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Spertoj pri la kuracado de sifiliso per Ehrlich-Hata 606. 

(Lau prelego de nia samideano prof. d-ro Lud w ig W a e I s ch en la Unuigo de germanaj 
kuracistoj en Prag, germane publikigita e!J la ,,Prager medicinische Wochenschrift", kun 

permeso de la autoro espera ntigis d-ro Adolf Bischitzky, Prag). 

Sinjoroj! Hodiauekparolante êi tie, por forigi la terurajn terciariajn ape
raporti al Vi pri miaj spertoj êe la kuraca- rajojn au la parasifilisajn malsa
do de sifiliso per arsenobenzolo, ~mi petas nojn pli terurajn, tion instruos nin 
Vin antau êio rigardi miajn sciigajojn kiel nur la estonta tempo. Sed kiel gi 
provizoraj. Ne estas necese, ke mi klarigu agas, p or for i g i I a est an ta j n si m p
al Vi, kiel spertaj kuracist oj, kial mi faras tom ojn de la primaria, sekundaria kaj 
!ion. Estas ja evidente por êiui, ke êe tiel terciaria sifiliso, pri tio kaj nur pr it io 
hronika malsano, kiel sifiliso, kiu dum mu!- mi v o I as ra port i ho di a i1 a I V i. Kia
taj jaroî eb ligas recidivojn kaj aperon de maniere gi povas influi la trakuron de sifi
parasifiliso, la mallonga tempo de observa- liso, tion ni eble povos nedube prijugi nur 
do, kiu nur estis al nia dispono, de kiam post jaroL eble nur post jardekoj. 
ni aplikadas arsenobenzolon generale kaj de Mi gis nun provis la preparaton êe 32 
kiam mi faras miajn observadojn speciale, malsanuloj kaj mi vo las raporti pri la suk
ankorau ne permesas definitivan jugon pri ceso êe 27 pacientoj. La ceteraj 5 nur an
güt terapeutîka valoro. Ki a grade I a no- I tau nelong e ricevis la injekton kaj ankorau ne 
va ·. rimedo p3v~s efiki, p~r anta: _u- )ermesas jugon_pri lainfluo sur 1a·simptomoj. 
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Permesu al mi, ke antau êio mi raportu 
pri la me.todo de l a kuracado k a j 
pri la tehniko uz ita . Por fari la solva
Jon, respekt ive la delikatan emulsion de la 
rimedo, mi uzis la metodon de Herks heimer 
kun malgrava modifo. La fJava pulvoro e~
tis kunfrotita en frotujo kun 10°/o solvajo 
de natriohidroksido gis dika kaêo, no me · 
mi aldon is al {}5 da arsenobenzo lo 0·66 da 
solvajo de natriohidroksido. Senêese kun
frotante êi tiun emulsion, mi poste alig is iom 
post iom 10 cm~ da akvo, tiel ke farigis 
J:!lalklara suspensio de la delikata pulvoro. 
Ciam mi zorge atentis, ke êi tiu suspens io 
havu neutralan au nur iomete alkala n rea
gon, • kion mi atingis, plu en algutiga nte 10°/o 
solvajo n de natriohidroksido, se la dezirita 
reago ankorau • ne estis atingita, au alguti 
gante 1 "fo solvajon de acid o acetika, se la 
emulsio farig is tro alkala. Estas nee ble an
taue _precize diri, kiom da natriohidro ksida 
solvajo estas necesa en êiu aparta kazo, 
por neutraligi la acidan pu lvoron, _ êar la 
arsenobenzoloj de la diversaj sendajoj, kiuj 
e:,tis al mia dispono, kvankam ili diferencis 
nur malmulte, tamen estis malsame acidaj. 

Farante la solvajo n, same ankau poste 
ensprucigantè gin, oni precizege atentu la 
asepsecon. La hauton, kie mi injektis, mi 
desinfektis,. peni kante gin dufoje per joda 
tinkturo. Ciam mi taris injektojn intramus
kolajn, nome en la supra, ekstera kvadr anto 
de la maldekstra sidvango, unut1anke por eviti 
la nervon ishiadikan, a liflanke por ke la 
dormo de la pacientoj, kutime dormantaj 
sur la dekstra flanko, kiel eble plej malmulte 
estu genata pro la pli malpli fortaj doloroj , 
pr eskaû êiam sekvantaj la injekton. Mi in
jektis êiam per unu fojo la tutan dozon. Nur 
unufoje mi tar is dufojan injekton. 

La dozo injektita variis lau ago, se
kso, nutrado - kaj fortostato de la paciento. 
Al la knabino dekdujara, malbone nutrita, 
kun sifiliso heredita, la unua kazo, kiun mi 
injektis, mi ne riskis doni pli, ol la trionon 
da mezgranda dozo por virinoj, t. e 0, 15. 
Post unu monato mi ripetis la injekton al 
êi tiu infanino, kiu videb le ekflor is post la 
injekto, pro tro malrapi da malaperado de 
la simptomoj kaj mi donis al si 0 ·3, dozo, 
kiu, esceptinte malgrandan plialtigon de la 
temperaturo en la unua tago kaj esceptinte 
unufo1an vomon, estis tolerata sen malordoj. 
En la dua kazo de sifiliso heredita al la 
knabino dekkvarjara mi don is jam 0·3 sen 
ia malutilo. En aliaj kazoj la dozo sanceli 
gis inter 0·4 kaj (Hj kaj ankau virinoj bone 
toleris êi tiun lastan dozon. 

La prepara to sekvigas en la region2 de 
la injekto diverse fortajn lokajn aperaj ojn. 

êi tiuj lokaj efikoj konsistas interalie el 
pli malpli fortaj doloroj, kiuj, aperante tuj 
au mallongan tempon post la injekto, dau 
ras en diversa intenseco kaj diverse longe, 
çrdinare proks imum e ok gis dek du horojn. 
Ce tri el miaj kazoj êi tiu doloro ne ekzistis. 
Dum unuaj horoj post la injekto la pacien
to : plendas. ke la doloroj disradias gis ti
bikarno kaj gis piedo, precipe en la reg iono 
de la nervus peroneus. Maksimume dudek
kvar horojn post la injekto êi tiuj doloroj 
ordinare tute êes is; ili poste nur ekaperas 
okaze de movactoj de la malsanu lo, êe ir
pro voj. La doloreco senpera kaj precipe la 
premdoloreco en_ la loko de la injekto, en 
kiu tarigas svelajo, ree malpligrandJganta 
dum la sekvantaj semaj noj gis infiltrajo, re
stas êe kelkaj pacientoj dum longa tempo. 
Pr emdolorecon mi povis obse rvi ankorau 
en la tria sema jno. 

Kurioze estas, ke la doloro pro injekto , 
êesinte tre frue, subite en la kvara gis la 
sesa tago povas ekape ri, eê se la. paciento 
ne elmetis sin al iu ajn malutilajo . En du 
kazoj mi povis konstati en la tria, relativ e 
en la kvara tago post la injekto , tolerata 
bone kaj preska u sen dol oro, krom lokaj 
doloroj, subi te ekaperantaj en la loko de la 
injekto, precize limigitan rugigon, kiu, ha
vante la koloro n kaj la aspekton de erisi 
pelo , perdinta la koloron, êirka uis la piktru
eton prok simume en èirkauspaco de manpla
to. Okaze de tio febro ne estis konstatebla. 
Post kelkaj tagoj la rugigo kaj samtempe 
la lokaj doloroj ree malaperis. Pro êi tiuj 
doloroj, preskau êiam sekvantaj la ir._ekton 
kaj pro la febro, kelkfoje aperanta, kiu ata
kis unu el miaj kazoj en la kvara tago post 
la injekto subite kaj sen ekko nebla kauzo, 
malgrau ke antaue ekzistis plena senfebre
co, mi admonis miajn paci entojn kusi en 
lito du gis tri tagojn post la injekto. Tial 
ankau mi princ ipe rifuzis la ambulatorian 
kuracadon per 606. Tie êi mi vo las aldoni, 
ke kontrau la priskribitaj doloroj var ma sid -
au plenbano au ankau varma kompreso 
estas tiel bonaj rimedoj, ke oni certe povas 
spari narkotilojn. Plialtigon de temperaturo 
post la injekto mi povis konstati nur êe 
kvin kazoj. Sed gi sance ligis êe kvar el êi 
tiuj kazoj nur interne de mezalt5.1j limoj kaj 
dauris maksim ume du tagojn. Gi do gene
rale estis konforma al tiu plialtigo de tem
peraturo, kiun ni ja ne malofte vidas po st 
injektoj de s9 Iveblaj au neso lveblaj hidrar
gaj komponajoj. Sed en unu kazo la plial
tigo de temperaturo gis pli ol 39" subite 
ekape ris en la dua tago post la injekto, en 
la tria tago gis 40° samtempe kun grav a 
loka Svelo kaj kun doloreco ne tre altgrada. 



