuracistoj ".
i\Ialsanulo je pneumonio kru!'.'a: lia ,ar mego ne trapasas 39°, pulso !00 , estas
sufü~e plena; lia cerbo esta1; libera: la '"unkcioj de la aparato digesta estas suti~~ en ordo
k. t. p. La kuracisto rak ontas a: la è.rkau antaro, kiel nutri la malsanulon, ordvnas liveri al li multe da pura aero , instruas. kiel
lin llegi k. c. kaj fine ... kun grava !llieno de
augur isto skribas ekzemple: da saturajo de na tro duoble karbon igita 180,0 , da doleajo simpla 20,0 k. c.
- Por kio estas servanta tiu êi sanigi leja kuirajo?
- Mi skribas - resp ondas la kolego por plenumi la deziron de la malsanulo: la
publiko ja tre kredas recept ojn.
Efektive, preskau êiuj malsanulo~ êiam
postulas receptojn, al kiuj ili atribu as tre gran dan valoron kaj ni, kuracist oj. estas ofte de •
Vigitaj porskribi ion, kiel oni dira s ordina re,
por agi je animo de la malsanul o. por tran kv iligi lian menson . Per aliaj ,ortoj ni trompas fa malsanulon, sed kun bona intenco, t.
e, ni agas malhoneste, sed por lia utileco .
Ke la kuracisto ofte faras tiel kun bona
kredo, tio estas senduba, tamen en la sanigejoj la receptskribado por receptskribado
okazas malpli ofte, ol en la pri\"ata praktiko kaj
tio eï pruvas , ke en la afero, pri kiu mi diras ,
ian rolon ludas ankau ia cirkonstanco, kiu
kun kuraca do havas neniom da komuna. :-.1ia
konatulo rakontis al mi, ke li iam suieris pneumonion krupan, ke la malsano dauris jam ses
tagojn sen ia sango, ,,ear - li aldonis - mia
kuracisto estis ia strangulo, kiu ne skr ibadis
receptojn. Tiam mi invitis alian kuraciston ,
k iu ordinaciis al mi rimedon el sanigi lejo kaj
imagu vi, jam post la dua kulero mi eks,·i tis kaj mia sanstato plibonigis. Kompreneble,
de tiam mi êiam profitas nur de la servoj de
tiu êi lasta kuracisto". De ter.1po al tempo
miaj konatuloj riproêas min: ,·i mite malgajnas per tio, ke vi ne skriba s ..èptojn.
Sekve al receptskribad o ofte pusas la
kuraciston la intereso de lia poso au, moderne
dirante, la batalado pri estado.
Ne! - mi audas Yoêon de oponantoj vi eraras. Ni donas receptojn al la malsa nùlo
por influi sur lian psih on kaj psihsanigado
estas ja tre grava!

Jes. Sed 1) oni por,;k
receptoj n ankau por su~u •
senkonsc iaj 2) eê al histe:i:i:.
loj, malsanuloj, êe kiuJ la F"'
~-n -!admaniero estas pleje rajtig1:a. ka --- .o :::::nkon Yena indikacio estas p:e
k\c?:a_:::,;uferas
pruvas al la malsanu lr., ke
orga nan malsanon. 3 P r .,._ :::::h~ ni po~- kiel
sedas pli utilajn kaj p 1 _ :.:.an
-. s Estas
k onforma interr arolajo, koa .1ta
vere, ke tiuj êi iloj es~
p
postulantaj de kuracis!o ;:-. w· _ '1a penadoj, sed ili estas anka u sci-::w.:a· ka; konve naj al lia alta desti no kaj - t ~- es:..1.splej
grava- neniam doma !1as ~ .ia .....sa.~.homora le, nek ma teriale , èar 1li ne t ..z .s senb ezonajn elspezojn. Fin e -,. ,a fi.io meœ . kiun la
malsanularo prez entas a.; la re.::e;.-::;j. estas
ja kreitajo de niaj ma.'"!!:_ kr~j st--i:::-""srecep tojn), ido de nia agadmaaiero. ::'IÂ de nia
êiama receptoskri bado. La -:iFrecrt.u: mia ko·
natulo ne povas difererr.: gi -~ _r _:-n::t tio ''
kaj »Pro tio". En lia mens ~ .. e a?era s la
penso, ke li sanigus. se li ~ ne es:r.:s trink inta la sanigile jan i..:·raj ;i. :'.\:a èo devo
es tas liberigi la ma!s~'":J .ro.1 je la eraro, en
kiun ni mem gin enk -d ti::
Efektive nunt eIT'f 1 l..-ur -:S:o !le poYas
jam kontentigi sin je k.. .adJ en mah·a sta
senco de la vorto. Lia ta-,;o estas dis,·astigi
inte r là malsanu loj k:?:. ~enerale. en la po ·
polo verajn sciig oj!l e naaira; sciencoj, el
higieno k. s. êiu la ago. e·u recepto, devas
esti sel(\"◊ de gusta ::;:ren:.-a indikacio . La
k11racisto, skribama re::e;:-:on sen in::likacio
aii - tio êi ank aü. :::-ed
...uriade. sufiêe ofte
pena!lta :: ?ensi indikacion por
okazas skribi gin, malalrlga::; s n al la grado de ordinara sanigfusist o. kb ja a:1kau disversas
fluidigitan ,·akson aü re::.:as certajn formulojn sole pro tio. ke la malsan ulo kredas en
ili. Kontraue, en ,iu èi rJato la sanigfusisto
staras mora le pli ai:e, ol la kurac isto, ear li
agas alm enau h-u:1 :x,r.a fido, dum la lasta ,
ans tata ii instrui . ko:1scie tro mpas.
Senindikacia recepto ne povas ankaii esti
pra, ·igita per tio, ke oni ordinare porskribas
en similaj okazo: nur indiferentaj n, ne domagontajn objektojn. Sankta devo de la kuracisto
estas fari kaj doni al la kuracato eksk! uzive
nur lion, kio estas, au, laii la rezo nado de
la kuracisto, po\"as esti utila kaj helpanta al
la pacient o: sed estas malpermesite al la ku ·
racisto ordinacii ion ajn, kva nkam ne malu tilan, sed ne helpantan : - êio, kio ne helpas, domagas !
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El èio supredirita elfluas, ke, esceptinte
gustan sciencan indikacion, nenia cirkonstanco,
nenia afero poYas kaj devas impuls i la kura ciston ordinacii ian ajn sanigilejan rimedon.
T ial ni skribu receptoj n nur tiam, kiam gin
postulos la scienco, sed ne la malsanulo.
Kiam êiuj, sen escepto, kuracistoj ago s
!au tiu èi regulo, tiam baldau la malsanuloj
konnnkigos, ke oni povas malsanadi kaj sanigi sen recept oj lrnJ êesos postuli ilin de la

kuracistoj, èar la antaiijugo pri la êiama mirakla forto de sanigilejaj preparajoj malape ros por êiam .
Tiam ni atingos duoblan gravan celon :
1) en la posoj de la malrnnuloj jare restos
multe da milionoj kaj 2) en la mondo - pli
malmulte, je unu , da sensencajo.
D -1'0 J. Gelibter

Zamosé.

lnternacia
enketopn sekretoprofesiade kuracistoj.
(Dailrigo).

Aüstralio.
Pa m bu 1o. La komuna !ego tie êi en
la respubliko de Aiistralio estas identa kun
la brita lego kaj ankaii la legaj riormoj kaj
mankoj pri sekreto profesia de kuracistoj
sekvas la ekzemplon de la malnova lando.
Mallonge dirite, kvankam oni konsideras
kiel respektinda regulo, ke la kuracisto devas
severe gard i êiujn konfidenciajojn de siaj
malsanuloj, tamen en jugejo tiu êi regulo
estas renversata. En jugejo la kuracisto, demandata kiel atestanto, estas devigata malkasi êion, kion li estas sciiginta, dum li ser vis la malsanulon. Se li rifuzas obei, li estos
arestita sub akuzo de ,,malestimo al la ju gestraro."
Maksimume oni povas protesti,
sed se la jugisto insistas pri la demando,
estas kutimo respekti la legon kaj respondi
la demandon .
Ekster la jugej0j la sekreto estas zorge
garda ta kaj la kuracisto pri gi silentas. Gi
povas esti malkasita nur laii lrnnsento de la
malsanulo .
Se la kuracisto ne silentus pri la sekreto
profesia, sekvus kontraii li proceso kaj li ricevus monpunon, esceptinte se li povus pravigi sian konduton.
D-ro Howle.

ltalujo.
La devo de sekreto profesia de kuracistoj esta s en Italujo bone determinita en la
verko: ,,V ad e-m e c u m de la kuracisto", eldonita en Udine en la jaro 1907 de d-roj
Cesare
kaj Sigurini.
La libroenhavas kodon deontologian kuracistan, kiu estas la plej
plena el êiuj, publ ikigitaj en Italujo kaj el kiu
mi citos la paragrafojn koncerne la sekreton
kuracistan.
Artikolo 28. La gardado de sekreto profesia estas por la kuracisto devo morala kaj
laiile&_a(, idu punan kodon art . 163).
Gi etendigas al eio, kion la kuracisto
0

ekkonis, eu per senpera, eu per pera vojo,
dank'al sia profesio - kaj entenas ne sole
lion, kio estas al la kuracisto konfidita, sed
ankaii tion, kion li vidis, aiidis, elkonjektis .
Art. 29. Oni ctevas gardi precipe sekreton:
a) pri la tiel nomataj sekretaj malsanoj
kaj pri komunikeblaj malsanoj (esceptante la
infektajn ma lsanojn, lües dc:nunco estas trudata de la !ego);
b) pri la heredaj malsanoj;
c) pri êiu ajn malsano, kies malkaso fer•
mus al la k liento eniron al la kariero (ofico)
aii la antaiieniron en la rango;
d) pri êiu ajn cirkonstanco, kiu povus
kompromiti la klienton, nome pri la loko, kie
la malsano estis ricevita kaj pri la detaloj,
kiuj povus suspektigi lin kiel aiitoron de krimo.
La kuracisto eê ne devas malkasi, iwankam ee por bona celo, nek private, nek publike, la veran malsanon de la persono, al
kiu oni alskribas alian malsanon.
Art. 30 . La sekreto ne estas sensankti ·
gita, kiam , ankaii sen scio de la malsanulo, oni scügas pri la malsano alian kura ciston en celo de konsiligo; sed tiu ei lasta
siaflanke devas ne malkasi la sekreton.
Art. 31. La malkaso de la sekreto estas
permesata:
a) se la kliento gin rajtigas kaj kondiee,
ke nenio kontraiistaras;
b) se g i estas necesa por eviti grandan
dangeron al la kliento mem au al aliaj ;
c) kiam gi estas altrudita de la !ego (vidu
art. 439 de la puna kodo kaj art . 45 de la
!ego de 22-a de decembro 1888).
Art. 32. La malkaso ne estas permesata
eê tiam, kiam gin postulas la kliento, se gi
povas malutili al IL mem, al lia tamifü>, aii al
aliaj personoj.
En eiuj ok-azoj la malkaso ne devas transpasi la necesan limon.
Art. 33. La malkaso de la sekreto, inspi rita de la celo evitigi malu tilon au dangeron,
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estas permesebla nur tiam. kiam la sama celo
ne estas atingebla per alia rimedo .
Art. 3-1. On i devas silenti ankau tiam .
kiam la se kreto estas destinita farigi konata
de la publiko, aü kiam gi jam estas publike
konata.
Art 35. Oni ne <levas respondi demandojn, kiuj koncernas edzigon nek malkasi en
tiuj okazoj la malsano n de la kliento, escep
tinte, se oni estas rajt igita de li mem (art. 31 a)
kaj se li havas malsanon certe komunikeblan
(art ik. 31 a) b).
Art. 36. La kuracisto de devas malkasi,
au eê turn i atenton de unu de geedzoj pri la
malsa no de la alia, se ne ekzistas neceseco
kaj utileco de la malkaSo ne estas evidenta.
·
A rt. 37. Kiam prezentigas Venera malsano (sifiliso, gono reo) êe unu de la geedzoj,
estas indikata singardemo ne · tuj malkasi tion
kaj klopod i por sciigi, êu la infektigo okazis
per ekst eredziga vojo, èu antaü, aü post la
edzigo k. t. p. En êiuj êi okazoj la plej gran
da singa rdemo estas postulata de la kuracisto
êe la esplomj, kiujn li opinias kom·enaj kaj
êe eldirado <l~ la opinio kaj ordinaciado de la
kurac<;tdo.

Art. 38. Kiam oni konstatas sifilison êe
edzin ig ita virino g raYeda, oni povas se kreti gi
la malsa non sub ma lvera nomo, se oni poYas
malgra u tio starigi la necesan kuracado n kun
la kon sento ,<e la edzo .
En tiuj êi oka zoj oni povas an kau peti
helpon de la apotekisto por ka§i la kv aliton de la menditaj kura ciloj .
.
. Art. 39. La ku racisto, kiu kur acas familion, en kiu naski gas infano kun sifiliso denas ka, devas kontraus tari al la dungata ma m·
nutrado, uza nte la n ecesaj n ant auzorgojn, por
savi la reputacion de siaj klientoj . Se la nutristino est us infomita de la gepat roj pri la
dangero ricevi la malsanon kaj se malg rau
tio si akcept us ma mnutri la infano n, la kura cisto tamen devas kontraustari , sciigante la
nutristinon pri la graveco de la dange roj , al
kiuj si sin elmetas kaj sc iigante la gepatrojn
pri la artikolo 184 de la general a sa nitara
Regularo de 190 l ; se li ne estas obeita, li
derns forigi de si êiun resp onde con pri la es ·
tonteco.

