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A 

Pri npozo dimanca de kuracistoj. 
En janu ara numero de nia gaze to d-ro 

Br iqu et el Armentières en Francu jo sta rig is 
la demandon, eu en aliaj landoj ekzi:,tas por 
kuracistoj ripozo dimar.ea kaj kie, gi estas 
organizita. 

Ni publikigas sube la respondojn, kiujn 
ni gis nun rice, ·is pri tiu demand kaj vo
lonte enpresos pluajn opiniojn , e' entua le al
se nditajn . 

Polujo. 
Lwow. Plenumante la deziron de la esti · 

mata Redakcio, mi intenc as espr imi m1an per
sonan opinion en tiu ei afero l"nue mi pen· 
sas, ke por mentaj sendepen daj lat, ristoj oni 
ne povas porskrib i tiajn deYigajn ripozojn, 
k iel por fabriklabo ristoj. Por mi. ekze mple, 
esta s tiel same laboro, Cu mi esrI..,ras pacien
ton, ail. st udas ail. referas ian medicinan art ikolon 
kaj la lastan laboron certe neniu al mi malper 
mesos. Due mi opinias, ke por kuracistoj di
manêa ripozo ne povas esti de,·iga. èar be
dail.rinde la malsanoj konas nek dimaneo jn, 
nek festotagoj n. J unaj kuraci stoj ne bezonas 
diman ean ripozon, ear ili ripozas la mtan se
majnon, okupataj kuracist oj poYas dimanee 
ripozi, se ili ne estas mona maj. EsceptO estas 
nur en malgrandoj urboj, kie ekzistas unu ail. 
malmultaj kuracistoj, sed en pli gran.:1aj urboj 
mi neniam ail.dis, ke iu malpermesu al kura 
cisto dima nee fari ekskurson ail. fop·eturi, kon
trail.e oni lail.das lin, ke li ne estas a,·icfa. l\Ii 
mem ee preferas promeni en aliaj ragoj, ol 
dimanêe, kiam en eiuj par koj kaj garde noj 
estas polvo, sufoko kaj premado. Do mi kon
klud as, ke ni kuracistoj ne bezonas kaj ne 
povas eiam ripozi dum la oficialaj festotag oj, 
sed nur kiam ni estas liberaj. tiom pli, ke 
neniu malpe rmesas nin ripozi, kiam ni volas 

D-ro Fels . 

Va rso v io. La dimanea ripozo es tas pli 
necesa por kuraci stoj, ol por aliaj homoj, Car 
la kuracistoj multe pli laboras ê,utage ol aliaj 
homoj, tre ofte estas trosargitaj kaj rapide fa. 
rigas neürasteniuloj. La. dimanêa ripozo alme
nail. parte plimalgrandigus la sekvojn de tiu 
trosargo . 

Por la g randaj urboj, al kiuj apartenas 
nia Varsovio, la plej oportuna rimedo estus, 
se la kurac ist oj tute ne akceptus dimanee pa
cientojn en siaj logejoj kaj ,·izirus nur la plej 
gravajn malsanülojn - por pli alta honora
rio - g is la tagmezo. La sistem o de deJo
roj kaj anstarail.oj, aplikebla en Armentières, 
ne estas uzebla nek prakti ka en g randaj urboj. 

Por ur .taJ kazoj dum dima n .. u 0:11 den :s a-an 
gi specia.ajn dejorojn, kio ne estu, tre ma. 
facila aii::r0. La detala pr.paro.o èt l I afe-o 
pr: .,dimanèa ripozo" den1s e:,ti enmeuta en 
la ragord" de ln Interna cia ~ le.::i.:·na h':ongreso. 

Rusujo. 

D-ro. F. Anrslein 
Vars ovio, sir. S-to J..."r:ys a :! . 

R - s, o \' . Al la dem .... -.jo icri r.;,ozo d.
man~a mi sciigas la jen on :n· e:::as fc:n-oja 
kura:i:;,o en Rusujo kaj ma m:,-t"t!kcio d:ras · 
"La malsanu loj estas akce r·a:aj kaj \"izi,araj 
èiu:a!!,:. krom en dimanèaj ka fo::::aj · a~oj: 
rnndi:oj de··as esti akcepta:aj .. i ut a'.! e kaJ 
èiuhore . nok te kaj tage. Sek,·e la i..!1-
manea r:p zo ne ekzistas .: .. n 

D-.-o A. Vej:der. 

'·man En urbo, kie m: Io:a:;, tia -:;x>zo 
ne es:as praktikata; tamen en .zcmst\ -. ·:e 
mi a:i.taue laboris, kiel zem st,·a ku-a~i-t . t:,,.z ,:
tas unu tago en semajn o por rir , --cd tiu 
t;i tngo t:stas ne dimanêo, sed 5.l .1,0. k u e:::
tas elek,ita de zemstva estrar'> rro :::.k, ,tn:a 
kauzo. :=n eiuj tagoj de se~.1:-0. k,om :::a
bat, , o~azas en distri kto r .roJ en ~:, e -aj 
uroetoj ;;:aj Yilagoj ; tiuj fviroJ . stadas of•e 
la nu 1 01-azo, kiam malr iêaJ ma sanu ~ po
,·as a:• e:uri al kuracisto, utiligan:e , eturaèon 
de si:.:.~ kunYilagano j. êe urgaj cirk n:_:cta .. ~oj 
ku ra:is:o de,·as ee en sabaro r:-::-umi .:-ia'n 
de,· ~n D-ro I. Jur ski. 

;-> o 1: a Y a. En la demando ;:-r. ri; zo de 
kura.::1:::t ;. lail. mia opinio, estas unu ,:-.:~k, , 
kiun forg<!sas la ail.toroj, diskutan :aj ;:-n tiu 
êi te· , : dimanêo estas la tag o. k.un e uj ia
borist ;. :iel enurbaj, kiel ennlagaj. pv·as 
eluzi p-.,r s1a kuraca dv, ne perdan te perlaborajon . 
T io èi preciçe koncernas tiajn malsanojn. kiuj 
per mesas labori, sed lasitaj sen kuracado po· 
vas in•;alidigi pro ilia enradiki go ail. di,·ersaj 
komplik~Jol. Aliaflanke por la kuracisrcj plej 
ofte es:as mdiferente, eu ripozi dimanfon. ail. 
iun alian :agon . Tial rusaj zemstrnj ka~ aliaj 
soc ietaj kuracistoj plej ofte decidis la deman
don pr: r:pozo tiel, ke diman ee ili Iaboras 
plejmulte por malsanuloj kaj por ripozo ili 
elekras a'ian tagon de la semajno, kiun naj
bara j kl,:egoi ne porns elekti por tia ripozo, 
por ke :nalsanuloj ne restu sen kurachelpo . 

Tie' almenail. sta ras la afero en la zem-
stvo, kie mi Jaboras. D-ro V. Sobolev. 

,· 1 ad i ,. os to k o. Rilate al la demando 
pri ripozo dimanê a de kuracistoj, kiun ektu -
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sis d-ro Briquet en 1-a numero de ,,Voêo de 
kuracistoj" de 1909, mi sciigas, ke la ripozo 
dimanêa en urbo Vladivostoko (Ruslando) ne 
estas cie la kuracistoj praktikata. Sed \'ladi
vostoka kuracistaro siatemp e ekmo vis la 
demandon pri nokta dcjorado de kuracistoj, 
celante unu flanke faciligi al la publiko pli ra
pide elscrêi kura ciston nokte, aliflanke por 
liveri al kuracistoj noktan ripozon. Tiu êi de
mando nnlrnu estas grava por kuraci stoj. 

D ro Rebrou. 
ûermanujo. 

Gmünd . En plej multaj urboj ankau la 
gcrma naj kuracistoj, kiel iliaj kunfratoj alilan
daj, provis gajni dimanêan ripozon, kiun ja 
la kuracisto bezonas same, kiel êiu laboranta, 
per la kapo, eu per la manoj. Sed la gran 
daj diferencoj en la kuracista servo malebli
gas sammanieran tutlandan reguligon de êi 
tiu grava afero. Aliaj estas la bezonoj en 
kamparanaj, aliaj en urbaj au industri aj dis
triktoj, aliaj la bezcnoj de generalp raktik ulo 
au de spec ialkurac isto. En nia reglando de 
Wuerttemberg la kuracistaro decidis kiel eble 
plej multe limigi la kuracistan servon diman 
êe, precipe posttagmeze, kaj la samurba ku
racistaro interkonsen tis lauvice de} ori dimanêe 
posttagmeze, tiel ke nur unu devas res1 i hej
me. En kelkaj urboj la nomo de le de}oranto 
estas publikigata en la gazetaro, en nia urbo 
(Gmünd) nur la kuracistoj kaj iliaj flmilianoj 
scias, kiu dejoras, por ke la malsanuloj unue 
konsultu sian ordinaran kuraciston, se tiu ei 
estas hejme. La sistemo gis nun êiam bone 
efikis. An tautagmeze êiu kuracisto pons \'i
ziti lau bezono siajn klientojn aii ordinacii dum 
la ftks ita horo en sia oficejo kaj la posttag
mezo estas libera por êiuj krom la dejoranto. 

Espereble la diskutado pri tiu êi grava 
afero estos tre vivplena en nia ,,V. d K." 
kaj estas dezirate, ke ankaii la kura cisto , per 
êiulanda interkonsento, akiru fine libertem· 
pon dimanêe, kiu estas al li suldata. 

D- ro [(art E. Weiss, Gmiind Württ. 
Germanujo. 

Japanujo. 
Ko fu. êe ni en Japanujo en pli gra n-

a malsa nulejo oni ne kuracas dimanêe la 
mbula ntajn malsanulojn. Por la malsanul oj 
n la malsanulejo, aii por urgaj kazoj direk
as la a ferojn la dejoranto, kiu restas laii vico 
en malsanulejo eê en dimanêo, dum aliaj ko
legoj g ua s la ripozon . Pri la vizitoj al ma lsa
nulo en lia domo ne povas esti parolate, êar 
la kuracistoj de hospitalo enkomune ne prak 
tikas tiajn vizitojn . Tute alie êe la prakt ikaj 
kuracistoj. La plej multaj el ili neniam ripo-

zas pro la dimanêo. Ili praktikas dimanèe 
egale, kiel en aliaj tagoj, tiel por ambulanta 
malsanularo, kiel per la vizitoj en la domoj de 
la pacien toj . La prezo por tio estas tute la sn
ma, kiel en aliaj tagoj . Pri la dimanêa ripozo 
ekzistas nenia registara regulo, tial la \'Ïzito 
k. c. por ordinara prezo estas devo de la ku
racisto praktika , êar la kuracisto devas est i 
punata, se li rifuzas sen evidenta kauzo pe
ton de malsanulo pri vizito. Pri iu interkon
sento, kiel en urbo de d-ro Briquet, mi ne 
aiidis en nia lando. D· ro K. Tsukimoto. 