,---:._:..::..;. ~ ,.=:::;::~:=-::.:.;::;::. .. ...::::=----~~:::::-=·=· ============:.==========:===============~ 

voêo DÊ ktJRACIStO J 

Kiel kaiizo de êi tiu akcidentajo estis kon
statebla êe la pacientino angino folikulara 
kun svelo de la regionaj glandoj; tio cet-te 
neniel interrilatis kun la injekto. 
' Malbonfarto de la malsanuloj, · sen di-

ferenco, êu ili havis febron, êu ne, ne estis 
konstatebla; nur unufoje êe la knabino dek
dujara ekaperis yomo êirkaiie ok horojn 
post la injekto. Ouste en la gravaj kazoj de 
sifiliso, kiujn kuraci mi havis okazon, la 
malsanuloj êiam certigis en la tago, sekvinta 
la injekton, ke, escepte la lokajn dolorojn, 
ili pli bone fartas, ol antaii la injekto. 

Preskaii êe êiuj kazoj, en kiuj estis 
aplikata la injekto, antaü la injekto estis fa
rita la Wasermann'a provo, pro kio mi sul
das grandan dankon al sinjoro d-ro H ech t, 
estis precize esploritaj la internaj organoj, 
la fundo de la okuloj, la urino . kaj ankau 
êi tie neniaj gravaj perturboj montrigis post 
la injekto. Tial mi devas konstati kiel bo
nan econ de la rimedo, ke gi krom la do
loreco (kaj esceptinte unu kazon, poste 
priparolotan) laü miaj observadoj se k vi gis 
absolute neniujn malordojn, ke gi 
d o h a v a s n e n i u j n m a I ut i I a j n k u n e
f i k o j n. 

Inter la kazoj de sifiliso, kuracataj de 
mi per 606, estis tri primariaj afe cioj, dek 
kazoj de sekundaria, ok de terciaria sifiliso, 
du kazoj de heredita sifiliso, kvar kazoj de 
parasifiliso. 

Mi ne intencas enuigi Vin per )ongaj 
historioj de la malsanoj kaj detalaj citajoj el 
la literaturo, sed mi volas sciigi Vin pri la 
plej rimarkindaj el miaj kazoj, tute senigitaj 
de êiµ literatura sargo, kiu kreskas de tago al 
tago gLs nemezurebleco kaj netrarigardebleco. 

Ciu el la primariaj afekcioj prezentis ion 
interesan . La unua kazo vidigis kelke da 
malgrandaj ulcei;oj en la dekstra parto de la 
sulko koronaria, sidantaj sur la trunketo de 
la limfa angio koronaria, skleroziginta, kelkfo
je interrompita. La ulceroj, ekzistintaj dek du 
tagojn kaj kuracitaj dum la lasta semajno, 
resanigis post tri tagoj. La koronaria limfa 
trunketo malaperis nur kvin semajnojn post 
la injekto. La samtempa sklerozo de la 
glandoj ne grave sangigis. 

La dua kazo, krom balanopostito, kiu 
sekvigis malfacilan repozicieblecon de la 
prepucio kaj krom kelke da molaj ulceroj 
êe la rando de la prepucio, prezentis en la 
dorsa meza linio sklerozon, vertikale sta
rantan al la sulko koronaria kaj okupantan 
la internan flankon de la prepucio, de ties 
komencigo l ½ cm. longan kaj ½ cm. lar
gan. Samtempe ekzistis doloraA svelo de la 
glandoj ingvenaj maldekstraj. Ci tiu ulcero, 
por kies resanigo certe estus necesa kura-

cado per hidrarga plastro dum minimume 
dekkvar tagoj, estis tute kovrita de epitelio 
en la kvara tago. La molaj ulceretoj, trovi
gintaj êe la rando, resanigis per borva
zeiino tre malrapide kaj sekvigis, malgraii 
ke la paciento ripozadis en lito, moligon 
limigitan de la glando post pligrandigo de 
la glanda svelo kaj doloreco. Sed dek ta
gojn post la injekto ankaii êi tiu detruita 
histo estis entute resorbita. Jen pro la influo 
de .,,606" êe la moligintaj sklerozaj glandoj 
okazis tio, kion ni, kvankam ne en tiel mal
longa tempo, ofte povas o_!)servi, lokale ku-
1 acante tiajn glandajn svelajojn per hidrargo, 
nome la disfalo de la sklerozaj glandoj, 
kaüzita de la miksa infekto, êesas kaj re
zultas kompleta resorbigo. 

En neniu el êi tiuj ambaii kazoj gis 
· nun sekundariaj simptomoj ekaperis; sed 

certe la tempo de observad0 estas gis nun 
relative rnallonga, êar en la unua kazo naû 
semajnoj, en la dua kazo êirkaüe dekdu se
majnoj pasis de la infekto. 

Treege interesa estas la tria kazo, êe 
kiu en la du =t duono de la monato aiigusto 
primaria afekcio, komence ne ekkonita, dis
volvigis êe 52 jara v ro sur la hauto de la 
malsupra lipo, akurate supre de la sulko 
inter mentonJ kaj malsupra lipo, versajne 
kiel sekvo de infekto okaze de razado. En 
la tempo de la observado , komence de sep
tembro, jam ekzistis certa sklerozo de la 
regionaj submentonaj glandoj. Sur la dirita 
Ioko trovigis ulcero, granda proksimume 
kiel duhelera monero, malpure kovrita, forte 
disfalinta, akro anda. La paciento petis min 
pri injekto per ,,606", sed mi opiniis, ke mi 
devas gin rifuzi, êar li suferis jam de mul
taj jaroj pro diabeto grava. Li eligadis meze 
êiutage 3200- 3500 cm3 da urino kun 4°/o 
da sukero, krom tio lia urino vidigis iom
eton da albumino kaj li havis arteriosklero
zon. Mi rifuzis la injekton, timante eventu
alan nekrozon au gangrenon en la loko de 
la injekto, kion oni jam observis eê êe tute 
sanaj homoj okaze de subhauta injekto de 
,,606". La loka l<uracado per hidrarga pla
stro nur tre malrapide plibonigis la afekcion, 
tiel ke komence de oktobro, kiam aperis la 
sekundariaj simptomoj, gi estis malpligran
giginta gis la grandeco de unuhelera mo
nero, estis pura, esceptante la malsupran 
parton, kiu ankorai1 restis pusece kovrita. 
La sekundariaj simptomoj tiam ekaperis kiel 
rozeoloj, ne tre multnombraj, kiuj entute 
malaperis jam post la unua serio de la en
frotadoj , tuj komencitaj. Sed dum êi tiuj 
unuaj enfrotadoj la primaria afekcio komen
cis denove disfali, fine de la dua serio de 
enfrotadoj gi ree atingis la antai1an grande-
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con kaj trans formigis en ulceron profun dan, 
malpure kovritan. Samtempe la pacie nto ha
vis trAe malbonan aspekton. 

Car mi dume zkiris la sperton, Jau kiu 
ankau êe grava diabe to la injekto de ,,606" 
estis bone tolerata, sperton, pri kiu mi po
ste volas raporti, la 15 de oktobro mi in
jekt is intramuskole 0 ·6 gm. da arsenobe nzo lo 
al la paciento, kun sukceso, mi devas diri, 
treege miriga. En la tago , sekvinta post la 
injekto, la ulcero, banda gita nur per bora 
vazelino, estis pura kaj seka, en la dua tag o 
gi komencis plimalgrandigi kaj post ok 
tagoj la ulcero, kiu gis nun kontraustaris 
al sessemajna zorgplena · kuracado, estis 
entute resanigita. La albumino daure mala
pe ris en la urino, ankaù la eligado de 
sukero kaj la urino kurioze sangigis. En la 
tempo antau la injekto la kvanto da urino 
êe nutrad o miksita estis 3,200 gi s 3,500 cm 
kun 4°/o da sukero = 128-140 gm da su
kero por tago, unu tagon post la injekto êe 
la sama nutrado la kvanto da urino malpli
grandigis gis 1.900 cm 3 kun 4 0 da suke 
ro = 76 gm tage, en la dua tago gi estis 
2.300 cm' kun 3½ °lo da sukero = 81 gm, 
en la tria tago 2.100 cm 3 kun 4°/o da su
kero=84 gm, en la kvara tago 2.300 cm ' 
kun 40fo= 92 gm da sukero; ok tagojn post 
la injekto, el kiuj la lastajn la paciento jam 
pasigis hejme en la antauaj cirkonstancoj êe 
kutima miksita nutrado, la urinkvanto, êiu
tage mezurita, sanceligis de 2.100 gis 
2.300 cm 3 kun 4% da sukero=84 gis 92 gm; 
gi restis do egalproporcia. Kompare a l la 
tempo antau la injekto la sukerkvanto Aeligita 
malpligrandigis êirkaue je triono. Ci tiu 
stato Agis nun restis la sama. 