(Daûrigo sekvos).
D-ro Achille Tellini
Udine.

26-a Kongreso
por internamedicino
en Wiesbaden.
Raporto originala de 0-ro Kunschert,
Sekreta Sanitara Konsilanto .
Supozante, ke la kongreso por interna
medicino, okazinta tie êi de l' 19-a gis 22-a
de aprilo, eble interesos la legantojn de nia
gazeto, mi donos mallongan raporton pri la êefaJoj. êirkaue 5-600 kuracistoj kunvenis la
19-ar. <le aprilo matene al la unua kunsido
en la Paulina kasteleto (Paulinenschlosschen .
Tiu eï kunvenejo estis pro,·izora kuraca domo
dum la trija roj de l' konstruado de I' nom ku·
racdomo; gi havas belegan situacion sur mon·
teto en verda kaj flora gardeno. La prezidanto de la kongreso profesoro Sc h u 1z e
el Bonn malfermis la kunsidon je la 10-a
horo, sal utante la kolegojn germanajn kaj
eksterla ndajn, intera lie profesorojn W id a 1
(Paris), Head (Londo n) kaj honoran mem bron d-ron E. Fischer,
profesoron de hemio (Berlin). Pro honoro de la anoj, mortintaj dum la lasta jaro, (Schr oter) Wien, Schmitt
(Reichenhall), Coester kaj Hecke r (Wiesbaden),
Haupt (Bonn), Sèhüt er (Magdeb urg), von Renvers (Berlin), levigis la êeestantoj.
Parolinte pri la grav eco de l' patologia anatomîo en la inst ruado de l' ku racistoj, Schu lze

citas la Î!zikajn kaj fiziologiajn prog resoj n de
nova epoko, permesantajn preska u la anatomian studadon êe vivantoj per Roentgenaj esploradoj. Por la edukado de veraj kurac istoj, ne
nur specialistoj, la studado de l' generala patologio, diagnostiko kaj terap io êiam estos
necesa. Bedaürinde la prog resinta dispartigo
en multaj fakoj specialaj, kiel gin ekzemple
bezonos baldau la nervaj malsanoj , pli kaj
pli malutilas unu econ de l' intern a medicino.
Lau la opinio de mu ltaj kuracist oj ankai1 la
sociala medic ino baldau farigos mems tara fako
instrua kaj post ulos apartajn profesorojn kaj
kolegiojn. La paro lanto kontrau diras la nece·
secon de tiu êi penado, êar oni ne povas plue
sargi la planon de l' ins truad o por studentoj
medicinaj. ~ur la praktika j aro donos tem·
pon kaj okazon , por ellemi la socialan medicinon, kiu èirkau prenant e la tutan med icinon, ankai1 por unu profesoro ne estos ellernebla kaj inst ruebla kaj bezoni gos denove dividon en pli multajn fakojn. La universitata
instruo povas nur doni la funda mentojn kaj
ebligi la scienc an k ritikon, kiu hodiau antau
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eio estas necesa pro la senmezura reklamo
tiel en diagnostiko, kiel en terapio.
Por la kongreso multego da paroladoj
(eiutage eble 40) estis anoncita, pro kio estos
ebla al mi citi nur kelkajn, sufiee gravajn kaj
interesajn.
La unua tago alportis traktadon pri la
minerala stofsango,
de M agnus
- Lev y
(B~rlin) koncerne la parton patologiaq kaj de
Widal
(Paris) koncerne la parton kliniko-terapeutikan. La francaj aiitoroj en tiu ei teritorio estas la piuniroj, al kiuj ni suldas plej
klarigajn esploradojn kaj progresojn.
Magnus Levy komencas la paroladon,
traktante pri la sangita teorio en la kompreno
de l' salsolvigoj !au la nova fizika hemio. La
saloj en la solvajoj al ni ne sajnas plu CTrme
kunligitaj, sed libere moveblaj, kiel elektraj
jonoj, precipe en la korpaj sukoj kaj en la
histoj.
Tiu ei interkomprenigo
pri la jonigo de
l' saloj ebligis progreson en la studado de
la minerala stofsango.
Sango de la formo neorganika en for mon organikan estas ofca, kiel la eksperiIY.en
toj de l' klinikistoj jam de longe elpruvis,
precipe dum la interna uzado de tero, kiu,
malgrau ke g 1 estas ordinaciata en formo metala (kiel delikata pulvoro ), helpas konstrui
la komplikitan organikan hemoglobinon. Priparolinte el la stofo j mineralaj unue la ro)on
de la k alko en la malsanoj de l' ostaro (rahitismo kaj osteomalacio), la preleganto diras
k . la kalka malrieeco de l' nutrajoj ne estas
la sola kauzo de l' rahitismo (jam la efika
traktado de J' malsanuloj per fosforo kontraudiras tiun ·ei opinion), sed la kalka malrieeco
eble faras malfortecon, emigantan al la malsanigo. Koncerne osteomalacion ekzistas rila
toj inter la ostaro kaj la ovario, ear torigo
de l' ovario ofte sanigas la malsanecon, sed
gis nun ne donis
esploradoi eksperimentaj
klarigon de ei tiu fakto.
·
Plej multe interesas la stofsango de la
kuireja salo. La esplorado j dum la lastaj dek
jaroj konigis gravajn, neaten ditajn spertojn,
kiuj rekte tusas la praktikon de la kuracistoj,
precipe en traktado de la nefrito hronika. La
kultura homo kutimigis forte sali la nutrajojn.
La salo, prenata preskau eiutage (eirkaue
15 -20 gramoj), ne malutilas la renojn de l'
sanulo, kiujn gi trapasas dum dudek kvar
horoj . Male por renmalsanuloj tia multo da
salo ne estas forige bla, ee dek gramoj da salo
ne eliras el la korpo dum unu tago; la salo
estas retenata. Se la salo pli ofte restas kaj
amasigas en la korpo, sekvas hidropso · de l'
malsanuloj êi tio estas pruvata per la lda sikaj provoj de profesoro Widal. Tiu ei autoro

sukcesis lauvole kaj plifoje liberigi renmalsa·
nulon de lia hidropso, :loninte al li nutrajon
nesalitan kaj eiufoje, kiam 10-12 gramoj da
salo estis donataj en la mangajoj, la hidropso ekrevenis; kaj tiu reguleco plifoje ripetigis. êar la lakto ne estas incitanta, oni jam
de longe dum tiaj nulsanoj
sukcese donis
lakton; sed tri litroj da lakto enharns 5 gramojn da salo kuireja kaj nun la sperto montris , ke ankau dum la rnangado de viando
nutra]oj, antaue malrizo, pano, butero permesitaj - la §vel-a}oj de renmalrnnuloj
malaperas, se la mangaJoj ne enhavas salon.
La tiel nomata ,,dieto sensala" ofte estas praktike aplikata. Ankau dum aliaj malsanoj
(artrito , arteriosklerozo,
epilepsio, diabeto,
laktokrusto de l' sueinfa110j), saj nas la salo
amasigi en la korpaj sukoj kaj espereble la
sensala dieto anirnu tie ei al<celos sukcesojn .
Poste profesoro W id a 1 (Paris) en franca
lingvo paroladis pri: ,,La dechloruration therapeu tique" ., forpreno de l' hLoro", tio
estas: forpreno de l' salo kuireja. Ripetinte
pli detale sian klasikan observadon, jam cilitan de s-ro Magnus-Levy, la parolanto diras,
lm li antau eio penadis rrecize ordinacii · la
dietan kunmetecon por la traktado de ren malsanuloj rilate al permeso de l' salo. La
forpreno de l' Î1loro (dechloruration) celas: ,
1) Liberigi la organismon de I' salo kaj
de svela}oj .
.
2) Determini la dieton, kiu rilate al salenhaYo akordi gas kun la forteco de l' renoj.
Post plej preciza ekzameno kaj observado
(ankau !au la korpa pezo kaj stofsango) estas
necese dozi la kvanton de l' pèrmesebla salo.
luj personoj nur malI_nulte da _salo toleras.
Ofte ne estas eble tute res<1nigi la malsanulojn nur per la ·forpreno de l' salo, tiam oni
bezonos ankau aliajn kuracilo j n, ear ne nur
la .retenigo de la salo, sed ankau ret enig o _de
nitrogeno ofte malhelpas la resanigon . Pripa rolinte poste la diferencojn en la diagnozado
de l' nefrito kaj ofte gin sekvarita, tre d_angera, ur em io, li diras, lm por la prognozo estàs
gravega, eu la retenigo de l' salo au de ni·
trogeno kaüzas la uremion.
El la sekvinta vico de parolad _oj, traktantaj la saman temon, estas rimàrl<inda la raporto de d-ro Strauss
(Berlin) : ,,Pri ra· for igo de l' h loro dum rena kaj kora bÎdropso".
Li admonas, ke oni ne forprenu la salon el
la nutrajoj, dum la renoj bone funkciadas.
B 1u m (Strassburg ) citas u:m rensanan, kiu,
ricevinte certan kvanton da salo, mont1'is ' hi dropsajn svela}ojn. Bic k el. bj ·Dies î n g
(Berlin) paroli s pri la influo de l' stofoj mineralaj je la g landoj de l' digesta kanahk .:.j
la reguleco de l' stofsa ngb minerala . Là ü la
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opinio de d-ro Diesing la gland oj de r stofsango (hepato, lieno, glando suprarenala) reguligas la uzadon de stofoj mineralaj !jodo,
fosforo, arseniko), kiuj, k\·ankam necesaj en
malgrandaj partoj, en pligranda j ktantoj malutilas la korpon. Dum la dua tago okupadis
la kongresanojn la jena temo, same interesa
por klinikistoj, kiel por kura cistoj enkom une:
nLa kuracado de I' stomaka ulcero" .
Le n h a r z (Hamburg) la unua protes tis
dum la lastaj kvin jaroj kontrau la sola rajto
de la dieta skemo de profesoro Leube (Wür zburg). kiu skemo, elpensita antau pli, ol dudek jaroj, supermezure abstemia kaj malfortiganta, gis nun estas dogmo. Certe bone sukcesis tiu dieto, malfacile suferebla por la malsanu loj, sed la parolanto, pripen sinte teorie
la rilatojn, rekomendas alian dieton . Male al
la gis nuna timema indulgo, li permesas jam
la unuan tagon, ee post sangàdoj, pli riean
dieton, precipe certan kvanton da albumeno,
ovojn, sukeron, biskviton kaj post nelonge
viandon. Malutilo, timebla !au la gisnunaj
pririgardoj, neniam estis vidata. La eefan utilon de sia traktado vidas Lenharz en la bon
farto de l' malsanu loj, kiuj ne trompa s plu
la kuraciston, prenante nutra Jon malpermesitan, sed antau êio en la pli rapida resanigo.
Ee la rilatoj koncerne la mortecon (mort<i.liton) kaj la remalsanigon esta s pli bonaj, ol
ee la malnova regimo.
Rose n f el d (Breslau), pri\'.arolante la
sam an temon : ,,La kuracado de stomakma lsanoj", akcentas, ke !au siaj longtempaj spertoj la graso estas facile digestebla. La resanigo de multaj stomakmalsanuloj unue depen das de la pli au malpli bona malfermigo de
l' piloro, kiun faciligas graso, donita per la
parolanto en formo de l' kremo. Komprene
ble la cetera nutrado de l' malsanuloj estas
g rava. Ankau la stomakul ceron oni de,·as
traktadi per multe da kremo .
Dum la diskuto, nun komencint a, unue
parolis Le u be (Würzburg), la eltrovinto de
l' malnova regimo, citante sian kura cmetodon,
pliperfektigitan dum la lastaj dek jaroj kaj
siaj n plej bonajn rezultatojn. Li diras, ke la
eltrovo de nova metodo ne estas necesa, ear
li opinias tre <langera forig i por êiuj malsanuloj, ee post sangadoj, la abstemian kaj sindetenan kuracadon dum la unuaj tagoj . Se la
kuracmetodo de Lenharz dona s bonajn rezultatojn, li kons entas, ke la kur acistoj ne hezonos plu timemon en la nutr ado de stomak malsanuloj. Poste multaj diskutantoj parolis
por kaj kontrau la metodoj de Leube kaj
Lenharz. Ee la diversa digeste bleco en norda
kaj suda Germanujo estis citata por la opinioj de Hamburga kaj Würz burga autoroj !