Amerik9. 
Chicago . Ne estas, Jau mia informa, 

ia kutimo simila en la Statoj Unuigitaj, es 
ccpte eble per interkonsento kun unu au du 
a:nikaj kuracistoj en lokoj malgrandaj. Tio 
e1 estus persona arango . D -1'0 ,lliltican. 

Anglujo. 
Moss 1 e y . Respondante la artikolon de 

d-ro Briquet kaj la rimarkon de la Redakcio, 
mi komunikas al Vi, ke en AngluJO ne estas 
lmtime pagi duoble la Yizitojn, faritajn di
manêe . Ankau, lau mia sperto, ne estas lrn
time sta rigi sind ikaton el la kuracistoj en la 
urboj, por ke unu el ili faru la necesajn vi
zitojn anstatau siaj kolegoj. Tamen en mia 
urbo, kie logas nur ses kuracistoj, ekzistas 
amikecaj rilatoj intej êiuj el ni kaj mi inten
cas êe nia plej proksima kum ·eno, proponi 
al ili, ke ni faru la eksperimenton: poste, mi 
rakontos la rezultaton. 

D-ro A. W. Haniso11. 

G 1 as go w. La kuracistoj en Glasgo,\' 
ne praktikas ripozon dimanêan. :\'i êiuj laho
ras dimanêe, kiel alitage . sed eble iom malla-
boreme. D ro C. Fred . Pollock. 

lrlandujo. 
Ki I ken n y. Tia sistemo ne estas anko

raii akceptita en lrlando. Kompreneble gi estas 
ebla nur en urboj, havantaj multnomhron da 
kuracistoj, tamen laii mia opinio la plej gra
va malhelpo al la praktika funlœiado de tiu 
êi dezirinda arango trovigas en la Jaluzo kaj 
malkonfido, kiuj bedaurinde regas en vicoj 
de la kuracistoj. C. E. James ,ll. B. 

Malta. 
1I i sida. Mi legis atente la interesan 

artikolon de d-ro Briquet pri la ,,ripozo di
manea de kuracistoj". K\·ankam ee ni tiu ri
pozo ne estas devige praktikata, tamen oni 
povas diri, ke, esceptante tre urgajn vizitojn, 
en mia distrikto, kiu enhavas 6,000 logan
toj n, la klientaro dimanêe prokrastas êiam la 
al\ 'Okon de kuracisto gis la sek\ ·anta tago. 

D-ro Gustaue Bus11/li/. 
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Aüstralio. 

Pa m bu la. La sistemo de niaj kunfra
toj en Armentières est us arangebla facile en 
eiuj angle parolantaj landoj , se en ili la sa
ma ,,espr it de corps " ekzistus, kiel sur la 
Europa kontinento. En la Australiaj eefurboj 
la sama normo estas okaze uzata. En la kam
paro la afero estas neebla kaj malneccsa, ear 
tie ei lrnracistoj logas en interspacoj de dudek 
gis k vardek mejloj kaj malofte ili sir. ren
kontas nur ee konsiligoj. La laboro de kura
cisto estas pagata Jau mejla sistemo kaj unu 
malsanulo estas malofte \'izitata pli, ol unu
foje, esceptinte, se li eniras en hosp ita lon. La 
medicina praktiko venas malregule kaj j en la 
kuracisto povas sen malhelpoj Îlskap ti, kiel 
sankta Petro, dum tuta semajno, jen li kon 
traue \'eturiladas au automobiladas nokte kaj 
tage seneese dum tuta semajno sen iu ripozo. 

D-ro Howle . 

Resumo. El la supre cititaj respondoj re• 
zultas, ke dimanea ripozo de kuracistoj ne 

Revuo 
A V i z o! 

Ni petas eiunaciaj n au torojn alsendadi al 
ni autoreferatojn de iliaj verkoj kaj artikoloj 
kiel ankau ni petas la dive rsling vajn referan · 
tojn alsendadi samtempe Esperantajn tradukojn 
de iliaj referatoj. La Redakcio. 

Inter na medicino. 
\V. R 6 b in. (Varso,·io) . Eksperimentaj 

kaj klinikaj esploroj pri efiko de la nova 
fonto d'akvo Ciechocinek Nr. lO en stomak
intestaj malsanoj. La ai:itoro esploradis dum 
16 monatoj la influon de nova minerala akvo 
Ciechocinek Nr. 10, enhavanta 1 °lo da kui
reja salo, en la malsanoj de la digest a ka
nalo. Li faris entute 328 esplorojn de la sto · 
maka suko ee +J. malsanuloj kun diversaj 
stomak-intestaj malsanoj. 

Jen estas la rezultatoj de tiuj ei espbroj: 
1. êe sen p e ra agado sur la mukmem -

branon de la stomako la esplorata akvo ne 
sangas la hemismon k11j la mehanismo n de 
tiu ei orga no. 

2. Post l o ng e d au ra trinkado (30-60 
boteloj) ankau la akvo ne multe influas la 
acidecon de la stomaka suko, escept inte ka 
zojn de subac idaj hronikaj gastri toj , en kiuj 

devas esti traktata kiel devo, sed nur kiel rajto 
de kuracis!o j (d-ro Fels) kaj ke tiu rajto ne 
devas kolizii kun interesoj de malsanuloj. E l 
tio ei sekvas plue, ke ripozo dimanea en ur
boj au vilagoj, kie logas nur unu kuracisto, 
estas malfacile enkondukebla, precip e se la 
distancoj inter najbaraj kuracistoj estas iom 
pli granda j . En mezeg randaj urboj (kiel en 
Armentières), kie unu kuracisto po\'as sufie i 
dimanee al la bezonoj de eiuj lokaj pacientoj, 
la arango, proponata de d-ro Briquet, estas 
efektivigeb la, almenau koncerne la loka n prak 
tikon. En grandaj urboj oni povas ating i par
tan ripozon dimanean per kom·ena kla rigo al 
la publiko kaj per starigo de plialtigita tarifo 
por kuracistaj servoj. 

ê iuokaze en urga bezono la kuracisto ne 
devas dimanee ri fuzi sian helpon . 

En limoj de tiuj ei principoj restas tre 
vasta spaco kaj fiksado de rigidaj detalaj nor
moj sajnas neebla. Tie ei, kiel gerierale en 
medicina praktikado, individualigo estos ofte 
plej bona procedo. 

sc1enca. 
l'akvo Ciechocinek Nr. 10 iom pligrand igas 
la acidecon de la stomaka suko. 

3. Malgrau la malgranda influo sur la 
stomakan hemismon la esplorita akvo tre 
efike agas en kelkaj stomakaj malsanoj, pre· 
cipe en la g as t r i t o h r o n i k a s u b a c i d a ; 
ee lastaj malsanuloj la aho rapide malape · 
rigas la malagrablajn subjektivajn simptomojn 
(ekz. foreston de l'apetito, ruktojn, nauzojn, 
premdolorojn k. t p.), sekve devas esti large 
uzata êe tiu ei malsano. 

4 . Enkazoj de troacideco destoma 
ka suko la ak\'o Ciechocinek Nr. 10 ef1kas 
pli malforte kaj sangeme. 

5. En kazoj de stomakaj neurozoj 
la eÎlko ne èiam estas la sama : iafoje la 
esplorita akrn rapide sanig as la pacientojn, 
iafoje, kiel kutime en la neurozoj, tute ne 
influas la malsanon. 

6. L'aho Ciechocinek. esta s tre rekomen
dinda en kazoj d'o b s t ru k c o in test a, ea r 
gi sek,igas liberajn kaj plioftajn elpurajo jn. 

7. En multaj kazoj la esplorita akvo elvo• 
kis pligrandigon de kvanto de l' u ri no. 

Ni aldonas, ke la banloko Ciechocinek 
ku§as en Polujo, apud la germana limo. 

(Aûtoreferato) 
E. Schütz (Wien). La ~emismo de la 

stomaka suko dum akuta gastrito. ( Wiene r 
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klin. Wochenschr. 1909 n-ro 5). Ni povis gis 
nun opinii pri la stato de stomaka hemismo 
dum akuta gastrito nur !au esploritaj vomoj 
(8 o as, Rie g e 1), sed kompreneble tiaj esplo
roj ne solvis entute la demandon. La autoro 
sisteme esploradis la stomakan sukon post 
provaj matenmangoj ee multaj personoj tuj 
post subita ekmalsanigo je stomako; li povis 
kolekti dum kelkaj jaroj nur 54 koncernajn 
kazojn, ear tiaj malsanuloj plej ofte tute ne 
prezentas sin al la kuracisto. J en la rezul a · 
toj de liaj esploroj : 

Plej ofte estis konstatita la t r o acide c o 
de la stomaka su ko (24 kazoj inter 54), en 
19 kazoj estis truvita normala acideco, en 7 
kazoj subacideco kaj en 4 plena foresto de 
stomaka suko. 

êar la troacideco tiel ofte okazas en la 
akutaj kazoj de gastritoj, la autoro prave aver
tas, ke oni ne porskribu H Cl (acidon salan) 
en similaj kazoj. D ro W Robin. 

Del est r e. (Parizo). Pri loka temperaturo 
êe flebitoj de membroj. (Soc. d' obstét., gy
néc. et pediat. 10. majo 1909.) La elsereadoj, 
faritaj per la termometro de Péter por lokaj 
temperaturoj, aplikata dum aiJ da haro, liveris 
la jenajn rezultatojn. 

1) Normale la temperatura diferenco inter 
la du membroj estas je kelkaj dekonoj gis 
unu centigrada grado (inter 33° kaj 36 maksi
mume). 

2) En la unuaj tagoj de flebito ekzistas 
diferenco je 1 gis -1- graâoj kaj la malsana 
ekstremitato varmigas generale gis pli ol 36 °. 
Tiu Ci diferenco dauras kelkajn semajnojn, 
eè kelkajn monatojn. 

3) Kiam la diagnozo estas malcerta, la 
temperaturo, se la diterenco superas konstante 
unu gradon, povas certig1 la diagnozon de 
flebito. D-ro L. J. 