Cu êi tie ,,606" influis la diabeton, mi 
ne riskas certigi; sed êi tiu observado es
tas des pli frap anta, ke mi povis observi 
similajn sa ngojn post injekto de ,,606" êe 
dua kazo de grava diabeto , dauranta mul-
tajn jarojn. A 

La supre diritaj komplik ajoj post la 
injekto feliêe mankis , sed la doloroj en la 
loko de la injekto tam en restis pli longe en 
êi tiu kazo, ol êe sifilisaloj nediabetaj. 

Da sek und a ri a s if i 1 iso mi kuraca
dis dek kazojn, nome du kazojn kun unuaj 
tre dissemitaj rozeo loj : en unu kazo akom
panitaj de kondilomoj largaj sur la genita
loj, en dua kazo akompa nitaj de farta pso
riazo de manplato kaj de p lan do; plue unu 
kazon de unua ekzantemo papuloza kun mal
granda j kond ilomoj largaj sur la genita loj, 
unu kazon de ekzantemo recidiva (papuloj 
sur la nuko, res taj rozeoloj sur la zono kaj 
sur la brakoj kun transformita primaria afek
cio sur la genitaloj) plue unu kazon de ob-

stina psoriazo de manplato, unu kazo n de 
J tonsilaj plakoj, êiam denove recidivintaj 

malgrau ofta hidrarga kuracado; du kazojn 
de dissemitaj plakoj sur la tonsiloj (unu 
samtempe kunAplakoj sur la lango kaj mal
supra lipo ). Ci tiuj ok kazoj êiuj estis en 
la unua jaro de la malsano. Plue mi kurac is 
unu kazon de malfrua rozeolo, kvar jarojn 
post la infekto kaj fine unu kazon de ob
stina granda plako sur la tango en la tria 
jaro de sifiliso. 

La ambau kazoj de dissemitaj rozeoloj 

1 

montris post la injekto evidentan loka n re
agon, la unu en la dua, la dua en la kvara 
tago ; en la nnua kazo la ekzan temo mala-
peris en la oka tago post la injek to. La pa
puloj sur la nuko kaj la transformit a pri
maria afekcio sur la genitaloLresa nigis post 
ok tagoj, la rozeolaj restajoj post kvin 
tagoj. 

Ambau malsanuloj kun fresaj dissemitaj 
tonsilaj plakoj havis unu tagon post la in
jekro pli gravajn glutdolorojn kaj vidigis 
granda n rugigon êirkau la plakoj . En unu el 
êi tiuj kazoj, en kiu antaue estis aplikitaj 
injektoj pro psoriazo de manplato, post 
kiuj la ekzantemo tute malaper is, en la dua 
tago post la injekto montri gis sur la man
platoj en la loko de la antauaj papuloj helru 
gaj makuloj, . kiuj malaperis pos t 24 h oroj. 

En alia kaz o de plakoj mukozaj sur 
la tonsiloj malgrau daur igata kuracado per 
hidrargaj rnjektoj ba ldau post la fino de la 
kuracado êiam denove reaper is plakoj sur 
la forte pligra ndigint aj tonsiloj. P ost la i!ljekto 
de ,,606 " la Iastaj plimalgrandigis proks i:;iume 
gis triono de ilia antaua grandeco kaj gis 
nun, t. e. ok semajnojn post la injekto, ne
niaj recidivoj naski gis . La pac iento ankau 
certig as, ke la glutdoloro ;, gis tiam tre su 
fer iginta j lin kaj la raukeco de la voêo mal
aperis. 

Psoriazo d e m an p I a t o estis influata 
karakterize, sed sufiêe malrapide, post kiam 
an kau êi tie loka reago estis konsta tebla . 
Dek tagojn post la inje kto gi malaper is en 
la unu kazo, antaue sensukcese kuracata 
per tri ser ioj da enfrotadoj, en la dua kazo, 
en kiu eê malgrandaj klavoj sifilisaj far igis 
sur la fingroj kaj kiu ankau vidigis grava n 
pso riazon de plandoj, dek tagojn post la 
injekto la papulo j atingis normalan nive lon, 
pa ligis kaj nur mallarga cirkloforma frang-a 
bordero de skvamoj lasis rimarki iliajn an
taua jn limojn. A Post pluaj dek tagoj plejmu lto 
da elfloreskajoj malap eris, la . cetera j estis 
ekkoneblaj nur per la supre citita frang-a 
bordero; sed la papuloj de la psor iazo de 
plandoj êitiutempe restis preskau srn ~ang o 
kaj farigis nur iomete pli flavaj . Ci tiu 
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obstineco de la psoriazo de plandoj kon
traù ,,ô06" entute akordigas kun la obstineco 
kontraù g-eneralaj kuracadoj per hidrargo. 

En la unu kazo de psoriazo de man
platoj an!<Jü sur la genitaloj ekzistis fresaj 
molaj ulceroj; êi tiuj per ,,606" ne nur ne 
estis influitaj, sed kontrai:ie ili pligrandigis 
sub borvazelino kaj sekvigis dolorigan 
adeniton, kiu devis esti entranêita. . 

La malfruaj rozeoloj, kiuj persistis sen
sange ses semajnojn, malaperis la dekan 
tagon post ia inj ekto. 

Tre notinda estas tiu kazo, êe kiu okaze 
de sifiliso, ekzistinta preskai'i tri jarojn, mal
grau tre energiaj kuracadoj per hidrargo 
kaj malgraü restadoj en la banloko Hall, de 
êirkaüe du jaroj êiam denove i1askigis pla
ko, granda kiel kvinkrona monerç, sur la 
antaüa parto de la langa suprajo. Post 

A 

kuracado per hidrargo kaj jodo gi de tempo 
al tempo malaperis aù tre plimalgrandigis, 
reaperante post mallonga tempo en 1~ an
taüa grandeco. En êi tiu loko la suprajo de 
la lango estis glata, ruga, okupita de dolo
rigaj ragadoj, sufiêe mfiltrita kaj vidigis 
malgrandajn insuletojn da epitelio grizblanke
kolora, kvazaü sveliginta. La mangado~ kaj 
parolado taris al la paciento malfacilajo jn. 
Du tagojn post la injekto la do loroj êesis, 
la paciento estis kapfbla sendolore mang i 
eê malmolajn mangajojn, la ragadoj resani
gis, la glataj, rugaj partoj de la plakoj kov
rigis iom post iom per firma epitelio, la in
filtrato malaperis post tri semajnoj, tiel, ke 
la paciento, kiel li diris, havis la . senton, 
ke lia lango farigis multe pli malgra nda kaj 
pli movebla. 

(Daürigo sekvos). 

Cu la preparato de Ehrlich Hata 606 malpligrandigos la enspe-
zojn de kuracistoj generale kaj precipe de specialistoj? 

Inter multaj demandoj, kiujn aptrigas 1 

enkonduko en terapion de la rimedo de 
Ehrlich ,.Hata' 606", estas ankaü atentinda 

1 la demanda, starigita en la titolo de tiu êi 
art ikolo. 

Jam hodiau, post nelonga apiikado de 
la Fimedo de Ehrlich en praktiko privata, 
mi povas rimarki karakterizan sangon en 
tio êi, ke la pacientoj pli volante sin sub
metas al la iom doloriga kuracado per la 
preparato 606, ol gi estis ée la gisnuna, tro 
klopodiga aplikado de la hidr arga kuraco. 
Dum miaj 7-jaraj spertoj altiris mian atenton 
kurioza trajto êe veneruloj kaj precipe êe 
sifilis~loj, nome ilia eksterordinara fac il a
nime c o, kun kiu ili taleras sian malsanon, 
tute ne zorgante pri gia racionalà kaj radi
kala elkuraco. Tio êi karakterizas egale la 
inteligentulojn, kiel ankaü malpli inteligen
tajn aü tute malklerajn sferojn. 