Fine la diskutantoj pli kaj pli en tio konsentigas, ke malsan uloj post grandaj sangadoj
ne deYas riceYi dieton riean kaj ke generale
estos rekomendind e, ke la kuracistoj konsen-u
la abstemian dieton almenau ee la plej gravaj stomakmalsanoj .
La trian tago n matene granda plimulto
da kongresanoj decidis, ke la kong reso por
intern a medicino êiam okazos en Vviesbadeno,
kiam alia uruo, kiel escepto, ne estos elektita.
Tiu ei tago alportis ank au la raporton de s-ro
He ad Londo n) en germa na ling\"O: ,,Ce ber
Sens1bilitaet und Sensibilitaets-Prü fung ~ (Pri la
sentebleco kaj gia ekzameno). Head. ;am de
longe si11 okupinte je ner\'aj esploroj. akiris
g randajn sukceso jn. Li mem parte distraneigis
la sentajn ne1Tojn de sia antaubrako, por tiamaniere plej precize obserra di la malhelpojn
de la sentado kaj de aliaj korpfunkc:oJ. kiel
ankau la rege neradon, malrapide okazantan .
Post distraneo de periferiaj nerrnj la malhelpoj de I' sentado ne estas la samaj, kiajn oni
atendas !au la ana tomia origino de ï nen·oj .
Kutime ni parolas pri k\'alitoj de sentado kaj
sentebleco. Ni se ntas la tuset n, pliigantan
gis la sendolora premo, la doloron, rnrmegecon, malvarmeco n, la lokajn sentaJoj n. kiuj
estas diversaj kaj aparta j kvalitoj de I' sen-·
tado. Tiuj seTJtadoj certe depend:1s de diver
saj impulsoj, sed la envicigo kaj bonordigo
de I' malhelpoj post difektajoj de I' mjelo kaj
cer b0 au de nervoj periferiaj ne estas eblaj.
La simptomoj de I' sentado post distranêo de
periferiaj nen·oj neniam konsentas kun la malhelpoj post difektajoj de la mjelo el kiu la
nervoj devenas.
El tiu èi sperto rezultas la kondiêo, ke
la impulsoj en la ,·ojo al la cerbo sangig as.
Poste Head parolis pri sia manie ro akza meni
la sentado:1. La ekzameno est u kiel eble plej
simpla kaj ne lacigama la malsa nulojn . La
suprajan tuseton li faras per facila kotona
tufo, la prornn de I' sen tajo dolora per pinglopikoj au per indukcia elektriga masino k.
t. p. lkiel aliaj autoroj) . êiam komparante la
sanan flankon . Detale li priskribas la tri:! interesajn, post distraneo de du nervoj de sia
antaubrako okazintaj n, simptom ojn, kiujn gis
nun neniu observadis . Desegnajoj ankau estis
montrataj koncerne la alii~ojn post difekta}o
de la mjelo kaj cerbo . La parolado de s-ro
Head, tre leginda, estis tro longa por gin tie
ei pli detale resumi.
Al la sekvintaj paroladoj mi ne povis
êeesti. La ekspozi cio de la kongreso, kiel
êiujare, tre riêhava je libroj, instrumentoj kaj
masinoj, nutrajoj, trinka joj kun kaj sen alkoholo, estis bone vizitata kaj provizata.
La restoracimastro de la kuracdomo in-
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vitis la kongresanojn por provado de vinoj el
la Rhejna di:otrikto, kiun inviton multaj kolegoj akceptis. Bela koncerto en la gra nda
salono de la nova kuracdomo estas dedieita
de la urbo Wiesbadeno al la gastoj meàicinaj.
Fine mi, kiel esperantisto, ankoraü devas
diri, ke mi mem kaj eble multaj el la eeestintoj, ne komprenis tiom bone la francan lingvon, por sukcese sekvi la paroladon de s-ro
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\!Vidal. Kvankam mi legas la ,,Semaine médicale" kaj multe studadis la francan lingvon,
mi komprenis nur iujn frazojn de la raporto.
Ci tio pruvis al mi denove, ke ni bezonas
en la kongresoj, vizitataj de eksterlanduloj,
la pli facile ellerneblan kaj kompreneblan lin•
gvon ,,Esperanto", kiun mi tute komprenis
dum la kongreso Dresdena, malgraü miaj nur
mallongaj studadoj Esperantaj en maljuneco !

Revuo sc,enca.
granda malgrasigo, abunda transsudato en
la ventran kavon kaj malmola, malglata heNi petas eiunaciajn aütorojn alsendadi al pato, kiujn li sukcese kuracis per la sekvanni aütoreferatojn de iliaj verkoj kaj artikoloj ta sanigilo: Rp. Decoct. rad. Altheae 10·0 :
kiel ankaü ni petas la diverslingvajn referan- 180·0 Tartari depu rati 15·0 Syr. simpl. 20·0
tojn alsendadi samtempe Esperantajn -tradukojn
M. D. S. êiujn 2 horojn kuleron. Li uzigis
La Redakcio .
de iliaj referatoj.
gin tre daüre, 5 semajnojn g is 4 monatojn,
aplikante samtempe sen viandan nutradon kun
multe da lakto. En eiuj kazoj la fluidaJo el
Interna medicino.
la ventra kavo tute malaperis ee pliigita uri::vlü nt e r (Berlino). Pri akra intersticiala nado, la nutra stato klare rebonig is kaj reainflamo de la stomako. (Deut. med. Wo- peris apetito. Tamen la hepato kaj lieno rechenschr. 1909, n-ro 11.). La akra intersti- stadis malmolaj kaj kun malebena supraîo.
ciala inflamo de la stomako, de kiu gis nun Kiel longe tia rebonigo daüros, restas ankoestas konataj eirkaü 90 kazoj, aperas prefere rau nekonate.
D-ro Fels.
en flegmona formo, malpli ofte en formo de
Pop p e r Ervin:
lzolita difekto de la
puraj, submukozaj abscesoj. Transiroj inter
ambaü formoj ne estas maloftaj. La malsano septo de l'atrio kaj giaj klinikajsimptomoj.
atakas pli da viroj ol virinoj, relatiYe ofce ( lil/iener Klinisclte Wochen-schrift. 1909 n-ro
drinkulojn. La kaüzon de la sufero oni ordi- 16). Malfermita ovala truo (foramen ovale)
nare ne povas ckkoni. malofte ekzistas gene- sen iu alia deformado de la koro aü de la
rala infekto aü oni sereis la invadejon de Ia grandaj vazoj ekzistas tre malofte, kiel denasgermoj en ekzis tantaj vundoj de la stomako. ka manko, kvankam okaze de autopsioj ofte
La diagnozo estas malfacila, ee ofte neebla, oni trovas fendojn aü truetojn en la septo de
ear la tipaj signoj de la malsano, kiel pusaj l'atrio, kaüzintajn dum vivo neniajn klinikajn
vomoj kaj elblovo de la malmole infiltrata simptomojn . La aütoro priskribas ekzakte la
sto mako en la flegmona formo, aü malape- observitan kazon de dekjara infano, mortinta
rado de stomaka tumoro inter pusaj vomoj kauze de tiu ei difekto. La klinikaj simptomoj estis: sistola bruado, plej precize aüsen la abscesa formo, estas ofte ne atentataj
kaj ankaü ne eiam karakterizaj. En la mal- kultebla en la regiono de la supera parto de
plimulto de la kazoj stomakaj simptomoj tute la sterno, frapanta dilatacio de la dekstra
mankis. Ofte superas nur generalaj nervaj koro kaj altgrada paleco de la haüto kaj de
simptomoj. La plej ofta sidejo de la sufero la mukaj membranoj. La dua tono .de la arestas la submuka histo kaj la inflamo pene- terio pulmona ne estis akcentita . êio ei estras pli ofte en la pli profundajn tavolojn, ol tas konforma kun la malmultaj kazoj, .konaen la mukmembranon, kiu ankaü ee mikro- taj el la angll!- literaturo: La autopsio vidigis
skopa esploro povas aperi netusata. La klini- sufiee grandan difekton de la septo de l'atrio
sen iu ajn alia deformajo. La aütoro klarikaj kaj patologia-anatomiaj obse rvoj instruas,
ke resanigoj estas eblaj, kvankam okazas gas la simptomojn tiel, ke dum la sistolo
(diastole de l'atrio) la sango, altluegante el
ekstreme malofte.
D-ro Fels.
la pulmonaj vejnoj en la maldekstran atrion,
E i ch h ors t (ZuriÎ10). Pri efiko de parte direkte alvenadis tra la malfermita ovala
tartaro depurata (kalio bitartarika.) (Afe- ~ruo en la dekstran atriorÎ, kie gi renkontadis
dic. Klinik. 1909 n-ro 11.) E. priskribas tri la sangfluegon, _venintan el la k.orpaj vejnoj
kazojn de hepata cirozo êe drinkuloj kun kaj de tio rezultis la sisto la bruado. Dum la
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sistala de l'atria la sanga fluas el la maldekstra atria en la ventrikalan, kiu haYas negativan preman, sed ne en la sin kantrak tantan dekstran atrian, kiu estas sub rilate
granda prema.
La rezultata estas dilatacia de la dekstra
atria kaj ventrikolo.
D-ro Sos.
Hucha rd (Pariza). Arteriosklerozo kaj
ateromatozo. (Mûnch. medic. Woclzen. 1908,
n-ro 40). Dum la deka kongresa de francaj
intern istaj Huchard klarigis, ke Ira afte ani
konfuzas arteriosklerozan kun ateroma de la
vazaj. Aterama preze ntas anatomian sangan
de la pli grandaj kaj mezaj vazaj kaj estas
maljuneca praceso. Kontrai:ie arteriaskleraza
estas ekmalsanig-0 de la pli malgrandaj vazaj,
emanta akupi la organojn mem (sklerozo arteria-viscerala); gi ne estas maljuneca praceso, sed ekkaptas P,_recipeindividuojn en la aga
de 35-60 jaroj. Giaj malsaneroj estas: dispneo, plialtigo de la arteria sangostreeo,
sendormeco, renaj kaj koraj simptomoj, tahikardio k. t. p. An .tomie gi karakterizigas
per sklerozo de la organoj, kiel sekvo de arte riaj sangaj. La lastaj pavas ekkapti kaj la
aortan kaj la karajn klapajn, sed okupas precipe la malgrandajn kaj plej malgrandajn va
zajn . La sangostreeo pavas esti pliigita au
malpliigita. La plialtiga de la arteria sanga
presia havas plejafte renan originan, la
arteriaskleraza kun malplialtigo de la sanga streea havas versajne intestan originon kaj
estas akampanata per staza kaj pliigita presio en la sistema de la porda vejno (vena
portae). Terapie oni rekomendu lakto-vegeta ·
ran dieton, plue en la komenca stadio (praesclerosis) O·15 gm. da teabromino kelkan
fojan dum la tago, por pliigi la sekre
cian forton de la renaj. Sed oni ne donu en
tiu ei stadia jodpreparatojn ! :.laie en la dua
stadio, la kora-arteria stadio kun angina pektora, klai:idiko intermitanta, oni donu jodon,
sed nur en malgrandaj dozoj, 0·2-0 5 gm.
tage dum 10- 14 tagoj de eiu monato. êe
simptamaj de kora kaj rena insuficienco jodo
malutilas . ,
D-ro Fels.

brustflanko, malsupre de la apico de l'koro,
esprimas sin plej ofte kiel pikoj kaj kauzas
la saman impreson, kiel spasmo de la tibikarno .
La perturbacio de la spirado ne konsistas en
vera dispneo, sed nur en la sento de malhelpata spirado (,,Atemsperre" Jau Herz). - En
dive rsgrandaj interspacoj efekti,-igas profun daj, gemantaj enspiroj, kiuj ofte interrampas
la parolon de la paciento. Kauzo de tia estas
la ab norm e malalta stato de l'diafragmo, se kve
de g ia tonika kuntirigo. La subjektiva j kars uferoj estas ee tiu ei malsana tre diversa j. La
pacientaj raka ntas pri sentajoj vibrac iaj , fluetado, krev ada de veziketoj, falada de gutaj
k. t. p. Patognomona estas nur la subjekti va
korbatado.
Kune k4,n la diritaj perturbaciaj okazas ankau aliaj nen-ozaj aperoj,
kiel malkvieta darma, doloroj en lg su praj
ekstremaJoj kaj en la kolo, spasma abstipac io,
pseudoperiost ito angioneurotika k. t. p. La
priskribitaj simptomoj povas sin pligrandigi
gis specialaj frenakardiaj atakoj, dum kiuj la
paciento prezentas la aspekton de granda
pasia ekscitiga, au de fortega, pli anima, ol
korpa, sufero. êe tio iatempe ankau aperas
spirhaltadaj, tahikardia, embriakardio, tremfrastoj kaj urino spastika . Rilate al etiologio
sajnas antau eia certa nervaza dispozicia faciligi la aperan de la frenakardia, la plej grava
kauzo tamen estas daura afekc ia, kiun oni
piej borie difinas kiel ,,sopira pri amo" .
Tiaspecaj tipoj ostas la edzaj, kiuj per helpa
de koitado interro mpata au de kondamoj evitas la gravedigan, plue nekontentig ita juna
edzino de maljuna edzo, junaj knabinaj past
nuligita fianeiga, au post seksual -psihika traumata k. t. p. - Terapio kansistas en la
foriga de l'malutilaJaj, supre nomitaj kaj en
psihika traktado, celanta forigi la pasian
eksciton _ Krom tia hidraterapio kaj mehanikaj
terapiaj rimedoj estas aplikindaj .
D r . S6s .
J. Harnawski
. Pri nova formo dela
diatezo hemoragia, karaketrizata per rimarkindaj sangoj en la parietoj de malgrandetaj sangovazoj. (L w . Tyg . lek. 1909 n-ro 5).