*) \-incent (Parizo). Novaj elserêadoj 
pri la ,,precipito -diagnozo" de la cerbo-spina 
meningito. (Soc. méd. des hop. 1909, 22 majo). 
Tiu ee reakcio pavas esti tre frueca ; oni ri
cevis gin en unu kazo dekunu horojn, en 
alia kazo dek tri horojn post la komenco de 
meningitaj simptomoj. Gi persistas dum 10-13 
tagoj kaj poste saj nas malfortigi aü malaperi, 
tial ke la organismo mem de l' malsanulo 
fabrikis precipitantajn antikorpojn Pro la sama 
kauzo gi malaperas ee la meningituloj kura
citaj au sanigitaj. Kelkaj cerbospinaj likvajoj 
estas neuze blaj, ear ili malklarigas propramove 
en la termostato. 

Kiel kontrauprovo la reakcio malestis 
kun la spina likvajo de sanuloj au de multaj 

") Vid.: ,,Voeo de Kur." majo, pago 87. 

malsanuloj je meningitoj tuberkulozaj, paro
titodevenaj, pneumokokaj, streptokokaj, sta
filokokaj, au ee reagoj meningitaj senmikro
baj en la kuro de diversaj malsanoj infektaj, 
k. t. p. D-ro L. J. 

Josué. (Parizo). Pri terapia uzado de 
adrenalino. (Soc. med. des hop. 1909, 22. 
majo). Sekve de la fiziologia ago de adrena
lino oni ne injektos gin êe la hiperstreeuloj. 
Oni ensprucigas gin nek en la vejnojn, nek 
en la traheon, nek en la pulman teksajon, 
ear, enigite per tiuj ei vojoj, gi estas tre to
ksika. 

La subhautaj injektoj estos po 1/'J mili · 
gramo, 3

/ , gis unu miligramo, au pli bone, oni 
absorbigos adrenalinon perbuse po l au 2 mi
ligr. au ee pli, tage. Ateromo ne estas timinda . 
Tamen estas prudente ne daurigi la kuraca
don pli longe, ol dek tagojn. 

Per tiu kuracado oni atingas rezultatoj n 
favorajn, precipe ee la kora astenio dum 
intoksikacioj. 

Jen kiamanie~e oni devas procedi êe la 
injektoj. Je 250-5000 k. c. da artefarita sera 
oni aldonas en la momento de la enSpruc1go 
1 k. c da 1/ 1000 solvajo de adrenalino, t. e. 
l miligr. de la medikamento. La hauto blan
kigas en la 10l<0 de injekto; la likvajo resor· 
bigas tre malrapidege kaj dume dolora stre
eigo kun estas. 

La malrapideco de la absorbado estas 
unu el la utiloj ,:le la procedo. Tiamaniere oni 
evitas tro subitan agon de la medikamento 
kaj samtempe oni daurigas gian favoran 
ef1kon. D-ro L. J. 

Lesné kaj Dreyfus. (Parizo ) . êu la 
reago je tuberkulino estas anafilaksio? (B,-it
letiu mecl. 1909, 29. majo). 

La autoroj konkludas jene: 
1) Pligrandigo de la sentemeco per in

jektoj de sinsekvaj dozoj de tuberkulino; 
2) anafilaksia stato pasiva, observita èe '/, de 
la kazoj; 3) visceraj kongestoj; 4) malgrava 
leukocitozo; 5) mallevigo de la arteria premo; 
6) subiteco de la reago, jen estas, mallonge 
resumitaj, la kialoj, permesantaj pensi, ke 
tuberkulino naskas èe la ftizuloj reagon, kiu 
estas anafilaksio . D -ro L. J. 

. Ka r I S p r en g le r. Kuracado de tuber
kulozo per tuberkuloz-imuna sango (I.-K.) 
(V raê. Gaz. 1909 n-roj 6, 8). La imunajo 
kontrau tuberkulozo estas provizata ne en la 
sero, sed en la eritrocitoj de sango. La sa
nulo havas imunecon kontrau tuberkulozo pro 
enhavo en eritrocitoj de tiu ei imuna}o, kies 
perdo au plimalgrandigo kauzas inklinon al 
tuberkulozô. La aütoro eligis el eritrocitoj pre
paraton, enhavantan la imunaJon, hernie pu-
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ran, sen albumeno kaj hemoglob ino, no
mis gin I.-K. *) kaj kun granda sukc eso uzas 
gin êe ftizuloj hospitale au ambula torie. La 
artilrnlo de la aiitoro enhavas detalan priskri 
bon de la tehniko de injektado de I.-K. 

D -ro Sobolev. 
11 antaux (Parizo ) . La enhaüta reago 

je tuberkulino en kuracado de tuberkulozo. 
(Tribnue med. 24. aprilo 1909). Ofte on i 
ne uzas tuberkulinon por kuracado de tuber
kulozo, êar oni timas tro fortajn dozojn au 
male oni aplilrns tro malgrandajn kvantojn . 
La enhaiit a reakcio permesas mezuri la ku
racadon per tuberkulino. 

Oni injektas solvajon de tuberku lino lau 
Calmette po unu guto t. e. po 1. 20 da k. c. 
en la haiiton de la antaua suprajo de la fe
muro. Sùfiêas uzi solvajojn konvene konc en
trigitajn. 

Kiam oni i[)jektas êe la sama ma lsa 
nulo solvajojn pli koncenttigitajn, la rcagoj 
ricevitaj farigas pli kaj pli fortaj. :.laie, se orn 
uzas Kellrnjn tagojn sinsehajn la sama n 
solvajon, la reagoj farigas malpli kaj malpli 
intensaj kaj tiel vidigas la progreso j de la 
imunado. On i povas tiam uzi pli konce ntri
gitan solvajon, ne timantc la gene ralajn re
agojn, êiam malutilajn. 

Jen estas, kiel ekzemplo, la dozoj kaj 
reagoj êe unu malsanu lo. 

Daloj kvantoj da tuberkulino 
(En milonoj da miligramo) 

19 dcccmbro ½ 
8 januaro 1 

17 januaro 2·5 
'27 januaro 2·5 

5 februaro 4 
16 februaro .J. 

1 marto .J. 

Grandcco de la rcago 
(En milimetroj) 

6 
10 
35 
10 
20 
15 
10 

Oni vidas, ke la sama dozo de .J. milo
no j da miligramo naskis reag, Jn intersek ve 
malk reskantajn de :LO, 15, 10 milimetroj de 
diametro, kontraue dozoj de J, poste 2·5 
kaj .J. milonoj da miligramo estis necesaj por 
naski reagon de 10 milimetra diametro, dum 
la imunado !au.grade progresis. 

D-ro L. J. 
Schafer . Pri kuracado de bronhaj ek

malsanigoj per oblikva kusigado. (Deutsches 
Archiv J. klin . Med. 1909, volmno 95). Por 
facilig i la eligadon de la sputo êe bronhàj 
malsanoj kaj precipe por e\·iti la kolektig a
dvn de sputo êe ~pinil - kaj sakiorm aj lar
gigoj de la bron hoj, rekomendis antau 10 
jaroj Quincke kuracadon, konsistantan en obli-· 

') Oni povas ricevi gin de la lirmo Kalle kaj C 
Bibrich a. Rh. Gcrman ujo. ' 

km ku~igado de la malsanulo por kelka tem
po. Bonan sukceson en tiaj kaz oj oni po\·a s 
esperi nu r tiam, se la plilargigoj troYigas en 
la malsupraj partoj de la pulmoj kaj la spu
tajo ne estas tro densa kaj gluig anta, sed oni 
ne porns esper i efikon êe pusaj karnj, ne 
harnntaj bonan ko munika don kun la bronho j. 
Komple~ eligo de la sekreto el la plilarg igi
taj bronhoj sekvigas ne nur bonfarton por la 
maJsanuloj, sed povas ankau ofte sek\·igi plenan 
resanigon. Oni do metu la malsanuJojn tute 
horizontale sur dorso , plialtigante la malsupra n 
litparton je 20-3 0 cm. ; por elsputi sufiêas 
sole tumi la kapon flanken. Al tia kusigo la 
pacientoj tre bone alkutirr~igas, pasigante en 
tia pozicio 2-3 horojn tage. êi tiun kurac
manieron aplikis la aiitoro en 29 kaz oj kaj 
eie, kie. estis ekmalsa nigoj au plilargigoj de 
la bronhoj en la ma lsupraj pulmaj loboj, sek 
vis au kompleta resanigo au granda pliboni
go. Dankinda estas tiu ê i kuracmaniero eê ee 
ordinaraj bronhitoj kun abunda sekreto, pre
cipe ee pli malj unaj homoj, kies malelasta 
torako kaj plimalgra ndigita elaste co de la bron 
hoj malfaciligas la elsputadon. Nur en escep
taj kazoj kapturn igoj ne permesas tiuspecan 
kuracadon. D-ro Pets. 

I. Seme rad (l<ralovské Vinohrady 
Pr a ha ).Kuracado de skarlatino per interna pre
nado de sero. (Rei•itt de méd. tchèque. Vol. 3.) 
La autoro kuracis clum sia 6-jara agado en 
la tiea distrikta hospitalo 180 kazoj n de skar
latino. El 78 rnalsanuJoj, kuracitaj dum la 1. 
periodo sen sero, mortis 17 (= 21·79¾), 
dum la 2. periodo el 69 malsanuloj, kuraci
taj per injektado de sero, mortis 6 (= 8·69¾ ), 
dum la 3. periodo el 33 malsa nuloj, kiuj pre
nadis seron perbuse, mortis unu (= 3·03¾), 
kiu estis transporrita hospita lon jam mortanta. 
El la lastaj 33 kazoj estis nur 5 malgravaj. 

La aiitoro ne intencas aljugi al tiu êi 
metodo ian g ra,-an terapia n signifon, ear la 
sukceso, rilate al malgra nda nomb ro da ka
zoj povas esti hazarda, li volas nur montri, 
ke la antiskarlatina sero de B uj w id eê dum 
trapasado de la intes ta kana lo esence ne 
~angigas, kion pruvas la sama temperatura 
reakcio, kiel êe la subh aiita injel{tado. Korn
preneble la dozoj devas esti pli grandaj, ol 
êe la injektado, .J.O gis 100 cm3 (plej bon e 
en lakto ), kiu cirko nsta nco la metodon karigas. 

La autoro eksperimen tis kun prof. Hon! 
pli frue sur kobajoj kaj konvinkigis pri tio, 
ke la prena do de la sero per la buso imuni
zas la bestojn kontrau posttempa kaj sam-
ternpa infekto. D-ro Jouza. 

Thiroloix kaj De be rtran d. (Parizo\ 
Artika reûmatismo akuta mortiga kun hemo-
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kulturo negativa kaj estado de baciloj en la 
yisceroj. (Soc. med. des hop. 1909, 28 11aajo). 
Ce tiu êi malsanulo, frapita de artika reuma
tismo akuta, kiu prezentis simptomojn de 
perikardito kaj endokardito kun sangokraêado, 
la hemokulturo estis negativa, sed en la kra
êa}oj oni trovis Achalme'ajn bacilojn. 