La kai'izo de tiu êi facilanimeco estas 
en plejmulto da kazoj en sendoloreco de 
sifiliso. Por konfirmi tiun êi mian generalan 
rimarkon, mi citos la statistikon el mia pri
vata pr~ktiko. El inter 100 pacientoj ,, ve
neruloj" apartenas 10- 20 al sifilisuloj kaj 
4-6 al la malsanuloj kun molaj ulceroj. 
Estas do evidente, ke gonoreo konsist iips 
la bazon de la kuracisto - specialisto. Car 
unue en tiu êi malsano la . akuta stadio or
dinare daüras kelkajn semajn9jn kaj la pro
cento da dolorigaj komplikajoj estas tie êi 

sufiêe granda, kio nature postulas kuracistan 
flegadon. Sed ankaü molaj ulceroj, alkondu
kantaj en multaj kazoj al abscesado de la 
limfadenoj, havigas rimarkindan aldonon en 
la kuracistaj enspezoj. 

Kaj estas mirinde, ke guste la kuracado 
de sifiliso, malsano, kies sekvojn konas 
vasta j rondoj de la publiko, estas treege 
malzo rgata. Ordinare la afero finigas per pli 
ai:i malpli gran da timo kaj malbone efektivi
gita unua kuraco. 

La paciento, feliêa, ke li estas liber igita 
de la malmulte suferiga pustuleto kaj eê de 
la pli suferigaj simptomoj en faringo, kiujn 
li en sia facilanime co opiniis pasema inflamo 
post malvarmumo, êiam pli sin fordonas al 
opfrnismo, tute forgesante pri sia terura mal
amiko. Per sugestio li silentigas la kon
sc encon kaj fine konsolas sin perla penso, 
ke la kuracisto sendube eraris en la dia
gnozo kaj konsideras la kuraciston tiom pli 
nekon scienca, ju pli sincere tiu êi atentiga
dis la malsanulon pri graveco de la mal
sano. 

Sajnas nekredinde kaj tamen reale oka 
zas, ke inter 100 pacientoj sifilisuloj eble 5 
kuracas sin tiamaniere, kiel gin postulas la 
gisnunaj metodoj kaj indik oj. ~ 

Krom tiu êi, tiel dire psiha, motiva de 
neekzakt a kuracado de sifiliso estas anko 
rai'i du gravaj kauzoj: la unu de la ekono
mia, la alia de la societa kaj socia karaktero . 
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Sifüiso, kiel malsano eminente Îlronika, 
postulas, êe la hodiaua aplikado de kura 
ciloj, kiel jodo kaj hidrargo , oftajn kaj iom 
longajn periodojn de kuracad o. Ôuste tiu 
ei cirkonstanco kauzas, precip e êe uzado de 
hidrargo en la formo de frikcioj, pli au mal pli 
baldau senpaciencigon de la malsanuloj, se 
ili mem faras tiun . êi manipuladon. Se la 
frikciojn faras la kuracist a helpanto, kon 
vene ekzercita, gi kauzas pli granda n els
pezon al la paciento. Tamen al êiu el ni 
estas ja konate, ke ju pli oftaj kaj energiaj 
estas la kuracadoj en unuaj du jaroj, des 
pli bona estas la prognozo por estonto. La 
kuracado per injektoj estas multe pli kara 
kaj atingebla êefe al la pli bonhavaj sferoj. 

Al êio êi ni aldonu ankorau, ke la pa
ciento almenau dum du jaroj preskaü êiu
monate devas sin prezenti al sia ordinanto, 
ni konsideru plue, ke en tre multaj kazoj la 
periodo de dujara kuracado estas nesufi
êan ta kaj devas sin etendi en trian kaj kva
ran jaron kaj ni ne miros, ke la senpacien
cigo de la malsanulo kreskas kun êiu tago 
au A almenaC1 kun êiu semajno kaj ke li fine 
forjetas la tutan malagrablan kaj elspezigan 
manipuladon, sin donante al la iluzio, ke 
êio ,,iel" estos. 

Krom tio tre multe da aliaj cirkonsta n
coj apudaj malfac,ligas la kuracadon, an 
tau êio la sociaj kaj societaj rilatoj. La vi
laga logantaro havas tute nenian kompre
non pri la graveco de malsanigo sifilisa. 
Pro tio nur malgranda parto de la pacien
toj el tiu êi sfero apartenas al la klientaro 
kuracista. La grande ga kontingento de pro 
stituistinoj estas kuracata ex offo en hospi
taloj, armeanoj serêas plej ofte senpagan 
konsilon êe la militistaj kuracistoj, posedan
taj en tiu rilato bonan famon. La labori sto, 
elêerpita per tuttaga laboro, kvankam li es
tus plej klera, absolute ne havas paciencon 
por efektivigi la kuracadon, daùrantan kelke 
da jaroj. Restas la studento, la klaso ofici
sta kaj cetere kelkaj privilegiuloj el la ,,su 
peraj dek miloj". La tiel nomata burga 
komercista sfero, relative plej so lida, ne ha 
vigas granda n klientaron. Tiel staras la afero 
koncerne la ekonomian situacion de la klien
toj, alvenantaj plejmulte al la specialistoj, 
logantaj en pli grandaj urboj. 

Multe pli malgojige prezentas sin la ri
latoj en tiel nomata malproksima provinca 
regiono. Neniu provinca kuracisto povas 
fieri pro iom bona klientaro en malproksima 
provinca loko. La paciento, eê ne tre bo n
hava , sed atentanta la opin'on publikan, or
dinare forkuras el sia logloko, plej ofte al 
la plej proksima pli granda urbo, kie li po
vas sendangere sin kasi kun sia sufero kaj 

trovi specialistan helpon. Tiaspeca kuracado 
pro timo antau la opinio estaj plej malbona, 
êar unue la materialaj rimedoj mankas al 
la malsanulo , por ofte konsulti la kuraci
ston, krom tio la oftaj ekskursoj ordinare 
vekas malagrablajn suspektojn êe tro inte
resigemaj najbaroj kaj se la malsano estas 
ma lkasita, la bedaurinda paciento estas ek
zilita el la societo. 

Pli bona en titi êi rilato por la kura
cistoj kaj pacientoj estas la situacio en gran
daj urboj. Tien êi alvenas la pacientoj el 
malpli grandaj urboj, penante dormigi la 
atentemon de la opinio publika. 

Tre grava cirko nstanco estas ankau, ke 
tre granda nombra da pacientoj pro rilatoj 
familiaj ne povas entrepreni energian kaj 
efikan kuracadon. Sifiliso ne akiris en fa
milioj la rajton de hejmaneco. La frikcioj 
au injektoj hidrargozaj estas opiniataj io 
malhonoriganta, kvankam ili tute ne dife
rencas de similaj manipu ladoj en aliaj mal
sanoj . 

Se ni êion supran resumos , farigos evi
dente, ke ne trograndigas mia statistiko, el
montra11te, ke inter 100 sifilisuloj nu r 5 ha
vas eblecon kuraci sin energie kaj ekzakte. 
Tia l ankau la kuracistaj enspezoj guste el 
tiu êi malsano, almenau en hodiauaj kon
diêoj, tute ne est · s imponantaj . 

Mi hodiau ne ankorau trotaksas la signi
fon de la rimedo de Ehr!ich . Sed tio êi 
estas senduba , ke gi efikas rapide kaj ne 
elmetas la pacientojn al senpaciencigo pro 
longedaura kaj ofte ripetiganta kuracado, 
kiel êe la kuraco per hidrargo kaj jodo . 
Jam pro tiu êi cirkonstanco gi estos atin 
gebla por êiuj sifilisuloj , kiuj, kiel mi opi
nias, instigataj de la instikto de memkon
servado, volante sin submetados al la apli
kado de la rimedo de Ehrlich. Mi estas 
certa, ke nur tre malmultaj kaj neesprimeble 
facilanimaj homoj ne uzos la bonfaran 
okazon, kil)_n jam hodiau donas tiu êi rnedi
kamento. Ciuj baroj de ekonom'a kaj so
cieta naturo kune kun enkonduko de la 
preparato de Ehrlich malaperos. La alfluo 
de pacientoj al la kuraci sto pligrandigos, 
!au mia opinio, en tioma grado, ke la en
spezoj de la kuracist o duobligos. Nature, 
la manipulado kun la preparato, almena u 
êe la hodiaua metodo de aplikado, postulas 
kunhelpon de la okulisto, internisto, sero
logo kaj ne estos tiom malkara, kiel hodiau 
kelkaj pritaksas, destinante por gi 10- 15 
kronojn. La pretigado de la medikarnento 
bezonas tiom da tempo, kiel grav J opera
cio. La stèriligado de instrum ~ntoj, necesaj 
por injektado, kiel ankau la pretigado mem 
de la preparato, okupas minimume unu ho-
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ron kaj por êiu aparta malsanulo tiu êi pro
cedo devas esti ripetata. 