He r z (Wien) Pri s.!ksala psihodevena La autora mallonge priparalas la specoj n de
neürozo de la koro. <Frenokardio)(Braumiittiel namataj diatezoj hemaragiaj . Li ne pa-

ler, Wien, 1909). El sangkolora simptombilda
de la karnei:iroza kunmetas la autoro precize
determinitan simptomkomp leksan, kiel unu malsanecbildan, kiu estas karakter izita per tute
fiksita etiolagio. La tiel difinita aparta malsana, nomata de H. la seksala psihoge'.'la
korneurozo (au frenokardio), karakte rizas sin
regule per jenaj tri simptomaj: tiel nomata
kordalaro, sangoj en la spirado kaJ korbatada.
La kordoloro eiam trovigas en la maldekstra

vas kansenti al la nun ekzistanta klasifika kaj
propanas alian dividadon , nome: 1. statoj patologiaj, ee kiuj ani renko ntus neniajn ~angajn, êu en la sanga , eu en la parieta de la
rnzaj; 1. statoj, ee kiuj aperadus sangoj eefe
en la sango; 3 . statoj, ee kiuj sangaj en la
parieto de malgrandetaj vazaj pavus klarig i
la kauzan de hemorag ioj. Al tiu ei lasta kategaria kalkulas la au.taro ankau la kazan, de
si priskribatan, êe kiu li travis en êiuj ma l-
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grandetaj vazoj grandajn man)rnjn en la . tuniko elasta interna, l{iel ankaii nekrozon laii
tipo' de Zenker en la tuniko muskulara da
tiuj êi vazoj. La malutilajo deven is en tiu êi
kazo de la kahalo intesta, ear en la vazoj de
mesenterîo oni trovas plej progresîntajn sangojn; tiu êi malutilajo ekagis antaii êio sur
la fibrojn elastajn de la tuniko elastika interna, detruaute îlln; danl,i:'al tio okazis kompensa hipertrofio de la tuniko muskulara de
la vazoj kaj poste gia nekrozo, kio nepre
~ekv,igi devis la hemoragiojn.
E. Roth se huh (A a ch en). Pri longedai't-

raj sulfuraj varmaj banoj kaj subakva rnasago êe rei'trnatismajkaj gutaj rnalsanoj
(Zeitschr.f.Balneologieetc.1909

. Febr.)I. Lon

gedaüraj sulfuraj varmaj banoj donas bonan
rezultaton, krom en hirurgiaj kaj haütaj rnal sanoj: 1) baldaii . post paso de akutaj atakoj
reümatismaj kaj gutaj, por evitigi , recidivojn,
resanigante la lokajn sangojn perfekte kaj
batalante energie kontraü la diatezo; 2) post
subakutaj tiaspecaj atakoj pro la samaj motivoj ;
3) êe perîferiaj neüritoj, rnialgioj, neüralgîoj,
prurito de la vulvo. II. Dezirinde estas provi
la ef1kojn de tiuj banoj êe la hronikaj artritoj de diversa origino kompare kun aliaj ef1kaj sanigiloj akvokuracaj,
termaj au meha nikaj. III. La subakva masago estas la plej
milda , sed tamen tre efika helpilo de la balneoterapio ee la diritaj doloraj suferoj . IV.
La plej bona metodo de la apliko de longe .
daiiraj kaj varmaj banoj estas la piscina aü
komuna bano V. Gi permesas ankaü fruan
kaj sisteman kinetoterapion.
La kuracado de graRomanovskij.

nulomoj per fosfacido. (Vraê.

Gaz. 1909
n-ro 8). Al la malsanaro , nomata de l'aiitoro

granulomoj, li kalkulas tuberkulozon, sifilison
kaj lepron, kies patogenezon li vidas en ne•
normala pligrandigo de fosfora întersangado
de la êelkernoj pro manko en organismo de
fosforo, malmulte envenanta el intestaro. La
normala materia intersangado de la êalkernoj donas produktojn, mortigantajn la mikroorganismojn de tiu êi malsanaro, tial la aütoro celas plenigi la mankan parton de fos foro per enigo de mik sajo de fosforaj acidajoj,
kiun li nomas fosfacido. Li observis pli ol
300 kazojn de tuberkulozo kaj sifiliso, kuracitajn per injektado de fosfacido (de O05 gis
3·0) kaj luedig as, ke 1) êiuj nekomplikat aj
kazoj de tuberkulozo estas resanigeblaj per
tiu êi maniera, 2) la injektado de fosfacido
estas utila kiel antaugarda rimedo kontraü
tuberkulozo, 3) la sifiliso estas resani gebla
per fosfacido dum êiuj perîodoj, giaj malsaneroj malaperas kaj progresado de la malsano eesas,
0 -ro Sobolçv.
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Ko s s o ,vs k ij. .La tuberkulinode Beraneck k{lj la fosfacido de Rornanovskij.

(Vraê. Gaz, 1909 11-ro 8) . . La aütoro ,_havas
propran sperton nur pri la fosfacido, , kiun li
uzadis dum .3 monatoj por .30 . ftizuloj, eiuj
malriêaj kaj sin kuracantaj ambulance. Preskaii eiuj ma_lsanuloj dum la kuracado pligrandpezigis, la febro êesis kaj dufoje la baciloj
de Koch malaperis; la aütoro opinias la fosfacidon gra, ·a helpa rimedo por kuracado de
tuberkulozo.
Pri la tuberkulino de Beraneck
la aiitoro ne havas propran sperton kaj do•
D-ro Sobolev.
nas nul' literaturajn sciigojn.

I. Semerad.
Niaj principoj êe la kuracado de la rneningito cerbospina epidemia.

(Revue de médecine tchèque. Vol. 3). Tiu
êi infekta morbo, tre ema al lrecidivoj,
lokigas sur kovriloj de la centra nerva sistemo, estas kaiizita de konataj mikroboj, meningokokoj de Weichselbaum, kiuj sur -forte
alkalaj nutrajtavoloj malbone prosperas. El
1. Ni
êi tiu ditino sekvas nia kuracmaniero:
traktas la meningiton enkomune tiel, kiel êiun
alian infektan malsanon, (enlitigo, dieto k.t.p.)
kaj penadas kiel eble plej baldaii forigi la toksinojn el la organismo a) per riêa . trin kado de fluidaj,} b) per diaforezo. Por efiki
diaforezon, ni uzas injektojn de pilokarpino,
envolvojn k. t. p. Ni ordinacias konsekvence
salicilon pro analogia lokigo de la patologiaj
sangoj êe reümatismo, kie la salicilaj prèparatoj eminente sukcesas. La lumban punkcion
ni ripetas tiel longe, kiel longe la cerbospina
fluidaJo estas malklarigata de puso, aü gis
kiam la malsanulo montras signojn de fa
pligrandigita cerbo,)remo.
2. Dum la incita stad io ni ne uzas hihroterapiajn procedojn, êar la tuta korpo estas tre sentema.
3. Ni injektas en la ve rtebraran kanalon
la seron, preparitan de prof . H 1av a, a tend ante dume neniajn miraklojn, sed antaü vidante en la seroterapio pli bonan estontecon
por unu tuta fako de ·1a··i,nterna medicino.
j-. Lau sperto de prof. Hon 1, publikigita
en Casopis lékafuv ceskych (Gazr:to de bohemaj kurac _istoj) meningokoko de Weichselbaum ne kreskas sur forte alkalaj nutra joj. Sopozante, ke êi tiu fakto povas valori
ankaii interne de la korpo, ni ordinacias multe
da Karlsbada akvo, aldonant€\ ti')m da nntrio
hidrokarbona, g;s la fresa urino neü rJle au
iom alkale reagas.
5. Ni malp erme sas al la paciento antau
la 40-a senfebra tago daüre forlasi la liton,
ear la malsano estas tre ema al recidi voj .
Dum la senfebra periodo ni zorgas pri riea
m.1trado,

î

-1lO

voto

DE KURACISTOJ

lojda stato. Ili estas antihemolitikaj t. e. ili
kontraustaras al la detruado de sa ngokor·
·
petoj .
La fagocita ago de blan kaj · korpetoj
estas multe pligrandigata per la estado en
ilia protoplasme de ant itoksaj lipojdoj kaj
sendube dank' al tiuj êi ili povas detrui la
çotogenaj n agantoj n.
El la elserêadoj de la aütoroj rezultas,
ke la organoj, kiuj sekr e de sia situacio au
funkciado estas plej ininacataj de infektaj aü
Chauffard
kaj Jean
Troissier
aganto j , estas precize tiuj, kiuj ente·tokeaj
· (Parizo). Provokado eksperimenta de makunas
la
plej grandan kvanton da lipojdoj , preloj rozkoloraj lentoformaj. (Soc. de biol.
27 1narto 1909). Unu guto da tre malforta cipe da lipojdoj, Ire rié:aj je holesterinajoj
· solvajo da tifa toksino, enig ita per trapiko en ekz. pu;mo, prostate, cerbo , k. t. p. Kiam
tiuj organoj estas tusitaj de infekto, ili grala dermon de tifulo, aü plibone laü subderma vojo en la malsupran tavolon de la der- sigas; tiu êi amasigo de graso devas esti rigardata kiel destinita por naski lipè;,jdojn kaj limo, produkt:1s tipan rozetan makulon.
veri tiujn substancojn, antitokse agantajn.
Oni do povas konsideri. la rozkoloran
La memdefendado de · la organ ismo delentoform.'.lr. maku\on kiel reago loka vazoplivas esti konsiderata ' jene: la .hepato produk· 1argiganta. êe tifulo gi malkasas la estadon
tas antitoksinojn; la galo, kiu ilin entenas,
ge Ebertha kolonio inlraderma kaj daüras
tiel longe, kiel la viveco au viruseco de la versas ilin sur la supr ajon de la · intesto, kie .
gi resorbigas. T iel la antitoksajoj penetras
baciloj, gin naskintaj.
D-ro L. J.
en sangan kaj limfan sistemojn kaj disvasti s s (Parizo) . Unua apero de okulo- •gas -en êiujn organojn, · kies protektadon ili
reakcio pozitiva sub iniluo de generaJa re- provizas.
D-ro L. J.
akcio je tuberkulino. (B,ûletin med. 2/ µprilo 1909). êe tiu êi malsanulo la okulo
Pediatrio.
· reakcio estis tute negativa, dum la subhaüta
. injekto po malgrandaj dozoj de tuberkulino
L jase n ko. Herba Serpilli êe malsanoj
· klare viJigis tubçrkul ozon kas ;tan. En la mo - de spirvojoj de infanoj. (Vraê. Gaz . 1909
mento de la geneia!aj reakcioj, kaüzitaj · de n-ro 10). La aütoro rekomendas herba'n Ser ·
la injektoj de tuberkulino, la maldekstra o- pilli êe êiil kon v ulsia fuso; sekve êe la per·
kulo (impresemigita 12 tagojn antaue per tuso, bronha astmo kaj ankaü êe êiuj sekaj
engutigo de unu guto da l ¾ ·a solvajo de bronhitoj, influence morbilo k. t. p . Al unutuberkulino seka, im~cipitita per alkoholo laü jara infano li donas en infuzajo po 0, 1 por
• . Borel) prezentis lrnnjunktivan reakcion, dum dozo kaj 0,5 por tago, al la dujara po 0,25
la dekst •a okulo (kiu ricevis unu guton da por dozo kaj 1,2 por tago. D-ro Sobolev.
½ ¾-a solvajo) montris nenian reakcion. Tiuj
A
. kon junktivaj reakcioJ n~niamaniere malhelpis
Hîrurgio.
la kuracadon per · tub erku lino.
D-ro L. J.
V. I. Fe sin. Al la kazaro de operacia
Ger a rd kaj Le moi n e (Lille). Pri kuracado de la spino bifida, (flirurgio (.'11os
memdefendado de organismo per Iipojdoj. kvo) 1909 n·ro 145). F. priskribas 2 kazojn
( Tribun e med . 24 aprilo 1909.)La hepato es- de la spino bifida (op·er. de d-ro Trofimov).
1. Knabo de 13 tagoj. Ambaüflanka piedo varùsa.
tas la defendanto de la organismo •kontraü
En la sakro-kokciga regiono estas tumoro,
la infektadoj kaj intoksikadoj. La holesterino
neniigas l.1 venenon de kobrao. Sed gi ne granda kiel infana pugno, ornla. La supra.JO
estas la s ,la anfitoksaj o de la galo kaj de la de la tumoro konsistas el 3 zonoj : en la centro estas rugeta granulacia supra.JO (area mehepato, e:;tas aliaj, kiuj havas pli grandan
dullo-vasculosa) , plue rli mallarga traYidebla
econ ant1toksa,. Tiaj estas la substancoj,
nom:itaj oksih ;:este,ino, eteroksido de la ho· zono (zona epithelio -serosa), la plej periferia
lesterino, galaj lipojdoj k.' t. p. Ili estas solv- zono estas bau.ta (zona dermatica). La tumoro
. eblaj en etero, benzino, etero de petrolo k. t. p .; estas plenigita per fluidajo. Du m la operacio
ne solveblaj en akvo, ili naskas kun gi sol· la muretoj de la sako estas forigitaj, super
la disfendeto de la \'ert ebra ro (-1-Xl cm .)
vajojn kolojdajn en êeesto de kelkaj fosforaj
estas suturitaj la molaj histoj. La Yundo sakunmeta.1oj, tiel nomataj fosfatidoj. Versajne
tiuj êi suldas sian specialan efikon al tiu ko• nigis bone, sed post kelkaj monato j la infano
6. Ni ne turmentas la malsanulojn samtempe per êiuj cititaj rimedoj; iam sufiêas
piiokarpino, zi!ifoje salicilo, alifoje alkaloj
l<aj sero.
·
Dum é;irkaü 3-jara · periodo ni traktis 14
kazojn, el kiuj 5 mortis (35"7 l °lo).El 4 ka zoj de la lasta jaro ri1ortis neniu. Krom unu
afazio, gis nun post 2 1/ 2 • jaroj neperfekte sa
nigita, êiuj ceteraj kazoj resanigis sen kom•
plikajoj.
D ro Jouza.
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mortis pro lakso. 2. Knabo de 1-l-tngoj, mal·
forta . En la sakra region o estas ln tumoro ,
granda kiel kokina ovo, kovrita per maldika,
norm ala haüto. êe la operacio la fendeto en
b verte braro ( 4-'-'<l cent.) estas fermita per
osta lameno , prenica el la iliaka osto , sur la
piedeto de molaj oistoj (lau prof. Bobrov).
Bona resani go. La infano estas rigarJita post
3 monat oj ; neniaj els taraJoj estas en l a loko
de la operacio.
L. N. ~Iuhanov.
4 kazoj de denaskaj

tumoroj en la sakro-kokciga regiono. (Ê i-

nwgio (Moskvo) 1909 n-ro 145). lvI. obser
vis kaj operaciis -l- malsanulojn kun tumuroj
de sakro-k okciga regiono, tl,tarant .aj en glu teajn regiono j n. En la 2 kazoj, êe la k nab i. noj_ de l 1/ ~ kaj 6 monatoj l t tumvroj sendube esti s denaskaj. El 2 cet r tj kazoj êe plen ·
· ag~linoj, en Ides anam1 ezo cs tis neniaj mo_ntrajoj, ke tiuj êi tumo,oj aperis en frua inftmeco, êe unu lau h situacio, êe la alia laü la
histolo g ia konstruo oni poYis k onstati, ke 1li
sendu be estis denaskaj kaj nur sin montris
e:1 la mal frua ago
Çiuj êi tumoroj la ii sia
konstru o de, ·a s esti opiniat aj deri11ojqaj ki stoj.