Je l' autopsio de l' malsanulo oni trovis 
pleuriton kaj mediastiniton serohemoragian, 
perikarditon kaj bronhiton de l' dikaj bronhoj 
sen pulmaj lezioj. 

Koncerne la Achalme'an bacilon oni 
renkontis gin nur en la organoj, kiuj n la 
klinikaj simptomoj estas indikintaj kiel side· 
jon de la flegmaz:o kaj ankai:i, po malgranda 
kvanto, en la infarktoj de la reno. 

D -ro L. J. 
A 

Hirurgio. 
J. S. B ro d. Unu kazo de radikala ope

racio de la spino bifida kun plastika fermo 
de l'aperturo en la verterbraro Jau W. N. Ze
nenko. (Hirurgio (Moskvo) 1909 n-ro 145). 
Post mallonga rakonto pri klasifiko, anato
mio, simptomatologio kaj kuraco de la spino 
bifida, B. priskribas la observitan de li kazon 
de tiu ei malsano. La malsanulo - knabo 
de l jaro 3 mon. La tumoro estas kovrita 
per normala hauto. La trueto trovigis en 4-a 
kaj 5-a lumbaj Yertebroj, la rnuretoj de la 
sako estis kunmetitaj el la dura kaj arahnoj 
da meningoj; la flno de la dorsa mijelo estis 
alflksita al la mureto kaj de la loko de la 
alflksigo ventumile disiris la nervoj. La sako 
estis forigita, la trueto fermita per ostaj la
menoj, prenitaj el giaj flankoj (lai:\ W. N. 
Zenenko). Resanigo de la vundo estis regula, 
nur ofte aperadis laksoj . Post kelkaj monatoj 
estas ricevita la sciigo, ke la infano mortis 
pro lakso. 

S. P. r-1 o ê a 1 o v. Al kazaro de teratoj
daj tumoroj en la sakro-kokciga regiono. 
(flirnrgio (Moskvo) 1909 n-ro 145). M. pri
skribas unu kazon de teratomo de la sakro
kokci ga regiono êe nai:ijara knabo. La tu
moro estis forigita de pr0f. Tihov . êi estis 
lrnnm etita el multaj kistoj de diversa gran
deco kun kolojda kaj seroza enh:1vo, el hon
droj, ostoj, parte senformaj, parte konstruitaj 
lai:\. modelo de la longaj tubformaj ostoj kun 
epifizoj ; inter la ostoj estis muskoloj kaj krom 
tio kaverna, blinda aldono, simila al intesto. 
êe mikroslrnpa esplorado la muretoj de la 
kistoj montrigis duspecaj : la unuj el ili estis 
similaj al hauto (multetavo la epitelo, sebaj 
glandoj, haroj, papiloj), la aliaj - al muktu· 
niko. Histologia konstruo de la hondraj kaj 

ostaj formi§:oj estis konforma al la normo, en 
la muskoloj la lai:ilarga striiteco estis esprimita 
iom malforte. La kaverna aldono estas sur
sternita per muktuniko, rememoriganta la muk
membranon de la intestoj; sub gi estis glan
doj, similaj al la salivaj gla ndoj. Postoperacia 
tempo pasis bone, la malsanulo resanigis. 

P. i\l. Kr as in. Klinikaj observoj pri 
piko-tranêitaj vundoj de la hepato. (Hirur
gio (Moskvo) 1909 n-ro 145). La artikolo estas 
dediêita al priskribo kaj analizo de 13 kazoj 
de piko-tran êitaj vundoj de la hepato; tiuj ei 
kazoj estis observitaj kaj operaciitaj en Ka
zanja hirurgia hospitalkliniko en dai:iro de la
staj 8 jaroj. La elstudado de tiu êi materialo 
alkond ukas la ai:itoron al la konk ludo, ke la 
plej kar akteriza signo de la vundo de la he
pato estas akuta anemio kaj ankaii la situa· 
cio de la ekstera vundo . La dekstra lobo su -
feras pli ofte ol la maldekstra, kio klarigas 
per gia plia grandeco. La celo de la operacia 
kuracado plej bone atingi~as per laparotornio ; 
la sangado bone haltigas per suturado de la 
hepato kaj tamponado de la vundo, al kio 
favoras rilate malalta sanga premo en la va
zoj de la hepato. La vertikalaj distraneoj de 
la abdornena mureto estas preferindaj kon
trai:i la laulargaj ai:i oblikva j. La vundoj de 
la hepato sen vundigo de aliaj organoj obser
vigas ofte. 

N. A. Sinakeviê. Kazo de fajropafa 
vundo de gala veziko. (Hirur1;io (Moskvo) 
1909 n-ro 145). Knabo de 9 jaroj ricevis la 
sargajon kugletaran en la abdomenon, bruston, 
sultron kaj tempion. En la abdomeno ee ri
gardado estis trovitaj 4 malgrandaj truetoj. 
Malforta pulso, doloreco en la abdomeno. Ur
kaue post 2 horoj laparotomio lai:\. ekstera 
rando de m. rectus sin. En maldikaj intestoj 
estis trovitaj 9 vundoj , 4 penetrantaj kaj 5 
nepenetrantaj; la vundoj estis suturitaj. La 
dua tranêo de la abdomena mureto lau la li
nio alba . Estis trovitaj ankorau 2 penetran
taj Yundoj de la gala veziko; en la abdom ena 
kavo estas galo. La vun detoj estis sut urit aj , 
Resanigo. 

L e o n o Z a m e n h o f. Kazo de akra 
osteomijelito idiopata de la supra makzelo 
(Medycyna 1909 n ro 23). Ekzistas tuta serio 
da intlamoj, kondukantaj al nekrozo de ostoj. 
La makzelo en tiu ei rilato ne apartenas al 
esceptoj, kvankam en g i nekrozo okazas multe 
pli malofte, ol en eiuj aliaj ostoj. Nekrozo de 
makzelo ordina re estas sekundaria, la primaria 
apartenas al malsanoj tre maloftaj kaj tial la 
kazo, citota malsupre, meritas specialan atenton. 

S. St., trijara knabo el Siedleca gub. en 
Polujo, alvenis en nian malsanulejon la 24-an 
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de marto 1909. Li deYenas de tute sana fa
milio. Antau du monatoj subite svelis al li la 
dekstra vango. Tiun .êi aperon akompanis alta 
febro, sed sen iu ajn ekzantemo. Post kelkaj 
tagoj la febro êesis, tamen de tiu êi tempo 
la knabo êiam havis svelintan \'angon kaj 
plendis je doloro en la regiono de l' dekstra 
makzelo. La patrino turnis sin kun li al dent
kuracisto, kiu elsiris al li unu dekstran mola
ran denton, sed sen rezultato. Antau semajno 
la patrino rimarkis pusel fluon el la busa kavo 
kaj samtempe aperis kelkaj pecetoj da putrinta 
osto. En tia stato si Yenigis lin en la malsa
nulejon, kie oni konstatis la jenon. 

· La generala stato tute kontentiga. La 
dc:kstra vango s velinta , neniaj san goj sur la 
hauto. La buso malfer:ni gas tute libere. La 
dekstra proceso alveolara sur sia tuta malan 
taua s paco, komencante de la antaua molara 
dento, pre7,entis unu grandan nekrozon, pre
skau tute sek,·estritan, el sub kiu elfluis iom 
da malbonodora puso. La malmola palato estis 
eirkaue infiltrita, sed sen precizaj limoj. La 
ambau nazkavoj estis tute liberaj sen iu ajn 
patologia elfluajo. 

La nekrozigintaj partoj estis facile fori
gitaj per la helpo de pinceta. Post tiu Ci mal
granda operacio elfluis sufiêe abunde malbon
odoranta puso kaj samtempe elfalis du mal 
sanaj molaraj dentoj. De tiu tempo la svelajo 
de la makzelo kaj de ta vango malgrandiga
dis kaj ta vundo rapide cikatrigis. Post kelkaj 
tagoj la knabo forlasis la mulsanulejon kun 
tute resanigita proceso alveolara, sed ankorau 
kun malgranda s,·eJajo de la dekstra vango. 

La supre citita lrnzo apartenas al tre mal· 
oftaj . Lau la materialo literatura, de mi tra
rigardita, gi estas a:penau la kvara. Gis la jaro 
1896 la ost eomijelito idiopata de la makze lo 
estis tute nekonata. La unuan fojon priskri
bis gin E. Schmiegelow el Kopenh11go. Tiu 
êi au.taro, kolektinte kaj esplorinte la tutan 
kazuistikon de la nekrozoj de l' makzelo, ri
markis ank .orau du aliajn kazojn, kiuj estis 
an tau li priskribitaj, kiel alispecaj malsanoj 
de makzelo. Tiuj êi du kazoj apartenas al 
Grandidier (Kassel j. 186l.) kaj al Ru 
daux (1895). Lau la anamnezo kaj forma 
de l' malsano tiuj êi kazoj efektive prezentas 
primarian osteomijeliton de makzelo. 

La kvar supre notitaj kazoj prezentas la 
tutan kazuistikon de la priskribata malsano. 
La malriêeco de tiu êi kazuistik o devenas de 
tio, ke generale osteomijelito de makz,lo, eê 
sekundaria, kiel montras la statistiko de Stan-
1 e y, apartenas al aperoj tre malofraj. Inter la 
ostoj, kiujn atingas tiu malsano, la makzelo 
okupas trian lokon de la fino, post gi sekvas 
nur pelvo, sternumo kaj ripoj. Prof. Hirsch-

sprung (Kopenhago) dependigas la malofte· 
con de tiu êi rnalsano en makzelo de la 
speciala konstruo de tiu èi osto. Ch. Heath, 
kies supozo sajnas esti pli akceptebla, vidas 
la kauzon de tiu êi rnalofteco en tre bona 
nutrado de la rnakzelo, kiu ricevas sangon 
de la branêori èa arterio makzela interna, durn 
la mandibulo, kiu pli ofte estas atakata de 
tiu êi rnalsano, ricevas sangon de du mal· 
grandaj arterioj ne anastomozantaj inter si. 

La prognozo, opiniante Jau la krnr, gis 
nun konataj kazoj, ne estas malbona, êar 
inter ili nur la kazo de Grandidier finigis per 
morto (post 141 tagoj de la komenco de l' 
malsano). 