Hodiaii estas an korai:i neeble per cife
roj difini la pligrandigon de la enspezoj de 
kuracistoj sekve de enkonduko de la pre
parato de Ehrlich. Sed estas nedubeble, ke 
la alfluo ce pacientoj pligrandigos ankai:i 
pro malapero de la timo a ~.tau la opinio 

1 
publika kaj la unufoja au dufoja elspezo 
por la injekto eb ligo s preskau al êiu pa
ciento submeti sin al la kuracado per ar
senobenzolo. 

La pl_ej gra nd a kaj plej grava profito 
por kur ac istoj estos la morala gajno, kiun 
la preparato de Ehrlich alportos. Mi pen
sas pri la forigo unufoje por êiam de la 
malhonoriga suspekto, ke la kuracistoj ,,de
siras la haut on" al la veneruloj, plidauri-

1 

gante la malsano n senfine. Eê en la plej 
inteligentaj rondoj regas gis hodiai:i tiu êi 

Alto, pezo 

neprudenta konvinko pri ekspluatado de ve
neraj malsanuloj. Per la rimedo de Ehrlich 
ni povas pri io tute kontraua konvinki la 
pacientojn kaj tio êi estos plej granda en 
spezo en la bugeto de êiu sin satanta ku
racisto. 

En la publiko versimile êesos kr om tiu 
êi neinda suspektado ankau la êiama ape
laciado al la altruismo kaj humaneco de 
kuracistoj, per kiuj belaj, sed abstraktaj vir
toj hodiau malta : ile estas vivi. 

Kaj ni povas esti fieraj, ke danke a l 
niaj grandaj sciencistoj, al kiuj apartenas 
sendube prof. Ehrlich, preskau êiutage ni 
pruvas al vastaj amasoj de la socio, ke nia 
devizo estas ne mono, ne materiala ga jno, 
sed komuna bono kaj la plej granda trezoro 
de la homo: lia sano! 

kaj 

D-ro J 6zef R.osenberg 
Czerniowce. 

A ago. 
Iliaj interrilatoj en diversaj periodoj de la vivo kaj iliaj funkciaj valoroj kiel faktoroj 

de la aritmetiko kuracista. 

Per êi tiuj faktoroj ni povas eltrovi , êu 
iu mal sa nulo estas supre au malsuJjre de la 
normala pezo. 

1 kg = 2·2 funtoj ; I funto = 450 gra 
moj; I colo = 25 mm. 

Estu: H (height) = alto Jau coloj, 
W (weight) = pezo !au funtoj, A = ago 
!au jaroj. H 

Ni konstruu la formulon W A, kiu es-

primas la agon de la malsanulo kaj la pro
porcion de liaj alto kaj pezo. 

De tiu êi formu lo radika ni konstruu, 
per anstatauigoj kaj transpozicioj pluajn for
mulojn por êiu sesjara periodo de la vivo, 
komenc an te de naskigo gis matureco en la 
dudekkvara vivjaro. 

La unua periodo (I au : 0) estas êe 

naskigo, kiam meza alto ega las al 21 coloj; 

pezo = 7 funtoj; ago nulo: t. e. ; A = 2
; 0 ; 

H 
sekve, W 0 (pezo normala) = -

3 
(formulo 1 ). 

La dua perio _do (II au ; 6) estas en la 1 

sesa jaro , kiam alto !au co loj egalas pezon 
H 

!au funtoj. Tion êi ni esprimas tiel : de W 6, 

W" = H (formulo 2). 

En la tria periodo (III au ; I 2) la for

mulo montr as, ke en la dekdua jaro pezo 
normala egalas sumon de du ob la ago kaj 
de alto; au W 0 = H + 2 A (formul o 3). 

En la kvara pe riodo (IV au ; I 8) la for 

mulo montras , ke pezo normala egalas duo
ble la alton, au W " = 2 H (formulo 4). 

La kvina periodo [: 24 (au pli)] be

zonas iujn detalajn klarigojn. En ma tura ago, 

kiam alto egalas nur 60 colojn (~ A), W0 

= 120 funtoj au duoblan alton; malsupre 
de 60 co loj, W 11 = duoblo de la alto mi
nus trioblo de la nom bro, kiu mankas en la 
alto al 60; supre de 60 coloj W" = duo
blo de la alto plus trioblo de la nombro, 
kiu mankas al 60. Plie, la sinjorinoj, Jau 
ilia kutimo , esperas specialajn favorojn, in
ter kiuj estas la privileg io de ok funt oj. 

Ekzemploj: êe ~A, W 0 = 2X58 -3X 2=110 

funtoj; êe :A,·W0 =2X65+3X5= 145 

funtoj. êi tion ni es primas algebre ti el: Es tu 
a= alto Jau coloj, b = coloj supre au mal
supre de 60: tiam W" = 2a ± 3 b por vi-
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roj [formula 5 v.(viroj)]; kaj W 11 = 2a ± 3 b -8 1 

[formulo 5 in. (virinoj)] por virinoj. 

Sinoptike la formuloj prezentas sin jene: 
Periodoj 

l H 
w 0 

F o rmu lo j 

W" = _!--1_ 
3 1. 

Il H 
w 6 W11 =H 2. 

III : 12 W11 = H + 2A 3. 

1V: 18 W11 =2H 4. 

V H 24 
w W 0 = 2a :t 3 b 5. v. 

W 0 == 2 a t 3 b - 8 5. in 

E k z e m p I o j. 

1) La patrino konsultas ,kuraciston pro 
si~ filino en la ago de 4 jaroj 9 monatoj. 
,,Cu mia filino estas normala? La edzo d i
radas, ke la filino estas tiel sana, for ta, 
bona kaj bela, kiel aliaj infaninoj; sed la 
najbarinoj diras alie". La problemo kura
cista estas plaêi al la malkvietigita patrino, 
sed ne ofendi la patron. La kuracisto mon
tru, interalie, la komparon kun normalaj rila
toj, kaj lasu, ke la geedzoj arangu mem la 
aferon, for de la kuracisto. Mi trov is, ke 
H A 44 4 9 ti A• k . t . W = 40 12; u c1 azo estas m erpen-

1 
oda kaj plej proksima al Il au : 6; ni uzu 

iun formulon, kiu montrus malpli grandan 
kvanton , ol II, ekzemple W0 = H - A. sekve 
44 5 = 39 funtoj. Kaj ni diros al la gee
dzoj, ke la pezo de la infano estas nor
mala, sed ni serêos iun eblan malsanon. 

2) Sinjorino. kiu estas Î!irurgie sentiro-

·d· ·t H A 65 29 "· t t . 1 1g1 a; W = 
123 

. ;:,1 es as ma ura v1-

rino; tial ni uzas la formulon 5 in,2a + 3 b - 8, 
kiu montras W11 = 2 X 65 + 3 X 5- 8= 137 
funtoj. La pacientino estas 137- 123= 14 
funtoj tro malpeza. Ni trovas , ke sia u~ino 
enhavas nur 0·3 gm. da ureo , 5° da hol
pigmento, sia sango en havas nur 65° / 0 da 
he1110globino. 

3) Knabino, kiu ,,restadas êiam hejme 

k ' " · HA - 64 18 s~· W 11 1 -un ,,mam a . W _ 
169 

. ta , au 

formula 4. estus 2 X 64 = 128 funtoj. Si 
estas 169 - 128 = 41 funtoj tro peza. Siaj 
kutimoj tute klarigas la kauzon. 

4) Sinjoro. : A = ;
2
3
3 

36. Antau du ja

roj senigita de maldekst ra reno pro pielito. 
Nuntempe lia urino enhavas albuminon kaj 
kristalojn de kalkokzalo. Lia apetito estas 
bona ~ kaj li mangas neordinare tro riêan 
nutrajon. La devo de la kuraci sto estas : 
(1) neutr~lizi la acidemion ; (2) malgrandigi 
la nutraj ajn kaloriojn,. precipe de grasa 
kaj albuminoza mangajo. Lia W 11 estas 
2 X 73 + 3 x 13 = 185 funtoj. ti estas 
223 - 185 = 38 funtoj tro peza. 