r. A. T yr m os. Al la demando pri la
êirkaiiturnigojde la stomako; kazo de resanigo post operacio. rflirn rgio (J1oskvo)
1909 n-ro 145). Post mallonga rakonto pri
patologio de êirkauturnigoj de la stomako kaj
pri ke lkaj observajoj, trovigantaj en la litera ·
turo , T. priskribas la observitan kaj opera ciitan de li kazon de tiu êi malsano.
êe la
laparotomio montri g is, ke la stomako sin turnis êirkau la horizonta akso tiam aniere, ke
la granda kurbajo transl okigis supren, la posta mureto turnigis antauen, la kojlono tr ans versa estis sub la diafra gmo , surer la sto . mako Pro la êirkauturnigo la piloro est is fer mita, la stomako forte plenblovita. Post dis igo de kelkaj ad~ ez ioj êio estis enig ita en
sian lokon. Pro ekzistado de ronda ulcero de
la stomako estis fa rita gastroer!'terostomio . La
malsanul o resani gis.
Z e z in. Al la demando pri la fistulo

stomako-kojlona. (Vraê. Gaz . 1909 n-roj 9,
10). La kauzoj de la malsano estas kankro
de stomako aii de kojlono, stomaka ulcero,
tuberkulozo au absce so de oeritcneo . La êe·
faj sim ptomoj estas la eksk.rementa vomado,
nedigestita nutrajo en ekskrementoj
kaj ofte
!aksoj.
Krom tio por diagnozo estas utilaj
hemia kaj mikros kopa esploradoj de la sto maka enhavo au ekskrementoj, enbl oYado de
aero tra rektum o au stomako, enYersado de
kolorig ita fluidajo tra rektumo, enigo de ko loraj pulvoroj tra buso . La kuracado, krom
kazoj neresanigeb laj, estas operacia: colosto-

111

mia, jejuno stom ia au colocolosto11ûa kun po ·
sta elmeto 2u eltranêo cte la fistulo. La aûto ro
trc,vis 96 litcratc1 -.1jn kazojn kaj detale prisD ro Sobolev.
kribas la propr.m.
. Gros man. Al la kazarode melanonéo-

plasmojde hepato. (Vraê. Gaz . 1909 n ro 8).
La au toro sukcesis
fari dumvivan diagnozon de melanoJ,arko1 no de heçato per konst ato de melanino en urino de la malsanulo
kaj, bazante sur literaturaj kazoj, li opin ias
tion êi manieron tre op0-rtuna kaj taüga por
diagnozado de melanot um oroj. La êeeston de
melanino en urino li lrnnstatas, aldonante al
g i solv,ijon de FeCl 3 , kiu kolorigas urinon
D ro Sob olev.
nigre.
B I u 111 (Vieno) . Pri tuberkulozode l'renoj. (fl!ledic. l{tinik 1909, n -ro 15.) L a rezultatoj de hirurgia radikaloperacio .êe rèna
. tuberkulozo estas l,iu ko lek ta statistiko cfo
l'aut oro bonaj, donantaj 11 °loda mortaleco.
En kazoj de frua rena tuberkulozo la mortaleco esta::: nur 1- 2.0, 0 . La mortale co de la
ne hirurgie kuracitaj kazoj estas teru re granda, êar de 26 kazoj 11101tis dum 5 gis 6 ja•
roj 24 rnalsanuloj. Rilate al tia stat istiko fa
radikala, hirurgia internno
s:ijnas êe rena
tuberkulozo urge indikata, kiel longe g i ne
1
estas malfrua. Ankau en kazoj de frua tuberkulozo la provo de interna, medikamenta,
klimata, specifika kaj fizikala terapio posedas
neninn pravigo n. Tiaj provoj siabsolute
gnifas nur perdon de k<1ra tem po, êar ili
malbonigas nur la sancojn de l'operacio. La
ebleco de spomana resanigo sajna s tiel malgranda, ke ni ne po.vas eê kun gi kalkuli
ê:! rena tuberkulozo. Kiel ee êiu hirurgia tufokuso en la
berkulozo unkau tuberkuloza
urinvojoj devas esti forigita komplete, frue
D ro Fels .
kaj prec ize.
Ca h n (Ber lino). Spertoj pri eltranêoj
de la prostato.(De11tsch. 111edic. Wochenschr.
1909, n -ro 13). l ndikacion por la p rostat ekto mio prezentas 1. malhelpoj en la urinado , se
la kat et eriza do n e k< n Ju ka s al celo au por
la dauro estas neebla, 2. sangurinoj (hematurioj) en forta grado . El la operaciaj metodoj
~ni aplikis êiam la superpuban
pro sta tekt omion laii Freyer. De -W operaciitaj pacientoj
6 m ortis post la operacio, de la 34 supervivantaj 32 estis sanigi taj, tio estas ili povis
malplenigadi sian vezik on komplcte kaj sendolore, êe du restis la urina inkontinenco. La
mikroskopa esploro montris, ke en êiuj -1-0
kazoj la prostata gla n do prezentis n eop lasmon,
elirant an el la glanda j epitelio j, kun la konstruo de la papilara ade nomo . En unu kazo
estis konstatita la kankra transira. El tiuj êi
esplor oj sekvas, ke la prost at ah ipertrofi o es tas
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konsiderenda kiel vera epitelia neoplasmo, havanta nenion komunan kun inflamaj sangoj .

D-ro Fels.
Kazo de forsiro de 2 lastaj

lvIen gus.
falangoj de l' maldekstra montra fingro kun
la tend~noj kuntenantaj kaj la fleksantaj mu-

s'.rnloj.(La Gazette Médicale dit Centre 1909
n-ro 1). Kazo referita pro gia malofteco. Gi
koncernas personon, kiu por resti ekvilibre sur
a:naso da karotoj, sargitaj en vagono, estis
enmetinta sian montran fingron en ringon.
Sek\·e de dissutigo de la legomoj la persona
falis kaj la 2 lastaj falangoj de la fingro forsirîtaj pro la pezeco de l' korpo, restis en la
ringo kun la tendenoj de la 2 fleksantaj muskoloj kaj la tuta traborata fleksanta muskolo,
forsirita d.:! gia inserto sur la epitrokleo. La
et :ndantaj tendenoj estis nete traneitaj je la nive'.o de la unua falango. Z:irga purigado de
la vundo, injekto de antitetana sero kaj asep·
saj bandagoj kondukis al resanigo sen kom·
. plikoj post 15 tagoj de kuracado.

eiuj kazoj post resanigo de la denta lezio
la alopecio malaperis. La autoro trovis ee 25
kazoj, kiujn li observis kaj de kiuj kelkajn
li enpresas, alopecion kunligata kronologie kaj
.topografie kun dentaj lezioj: unu fojon kun
radika kisto, 2 fojojn kun pioreo, 3 fojojn
kun pulpito, 9 fojojn kun la disvolvigo de la
pli malfrua dento, 10 fojojn kun alveola-denta
artrito.
R. Badert.

Oftalmologio.
Possek

Rigoberto

(Graco). lnfluenca

konjunktivito. ( Wiener klin.

Wochenscltr.

1909 n-ro JO). fostigita per sciigo de Cursch mann, laü kiu, '.dum· la Leipziga influen ca -epidemio de la jaro 1908 estis trovitaj en la
sputo de influenco-malsanuloj anstatau inf1uenca-baciloj Pfeiffer pneumokokoj FriinkelWeichselbaum, komunikas la autoro, ke en
multaj kazoj de pli forta konjunktivito kune,
au sekve de influe nco, okaze de la samjara epidemio en Graco, trovigis ankau pne1 ·
R. Badert .
mokokoj kiel ekscitantoj de konjunktivito. Ci
Ko pi 1o v. Plastikaj operacioj de tende- tiuj malsanigoj montris sufiee konstantan tinoj êe piedparalizoj.(Vraè. Gaz. 1909, n-ro pan bildon, nome kun s\·elado de la kon1). La kauzo de pieàparalizoj plej ofte estas
junktivo aperadis surgi pseudomembranoj kaj
poliomjelito antaua akuta . La autoro priskriekzistis modera pusa sekrec io. La malsanigoj
bas 10 kazojn, kies rezultatoj rilate al posta
trakuris nepre benigne, kaj finigis per ,,kri movebleco de piedo estis ricevitaj tute prostika" defalo de eiuj simptomoj .
peraj. Provizore an tau 1- 2 semajnoj li faêu ankaü tiu ei epijemio, kiel la Leipras sub narkozo perfortan korektadon de piedo ziga, estis enkomune elvokita per la pneu kaj fiksas gin per gipsa bandago ; la maniero
mokoko Friinkel-Weichselbaüm, ne estis fik- de operaci◊ dependas de tîo, kiuj muskoloj
sita per respektivaj esploroj ; tamen laü ekspeestas para lizitaj, konforme al kio sangigas la rimentaj spertoj influenco mem povas fari \'i•
punkto de kunkudrado de tendenoj de sana
rusaj kaj patogenaj la pneumokokojn, kiuj
kaj paralizita muskoloj. Por plua kuracado
ankau en normala stato eble trovigas en la
estas uzata gipsa bandago, kun kiu la malkonjunktiva sako, ne ekscitante tie malsane ·
sanuloj pasadas.
D-ro Soçolev.
con, re spekt ive povas la malsanigintan orga nismon fari pli impresema kaj kondiei tiamaStomatologio.
niere la devenon de epidemia konjunktivito
dum samtempa influenco.
D-ro S6s.
R o u s s e au -D e.c e 11e. Pri alopecio de

denta deveno. (La Clinique 1909, n-ro 6).
Estas 2 teorioj pri alopecio: 1. mikroba, 2.
dîstrofta. Nun triumfas la dua. Diversaj estas
la kauzoj de alopecio: psika, trauma, stomak·
intesta, bronha-pulma k. c. Alopecio de gingiva -denta deveno estas plej bone konata, ear
preskau eksperimentebla. Alopecio estas senhariÊ;o pli malpli subita, sed neniel specifika.
Ci okazas ofte, sekvante doloran krizon de
la trigemela nervo kaj sur la sama flanko.
Pli ofte estas tusata la maldekstra flanko .
Ekzistas kunligo inter la loko de l'denta inflamo kaj la loko de l'komenca alopec ia areo:
poralopeciaj zonoj de Jaquet. Alopecia areo
estas ofte akompanata de serio da fenomenoj:
trofi'lj, vaza-motoraj, termikaj, sentaj k. c. Ce

Ginekologio

kaj obste triko.

