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hon ei med den andra gången, som ej var så lång, blott 120 km. Annu har jag 2 ,rtbr. 

.

dennahöst, medhäst och slöde.

För omkring 3 veckor sedan hade jag min första appendicitoperation. Tråkigt Jall'

Perforation och hål på tarmen. Måste lägga gJasrör i buken' Nu ör pat' på rött god

förbäftringsuäg. . :

Senaste tisdagkuält ringde de upp Jrån l{urtti by, alldeles uid ryska gritnsen, att en

man sliipat ,1tr, ,, ren och stöft sig illa och bådo mig genast taga hand om honom

då han kom. Det yar 6 mils uag och klockan 1 på naften uoro de hör' Gubben (över

70 år) hade pannan upprivrr, näron avsliten med näsbenen i en enda mos, över' oclt

underläpp samt tungai kluuna och en ryggradsfraktur. Dör fck jag sedan börja och

plocka)i brrbito, ich sömma i långa banor. Varken blåsan eller tarmarna funktio'

nerar så det blir nog völ att snart uänta slutet'

Torsdag natt bleu jag igen uppuöckt: en kail riuen av biörn. Han hade uarit ute i sko'

gr, *id en kamrat och då hade björnen rusat på denhör karlen och med sina vassa
"ktor 

fattat tag i karlens tår. [ . .. ] kamraten hade slcyndat till hjälp och Jörsökte hugga

*rd y*on, virvid blArnen hoppade åt sidan, så yxan tröngde in i ka4ens lår så att

tårbinet blev avhugget. Sedai-ht;gg björnen i mannens arm och kamraten måttade

på björnens nor, ,i* bleu auhugen' men samtidigt auhöggs mannens pekfnger och

tummenklövs.

Defta allt hände Jör 2 % dygn sedan, men tittfötid au den långa vägen löngs obanade

stigar, djupt i skogen, över 100 kmhäriJrån, hade de ei tidigarekunnatkommafram.

OiA, frL 1og sedin sömma och lappa och amputera igen. Få nu se huru det går med

honom. Gamla infekterade sår' Febern i kväll 39,5 gradet'

Senaste vecka har som du ser varit rött arbetsdryg. Nog tycks biörnen uara ett Jarligt

djur och här finns mycket av den sorten. Senaste vecka sköts 3 st och 12 inringade

fnns det.

Hade hAr i slutet av oktober ett ganska underligt fall som finns relaterat i llufvudstads-

bladet lArdagen den 30 oktober. [alkup. Iehtiuutinen oheisenal Barnet klarade sig'

För övrigt går allt hör sin gitta gång. sjukhuset (rätt trevligt) ligger 300 meter hö'

rifran. naihor jag mottagningJrån 1t-7 samt för soldater från 1-% 2. Sedan har jag

Ånd, ,o* nu räcker ganskalänge, så att jagkommer hemförst 3-tiden då det nästan

mörkt. Kl 2 - 1/2 3 måste lamporna redan tändas, men Jrån 8 är det alldeles ljust då

månen är uppe. Så duförstår, att man hör röknar mycket med månen'

Själua doktorsbostöllet .'. ..'
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KIRJEITÄ JA MIELIPITEITÄ

Rakas Sytvi (Kuolai örvi, 27. 1 1. 1926)

Sinä olet jo kauan odottanut kirjettö meiltö, mut-

ta täällö aika on lentöttyt niin nopeasti ja töitö

on ollut niin paljory varsinkin viime aikoina, eftö

kirjoittamisesta ei ole tahtonut tulla mitiiön.

No niiry ensinnökin kiitos, ettö hoidit minulle

Hebelin ja Geissfussin. OIen eriftäin ihastunut

niihin. Aikaisemmin en pitänyt niistö enkäham-

masklinikalla kityttänyt niitö koskaan' Mutta

kun täältö ei voi löhettöä huonohampaisia po-

tilqita mihinköän, ioutuu itse yrittämöön kaik-

kensa, eikö silloin tietenkiiön aina uoi suoriutua

pelköstöön pihdeillä' Minulla on ollut monta

juurta, ja yhtö lukuun ottamatta olen onnistunut

kaikissa. Varsinkin Geksfuss on minun erityinen

suosikkini. Se epäonnistunut tapaus oli 6+, jonka

juuri oli niin syväIlö etten pöössyt siihen kiinni

Hebelillö. Hyötyä minulla siitä jokn tapaulcsessa

on ollul ja onhauskakiiyttöä sitö.

Minä viihdyn täällö muuten vallan erinomai'

sesti. Olen aina pitönyt moalla olosta ia tiimö' jos

mikiiän, on sitä. Sitö paitsi antoa Sallan tunturi
(OOO m merenpinnasta) ainaisine lumenpeit'

tämine lakeineen, aivan erikoken luonteen tölle

seudulle.

Meidän tarkoitulcsenamme oli io ensimtnäi-

senä sunnuntaina nousta tunturin laelle (n. 3-4
tunnin kävely), mutta siitä ei tullut mitöän, koska

s ain p o til a ary yh d elcs änv u o ti a an p o i an S i emin gi s'

tö (80 km meiltö kirkonkylästä), ioka oli ssanut

kirveeniskun oikeaan köteensä. Neliö päiväö teki-

töt he, isä ja poika, ialan matkaa tönne! TäöIlö

on tgtla aivan toiset olosuhteet lcuin siellö etelässö,

kuten töstö jo uoit päätellö. Kun side sitten auat-

tiin olivat sormet ihan mustat ja haisivat hiruit-

töuösti. Kolme sormea ja uöhän kämmenluista

jouduin arnputoimaan.Nyt on poika parantunut

j a lähti kotiin v iikko sitten.