Koncerne la ag n inter du periodoj, ni 
povas kalkuli aritmetike inter la du proksi 
maj periodoj: sed, gis nun. mi trovis: êe 
H H H H 
W 2, W0 = 2 ; W 5, W" = H - A; W 9, 

H H 
W" = H + A; \V 20. W" = 2 a + b; W 22, 

W 0 =2a + 2b. 

D-ro R.obert Wallace 
Louisville. 

Pri malofta trakuro de tifo abdomena. 
De d-ro Adolf Bi schitzky (Prag ). 

Nur malmultaj grandaj urboj havas oka
zon renkonti en siaj muroj tiel grandnom
bre, kief la logantaro de la bohema êefurbo 
Prag, la diversajn infektajn abdomenajn mal
sanojn. Inter tiuj tifo abdomena ludas la 
plej gravan rolon kaj tial ne estas mi
rinde, ke guste la Praga kuracistaro kolek
tis multan sperton pri diversa trakuro kaj 
pri multdiverseca simptomatologio de êi tiu 
malsano. 

êi tie mi volas priparoli unu kazon de 
tifo abdomena, rimarkindan pro la multaj 

diagnozaj malfacilajoj kaj ankau pro gia 
malofteco rilate al la trakuro kaj al la 
kompJikajoj . 

Gi koncernas virinon, 48-jaran, kiu, es
ceptinte iun malsanon febrecan, pli detale 
nedifineblan, pro kiu si suferis kief knabino 
naujara, êiam estis tute sana. De kelkaj 
jaroj si rimarkis pligrandigon de sia ab do
meno, kies kauzon la gis nun konsultitaj 
kuracistoj trovis en miomo de utero. mal
rap ide kreskanta. La neoplasmo ofte kaj 
senregule sekvigis profuzan uteran sanga-
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don tiel, ke la malsanulino farigis tre ane- 1 

mia. La operacion si gis nun êiam rifuzis. 
Nun si konsultis min pro la jenaj malordoj 
kaj suferoj. De kelkaj tagoj si suferis pro 
forta kopdoloro, manko de apetito kaj mal
lakso. La objektiva esplorado montris ne
nion krom malgranda plialtigo de la tempe
raturo (37·5°). Mi kuracadis lausimptome, 
precipè direktis mian agadon kontrau la 
mallakso. Sed la malsanstato restis sen san
go; nek la subjektivaj malordoj nek la pliai-

1 tigo de la temperaturo êesis. Konsiderante 
la eblecon, ke centraj nekrozoj en la tu- ,

1 

moro eble sekvigis la malsaneton, mi kon
silis la operacion. La alvokita ginekologo 
kaj la malsanulino konsentis kaj ni opera
ciis sin en unu el êi tieaj sanigejoj. La 
temperaturo senpere antau la operacio 
estis 37·8°. La operacio trakuris normale 
kaj sen malhelpoj. Kauzon por la supre ci
titaj malordoj ni ne trovis. Nek nek1 ozoj en 
la tumoro nek inflamecaj adhezioj ekzistis. 

Jam kelkajn horojn post la operacio la 
temperaturo grave plialtigis (39·8°), la pulsa 
plimalfortigis kaj farigis apenau palpebla. 
La malsJnulino kadukigis kaj siaj trajtoj 
dangeranoncante aliformigis. La malsanstato 
similis al rapidega sepsem io sen loka re
akcio, êar la operacia vundo restis normala, 
ankau signoj de peritoneito ne aperis. Ne
niu vomo, neniu singulto, nenie loka dolo
reco, nenie rezisteco en la abdomeno ek
zistis. Tri tagojn la malsanstato restis sen 
sango. Dume ankau la defekado farigis nor
mala, intestaj gasoj foriris. La kvaran tagon 
mi igis esplori la sangon kaj oni ricevis 
pozitivan reagon Iaû Vidal, tiel pozitivan, 
ke la bakteriologo sciigis min, ke de la 
vidpunkto bakteriologia li devas diri: la 
sango devenas de la homo, suferanta, au 
almenaû antau nelonge suferinta, je tifo ab
domena. Tiel forte pozitivan reagon Jau Vi
dal oni trovas krom êe la tifo nur okaze 
de holemio, kiun ni povis ekskluzi êi tie. 

Sekve mi klarigis mian kazon jene. La 
malsanulino suferis antaû la operacio je tiel 
nomata ,,typhus levissimus". 

Sub êi tiu r.omo ni registras êiujn mil
dajn kazojn, kiuj sen iuj ajn karakterizaj 
tifaj sim ptomoj post êirkaue 10- 14 tagoj 
resanigas. La malsanuloj plendas dum êi tiu 
tempo pro kapdoloro, mallakso, manko de 
apetito kaj vidigas malmultan plialtigon de 
la temperaturo. Plej ofte tiaj kazoj estas 
kuracataj ambulatorie. Antau la bakteriolo
gia kaj serobakterio logia epoko oni nomis 
tiajn kazojn ,,febris gastrica". Nur la eltrovo 
de ia tifa bacilo kaj la serodiagnozaj meto
doj konigis al ni la interrilaton de êi tiuj kazoj 
al la ceteraj, gravaj kazoj de tifo abdomena. 

Tia milda kazo de tifo abdomena evi
dente estis ankau nia kazo antau la ope
racio, gis la lasta sekve de la diversaj per
operaciaj lezioj en la malsanaj intestoj faris 
gin tre grava kazo de tifo abdomena. 

Oni nun certe atendas, ke dum la plua 
trakurado de nia malsankazo karakterizaj 
tifaj simptomoj aligis, kiuj plifirmigis la 
gisnunan diagnozon. Nepre ne. Kvankam mi 
poste pli detafe priskribos la pluan traku
ron, kiu estas interesa per si mem kaj per 
la komplikajoj, mi jam nun volas rimar
kigi, ke la karakterizaj simptoriloj, ekzem
ple tumoro de lieno, rezeoloj, karakteriza 
kvalito de la defekaj oj, karakteriza aspek
to de la lango k. t. p., nenip.m ekzistis. Tio 
certe iomete mirigas nin. Car, kvankam la 
manko de la tifaj simptomoj êe la tiel no
mata ,, typhus levissimus" estas konata afero, 
êe la r,,ravaj kazoj, kia ja poste farigis an
kaü la nia, ili - kvankam ne êiam estas 
êiuj evidentaj - tamen ordinare ne mankas. 
Nu, la sperto instruas nin, ke same, kiel 
êe infanoj, ankau êe pli agaj personoj (nia 
malsanulino estis 48-jara) karakterizaj tifaj 
simptomoj ne nepre devas ekzisti. Jam ofte 
montris al ni autopsioj, ke fakte la dum
viva klinika diagnozo ,, tifo abdomena", apo
gita nur per la reago laû Vidal, estis gusta. 

Estu permesate al mi tuj nun citi la 
kazon, de mi observitan, kiu klare eviden
tigas êi tiun fakton. 

19-jara knabino, suferinte pro flegmono 
de la mano dekstra, kelkajn tagojn post la 
resanigo denove malsanigas je febro nekla
rigebla, kiu atingas eê altajn gradojn . Ob
jektive nenio estas konstatebla, kvankam la 
febro jam dauras kvar semajnojn. Mi kom
prenas la kazon kiel sepsemion, sekvantan 
la antauan flegmonon. En la fino de la 
kvara semaj.no la malsanulino estas trans
portata en la êi tiean hospitalon, kie krom 
la pozitiva Vidala reago oni tamen konsta
tas nenion. Fine de la kvina semajno aligas 
grava pneumonio kaj nur komence de la 
sesa semajno aperas grandnombre tifaj 
simptomoj: rozeoloj, diareo, tumoro de 
lieno k. t. pl. Post pluaj du tagoj la rnalsa
nulino mortas. Kion montras la sekcio? La 
tuta intestinaro estas kvazaü sursutita de 
tifaj sangoj: . jen cikatroj, jen ulceroj, parte 
purak riparigantaj, part e per malpuraj ne
krozajoj kovritaj, jen novaj infiltratoj. Kva
zau erisipelo la ulceraj sangoj progresis kaj 
disvastigis tra la tuta intestinaro. 