Run g e (Berlino). Okulaj malsanof kaj
iliaj rilatoj al ginekologio. (Berlin. klin-

Wochenscltr. 1909, n-ro 15.) Dum la nor mala menstruo povas aperi edemoj, ekza nt e·
moJ kaj hordeoloj sur la palpebroj. Plue oni
obserrndis movajn malo rdojn, facilan eksof talmon, konjunktiYitojn kaj herpeson de la
korneo. Ankau sangadoj en la antauan oku lan kameron, vitran korpon kaj malofte eê
en la arahnojdeon kaj vidnervon estas ko n ·
statitaj. ê e anomali0j dum la menst, uo la
okulaj malordoj povas ee atingi pli altajn
gradojn. Amenoreo povas ankaü kaüzi vidajn
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malordojn (anstatai:iantajn sangadojn). Ankai:i
la kl imakterio kun siaj vazomotoraj ekscitoj
estas tre ofte komplikata per diversaj mal ·
D -ro Fets.
sanoj de la vido rgano.
H. Gans.
La elfalo de placento. (Gynaekologische Rwndschau 1909 n·ro 2). La
ai:itoro priskribas maloftan kazon de elfalo
de placento antai:i nasko de la fetuso. Po:.,t
krevo de la fetusa veziko ekversigis cirkai:i
200 gm. da fresa sango, post kio êesis mo ·
voj de la fetuso. êe esp loro en la vagino
est is trovita piedeto de la fetuso kaj apud gi
placento. Lau opinio de la ai:itoro kai:izo de
tiu ei anomalio êe lia maisanulino estis hidramnio. Post defluo de granda krnnto da
akvo la utero tre malgrandigis, placento apar tigis kaj elfalis , al k:o favoris pieda situacio
de la fetuso . Prognozo por la pat1inoj en tiaj
l{azoj ne êiam estas favora kai:ize de ebleco
de granda sangado; en la kazo de la autoro la
sangado forestis, postnaska periodo pasis normale. Por la fetuso prognozo preskau eiam
estas nefa vora: en gisnunaj publikigitaj ka
zoj la infano eiam estis malviva tiel same,
kiel en kazo de la autoro. Terapio - rapida
D-ro J. Krenicki.
malplenigo de l'utero.
Varsovio, str. Marsalkovsll.a 53 A.
Ber ut i (Buenos Aires). Pluaj 600 naskoj en skopolamina dormeto. (Medic. Klinik 1909 n-roj 14 k. 16) La rezultatoj, ricevitaj de l' ai:itoro, estas jenaj: skopolaminmor=
fina dormeto estas atingata sen dangero ai:i
malutilo al la patrino, sen esenca in fiuo sur
la f1ziologia nasklaboro kaj sen malutilo por
la infana organismo. La skopolaminmorfina
dormeto estas kaj restas momente la unika
metodo, per kiu oni êe preskai:i 80°10 de la
naskantaj povas sukcese retenigi perceptadon
(sentadon) de la naskaj doloroj. Tiom pli
bedai:irinde estas, ke tiel êe laikoj, kiel êe
kuracistoj ekzistas ankorau eraraj imagoj
pri la artetarita dormeto, malhelpantaj gian
pluan disvastigon .
D -ro Fels.
Ga v ri I o v. Deseligo (dekapsuligo) de
renoj ( Vrae. Gaz 1909 n-roj 2. kaj /3). En
1901 jaro amerikaÎlirurgo Edelbohls
proponis forigi la f1brozajn kapsulojn de renoj
êe dumnaska eklampsio kaj êe kelkaj aliaj
malsanoj de renoj kaj gis 1908 jaro estas
konataj l 4 kazoj de tiu êi operaci o êe eklamp siulinoj dum naskado kun rapida sukceso.
La ai:itoro faris spritajn eksperimentojn êe
bestoj, kies renojn li dekapsuligis kaj per
tio ricevis pli grandan ilian funkcian agadon.
D-ro Sobolev.
Krivskij
kaj Bortkeviê.
Pri hebeostomio (pubotranêo). (Vraê . Gaz. 1909 n-ro
6) La unua ai:itoro priskribas 3 kazojn de su-
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prenomita operacio pro malvastaj pelvoj kun
sukcesa rezultato por vivo kaj sano de virinoj kaj infanoJ. La dua ai:itoro trnktas pri
akusadoj, sekvintaj post hebeostomio, priskribas unu propran kazon. finigintan dum 10½
horoj sen ia operacio tute sukcese kaj aldo
nas tabelon de 22 konataj el literaturo posthebeostomiaj kazoj, kiuj estis 10-foje seno·
peraciaj kaj 12-f,Jje operaciaj (6 foje ripetita hebeostomio, 4-foje transturnado sur la piedoj kaj
eltirado, 1 akusprenilado, 1 Cezar· tranêo)

D-ro Sobolev.

Malsan oj hautaj

kaj veneraj.

Al la etiologio de furunkulozo.
(Vraê. G(l,z. 1909 n-ro 9). La ai:itoro laüsiaj
B l u rn

ob:;ervadoj en militistaro konstatas mterhgon
de furunkulozo kun malsanoj de digesta kanalo kaj nepre postulas la reguladon de dieto
Dro Sobolev.
dum kuracado.

z a k. La frua interrompanta kuracado
de sifiliso. ( Vraê. Gaz. 1909 n-ro 10). Post
la eltrovo de spiroheto pala, kiel kai:izo de
sifiliso la interrompanta kuracado de sifiliso
havas 'pli grandan valoron, ol antaue, La autoro preferas la metodon de Hollander (la
kai:iterizo de ulcero per varma aero kaj posta
deskrapado per akra kjureto) kaj montras propran kazon de tia kuracado, Ide li trovis antai:ie la spirohetojn kaj post kur:1~._...;oFl~is
5 monatoj sen simptomoj de sifiliso.

D-ro Sobolev.
Ra pi port. Atoksilo êe sifiliso. CVraê.
Gaz. 1909 n-ro 10). La ai:itoro pruvas per
propraj observadoj grandan valoron de atoksilo êe kuracado de sifiliso, precipe êe malboneca siriliso kaj êe la anemio de sirilisuloj,
ai:i kiam la hidrargo ne efikas au lrni:izas
flankajn malordojn. R. injektas po 0,1-0,2
je êiuj 2 -3 tagoj kun interrompo post êiuj
5-10 injektoj.
Dro Sobolev.
F. J. Lamb ki n. Disvastigode sifilisoen U-

ganda-protektejo.(De1ûschemedic. Wochensch.
1909, n·ro 4). La san,tara kolo11eloF. J. Lamb-

kin, kiu metis grandajn meritojn eela enkondude zorgplena kuracado de sifHiso ee la soldatoj de ang la armeo, revenis antai:i kelka
tempo cl studa vojago Ugan don en Afriko kaj
raponis en la. United Serrices ~Iedical Society
pri la terura disvastigo de sifiliso en la Ugan
ga-protektejo. En kellrnj distriktoj li trovis
90°/ de la logantaro ekmalsanintajn
kaj
50-60¼ de la infana mortoftcco li alskribas
al la sifiliso. I<iel eefa kafü:o de la sifilisa
disvastigo inter la ugandaj gentoj, antaue de
tiu êi malsano tute ne tusataj, li kulpigas la
enkondukon de kristaneco kaj asertas, ke êi
tiun opinion absolute aprobis kaj la evange1{()

voêo
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lianaj kaj la katolikaj misiistoj, agantaj en
Ugando.
Antau la enkonduko de kristaneco
la virinoj estis tre severe gardataj · kaj seksaj
ekscesoj est is ee ambau seksoj treege puna taj. Kun enkonduko de kristan eco ven is forigad o de multvirineco, emancipado de viri noj kaj senbaraj seksaj rilatoj. Sifiliso ape ras, kiel tre ofte inter la tiel nomat aj 50\'agaj
popoloj, tre akre kaj sekvigas, ear plejofte neD -ro Fels.
kuracata, gravajn kripligojn.

tas plu dangeron pri infektado. Fermi lernejon pro infekta malsano la verkinto konsideras necesa nur sur kamparo, ear en urboj
infanoj renkontigas sur aliaj placoj kaj tiamaniare disvastigas la malsanon. D-ro Fels .

Bibliografio.
Chantemesse,

Borel

kaj

Dupuy.

Traktato pri higieno de la komerca siparo.
(Librejo: 0 Dain, en Parizo). Jus aperis in-

teresplena rerko de tiuj autoroj, enhavanta
pli ol 600 pagojn. La unua volumo traktas
Lev a s o v. Pri malutilaj flankoj de nun• la sekvantajn ternojn: 1. La si p o: giaj ditempa; vojagmanieroj. (Vra ê. Gaz 1909 versaj fakoj (mastnejoj; logejoj; akvujoj k. t. p.)
2. La si pan o j; sipvojagantoj kaj maristoj;
n-ro 9) La autoro pritraktas la malutilon,
kau zntan al ,·ojag,intoj rer nu· 1tempaj vetuvestoj kaj mang ajoj; antauzo rgoj pri la sanservoj
sur
dangereco. 3 . La medicinaj
riloj mem (vagonà ro, au:omobilo j, omnibusoj)
pro ilia skuado, kiel ank ..i1 111,i!u•ilo,1por la 1a k o m e r c a j si p o j: malsanulejoj;
iloj;
logantaro pro malh elpado al l1bera irado tra
medikamentoj
k. t. p. ..i. La a part aj si urbstratoj, pro ofcaj malfdiêaj oka zantajoj,
par o j: por militistaroj, rnalsanuloj, vunduloj,
malb c.,n igo de aero per la polvo, fumo de brutaroj vivaj kaj malvivaj. 5. Fine la lasta êa pitro enhavas la nunan legaron pri rnaraj deautomobilmotoroj, eiama bruado k. t. p.
mandoj . La \"erko estas ilustrita. êiu kuraD -ro Sobolev
Sc h w a b a ch
(Eberswalde ) . Klimata cis to, kiu interesas sin pri la siparhigieno, de·
valoro de la arbaro. ( Centralblatt fiir Bal- \'as nepre posedi gin. La dua volumo, l{iu
ueologie n ra 10). La verki nt o priparolas la post nelonge aperos, enhavos: Singardoj kaj
gravan higienan signifon de la arbaroj tiel polic0 saniga marista
D-ro Le Du,igon.
por individuoj, kiel generale. Dum la somera
duonjaro la g rundo en la arbaroj estas pli
H. Ch aras
Tuja medicina helpado.
malvarmeta, ol la libera tero, en vintro la Gvidlibro por kuracistoj, verkita êe kunla boro kaj protekto de la klinikaj profesoroj
unua estas iom pli vanna. La absoluta mal·
Chrobak,
Eiselsberg,
Fuchs,
Ho sekeco de la arbma aero kaj de la libera aero
chenegg,
Politzer,
v. Schrotter,
estas preskau egala, sed la relativa malsekeWagner
v. J au reg g· (16. illustr. ) (Brau co estas en la arb aro, precipe dum somero,
müller, \Vien 1909.) La perfektigo en la tuja
iomete pli granda. La jara kvanto da defala}oj super arbarigita kaj senarbara region o ne helpad o postulas konon de êiuj medicinaj
montras g ravajn difercncoj n. La arbaro havas
fakoj. Ch. konvinkigis post multjaraj spertoj
mildigantan influon sur la aerfluojn. La pe
sur la teritorio de la tuja helpado, ke la instruado de kuracistoj pri la tuja helpado estas
nodaj diferencoj de la klimato, ordinare kontre necesa. La preciza kaj kompleta libro, Yersiderataj kiel sekvoj de senarbarigado, estas
eefe kauzataj de la pe1iodaj sanceligoj en kita de Ch., estas kom·ena por plenumi tiun
temperaturo, aerpresio kaj pluvoj. D-ro Fels. èi taskon. ~eniu alia estas pli kapabla por
E d w a r d s . Kontrolado de -infektaj la Yerkado de tia libro, ot la êefkuracisto de
malsanoj en kaj ekstcr lernejoj. (Brit. la ,,\ïena asocio por tuja helpado", (W iene r
freimllige Rettungs -Gesellschaft). Konciza kaj
1-ned. Journ. n-ro 2511). Por reteni laueble
la disvatigon de infektaj malsanoj per la ler- belete pro, ·izita, gi servas kiel valorplena
nejo, la autoro konsilas de tempo al tempo
informanta g,·id libro en èiuj okazoj, en kiuj
submeti la infanojn al kuracista esploro, ekskuracistoj devas tuj h elpi. La apartaj fakoj
kluzi komunan uzadon de lerniloj, kiel kra- estas verkitaj de rimarkindaj specialistoj de
la Viena rnedic ina fakultato, konataj kiel fajonoj, libroj k. t. p. kaj enkonduki unu - au
maj sciencistoj. La nomoj de tiuj kunlabo du-sidajn benkojn. Al la instruistoj oni de·
vas konigi la plej gravajn simptomojn, por rantoj jam 5ufiee garant ias fa bonegan kvake ili atentigu la kuraciston
dum la esploro
liton de la libro, en kiu pe r ekzakta resumo
pri suspektaj kazoj. Malsanajn au suspektajn
de la tuta materialo estas tre trarigardeble
mfanojn oni devas forigi de lernejo. Sed la prezentita aro da instruoj por praktikaj kueksluzitajn infanojn oni havu plue en kontrolo
racistoj, precipe por la provincaj, kiuj ne
kaj ne allasu ilin plu al la lernado , gis ili disponas pri bone organizitaj institutoj por
D -ro Sos.
alportos ku racistan ateston, ke ili ne prezentuja helpado.