Men c ï'e r e (Reims). Kelkaj observoj pri 
ostokudrado kaj tefmiko de l' ostoirndrado 
per agrafoj el aluminio kaj la agrafingo de 
Menciere. (La Clinique, 1909, n ro 8). l. Ses 
observoj, koncernantaj ostorornpigojn, montras 
tre kontent igajn rezultatojn de l' ostokudrado 
êe la kazoj de primaria manko de kunigo 
inter la fragmentoj au de pseudoartikoj. Tamen 
êe la kazoj de rompigo de la patelo :111. pre
feras la enringigon per argenta fadeno. IL Bone 
sciante la malfacilajojn de hirurgiisto por loki 
agrafon per prenilo, M. dpensis agrafmgon . 
Gi estas formita de st alcilindro , malsupre pla
tigita, por esti enme tebla en mallargajn kaj 
profunda j n tranê ojn. La agrafa estas tenata 
sub êi tiu parto, larga kaj dika kiel la agrafo, 
per 2 flankaj risort oj. Kiam la ostaj fragmen 
toj estas kontraumetita j , oni portas per la 
agrafingo sur la punkt ojn , elektitajn por la ku
drado, stalagrafon kaj oni g in frape tas per 
marteleto: tio estas la signado. Poste je la 
loko de la marko j oni boras per helicoborilo, . 
malpli larga, ol la agrafa . Tiam oni metas la 
agrafon el aluminio en la agrafingon kaj oni 
gm enpusas per la marte leto. Oni liberigas 
gin el la agra fingo per malampleksaj alter
naj mo\·adoj. La agrafo j el aluminio estas 
tolerataj kaj eniP;as pli kaj pli en la eiutagan 
praktikon de la h irurg iistoj. R . Badert. 

Poncet. (Lyon). Mal nova tranêo de 
Achillesa tendeno. Alproksimigo kaj alsutu ro 
de la ekstremaj oj de l' tendeno post vertikala 

! kalkaneotomio malantaua. Posttempa rezultato. 
(Soc. de C/zir. 1909, 26 majo). La operacio 
datumas de 19 j a roj. La du ekstremajoj estis 
disigitaj per 2 centimera interspaco; la mal
sanulo, terkulturisto , ne povis fari sian metian 
laboron. 

Unue P. vertikale distranêis la malan
tauan parton de kalkaneo kaj gl itigante supren 
tiun ostan plataJon je 2 centimetroj, li tiam 
gin fiksis per elefantosta najlo; fine li alsu 
turis la ekstremaJojn de la tendeno. 
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Post 25 taga senmovigado er. g ipsa apa
rato, sekvita de movigado de I' piedo, la 
malsanulo povis facile mars'.ldi kaj retrovi 
normalan funkciadon de s ia artilrn. 

19 jarojn pliposte la resani go estas per
sistema. Du radiografaJoj vidigas. l<e kalka
ne o kaj ank au astragalo kaj kub ojdo estas 
sidejo de ostito, kv anka m estas neniu • mal
helpo por la kutimaj fu ·kciadoj de la piedo. 

D ·ro L. J. 

Oftalmologio. 
;\loi ssonie r (Tour s) . Fibromo de la 

sklero (Tours Jlédical 1909, n-ro 4). La êi 
suba obsen-ado estas pri unu malofta ka zo 
de fibromo sur la malsupra antaua parto de 
la okulo . I. I<linika ekzameno: 54 jara suisto 
nokte frapis sia,1 maldekstran oku lon kontra u 
tabla angulo. Li sentis tre fortan doloron , l{iu 
dauris dum kelkaj horoj. La okulo m,ont ris 
neniun postsignon de la kontuzo. Post 2 1110-

natoj la malsanulo ek\'idis en malsupra kaj 
interna regiono de la okulo rozkoloran ma
kuleton, dikan kiel pinglokapo, kiu pligran
digadis, genis la okulajn movojn kaj kau zis 
diplopion . ;\l. obse rv·s gin gra ndan kiel mig
dalo, triangulan, kun rondigitaj anguloj, di
kan je 1 cm., kun proksimuma diametro je 
3 cm. Tie la kunjuktivo est is movebla kaj 
iom pli rozkol ora, la tumoro estis malmola kaj 
sajn is kunfiksita kun la okula globo. Gi estis 
sendolora . eê dum premado . La okulaj mo • 
voj estic; genataj nur malsup ren. La kon 
jukti\ 'a for nikso mals upra sajnis pli profunda. 
I<iam la globo turnigis supren, la tumoro igis 
ekste r la palpebro; alie oni ne \'idis gin. Diag
nozo : flbromo au fibro-sarkomo Operaciita 
la 24-an de septembro lasta, gi estis facile 
liberigita de la subkonjunktirnj histoj; oni 
devis tran èi la skleron kaj iom la rekta n in 
ternan muskol on. Flu is malmulte da sango. 
Ne olrnzis gis nun rekresko. II. La histologia 
ekzame no montris la strukturon de flbromo. 
Oni ne po,·as nei la influon de la traumo, 
sed oni ne po,Tas diri , êu tumoro disvolvigis 
unue el la skle ro aü el la muskola tendeno. 
En la sidejo de la tumoro la sklero sajni s 
normala . La tumoro havis envolvantan mem
branon, neniun molig itan au kistan par ton 
(Rimarku, ke g i estis de fresa deveno) . La 
prognozo estis negrava. R. Bader t. 

Ginek olog io kaj obstetriko. 
W. Lat z k o. Çezar-tranêo eksterperi

tonea. ( Wietzer klin. Woclienschrift 1909 
n-ro 14) La operaciaj metodoj de Ritgen, Bau

·deloque, Thomas, estis forpusitaj per la Ce-

zar-tran êo de Sanger. La ,,supersimfiza aku· 
so" de Frank faris la unuan pason al la gran
da vico de metodoj, havantaj komuna alme
nau tion, ke ili malfermas la fetusujon supre 
de la eniro en la pelvon, en la distirita parto 
de l'ute ro. Frank precipe intencis per sia ope
racio la eviton de peritonito, malfermante la 
uteron nur post definitiva fermo de la ventra 
l, av.o per sutur o. Proks imume perfekta estas 
la metodo de Sellheim, tio estas la pure eks
terperitonea malfermo de la fetusujo post for
preparndu de peri loneo de la urinvezika fundo, 
su prenso vo de la faldaJo kaj malsuprens c.,vo 
de la veziko. Montrigis bedaürinde , ke tiama · 
niere ekza kta eksterperitonea operncio nur es• 
cepte estas efektivigebla. La tria, antau unu jaro 
publikigita metodo de Latzko bazas sur flanka 
forpreparo de la urin\'eziko en la regiono de la 
antauperitonea kavo ( Cav. praeperit.) kaj li• 
berigo - eventuale post subligado de la flan
kaj ligamentoj vezikaj - de sufiêe gra nda 
parto de la eksterr eritonea ccrvikso . Lau Latz
ko estas eble per tiu êi metodo operacii 
êiujn kazojn, donintajn gis nun indikon por 
supersimfiza akuso . l<io konce rnas la tri me
todoj n (Frank, Sellheim, Latzko), la aütoro 
pensas , ke lia metodo plej precize konformi
gas al la principo de eksterper itonea operacio 
por eviti peritoniton. Kiel atesto devas servi 
la fakto, ke la metodo èiam pli disvastigas. 

La duboj, kontraü la metodo faritaj, es• 
stas duoblaj. Unue la dangero de flegmono, 
due la l{Onduto de la ce, vikscikatro okaze de 
poste sehantaj naskoj. 

Ne estas neigebla, ke ee la provizora 
komuniko de la infektita utera kavo kun la 
paravezika kuni ga histo povas sekvigi fleg 
·monon en la pelvo, tamen la mal ferma ,·und
kuraca do, au drenado, rimarkinde limigas tiun 
èi dangeron. 

êu la cikatro de la cer\"ikso estos · en 
dangero okaze de sekrnntaj naskoj, pri tio ni 
disponas nur sufiêajn favorajn spertojn, kiuj 
koncernas la vagina lan Cezar-tranêon . Lare · 
zultato de la ekste rperitonea Cezar -tran êo estas 
por la infanoj nepre bona . Certe, se la ope
racio ha\ ·as lokon en malfruaj stadioj de la 
nasko, la infano rovas laucirko nstanc e esti 
metita en dangeron . 

La indiko sin direktas !au du momentoj, 
unue !au gra do de la spaca senproporc ieco, 
due lau pli malpli g randa probableco de ase· 
pso kaj infekto. 

La superecoj de la Cezar -traneo ekster
peritonea esta s sekvanta j: 

1. Sendependeco de la grado de la spaca 
senpropo rcieco. 

2. Gi estas ak usanta operacio 1 farebla 
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en êiu stadio de la nasko, okaze de dangero 
por la patrino kaj la infano. 
· 3. Gi orezentas al la naturaj fortoj la 

plej longan 'tempon, gi do estas efektive kon
servativa operacio. 

4. Gi ebligas tutan regadon de gia teh
niko en èiuj konsekvencoj. 

5. La dangero pri la difekto de apudaj 
organoj estas ph malgranda, ol êe la simfi-
ziotomio. D-ro 56s. 

Albert :dartin kaj Vallée. Intra
peritonea krevo de la veziko êe virino gra
veda de tri monatoj kaj duono, kiu prezen
tis retroversion de la utero kaj retenon de 
urino. Urga operacio. Resanigo. (La Revue 
Médical de Normandie 1909 n-ro 10). La 
aiitoroj raportas pri historio de virino, kiu su
bite, en mezo de nokto, post terno sentis 
akrajn dolorojn en ventro . V_enigitaj al si post 
unu horo, ili diagnozis retroversion de utero 
kaj retenon de urino êe g raYedantino de tri 
monatoj kaj duono. Pro la gravaj simptomoj, 
montrataj de la malsanulino, ili pensis pri dis· 
sirigo de peritoneo kaj proponis urgan ope
racion, al kiu oni konsentis. La laparotomio 
vidigis , ke la viziko estas sirita je kvar au 
kvin centimetroj kaj ke êirkaue du litroj da 
urino estas enve rsitaj en la ka von peritonean. 
La. vezikon ili kunkudris. La malsanulino re
saniginta estas nun graveda de proksimume 
ok monatoj. 

La deveno de tiu sirigo, preskau senpe
ra, estas klarigeb la nur per troa maldikeco de 
la parieto de la veziko, streêita treege. Estis 
neniu signo de gang reno, kiu povus klarigi 
la rupturon. 

La autoroj kredas , ke ekzistas tre mal
multaj tiaspecaj obserrnj. 

D-ro Panel (Rouen) . 

Medicin o sociala. 
Pri la diagnostiko de trahomo. Gi estas 

interesplena socialmedicina temo, poi- kiu la 
pero de tia interna cia gazeto, kiel ,,Vofo de 
Kuracistoj" sajnas tute bone tauga. 