Nun ni supozu, ke la malsanulino estus 
resaniginta jam en la kvara au kvina se
majno, t. e. antau la apero de la tifaj sim
ptomoj; tiam ni eble estus dubintaj, êu la 
kazo vere estis tifo au ne, êar krom la Vi-
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dal , reago neniu karakteriza simptomo estus 1 

apogir.ta la diagnozon. Ci tiu kazo montras 
al ni evidente (êar la autops ie igis gin certa) 
la gravan signifon de la Vidala reago por 
la diagnozo, gi vid'gas al ni plue, ke fakte 
eê êe gravaj malsankazo de tifo abdomena 
la karakterizaj klin:b ij simptomoj povas 
ne ekzisti. 

Nun mi daurigas priskribi la pluan tra
kuradon de nia kazo. 

La malsanstato plibonigis dum la unua 
semajno. La temperaturo iom post iom mal
levigis, la generalaj fortoj pliigis, la pulso 
kaj korbato plifortigis, nur gia frekvenco 
restis alta. Proksimume la okan tagon de
post la operacio la malsanulino subite ek
sentis fortan doloron êe defakado, kies kau
zon mi trovis en svelo de la rektuma muk
membrano. êi tiu svelaJo pligrandigis kaj 
formis grandan dolorigan tuberon êirkau la 
anuso . La doloroj, komence nur senteblaj 
êe defekado, senêesigis kaj elradiis gis la 
maldekstraj pelvaj ostoj. Esplorado tra la 
rektumo estis neebla, nur per esplorado tra 
la vagino oni povis konstati svelon kaj do
lorecon de la tuta rektumo. Samtempe oni 
konvinkigis pri la manko de iu eksudato au 
inflamo en la pelvo, kiel ebla sekvo de la 
operacio. La loka trovo, same ankau la ge
nerala stato, precipe la ·alta nombro de la 
pulsaj batoj (150-160) kompare kun la al
teco de la temperaturo (37·8-38·5), rajti
gis nin kompreni la malsanbildon kiel post
tifa trombozo de la vejno hemorojdala, ver
sajne sinistra. La dekduan tagon. depost la 
operacio la malrnnulino eligis fekajon. sang
havantan. Lau la aspekto de la fekajo mi 
povis certe konkludi, ke la sango devenis 
el la supraj partoj de la maldikaj intestoj 

-- ---- - -- - - - -

kaj ekskluzinte la trJmbozon de la vejnoj 
mezeraikaj, kiu prezentus gravan mortigan 
malsanon, mi estis prava supozi sangadon 
el iu tifa ulcero. En la sekva11taj tagoj de
nove aperis sanghavantaj fekajoj, kies as
pekto evidentigis la dev. non de la sango 
el la malsupraj partoj de la intestinaro; êu 
la sango devenis el iu tifa ulcero, pli mal
st.ipre troviganta, êu el la rektuma muk
membrano, sangriêa kaj svelinta, eble el iu 
krevinta variko, mi ne povis decidi. Certe 
estas, ke la unua sangado konfirmis la dia
gnozon de tifo. 

La plua trakurado de la kazo estis tre 
longedaura. La vesperaj temperaturoj longe 
restis pli altaj, same la nombro de la pul
saj batoj. Fine, post êirkaue ok monatoj la 
malsanulino entute resanigis. 

Se mi fine ankorau unufoje trarigardas 
la malsanhistorion de êi tiu kazo, mi devas 
konfesi, ke gravaj malfacilaJoj kontraustaris 
.al certa diagnozo. Sen la Vidala reago mi 
eble entute ne konjektus tifon. Eble iu alia 
komprenos la kazon tiel, ke trombozoj en 
malgrandaj vejnetoj ie en la pelvo, ne mal
ofta akompano de forte sangantaj miomoj 
de utero, sekvigis la malsanon antau la ope
racio, kiu lasta gin faris grava, ke ankau 
ekzistis malgrandaj tromboj en la intestaj 
vejnoj, kiuj transigis al· la vejno hemoroj
dala kaj poste okazigis intestsangadojn. Sed 
tia kompreno estus nur ebla, se oni mal
konsideras la reagon !au Vidal, kiu laù nia 
sperto havas gravan signifon. La dua kazo, 
kiun mi êitis kaj kiu estas nepridispute 
bla pro la aùtops io, klare tion êi eviden
tigis. 

Cetere guste pro la diagnozaj malfaci
laJoj mi opiniis la kazon publikiginda. 

lnternacia enketo pri mortpuno. 
Bohemujo. 47. 

(Oaurig oi. 

Multaj homoj, komparante la oportunan , 
senzorgan vivon en malliberejoj kun la mi
zero, kiun ili suferas, kvankam ili klopodas 
de frua mateno gis malfrua nokto, n,e po
vante gajni sufiêe eê da mizera nutrajo kaj 
logante en putrantaj, malpuraj, malvarmaj 
logejtruoj, farigas krimuloj, nur por plibo-
nigi sian sorton en malliberejo. 1 

Kiom da homoj (oficistoj, oficiroj), le
gante la liston de siaj superuloj, abomeninde 
gojas pro malfeliêo aù morto de êiu el ili 1 

kaj eê pet krimoj helpas la sorton. 

Ankaù plej malgrandaj, eê sensignifaj, 
profitoj ins!jgas multajn deziri morton de 
iu kunulo. Ciujn êi krimojn pro malbonde
ziro, ankaù faritajn, sed ne malkovritajn, 
oni p~eskaù generale kredas nature legitimaj. 

Ciu estas okupema, sportema, amuzema, 
êiu amas iun ajn distrigon, sangon : êasadon , 
militon, politikon, financajn spekulaciojn, 
lege permesitan turmentadon de homoj au 
bestoj, oficajn, profesiajn sukcesojn, studa
don, arton k. t. p. 

Nature, la homo, kiu estas senigita de 
êiuj êi lege permesitaj okupoj kaj amuzoj, 
serêas okupi sin kaj amuzi per la malper-
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mesitaj. Ofte certigas, ke oni stelas, stelêa
sas, mortigas k. t. p., ne pro profita, sed 
nur por okupi sin kaj se tia krimulo havus 
aliajn, permesitajn, okupojn, li ne krimus. 

Ni vidu nun Iegdona ntojn kaj legkon
servantojn. 

Kiom da imperiestroj, regoj, princoj 
k. t. p. uzurpis sian povon per la plej abo
menindaj krimoj. 

Ni scias el historia, ke preskai:i senes
c~pte la praavoj de niaj nun regnantaj 
kasto j altiris al si la povon per pli ai:i mal
pli grandaj krimoj. Ni povus trovi en êiu ilia 
tam!lio certege iun gràndegan krimulon. Pe
nante per kontinuaj krimoj konservi , fortigi, 
plivastigi la akiritan povon, ili natur e, êir
kauas sin per similaj homoj, donas legojn 
esceptajn por si kaj siaj hel pantoj kaj ne 
Jasas atingi iun ajn rajton au povon al tiuj, 
kiuj povus al ili malhelpi en ilia vivma
niero. 

Tiam, nature, êiu, kiu ha vas ian signi
fon en iu aj,: stato, volante sukcesi, estas 
devigata fari tute same. 

Poste donas legojn ankai:i honestaj 
regnantoj, nobeloj k. t. p., eduk itaj en tiu êi 
kredo kaj konvinkitaj pri tio (kiu ne amas 
konvinkon, ke li havas specialan privilegion 
ai:i superecon), ke ili estas ans tatai:iantoj de 
dio sur la tero kaj ke iliaj subuloj estas 
nur por ili kreitaj. Ili tre malmulte ai:i ne
nion scias pri la praktika vivo, pri bezonoj 
de siaj regatoj, kanas ilin sole el la ra
konto de malhonestaj flatuloj, tendence adap
tita ai:i de la homoj, same spertaj, kiel ili 
mem, pro legado de malbonaj libroj kaj 
pro falsa propra imago. 

Se kelke. da ili volis tie êi kaj tie re
koni la realajon, sin intermiksi en la po
polo kaj poste lai:i sia plej bona konscio 
regni, ili estis ordinare malhelpataj kaj eê 
forigataj de la klaso privilegiita, timanta 
perdi sian influon. Aliaj per sia genio ai:i 
sperto atingas povon, sed oni Jasas valorigi 
ilian opinion ankai:i en la fakoj, en kiuj ili 
nenion kanas. Oni agas tiel nelogike: kiam 
iu havas talenton en unu fako kaj kulturas 
gin, li nepre neglektas aliajn aferojn. 

Tiaj genioj poste transdonas sian aki
ritan povon al siaj posteuloj ; sed oni scias 
el histori a, ke genieco tre ma!ofte estas he
redebla kaj oni tre malofte trovas nomojn 
de eminentuloj, kontinuantaj la gloron de 
siaj antai:iuloj, kvankam ili havas la plej 
grandan oportunecon farigi gloraj. Ordinare 
la posteulo j de genioj estas arogantaj mal
sagu loj eê idiotoj kaj, por konservi sian po 
von, ili uzas perforton, maljustaJojn kaj 
parte malbonigas, parte al malespero pusas 
siajn subu!ojn. 