Olen tehnyt kaksi koulutarkastusmatkaa yh-

dessöfpapin kanssa, joka on pitänyt kinkereitö.

Ensimmöisellä matkallq 200 km, oli Gundel

mukana. Tarkastin 3 koulua. Koska tiimö mat-

ka ei oikein ollut Gundelin mieleen, rasvakta po-

ronpaistia, luteita, torakoita jne, hön eilöhtenyt

mukaan toiselle ma*qlle, joka ei ollut yhtö pitk$
6so uain 120 km. Tönö sylcsynä minulla onuielökak'

* uu u0 H teTft>*ftTt
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si matkaq reellö ja hevosella.

Noin kolme uiikkoa sitten minulla oli ensim-

mäinen app endisiittileikkaukseni. Iköv ä tap aul
Perforaatio ja suolessa reikö. Piti maatalasiputki
tatsassa. Nyt on potilas kuitenkin hyvin parane-

tnassq.

Viime tiistai-iltana minulle soitettiin Kurtin
lcylasta, aivan Venöjön rajapinnastq jossa eräs

mies oli raahautunut ytoron perössä ja oli louk-

kaqntunut pahasti. Minua pyydettiin ottamaan

hönet heti hoitoon, kun hön saapuu tönne. Mat-
kaa heillö oli kuusi penikulmaa, ja olivat täöllä

klo 1 yöIlö. Ukolta (yli 7}-vuotinen) oli otsa re-

vennyt auki, nenä poksq nenäIuut muusina ja
ylö- ja alahuuli sekii kieli haljenneet, ja tamön li-
säksihönellå oli selknfralduura Nöin sitten aloin

noukkimaan luwpalasia ja tilekaamaan pitkiö
ompeleita. Hänellå ei toimi ralclca eikö suolisto,

j oten kai pian joudun o dottarnaan loppua.

Torstaiy öllä minut taasen herätettiin: karhun

repimö miu. Hän oli ollut touerinsa kanssa met-

sölla, jolloin karhu oli hyöknnnyt hönen kimp'
puunsa ia oli brAvillö kynsillöan saanut otteen

hönen reidestäön. Kaueri oli rientönyt apuun ja
yntfi kkcö knrhua kirveelln, jolloin karhu hyp'

pixi sivuun ja kirues upposi miehan reitcan, niin

ettö reisiluu katkesi. Tömän jalleen karhu hauk-

kasi kiinni miehen kösivartean, jolloin kaveri löi

kirueellä karhun kuonon poikki, mutta samalla

kiru es katlcaisi my ö s miehen etus orman j a h alkai-

si hänen peukalonsa. - Tömä tapahtui kaksi ja
puoli vuorokautta sitten, mutta pitkiin matknry

tiettömien taip aleiden takaq syv äss ö metsiissö'

yli 100 km täöItii, he eiuöt aikaisemmin olleet

pöösseet perille. Siinö sain siften taasen porsiq
paikata ja amputoida. Saapihan nähdö, miten

hön selviöä. Vanhoja infektoituneita haauoja.

Kuumetta illalla 39,5 astetta.

Viime uiikko oli, kuten huomaat, aika työIäs.

Ijllö karhu on vaarallinen otus, ja töällä niitö

on paljon. Viime viikolla ammuttiin kolme, ja
saarrettuja on 12.

Lokakuun lopulla minulla oli taalla aika kum-

mallinen tapaus, joka on lyhyesti selosteftuna

I auantain a 3 0. Iokaluut q Hufu u dst a dsbl a d eti s s a
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Muuten täällä aiko kulkec tavalli*a tnenoaan.

Sairaala (suht. mukaua) on 300 metrin pöiusä

meiltö. Minulla on sielli vastaanotto klo 11-13

sekö sotilaille 13-13.30. Sen iölkeen on rondi,

joka nyt l<.estöö aika kauary niin ettö tulen kotiin

kolmen maissa, jolloin on melkein pimeöä. lo klo

14-14.30 ttityy sytyttää valot, mutta jo klo 20

on taasen aivan ualoisaa, kun kuu on ylhaalla.

Tästö ymrnörröt, ettö kuulla on oma merkityk-

sensä tööllä.

Varsinainen läökärinasunto on uarsin muka-

va, neliähuonetta ja keittiö, pelueliianhuone sekö

Icylpyhuone (tosin ilman ammetta). .'. ...

Terueisin Curt

HbI30.r0.1926

En eg.endonrJ,ig olyeke'
höndelse' i l{uoktiötri- I
Kuolajärvi 'inträffado IÖr ungefiir en

vecka aedan en ovanlig olyckshåndelse
Hemmansägaren A. trlikkolas B måna-
der gamla dotter hade fått tag i ett
rågax, som hon sväljda Eenare har sret
L,ommit ut genom barnctr sida. Barnet
ör änau vitl lrv, tret torde knappast
knnna överleva de ific akarlor aret
ArtadhommiL

HbI30.10.r926
Kummallinen tapaturma Kuolajärvellä. Kuolajär-

vellä tapahtui noin viikko sitten merkillinen ta-

paturma. Maanviljelijä A. Mikkolan I kuukautta

vanha tyttölapsi oli saanut käsiinsä ruistähkån,

jonka hän nielaisi. Myöhemmin tåhkå tuli ulos

lapsen kyljestä. Lapsi on toistaiseksi elossa mutta

tulee tuskin selviämään tähkän aiheuttamista si-

säisistå vahingoista. I