Higieno.
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K r o n i k o.
,,Le Concours i\Iédical" en presis traduko n de nia artikolo pri la ê am broj kur acistaj
en Austrio, rimarkiga nte al s iaj leg ant oj, ke
la original a ar tikolo aperis en ,,Voeo de Kuracistoj ", Espera nta jurnalo interna cia. D ro
B ri q u et el Armen tières, al k iu ni s uldas
tiun ei tra dukon kaj en pres on en la multelega ta j urnalo franca, faris per tio êi pli g ran da n se rvon al la movado esperanti sta inter
kuracist oj , ol se li estus publikig inta dekon da
kronikaj notoj pri Espe ranto kaj ni deno ve
pet~s niaj n am ikojn, ke ili laueble simile pro cedu . Xi ja scias êiuj, ke en kura cistar o, kie\
en aliaj rondoj . ekzista s antaujugoj , kv azau
la Iing\"O Esp eranto ape nau tau g us por interkompre111gopri plej ordinara j bezo noj de eiuta ga v i,·o kaj kvaza u es tus neeble per gi esp rimi pli dehl,atajn nu ancoj n de la homa penso
kaj sento . ~li mem renko ntis kolegojn, kiuj,
leg inte polan trndukon de nia .,enketo intc rnacia pri sekreto profes ia de kura cis toj", ne
kasis miron, ke oni povas E s perant e sk ribi
au paroli pri tiasp ecaj temoj . Kaj i\i eiuj el
nekredemaj farigis faroraj por Esper anto, l<elkaj ekkomen cis lern i nian lingvon.
Ank au niajn diverslan daj n referatojn ni
trovis reprodu ktitaj pole en ,,Lwowski T y godn ik Lekar ski" kun mencio, ke la referatoj
estas tra dukitaj el nia g azeto.
Sed ne êie sukcesas samideanoj en tia
speca propagand<?- l.Jnu el la kunlaborantoj
plend as, ke la èeha medicina ju rnalo ne pre
sig is la trad ukon de nia felietono. Tio ei ne
devas senku rag ig i nian kun batalanton, sed
nur instig i al pluaj klopodoj en tiu direkto.
Cetere ni rice,·is multajn nac ilingva j n Jurnalojn medicinaj n, enhavantaj n favoraj n notojn pri E spera nto.
,,L' En seig nement Médico-mutuel Intem acional" an oncas ma lfermon de konstanta rubriko Esperanta por kores pondajoj kaj invitas siajn eksterlandaj n abonantojn, kiuj ne
posedas perfekt an kono n de la franca lingvo,
ke ili s kribu al la redakcio E sperant e, se ili
bezo nas iun informon en aferoj medicinaj au
sc iencaj . E n la sekv anta num ero de la jurnalo la korespond ant oj trovos Esp era nta n re·
s pondon je iliaj demandoj. La redakta don de
la part o E spe ranta prenis sur s in d-ro Charles Lege ndre .
Dr. .lfikola jski.

per argenta medalo en la Espe ranl~t parto
de l'ekspoz icio intern acia de arto, labo ro kaj
higieno, arangit a de la urbo Bologna , por la
eldono de la unua faka jarl ibro, kiu es tas eldonata en Es perant o . Ti u êi unua jarlibro, Espe·
rante pr esita, esta s la jarlibro 1909 de la
TEKA .

*

*

*

La reda kcio ricevis :
Esper anta biblioteko internacia. K-ro 1.
Lego libreto . N-ro 2. F abcloj de Andersen .
Parto T.
Liter.:itura Almanako, eldonita de la • Ling,·o Internacia".
::\"aua Kongreso internacia de Geografio.
T raduko en E spe anto de la decidoj kaj deziroj .

Kalendar o kong r esa.

J uli o. 8--lû . Inte rnacia konforenco pri tuberkulozo. Stockh olm.
•- [8-24. XII. Intern acia kong reso kontraualkoholis ma London .
l. au g u sto g is 30. se p tem b r o. Ekspoz icio de Higieno en Rio-de-Ja neiro_, aran gota
dum IV. Kongr eso Latinameril<a de kuracistoj .
La ekspozicio elmontros aparatojn kaj
ilojn medicinajn kaj higienajn; materialojn
por pavimado kaj por necesejoj; produktaJojn pornutrajn sekajn au konservitajn,
bestojn por nutrado homa, prod ukta}ojn
Îlemikajn kaj farmaciajn k. t. p.; modelojn, projek tojn, informojn , statistikojn,
inte resaj n por higieno kaj medic ino.
A ug u st o. 3- ï. VI. Internacia kong reso por •
psiho logio. Genf.
ï- l l . Il Interm ,cia konfe renco pri lepro.
Bergen .
23-28 . V. Internacia kong reso por stomatolog io. Berlin.
29 . a u g u s to. - 4. sept e m b r o.X VI. Kon g reso internacia de :\Iedicino. Budapest.
Oucejo de la kongreso : Budapest (ll unga rio), E szterhà zy - utca, 7. Kotizon
(25 k ronoj austriaj) oni send u per postman dato al la adreso : Prof . Dr. de El isc her, kas isto de la kongreso, Budapest
VIII., Es zterhà zy - utca 7.
La eldonej a firmo H. F. Adolf Tha lwit- Sep t emb ro. 5 -l l. Un iversa la kongreso de
zer en Kotzschenbroda-Dres den estis honorata
Esperan to. Barcelono,
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Korespondajoj.
Ah eno. Bonega ~ajnas al mi la ideo de d-ro
Sobolev
(vidu n-ron5 de ,,V. d. K."), ke
la konsuloj kaj repre zentantoj de la T. E . K A.
servu kiel peruloj inter la anoj kaj la firmoj,
liverantaj sanigilojn, instrumentojn, medikamen toj n k . t p. Eê lau mia opinio povus
plivast igi tiu êi tasko de la reprezentantoj
tiamaniere, ke ili donu al la Teka-a.:oj infor ·
mojn pri la banlokoj proksimaj, se oni gin
postulas. Sed, por ke tiuj klopodoj helpu ne
nur al la persona, kiu deziras informon, sed
ankau al nia generala Esperanta movado kaj
precipe al la prospero de nia organo ,,V. d. K.",
kiun ni devas apogi êiumaniere, estas necese,
ke niaj kolegoj de diversa j landoj s k r i bu
Es p e ra nt e al la firmoj, !i,r.erantaj sanig ilojn au al la direktoroj de la baninstitutoj
postulante, kiel eble plej ofte, informojn, ka talogojn, prezojn k. t. p. Antaue la reprezentanto de la T. E. K. A. por c irta regiooo
sciigos la êefajn firmojn kaj administraciojn
en la banlokoj de sia regicmc, ke, kiel reprezentanto de la Tutmonda Kuraci sta Asocio,
li estas preta traduki Esperante skribitajn demandojn, gis kiam la firmo havos Esperan-

t&n korespondanton. Tiamanie re oni devigos
la firmojn okupigi je Esperanto kaj ili komprenos baldau la prakt ikan utilecon de nia
lingvo internacia, serêos Esperantan kores·
pondanton, ekinte resigos pri Espera nta litera
turo kaj ne kons ideros pli nian lingvo n kiel
fantazio de kelkaj teoriuloj, sed k iel rimedo monfaranta. Ili komprenos facile la komercan signifon de nia organo kaj la grave
con de la anoncoj , en gi publikigotaj. Mi vo·
Jonte estas preta, se la estraro de la T.E K.A.
volas akcept i la bonan proponon de d ro Sobolev, servi kiel peranto por la okcidenta
Germanujo gis la tempo , kiam far igos alia
divido kaj sciigi ekze mple la se kva ntajn fir .
rnojn: E. Merck, Darmstadt; Knoll" kaj Ko,
Ludwigshafen;
!<'. Boehr inger, Mannheim;
Farbwerke Hoechst a. M.; Farbenfabriken
Bayer, Elberfe ld; Tromsdorf, Aachen; Krewel
& Ko, Koln; Evens kaj Pis tor, Kassel; ankau
la administraciojn de la banlokoj: Aachen,
Ems, Hamburg, Kreuzna ch, Nauheim, Neuenahr, Wiesbaden k . t. p.

D-ro E. Rothschuh Aachen.

•

Komunikajojde T. E. K. A.

~

La kasisto de la TEKA, d-ro Adrien Fromageot (4, str. Hôtel-Dieu, en Beaune (Côte
d'Or) Francujo) petas kolegojn konsulojn, ke
ili bonvolu sendadi al li kotizajojn de novevarbitaj anoj unufoje êiumonate, t. e. antau
la 5-a de êiu monato, por ke la kasisto povu
transsendadi la monon al la Administracio de
la ,,Voêo" antau la 12-a de êiu monato.
La Centra Komitato kune kun la Kon •.
gresa Komisio sciigas la TE[(A'anojn, ke la
Organiza Komitato de la Budapesta Medicina
Kongreso permesas al ni fari rapor tojn kaj
diskutadi en la se kcioj en la lingvo Es p e·
ra nt o kon diêe, ke tiuj raportoj estos poste
tradukitaj en unu el gisnunaj oÎlcialaj ling voj. Krom tio la Orga niza Komitato donas al
ni apartan sa lonon por pure Esperantaj kun ·
sidoj, en kiu la Centra Komitato intencas arangi kunvenojn de TEl-:A'anoj.
Ni harns jam 10 raportontojn:
1 Doc . d-ro Ka ban o v - l\Ioskvo : Pri
biologia rr,etodo en la diagnozado de internaj
malsanoj .

2. D-ro Ses ta k o v
Horlovo: Pri
abortivaj formoj de infektaj malsanoj.
3. D-ro Sidlovskij
- Moskvo : Pri
la konstruo de la socia medicino en Rusujo.
.J.. Dro Bab e r - London: Pri kuraca·
do de otito meza nepusa.
:,. D-ro Koposo v - Simbirsk:
Pri
enkonduko de Esperanto en la rnedion del'
rneza personaro de psikiatriaj malsanulejoj.
6. D-ro W . R6 b in - Varsovio:
Pri
unu malmulte konata stomaka sin '.lromo.

ï. D-ro S. Krikortz
- Stockho lm:
Pri metodo neniigi la virusecon de la ulcero
mol a.
8. D-ro Fisc h - Wien : Sp irado arte ·
farita kaj korreguligado .
9. D-ro Roge l io Pérez Dom ingo
H uérmeces: Sur la vojo al eÎlka kuracado de
maligna j tumoroj.
•
10. Dro I. Ostrovskij
Genè\-e:
Generala trarigardo de la sukce~;oj en odon•
tiatrio dum lasta tempo .

voto
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Krom tio d-ro E. Rothschuh (Aachen)
post tralego en germana lingvo de komunika}o .Pri komunaj banoj en la termaj ban lokoj " faros Esperantan resumon de tiu êi ko·
munikajo. êar dum la Kongreso oni intencas
arangi (krom partopreno de esperantistoj-ku ·
racistoj en fakaj sekcioj) speciale esperantistan sekcion, al kiu estas invitotaj ankaii kongresanoj
ne-esperantistoj,
d-ro E. Rothschuh proponas fari en tiu sekcio introdukan
paroladon je la temo ,,La terapio de sifiliso
en diversaj landoj".
~un la Centra Komitato gentile petas êiujn
kolegojn Tek:.i'anojn, intencantajn veturi Budapeston, ke ili bonvolu tu j s ci i g i 1a r ed a k ci on de ,,Voêo", au la sekreta
rio n de I a TEr-CA pri ilia decido. Ni do de
vas kiel eble plej frue organizi nian kongresan
laboron kaj dividi la rolojn. Se la nombre de
partoprenontaj en la kongreso estos sufiêe
g ran da, ni arangos komunajn vojagojn kaj
ekskurso jn kun helpo de U. E. A.
La T. E. K. A. disvolvigas tre bone. Ni
havas nun 530 anojn, la nombr o de konsuloj kaj reprezentantoj konstante kreskas. :-l'i
donas tie êi la nomojn kaj adresojn de n o
vaj konsuloj:
J. Por Hungarujo: a) D-ro Jozsef Kov {i t s - Budape.st
IV., Muzeum korut 15;
b) d ro Robert Schatz
- Budapest
IV.,
Koronaherczeg u. 20 .
2. Por ltalujo: D- : o Raffaele Jona ;vr i I an o, via ;\IeraYigli l.
3. Por lrlandujo: D-ro Jameson Johnsto n - 13 Lower Fitzwilliam str ., Dublin.
4. Por Danujo: D-ro Rolf Hamme rK open ha go, Falkoneralle S. F .
5. Por Norvegujo: D-ro WelhavenG ri m sta d.
Dro W Robin
Rimarko
de la redakcio.
Estus tre
dezirinde, ke la referatoj, legotaj Espernnte
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en la Budapesta kongreso, aperu jam antaue
presitaj, por ke la tradukontoj antau la kongreso povu ilin resumi angle, france kaj germane kaj êiuj kolegoj esperantistoj, partoprenontaj en la kongreso, povu sin prepari
al la diskuto. Nur tiamaniere estos garantiita
bona s ukces o al la unua opa elpaso esperantista en kongreso medicina. La organizo de
la T. E. K. A. devus ankau klopodi, ke la
Esperantaj referatoj estu represitaj en la oficiala eldonajo de la kongreso.
Por faciligi tiujn taskojn, nia redakcio
estas preta eldom numeron kongresan, aperontan la 20-an de auguste kaj enhavantan
êiujn g ustatempe alsenditajn referatojn Esperantajn. Plie ni presigus apa rte 1000 ekzem·
plerojn de tiu êi numero kaj sendus ilin Budapeston por disdonado al la koflgresanoj.
Tiun êi proponon ni efektivigus sub sekvantaj kondiêoj :
l. êi uj referatoj, presotaj en la numero
kongresa, devas esti alsenditaj al la redakcio
gis netranspasebla templimo de la 10-a de
julio, la ai:itoroj estas tamen petataj alse ndadi ilin kiel eble plej baldaii ankorau antau tiu
templimo .
2. La referantoj au la T. E. K. A. devus lwvri la superkoston de la numero kongresa laii propraj elspezoj de la redakcio kaj
la ordinaran prezon de 1000 ekzempleroj, sendotaj al la kongreso (= 300 kronoj aiistriaj).
La Jasta suldajo devus esti antaiipagita gis
la limtempo de l-a julio.
Sendepende de êi supra propono ni enpresigos sen page la alsendotajn referatojn kongresajn !au la v i c o, en kiu ili estos senditaj
kaj If.li s p ac o de nia gazeto kaj povas ilin
aperigi jam en la plej proksima Uulia) numero, kiom gin permesos la malgranda amplekso de nia. gaze to, se la manuskri ptoj alvenos gis 15 a de junio .