Ofte la francaj kuracistoj, kaj kredeble 
êiuj europaj kuracistoj, kies dejoro konsistas 
en la ekzameno de la elmigrantoj, miras pri 
kelkaj malakceptoj de la flanko de Usonaj 
kuracistoj. 

Multe da sipk uracistoj malpe rmesas la 
ensipigon al elmigrantoj, havantaj la p~ej mal
similajn okulajn malsanojn (sed ne trahomon) 
pro tio, ke' - certigas ili - tiaj malsanuloj 
estas certe malakceptotaj en la amerikaj ha
venoj . êar la sipkompan ioj punas per pun
mono la $ipkuraciston êiufoje, kiam la medi-

cinestraro amerika malpe rmesas la eniron de 
iu elmigra nto en Amerikon, la sipkuracistoj 
malakceptas ofte, pro la timo de la monpu 
no, êiujn ajn konjunktivi tulojn. 

i\li opinias tre dezirinda, ke la Europaj 
havenaj kuracistoj, la sipkuracistoj kaj fine 
la amerikaj kuracistoj unuecigu iliajn opi· 
niojn pri la diagnostiko de trahomo . 

Tiamaniere la preciza d;fino de la ame 
rika vidpunkto pri tiu malsano evitigos eble 
multe da ploroj al malfeliêaj vojagantoj kaj 
ankau kelkajn malgrandajn deontologiajn mal-

, facilc:cojn inter èiulandaj kuracistoj . 
Karaj amerikaj kolegoj, bonvolu ekparo 

ladi ! Ki tre amike auskultos vin . 
D -ro Le D uigou 

Cherbourg, 33 rue de la Fontaine. 

Bibliografio. 
,,Socia Sanitara Artikolaro" (eldono de 

Pirogova Societo, IV+ 187) jus aperis an
statau haltigita de Moskva estraro dusemajna 
Pirogova jurnalo ,.Socia kuracisto". La ,,Arti
kolaro" konsistas el 5 partoj, nome: 1. Arti
koloj kaj notoj . '.l. Sciigoj pri zemstva saniga 
laboro. 3. Nomaro de memofe rintoj (medici
nistoj, malsanigintaj kaj mortintaj de l'tifoj) 
kaj suferintoj de l'registara politika perseku 
tado . +. Bibliografio. 5. El la vivo de la 
Pirogova Societo. La parto 1-a enhavas 12 
artikolojn, nome jenajn: pri la profesia orga 
nizado de kuracistoj (L. Granovskij), pri unu 
igo de kuracistoj (T . E. K. A-ano P. Gra 
cianov) al la demando pri kontraiiskarlatinaj 
(Z. Sol~vjev) kaj kontrauholeraj (P. Rozanov) 
inokulad oj, pri izolado en lernejoj dum infek
taj malsanoj (P. Rozanov), eu havas niaj eef
urboj Moskvo kaj Peterburgo bonajn kon 
diêojn ·por kontraustari al la holero (V. Usp 
jenskij, deputato de . 2-a ,,Regna Dumo"), pri 
nesufieeco de psikiatria helpo en Rusujo (V. 
fakovenko), pri necesaj reformoj en medicina 
instruado (L. Tarasjeviê), al la seksa deman 
do ee infanoj (N. Vigdoreik), pri medicino en 
malliberejoj (du artiku loj de N. Lobas kaj L . 
I.), pri kuraclokoj. (E.)< urdjumov) ~ar~o '.l-a 
enhavas 7 korespandajojn pri la dec1doJ, al
prenitaj de enlandaj (zemstvaj) reprezentan
taroj en diversaj gubernioj. La generala di
rek to de zemstva agado en lttsta tempo 
(post 1905) estas precipe stimulata per poli
tikaj motivoj kaj la afero estas gvidata de 
tiu parto de la plej reakciema rusa nobelaro 
(bienposedantaro ), kiu ricevis êe nitre gustan 
nomon ,,zemst vaj uroj". Kiel tiuj sovagaj 
besto.i, ili celadas detrui êiujn kulturajn kon 
struaJojn, kreitajn de antaiiu loj kLJn grande .. 
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gaj penoj post multjara laboro. Sed dank' al 
ilia malkapableco unuf1unke lrnj dan!<' al po
tenca vivemeco de firme enradikigintaj inst1tu
cioj de zemslva medicino alif1anke ili ne po
vas definitive dezertigi jam sufièe kulturigitan 
teron. Krom tio la kulturigistoj mem (en la 
sforo de medicino kuracistoj), kontraii kiuj 
kiel kontraü èefaj siaj malamiko j prec ipe mi
litis tiuj ,,zemslvaj uroj", terure timigitaj per 
revolur.io, nun ne estas jam por ili tro dan· 
gera j, èar plej aktivaj kaj energiaj homoj tro 
vigas en malproksima ekzilo au en mallibe-
rejoj kaj plejmulto da ,,Regna Dumo" kon
sistas el parencaj ,, uraj" elementoj. Tial 
,,zemstvaj uroj" sentas sin nun multe pli 
trankvilaj, ol antaiie kaj iafoje eè komencas 
favore rilati al institucioj, kiujn ili antau 2 ja
roj penadis detrui. Parto 3 a donas pentraJon 
en pure rusuja stilo. Tie èi \°i trovos la noma
ron de pli ol 200 medicinistoj, kiuj dum 4 
monatoj (de januaro gis majo ) malsani
gis au mortis de l'tifo ekzantema, kiu epi
demie rega s en Rusujo jam dum pli ol 
unu plena jaro. La èefaj kauzoj de tiu tuce 

por europaj landoj nekonata epidemio estas : 
l. hronika plimalfortigo de la logantaro, kon
sümita de multjara malsato, 2. teruriga ne
priskribebla troplenigo en malliberejoj. En tiu 
èi parto de l'libro vi trovos ankaü okupantan 
j pagojn nomaron de arestitaj, kondamnitaj , 
mortigitaj, memmortigintaj medicinistoj,-sek
vo de nuntempa nia mallumega kaj senespera 
reakcia epoko ... La lastaj du partoj ne estas 
interesaj por alilanduloj. Cetere la sciigo pri 
okazonta en januaro de 1910 Pirogova tut
rusa kongreso en Peterburgo devas havi in
tereson por esperantistoj kuracistoj. Se iu el 
alilandaj kolegoj ekdezirus partopreni en tiu 
èi kongreso kaj fari raporton Esperante, li 
multe kaj plej efike utilus al nia komuna 
afero. Elvokonte organiza}on, tiu partopreno 
donus novan Fortan antai:'1enpuson por niaj 
enlandaj esperantistoj, p1;ecipe por Peterbur
gaj kolegoj, kiuj gis nun preskaii tute ne ape · 
rigis sian agadon, kiel esperantistoj. 

D-ro l{. SidlovskiJ. 

K r o n i k o. 
Kelkaj kolegoj demandas, èu oni povas 

ankoraii ekaboni ,, V. d. K." kaj ricevi nume 
rojn de la komenco de la jaro ~ 909 . Ni do 
informas la legantojn, ke restas ankorau pli 
ol 1000 kompletoj èijaraj kaj ke ni enkomu
ne akceptas la abonon nur de la komenco de 
la jaro, sekve èiu nova abonanto ricevas la 
kompleton kurantan. 

Kiel ni avizis jam antaue, estas bezona 
taj 1500 abonoj por kompensi la elspezojn 
kaj èar al tiu èi nombro ankorau tre multe 
mankas, ni petas insiste niajn amikojn, ke ili 
ne èesu propagandi por nia organo. Se ni ne 
ha vos tiun èi kvanton da abonantoj, ni estos 
devigitaj plialtigi la abonprezon por la sek
vonto jaro ( 1910), èar alie la eldonado ne 
estus ebla. 

Pro la striko de postoficistoj en Francuj o 
kelkaj leteroj el tiu lando, adresitaj al nia re
dakcio, ne alvenis al ni. Tial ni petas la ko
legojn, kiuj dum la striko al ni skribis, ke ili 
bonvolu senkulpigi nin, se eble iliaj postuloj 
ne es tus efektivigitaj. 

Kelkaj kolegoj ekpostulis de ni elsenùon 
de la Jarlibro de Teka, kiun ni ne tenas en 
komisio. Oni sin turnu al la enlandaj konsu
loj de Teka aii al la eldonisto: d-ro Thal
witzer, Kotzschenbroda - Dresden. 

Okazas ofte, ke kolegoj en diversaj !an -

doj postulas alsendo n de multaj propagandaj 
ekzempler oj . Ni klarigas do refoje, ke ni ne 
po,·as dissendadi tut e senpage pli ol unu spe
cimenan ekzempleron kaj ke la kolegoj, kiuj 
por propagandaj celoj bezonas dekojn au cen
tojn da ekze npleroj, <levas ilin antaupagi, 
kalkulante po 1 Sm. = 2·40 kronoj por 15 
ekzempleroj. 

La sekretario de la Teka d-ro W. R o
bi n el Varsovio anoncas, ke li sangis la lo· 
gejon kaj lœ de nun lia adreso estas: V a r· 
s v i o, s t rat o C h m i e 1 n a 3+. 

Ko!. G. Krajz; petas nin anonci, ke lia 
adreso estas: Kisinjov, strato :\Iinkovskaja 4, 
ne Odesa, Skobelevskaja, kiel erare informa s 
la Jarlibro de Teka. 

En la jara kunsido de la Kansasa Ku
racista Societo, kiu ekazis la 5-an - 7-an de 
majo, parolis d-ro E lm er E. Baynes pri 
Esperanto en medicino. La parolado estis tre 
favore akceptita de multnombraj kunsidanoj. 

La prezidanto de la Amerika Asocio de 
l\,Iedicinaj Redaktoroj invit is d-ron Mi 11 i c an, 
ke li prelegu pri Esperanto en medicino dum 
la jara kunsido de la Asocio, kiu okazis la 
8-an de junio. 

,,La Revue Médicale de Normandie'', eli
ranta dusemajne en Rouen, enmetis en la n-ro 
10-a (de 25-a de majo) Esperantan resumon 
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de la komunikajo de d-ro .Martin kaj d-ro 
Vallée pri intraperitonea krevo de la veziko 
êe virino graveda (Vidu nian ,,Revuon scien
can "). La autoreferaton tradukis Esperanten 
d-ro Panel. Ni gratulas al la redakcio pro tiu 
êi arango, kiu permesos al eksterlandaj ku
racistoj konantigadi kun la laboroj de Rouen'aj 
kuracistoj. Se la redakcio daurigos tiun êi 
arangadon, ni reproduktados giajn resumoj n 
Esperantajn en nia ,,Revuo scienca", kiel ni 
jam faras pri la Esperantaj referatoj de la 
Moskva ,,Hirurgio ". Eble ankau la kolegoj en 
aliaj landoj sukcesos enkonduki Esperantajn 
tradukojn en me .iicinaj jurnaloj Jau ekzemplo 
de la l\foskva kaj Rouena organoj medicinaj. 
Gi estus precipe dezirinda êe la organoj na
cilingvaj en la lé.mdoj, kies lingvo eksterlande 
malmulte estas uzata kaj kies literaturo sc ien · 
ca pro tiu malhelpo ne estas 5ufiêe konata 
en la mondo medicina. 

En junia numero de ,,Nowiny Lekarskie " 
(Kuracistaj novaJoj), monata jurnalo, eliranta 
en Poznan, publikigis prof. A. W r z o se k 
el Krakow artikolon, tre favoran por Espe 
ranto kaj nia gazeto. 

Pri la T. E. K. A. ni trovis notoj n en 
,,Münchener Medic. Wochenschrift" kaj en 
,,La Clinique". 

Uasopis Lekafov ceskSrch" (Jurnalo de êe
haj Kuracistoj), eliranta en Praho, publikigas 
en n-roj 23-a kaj 24 a tradukon de la felie
tono ,,Popola kuracad o de sifiliso en Kam
êatko", verkita de prof. Dybowski kaj ape 
rinta en maria n ro de nia gazeto. 

D-ro !:i'erraton, profes0ro êe la Franca 
milita medicina lernejo (Val de Gran), tre de
zirus rice\'i fotografajojn au radiogrr.tfajojn de 
la vundoj, okazinta.i dum la Rusa Japana mi
lito. Tiuj fotografajoj utilus al li por lia ofi
ciala kurso kaj helpus al la propagando de 
Esperanto en la milita kuracistaro. Li pelas 
kolegojn sendi la specimenojn, kiujn ili po
sedas, al la sekvanta adreso : Pro f e s or o 
Ferra ton, Val de Gran, Paris. 

* * * 
La redakcio ricevis : 
Aventuroj de la ka\ifo Ilarun Alra~id. El 

la ,,Mil kaj unu noktoj" tradukita de majo r
generalo Ge o r g e Cox. 

Lingvo internacia Esperanto. Lernolibro 
por Turkoj. 

E s p e ra n t i s ta C e nt ra O fi c e j o. 
Kvara Universala Kor:.greso de Esperanto. 

Cou l son 1-;: e r na han. La infano, la 
sagulo kaj la diablo. Tradukis D-ro O'Connor. 

La soci~to por movado de fremduloj en 
Barcelono eldonis en Esperanto gvidlibreton 
pri Barcelono, bele ilustritan kaj enhavantan 
êiujn informojn, kiujn po1'as bezoni la kon
gresaj gastoj. 

La brosuro estos senpage dissendita al 
êio, kiu sin turnos per ilustrita postkarto al 
la adreso: Societat d' Atraci6 de Forasters en 
Barcelona, Rambla del Centre, 30, entressol, 
Hispanujo. 

D-ro Sestakov (Venev) alsendis 30 kro
nojn por la supe rko stoj de la kongresa nu
mero de ,, \'. d. K.". êar cetere neniu avizis 
nin pri partopreno en suÏtêe grandaj k0stoj 
de la kongresa numero, nia propono, farita 
en la antaua numero de nia gazeto, farigas 
neplenumebla. 

lnten cas partopren i en Budapesta Kon· 
greso i\Iedicina lau sciigo al nia redakcio: . 

1. D-ro E. Cresswell Babcr - London 
W., 62 Brook Str., Grosvenor Square. 

2. D ro Blaizot - Doulon (Loire Inf.) 
Franc ujo. 

3. D-ro Godtowski - Lisko, Galicio
Austrio. 

4. D-ro Koposov - Simbirsk, Rusujo. 
5. D·ro Sestakov - \'eneY, Rusujo. 

Karaj kolegoj ! 

Por la unua fojo ni sukcesis enkonduki 
Esperanton en medicinan kongreson. Nia ling
\'O estas akceptita por la sekciaj raportoj en 
la Budapesta Kongreso; ni jam havas 10 ra
portantojn. La fina rezultato dependas mm 
de la nombro de êeestantoj. :\'i do insiste pe
tas êiujn anojn de la T. E. K. A., al kiuj g i 
estos eble, ke ili a 1 est u I a Kong r es on, 
des pli ke la Budapestaj kolegoj preparas spe
cialajn kunsidojn k. t. p. 

Bonvolu do sen pro k ras t e sen d i 
Vian aligon al D-ro vV. Robin - Varso
vio - str. Chmielna 34 , êar ti::> estas necesa 
por arangi kunajn voja gojn k . t. p. 

Kun la plej koraj salutoj. Viaj sindonaj. 
Prof D-ro M. Dor 

Pre::,idanto de la T. E. K. A. 

D-ro W. R obin 
Sekr, tario de la T. E. J{. A. 
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Listo de la abonantoj. 
(Daürigo). 

De d ro Fromageol cl Beaune ni ricevis la 18-an de junio 226·8 Kr. por 63 novaj abonoj. Samtempe 
alsendis d-ro Fromegeot adresaron de 64 Teka-anoj, abonintoj, en kiu tamen trovigas Teka'anoj, kies abonpago 
jam pli antaue estis solvita, nome P. T. Jose Porez Lopez, Boudin, Kanner, Rothschuh, Küppers (Berlin), Küp
pers (Mü nchen), Kullach, Schwab, Breigc r, Klcidcr, Schwerlzel, Rebrov . Estus do l l abonoj superflue pag itaj; 
sed en la listo trovas sin nomoj nur de 8 el la abonintoj, ci!itaj en la anta üa n-ro, por kiuj d-ro Fromageot 
mendis abonon kaj man kas 2, nome Frinas kaj Silva. Sume do estas superpagitaj 9 abonoj. Novaj adresoj estas: 

P. T. Teka'anoj: 910 . De Wreese (Antverpeno) 9l l. Broeckaert (Antverpeno) 912 . Cuvclies (Wesh
nalle) 913 . Moons (Anlve rpen o) 9 l4. :Vloorkens (Berchen) 9l5 . Jedlic ki (Kielce) 916 . Jankowski (Kielce) 9lï . Stec
kiewicz (Kielce) 918. Adlon (Iowa) 919. Lisowski (Uman) 920 . Welhave n (Grin st ad) 92 l. Forster (Mü11ster ) 922 . 
Schlic kennieder (Sch walbhausen) 923 . Ollendor f (Al!ona) 9'.l4. Lundstrüm (Stockholm) 925. Rodrigues (Rio-de Ja
neiro ) 926. Cadaval (Rio-de-Janeiro) 92ï. Dawson (Baltimore) 928 . Bartlett (Chicago) 929 Straight (Hast ings) 930 . 
T11ckerman (Cieveland) 931. Bothwell (Kin gs ton) 932. Rosenthat (Java) 933 . Keslon (Arlington) 93+. Casey !Le
banon) 935. Mc Kee (Cincinn ati) 936. Ranos m (Newayo) 937. Gill man (Dublin) 938 . Fleming (Dublin) 989 . Ben
son (Dublin ) 9+0. Pim (Dublin) 9+1. Bradshaw (Dublin) 9+2 . Atkinson (Dublin) 943 . \Vheeler (Dublinj 944 . Ball 
(Dublin) 9-15. Eccles (W icklow) 946. Gogarty (Dublin) 94 ï. Smith (Dub lin) 948 . Ca tri li (Dubli n) 9+9. Car ton 
(Dublin) 950 . \'{allace (Louisville ) 951. Drostenfels (Morton) 952 . Alfven (Sto ckholm) 953. Aspea ren (Stock holm). 

D-ro Sidlovskij el Moskvo pagis por P. T. Tekaano j: 954. Neokesarijskij (Romanov ) 965 . Maligin 
(Vetluga) 956 Asnes (Peterburgo) 957 . Mo]ajev (Peterburgo ) 958 . Îi oroSenko (Rje§etilovka). 

Senpere sen dis abonon P. T. : 959. Barba (~leksiko) 960. Kelner (Rtisêevo) 961. Voisin (Finistè re) 962, 
Hottin ger (H6dsàg ) 963 . \Vrzo sek (por Akademio de Sciencoj en Krak ow) . 

La listo estas fermita la 20-an de junio. 

Grava avizo. 
La tent ptimo i,or alsendado de manuskriptoj por la sekvonta numero estas la 15- a de jullo. 

Ban-kaj Aerkuracejo 

TRUSKA WIEC 
en üalido - (Austrio). 

Banoj: salakvaj, sulfuridaj, karb onacid 
gasaj, fer- mareaj. 

Akvoj por trinki: fersalaj, salamara j, 
salglaüberaj kaj natr-alkala diureziga 
fonto de ,,NAFTA". 

Enspiradejo: salakva laü sistemo de 
Wassmuth. 

Klimato: apudmonta (405 m. alta ebe
naîo), milda, senventa, seka ; abun 
deco da arbaroj foliaraj, pinaj kaj 
abiaj, da montoj kaj mont egoj. 

Logejoj komfortaj, Banaj adaptaj'oj 
eminentaj. 

WflLLISCNNOP 
Maria-Enzersdorf am Gebirge 

apud VIENO (en distanc o de 1 horo) 

SANIG
[JO tre bele lokita, por ku-
[ 1 racprocedo fizika -dieta. 

Bonegaj kuracsukcesoj. 
Prospektoj germanaj kaj Esperan-

taj volonte elsendataj senpage:J 

Carl S eyjertlz D-ro Mar ius Sturza 
posedanto. œfkuracisto . 

lndikacioj: Anaemia, Arthr it. rheum ., Obesitas, Lues, 
Scroph., Diath . urica, Peri - endo - et myocardit., 
Catar. et aton. intest., Haemorrhoid., Neuralg., Ischias. 
Lary ngo- tracheit., Bronchit. cat. chr., Asthma bronch, 
et cardiac., Emphy s. pulm., Nephrit., Pyelit., Cyst it., 
Choie- Nephro- et Cys tolithiasis., Hype rtr. prost., Pe
ri- para - et endometrit. - Adnexitis chron ica. 

Bana sezono: dauras de 15-a de majo gis fino de sep· 
tembro. 

Jara frekvenco: kvar miloj. 
Bankuracistoj: Dro E. Krzyza nowsk i 

kaj D-ro T. Praschil (parolas Esperante) . 
Brosuroj estas sendataj t iutempe senpage al dezirantoj de 

Ban-Direkcio. 
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ELEKTRO-KOMPANIO ,,SANITAS" 
BERLIN N fRIEDRICHSTR. 131 D, 

• ECKE DER KARLSTR . 