D-ro Stefan Mikolajski.

Listo de la abonantoj.
(Daürigo).
Prof. Dor alsendis la 24-an de tebruaro abonpagon por 25 Teka'anoj kaj la 29-an de marto por 5
Teka'anoj, cititaj en antattaj listoj.
D-ro Sidlovskij el Moskvo pagis abonon por sekvan taj P . T. kolegoj :
. 8ïï. Krivorueko (Vladivostok ) 878. Zasunovskij (Tula) 879. Nadjein (Peter burgo) 880. Bisk (Moskvo)
881. Gurjevi ê (Moskvo) 882 Babinin lEkaterinoslav)
883. Kibardin (Visnij Voloêok) 884. Gapon ov (Kisenev)
885. Vasiljevskij (Baku) 886. Skvorcov (Kiev) 887. LoMilov (Jurievec) 888 . Samojlov l \'!adikaükaz).
D-ro Fromageot cl Beaune mendis abonon po r sekvantaj P. T. Taka'anoj :
889 . Meldon (Dublin l 890. Lym (Charlton , 891. Rocha (Rio-de-Janeiro) 892. Palhan0 (Rio-de-Janeiro)
893. Souza Lemos (Rio-de-Janeiro ) 894 Raulino (Rio-de-Janeiro) 895. Frinas (l{io-de-Jan eiro) 896. Favares (Riode-Janeiro i 89ï . Silva (Rio-de-Janeiro) dua ekz. 898. Weiss (Gmund) .
Plue ni ricevis abonojn de P. T. kole goj:
899. Bischitzky (Praho) 900 . Lacoma (Sabadell) 901. Cook (Melbourne '1 902. Case (Tacoma) 903.
Crozat (Givors) 904. Bennie (Melbourne) 905. Gianfranceschi (Niagara ) 906 . Favorskij (Nikolaevsk) 907. BerseMV (Efremov) 908. Kon (Varsovio ) 909. Sed!àcik (Go!. Jenikov).
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Gravaavizo.
La tem plimo por alsendado de martuskripto j por la sekvonta numero estas la 15- a de junio.

Franca Esperantis to

Esperanto

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

Direkcio: H. Hodler, 8, rue Bovy-Lysherg.
Geneve.
Prezo jare 1·20 Sm .

Germana Esperantisto
oficiala organo de la Germana Esperantista
Societo aperas êiurnonate. Jara abono: Mk 3.
(Sm. 1·50) ., Redakcio kaj administracio: Es peranto - Verlag Moller & Borel, Berlin S.,
Prinzenstrasse 95:

Nur

Duonmonatainternacia gazeto.

lnternaciaSciencaRevuo
monata gazeto. Abonprezo jare 2·75 Sm. Administrejo: lnternacia Scienca Oficejo, 8, rue

30 l(ompletoj!

Bovy-Lysberg, ûeneve.

_

Jarkolekto 1908 de ,,Voêo de Kuracistoj"
estas laii provizo aêetebla êe la redakcio po; prezo de I Spm.

•

■

TEKA-jarlibro
1909,

plej bona propagandilo, estas rice\·ebla senpage por TEKA -anoj
per la naciaj konsuloj, kaj senpage ankau - en êiu dezirata nombro - por ·1a proragando per TEKA-anoj.
:,;T
ur komplezu pag i la postelspezojn . Postpaka1o 5 kg. enhavas 66 ekzemplero jn.
libro 09 = 0,6 , m, ne senpage.
La bindita, la bele bindita TEKA-jar
La pago farigas plej facile per 6 respondkuponoj au per esperanto -bankêeko.
Ni estos tre dankemaj por adresoj de bonaj nepre 11dindaj firmoj, inviteblaj je
anonco en la 1910 -a eldono.
uaro 1910.
La TEKA-jarlibro1910 aperos - en gran da nombro - la 15 an de ja 11
Ni anon cas la baldauan aperon de :

D-roj
~ühlentanu
•;halwitzer:
lnstruilopor vunditportistoj
kaj malsanulflegistoj.
1·2 Sm, se mendota antau la apero nur 0.8 Sm.

H. F. 1\dolf Thalwitzer,
Kü

eldonejo ..librejo,

t z sehenbroda-Dresden.

•
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WALLISCH

HO P

Maria -Enz ersdo rf am Geb ir ge
apud VIE NO (en distanc o de 1 horo )

EJOt re bele lokita, p or ku.NIG
rac pro ced o !izika-dieta.
SA
1

Bonegaj kuracsuk cesoj.

,__

Prospekt oj ge rmanaj kaj Esperantaj volont e el se ndataj sen pag e:J
Carl S eyferth
D-ro Maria s Sturz a
poseda nto .

Austria
konsulo
delaT.E.K.A.
D -ro Maurus fiscb

APOTEKO SUB ,,ORA AGLO"
de

,

J. w t w I o R s

b

sub direkto de d-ro Ludoviko

-

'-'

1( 1

Wew ior ski

kuracas, kiel en la jaroj anta uaj , en

Lwow, str . Halicka 5.

!l!l

fral)CeQsbad

Telefo no n-r o 34S
rekomendas ampu letojn , plenigit ajn je s terili zitai medik ame ntoj por subhauta j iojektadoj:

!l!l1) Alkarsodilum purum , r es po ndas plene al
!l!l A,·sycodile Leprinc e, ampulet oj enhavantaj:
dcs t. st eril. l ccm., Natr ii kako dilici 0 ·05.
!l!l2) Aquac
Neo- alkarsodilum 1 respondas ple ne al Neo!l!l a,·sycodile L ep1·ince, ampuletoj, enbavantaj :

lm

Aquae des t. ste ril. 1 ccm., Natrii metylo -arsenici (Arrénal) 0·05.
!l!l3) Alkarsodilum ferratum , respondas al Fer!l!l 1·acodile Leprince, ampuletoj, enhavantaj:
!l!l Aqua e de s t. s teri l. 1 ccm ., Fe rri kakod ilici 0 ·05.
4) Alkars odilum modific atum, amp uletoj,
!l!l enhavantaj: Aquac des!. st eril. 1 ccm. Ato !l!l xy li 0' 05 .
ampulet oj, pakitaj po 10 pecoj en skat ole!l!lMiaj
toj, koncerne la eks tcr an formon ega las al la
!l!lfran caj kaj krom tio es tas tree ge zo rge dozi taj
zitaj kaj la s al oj, uzataj por produk!l!lkaj sterilitado,
kelk an fojon · puriga taj.
ll!iLa prezoj de miaj ampu letoj es tas preska(t duone
malpli alt aj ol la fra ncaj:
10 a01p. AJkarsod ilum . .
10 amp. Xeo-alka rsod ilu m
10 amp. Alkarsodi l. fcrrat
t0 amp . ,\l karso dil. modif.

. z·. 2·. Z·. Z·50

K 1·- rublo 2·K 1·- rublo z·K 1·- rublo z·K 1'25 rub lo 2·50

Ban-kaj Aerkurac ejo

TRU
SKAWIEC
en Gaticio - (Aiistrio).
Banoj : salakvaj , sulfuridaj , karbonaci d·
gasaj, fer - marêaj.

Akvoj por trinki : fersa laj, salamar aj,
salglaüberaj kaj natr - alkala diurez iga
fo nto de ,,NAFTA".
Enspiradejo: salakva la ü sis temo de
Wass mu t h.
Klimato : apudm onta (405 m. alta ebe najo) , milda, se1,venta, seka; abu ndec o da a rbaroj foliaraj , p inaj kaj
abia j, da mont oj kaj mo ntego j.
Logejo j komfortaj, Bana j ad aptajo j
emin entaj .

mk.
mk.
mkmie.

(Bohemujo

Palaçe-Hotel.

ll!!

1

êefkura cisto .

)
3- 2

Rumana Esperantisto
Oficiala êiudumonataorgano de la rumana
Esperantista Societo.

ll!i Jara abon o: 2 Sm. Redakcio kaj administra-

cio: Bukare sto, 5 Str. I. C. Bratian u.
ll!î
iiii
=
ll!î ~~~~~~~~~~~~~~
:_1111

lJ!!

!l!l
ll!i
!l!l
!l!l
lJ!!

1

Gr
and
famajn
kajordinarajn
vinojn,
blankajn au rugaj n , kiuj n li rikoltis, liveras
je moderaj prezoj

DOKTORO
A. VESOUX
en Beaune (Côte - d'Or) Francujo.
4 -'.!

~~~~~~~~~~~~

lndikacioj : Anaem ia, Arthri t. rheum., Obesitas , Lues ,
Scroph ., Diath. urica, Peri - endo - et myo cardit. ,
Catar. et aton . intes t., Haemorrh oid., Neüra!g ., Ischias ,
Lary ngo· tracheit ., Bronch it. cat. chr., Asthma bronch .
et cardia c., Empby s . pulm., ~ ephrit., Pyelit., Cyst it.,
Choie- Nephro- et Cystolithia sis., Hy pert r. prost., Peri· para- et endometrit. - Adnexitis chronica.
Bana sezono: daura s de 15-a de majo gis fino de sep •
tembro .
Jara frekvenco: kvar miloj .
Bankuracistoj: D ro E. Krzyzanowski
kaj D-ro T . Prasc hil (parolas Espera nte).
Brosuroj estas sendataj eiutempe sen page al dezirantoj de
Ban-Direkcio .
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AÎteno, Aquisgran).

La tutan jaron mi akceptas en mian domon banvizitantojn por kuracado fizika kaj dietetika .
lndikacioj: ûuto, Rei:imatismoj, Malsanoj de
l'hauto kaj de la sango, de la nervoj, tro-

piklandaj suferoj.
Korespondado: angle, france, Esperante,
germane, hispane, holande , ruse.

D-ro

t'.. Rothschuh

6erlii:i, W. Apostel -Paulusstrasse Nr. 12.
Kuracejo por ~iuj malsanoj de l' urinorganoj. - Operacioj je reno, veziko, prostato,
urintubo, testiko k. t. p. Tri klasoj.
Prospekto lai:i deziro .

=====

internacia monata literatura gazeto kun la
konstanta kunlaborado de d-ro L. L. Zamenhof. Abonprezo jare 7 fr. Adreso de la administracio: Hachette & K-o, 79. Bd St-Ger-

main, Paris.

,,POLAESPERANTISTO"
~edaklala de D-ro.S:eono,Zamenhof.
LA ABONPAGO
Jarc sen la ,,Liter. Aldono" - 2 rb. - Sm 2,10
Kun la ,,Literatura Aldono" - 3 rb. - Sm 3,15.
Kun la po sta transsendo.
ADRESO DE AD~UNISTR.:

WARSZAWA (VARSOVIO) str. Ho:ia Nr. 20.
(RUSA POLUJO).

V
•
{
..
f\uractJO
pormalsanojdel'koro
i,uanstalt
}
kaj de l'nervoj.
por lumkuracado

vormals : ROTES KREUZ

51 Luisenstrasse

antaue: RUGA KRUCO

B € R L I N

Sekcio por lumkuracado

Elektra lumo per elektrodoj de karbo, fero, hidrargo.
Lumo de Roentgen. Rad iado d' Arsonval kaj de Oudin, l~adio-ban oj k. t. p. Kontrau artrito , reumat ismo,
neüralgio, iskialgio, furunkulozo, diabeto k. t. p.

Radiado kaj fotograiado lau Roentgen.

Prospektolau deziro.

=====

MONATA <JAZETO, OR<JANODE POLAJ ESPERANTISTOJ.

Ll\ REVllO

& Herz- u. Nerven-

von D~ A. FREUDENBERG

12- 1

Kuraca Pensiono

Medizinisch. Licht

Chirurgisch- urologische
;,rivalklinik

N W. 6

Luisenstrasse 51

Sekcio por malsanoj de I' koro kaj de I' nervoj.
Esploroj per radioj de Roentgen kaj konstato de li,
agado de.!' koro. Banoj kun karbacido kaj Sprucbanoj kun pinbmg-0noj. Elektrij banoj por la tuta korpo
kaj por apartaj membroj. Vibromasago k. t. p.
La kuracado plene anstatauas restadon en Bad
Wiesbaden, Teplitz, Naubeim, Cudova.

Kuracadoambulante.- Oni parolas Esperante.

Direktoro:

r

Du kuracistoj
D-1·0

Hreiger.

SANATORIO

de D=ro

K. DLUSKI

7

en ZAKOPANE(ûalicio-Austrio)

por brustaj malsanul oj

malfermita tutan jaron.
Bela perspektivo al Ta t ra j m o n t o j.
La êambroj suden turnitaj. - Ce ntr a la hajtigado, elekt ra lumi gado, kondukoj de malvarm a kaj va rma akvo sur êiuj etagoj, elek·
Ira lifto, pordesinfekta kamero, êambroj por
apartigo êe infektaj malsanoj.

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.

1
JJRUK.ARNJA

UD;>f ,\ i, OWl• , J,WÔW,

KOPERNIK.à.

2n.