PLEJ GRANDA FABRIKO EN LA MONDO POR KOMPLETAJ ARANGOJ EN 
FIZIKALAJ KURACINSTITUTOJ. 

:: :: Fabriko de elektromedicina j kura:gimnastika,i kaj hidroterapiaj aparatoj . :: :: 
Filioj : Düsseldorf, Graf Adolfstr. 88 . London W., 61 New Cavend isch Stree t. 

~otax -~tiutgeu-Justrumeutaro 
ankau por senpera aligo al turno- kaj sango -fluo 
NOV AJO ! sen transformilo NOVAJO ! 

RÔNTGEN-APARATO DE PLEJ SIMPLA KONSTRUO KAJ PLEJ FACILA MANUZO . 
...... 

~ 

. ~ 
- J 

iz..r= 

Rotax-lnstrumentaro por turno- aü sango-ftuo 
sen transformilo. 

MllLTOSTh\T 
SEN TERFERMO.PREZO NEPLIALTIGITA. 
l'Jcj multcflanka aliga apara to por Ciuj 
clcktraj fluoj, apl ikeblaj de la kurncisto: 
ga!vaniz. (elektrolizo, kataforczo), (sin u 
sojd.) farad., galv.-farad., elcktr. kvarôclaj 
bauoj, hidro -elektraj plenaj kaj partaj ba
noj, kaiistiko, endoskopio, birurgiaj opcra
cioj (frezado, ~:zado, borado. trepanado, 

segado kaj ,·ibromasago ). 

Superecoj: Certa e,·ito de la dangero de 
tcrfcrmo. 

:\lanko èe iu ajn ma!fermajo. pro tio: 
Ahsoluta senpolveco kaj certa uzcbleco. 
Plcj prcciza gradigo de êiuj fluospccoj 

(turnoreostatoj). 
Trc forta motoro. 
Plcj granda spacosparo kaj plcj facila 

lransportebleco . 
:\liliamperometro kun 8 mczura rangoj. 

l'rczo: ;\1u!tostat sen te rfcrmo por kon
stanta fluo 110 Voltoj M. 360. 

J\lultostat se n terfermo por s~ngfluo 
l '.!O \' oltoj M. 460 . 
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1 f .. " Nova elektra 
,, OU varmaera duso. 

NOVAJO ! DOZEBLECO DE LA INTENZO KAJ 
DE LA TEMPER_ATURO 

de aerfluo per almeto de tuboj je di versa el radia aperturo. 

Superecoj: 
yarma aero tuj pos t enigo. 
Ciama uzo pr eteco . 
Facila transportebleco l '[l kg. 
Aplikebleco en eiu loko kun elcktra konduko. 
Absoluta senodoreco. 
Plej malkaraj, facile cl§angcblaj 
Pr oviza j hejtil oj (1 M.\ pro t io: 
Sen lima funkci eb leco. 
Ncniuj kosto j por instalado . 
Plcj malgranda j kostoj de ap likado. 

Pr ov izaj hejtiloj M. 1 ·-. 
Alme taj tubojjedivcrsa g rande co de la aperturo po 0'ï5:\1 

Prezo M. 60 . 

....- êiumonate Ri:intgenkursoj por kuracistoj kaj kursoj kun elmontroj pri la 
elektromedicino en nia auditoriejo, Berlin, Friedrichstr. 131 d. Ecke Karlsstrasse. 

~ APOTEKO SUB ,,ORA AGLO" 
Il de , 

! J. w t w I o R s K 1 
li!l sub direkt o de d-ro Ludoviko Wewi6rski 

liil Lwow, str. Halicka 5. 
- Telelono n-ro 345 
!!!! reka rnendas ampu letojn, plenigitajn je sterilizitaj me-li!l dikamcntoj por subhaut aj inje ktad oj: 

- 1) Alkarsodilum purum, respon das p!ene al 
~ Arsycodile Lep,ince, ampuletoj enhavantaj: 1111 

iii! Aquae des !. steril. lccm., Nat rii kakodil îci 0·05 . = 
=-iiij 2) Neo -alkarsodilum, respondas plene al Neo-

a1'8ycodile Lep,·in ce, ampuletoj, enhavantaj : li!l Aquae dcst. steril. l ccm. , Natrii metylo -arse· 
li!l nici (Arrénal) 0·05. 
- 3) Alkarsodilum ferratum, respo ndas al Fe,·• 
Jill 1·acodile Lepl'ince, ampu letoj, cnhavantaj: 
li!l Aquae dest. steril. l ccm ., Ferri kakodilici 0 ·05 . 

=-!!!! 4) Alkarsodilum mc,dificatum, ampuletoj, 
enhavantaj: Aquae dest. steril. l ccm . Ato-li!l xyli 0'05. 

ll!l Miaj ampuletoj, pakitaj po 10 pecoj en skatole
- toj, koncerne la ekste r an for mon egalas al la 
Jill francaj kaj krom tio es tas treege zorge dozitaj 
ll!l kaj sterilizitaj kaj la saloj, uzataj por produk-
- tado, kelkan iojon purigataj. 
!!!! La pr ezoj de miaj ampulet oj estas preskall duone 

malpli altaj ol la francaj: 
10 aA1p. Alkarsodilum. • • 2·- K 1·- rublo 2·- mk. 
10 amp. Keo-alkarsodilurn • 2·- K 1·- rublo 2·- ml<. 
10 amp. A lkarsodil . ferrat • 2· - K 1 ·- rub lo 2·- mk· 
10 nmp. Alkarsodil. modif. . 2·50 R 1·25 rub lo 2•50 rnk. 

Lrl ~tVOO 
internacia monata literatura gazeto kun la 
kon stanta kunlaborado de d-ro L. L. Zamen
hof. Abonprezo jare 7 fr. Adreso de la ad
ministracio: Hachette & K-o, 79. Bd St-Ger-

main. Paris. 

Austria konsulo de la 1'. E. K. A. 
'-" 

D-ro Maurus fiscb 
, kuracas, kiel en la jaroj antauaj, en 

fraoceosbad(Bohemujaj 
Palaçe-Hotel. 3-3 

Rumana Esperantisto 
Oficiala êiudumonata organo de la rumana 

Esperantista Societo. 
Jara abono: 2 Sm. Redakcio kaj administra· 

cio : Bukaresto, 5 Str. I. C. Bratianu. 

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

Grandfamajn kaj ordinarajn vinojn, 
blankajn au rugajn, kiujn li rikoltis, liveras 

je moderaj prezoj 

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

4-3 

~~~~~oa~~~~~~~ 

Esperanto 
Duonmonata internacia gazeto. 

Direkc io: H. Hodler, 8, rue Bovy·L ysberg, 
Geneve. 

Prezo jare 1 ·20 Sm. 
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AACHEN. 
(Aix-la-Chapelle, Aheno, Aquisgran). 

La tutan jaron mi akcep tas en mian domon ban
vizitantoj n por kuracado fizika kaj dietetika. 
Indikacioj: ûuto, Reumatismoj, Malsanoj de 
l'hauto kaj de la sango, de la nervoj, tro-

pi klandaj suferoj. 
Korespondado: angle, france, Es perante , 

germane, hispan e, holande, ruse. 

D-ro I'.'.. Rothschuh 
Kuraca Pensiono. 12-1 

lnternacia Scienca Revuo 
monata gazeto. Abonprezo jare 2·75 Sm. Ad

ministrejo: lnternacia Scienca Oficejo, 8, rue 
Bovy-Lysberg, ûeneve. 

Medizinisch. Licht

& Herz- u. Nerven- } ,,nanstalt 
vormals: ROTES KREUZ 

Chirurgisch - urologische 
privatklinik 

von Dr. A. FREUDENBERG 
Berlin. W. Apostel-Paulusstrasse Nr. 12. 
Kuracejo por ~iuj malsanoj de l' ur inorga
noj . - Operac ioj je reno, veziko, prostato, 

urintubo, testiko k t. p. Tri klas oj. 

===== Prospekto lau deziro . ===== 

,,POLA ESPERANTISTO" 
MONATA ûAZETO, ORûANO DE POLAJ ESPERANTISTOJ. 

R.edaktata de D-ro .l:eono Zamenhof. · 
LA ABONPAüO 

Jare sen la ,,Liter. Aldono" - 2 rb. - Sm 2,10 
Kun la .,Litera!ura Aldono" - 3 rb. - Sm 3,15. 

Kun la po §ta transsendo. 
ADRESO DE "muNISTR.: 

WARSZAWA (VARSOVIO) str. Hoi:a Nr. 20. 
(RUSA POLUJO). 

V • { por lumkuracado 
• • f\ ft fa (f JO por malsanoj de I' koro 

kaj de l'nervoj. 
antaue: RUGA KRUCO 

51 Luisenstrasse B € R L I N NW. 6 Luisenstrasse 51 
Sekcio por lumkuracado 

E\e kt ra lumo per elektrodoj de karbo, fero, hidr ~•c:o. 
Lumo de Roentgen, Radiado d' Arsor.val kaj de Ou
din, Radio -banoj k. t. p. Kontraü artrito, rt ümallsmo 
neü:all(io , iskia lgio, furunkulozo. diabeto k. t. p. 

Sekcio por malsanoi de I' koro kaj de l' nerv oj. 
Esploroj per radioj de Roentgen kaj konstato de la 
agado c\c I' kc ro B moj kun karbacido kaj S;xucba
noj kun pinburgJnoj. Elek tr aJ banoj por la tuta korpo 
lrnj por ap arta j membroj. VibromasagJ k. t. p. 
La kuracado plene anstataüas restadon en Bad 

Radiado kaj iotogr aiado l aü Roentgen. Wiesb1den, Teplitz, Naulieim, Cudova. 

Prospekto tau deziro. Kuracado ambulante. - Oni parolas Esperante. Du kuracistoj 

r 
Dil'cktoro: D-ro Breiger. 

SANATORIO 7 
de D=ro f<. DLUSKI 

en ZAKOPANE (ûalicio-Austrio) 
por brusta j malsanuloj 

malfermita tutan jaron. 
Bela perspektivo al Ta t ra j m o n t o j. 
La êa mbroj suden turnitaj. - Centr ala haj-

• tigado, elektra lumigado, konduk oj de mal
varma kaj vanna akvo sur êiu j etagoj, elek
tra lifto. pordesi nfekta kamero , êambroj por 

apartigo êe infektaj malsanoj. 

Legejo, teatra êambrego, pregejeto, 
telefono, telegrafo, posto kaj veturi

loj en: ta instituto, 
La prezoj tre moderaj komencante de 11 1 
kronoj por logejo , pensiono kaj kuracado. -DRUKARXll UDZJ.AI,OW1', LWÔW , Kôl'ERNilLl. '.lll, 