1 

Tamen ili kredas, kiel preskai:i êiu ho
mo, ke ili bonege komprenas kaj faras la 
aferojn. Estas vere, ke inter legdonantoj 
iufoje estas homo, kiun oni povus preni 
kiel konanton de la legfarota afero; tial ke 
lia patro estis tia konant o, li mem kredas sin 
tia, sed, de longe okupinte sin pri po litiko, 
li forgesis tion malmultan, kion li konis ai:i 
la afero tute jam sangis sian karakteron. 

. Oni devus preni, almenau ai:idi kiel konsi-

1 

lantojn, en êiu fako la homojn el la plej 
1T1alalta sfero gis la plej altaj, prakt ike en gi 

1 laborantaj, kiel la plej spertaj. Lau mia opi-

1 

nio, kiu sajnos eble stranga, oni devus 
aiidi la opinion ankau de la krimuloj pri 

l la legoj, kontrau kiuj ili pekis, por sciigi pri 
cirkonstancoj kaj kondiê oj, kiuj instigis ilin 
fari tiel kaj por profilaksi kontrai:i tiaj krimoj. 

Por fari legojn pri lernejoj, oni devus 
sciigi pli pri opin:oj. de la lernantoj, precipe 
koncerne la malhepaj ojn al la lernantoj mal
plej sukcesaj, ol pri opinioj de la instruistoj . 
En lernejoj ni perdas la plej bonan epokon 
de la vivo (20 au pli multe da jaroj) kaj 
ni ellernas praktike nenion kaj kion ni eller
nas teorie, ni forgesas gin en plej mallonga 
tempo post la eliro el tiuj êi teruraj tur
mentlokoj. 

Kio ko:1cernas niajn parlamentanojn, 
depulitojn, kiel ili akiras siajn mandatojn? 
Au per perforto , au per subaêeto, au 
per sia talento de alparolado. Ili ne paro
las tion, kion ili opinias, sed, konante la 
homan karakteron, flatas siajn elektonto jn 
per sofistaj, mensogaj frazoj kaj por nur 
atingi sian celon, ili kalumnias siajn kon
trauulojn. Ricevinte la povon, precipe la ho
moj de malalta deveno, perfidas siajn es
tintajn kunulojn, por atingi profiton kaj kon
servi sian povon. Ili Jasas sin subaêeti de 
regnantoj kaj. estas plej feliêaj, kiam ili estas 
traktata j kiel egalaj kun nobeluloj, iam 
plej granclaj iliaj malamikoj. 

Kiel mastrumas la parlamentoj, evidenti
gas êe diversaj pli malpli granda j Panamafcroj, 
en kelkaj lancloj malkovritaj, sed ekzistan
taj en êiuj. 

Nun ni rigardu nian jugantaron. Tio 
estas homoj (precipe de pli alta devt no), 
kiuj êiam bone fartis, senzorge vivis kaj 
lernis la vivon nur teorie. Ili post longa 
teoria studado de maljustaj, malgustaj kaj 
malsagaj legoj decidas, laü ilia senco, pri 
aferoj, pri kiuj ili nenion praktike scias, tute 
lauvole, ofte lai:ihumore, gvidataj per iliaj 
antai:ijugoj. Oite ili jugas Jau pli malpli fa
vora impreso, kiun al ili faris la jugato, lia 
kontrauu lo au iliaj defendantoj,_ tre ofte lau 
ordono de la registaro. La jurintoj estas 
lotataj el inter la homoj impostpagantaj kaj 
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neniom malhelpas al la elekto, se ili estas J 

malsag uloj, au idiotoj. 
En la soc:eta vivo tro ofte diri sian 

veran opinion, fari !au sia konvinko, estas, 
se ne êiam krimo, almenau malgentileco, 
senmoraleco k. t. p. Se oni volas vivi kviete, 
oni devas esti mensogu'o, hipokritulo, ram
pantulo. Nur homoj tre po'.encaj permesas 
al si iom pli da libereco, sed eê plej po
tencaj ofte ne senpune . 

Krimo estas êiu agado kontrau legoj, 
sed se la lego estas malprava, logike krimo 
iufoje povas esti virto kaj )nverse. Krimo 
kaj virto estas relativajoj Jau epoko, 
parto de la mondo, lando, nacio, stato, 
eduko, saneco, klimato k. t. p. Eê la sa
maj individuoj, laü sia stato de animo, 
kredas A foje la saman agon krimo, aliafoje 
virto . Ce unu homo estas virto tio, kio êe 
alia estas krimo. Kiom da homoj estas nun 
jugataj kiel herooj, martiroj k.' s., kiuj estis 
jugitaj kiel la plej grandaj krimuloj kaj in
verse. 

Kaj êu estas pli granda krimo formangi 
sian malamikon, ol martiri sian bonfaranton? 

l}ion fari kun krimuloj ? 
Cu lasi sin ofendi, êirkausteli, mortigi? 

Tion mi nepre ne pensas. 
Oni povas forigi la dangerajn individu

ojn el la socio, ne por puni ilin kun multaj 
klopodoj kaj elspezoj (unu malli; erulo ko
stas jam senpere pli, ol 2- 3 honestaj fa
milioj bezonas por eviti mizeron, pere 
multe pli multe), sed por plibonigi ilin kun 
utilo de la socio. Oni povas doni al ili oka
zon disvolvi sian, ofte tre grandan, energion. 
utilecon, sentimecon, venigi ilin al konvinko, 
ke ili faris malguste kaj doni al ili esperon 
farigi estimata;. l{iam estos versimile, ke ili 
ne krimos plu, oni povas doni al ili labo
rojn utilajn, necesajn, sed malsanigajn, mal
facilajn por honestu loj. 

La pli gravajn au neplibonigeblajn oni 
sendu en landojn sovagajn, nekulturajn, ne
logeblajn, por ke iii plibonigu tie la kondi
êojn (forigu malarion, peston) por bona kaj 
oportJ:1na logad o de honestuloj. 

Ciu estas avida havi okazon, por esti 
utila, estimata, por vidigi, kion li estas ka
pabla. Tiu êi okazo preskau absolute man-

kas al kri_!lluloj, precipe en la socio de ho
nestuloj. Car tamen tiu êi okazo estas ne
cesego ankau por krimulo, li serêas gin in
ter malhonestul oj. Nenio pli enuigas, ol esti 
abso lute ê:am senutila, ne povi disvolvi sian 
tutan energion kaj kapablecon. 

Oni scias el historio, ke rifugejoj de 
krimuloj farigis lokoj plej prosperaj kaj pos
teuloj de la rifugintaj, au eê ili mem, homoj 
plej valoraj. 

Al la familio de krimulo oni lasu la 
liberecon tute senigi de li. Tre grava kriç,no 
estu nepr;:1 kaüzo de tuja eksedzigo. Ciu 
neriparebla krimulo, krimuloj-frenezuloj, ma
niuloj (ankaü senkulpaj, kiuj heredigus la 
ecojn, al homaro malutilajn: frenezon, tu
berkulozon k. t. p.) devus esti kastrata j, 
êar kastrado plibonigas la staton de la mal
feliêulo, mildigas lian malsanon, eê resanigas . 
La kastrito ne sentas sin post la operacio 
malfeliêa, sed tia operacio terure fortimigus 
antaue la krimulon. Ankau la supre priskri
bitaj punlaboroj pli fortimigas, ol malliberejo 
au morto kaj ili kun gojo estus akceptata j de 
la dezirantaj plibonigi, al kiuj ili donus es
peron tute ripari iliajn krimojn, iufoje fari
tajn nur sekve de cirkon<;tancoj. 

Estas tre facile resti virtulo, se oni ne 
bezonas, eê ne havas okazon, batali por 
vivekzistado; sed se riêulo superulo krimas, 
li farigas la plej abomena krimulo. 

Pri la prirespondeco de krimuloj mi en 
e·u rigardo varmege subskribas êiun vorton 
de la 14-a respondo en ,,Voêo de Kuraci
stoj", skribita de d-ro O. Ollivier. 

Kiu estas pli kompetenta prijugi mort
punon, ol la kuracisto, kiu per sia studo 
pri korpaj kaj ankaü pri animaj malsanoj kaj 
precipe pro sia interrilato kun êiuj metioj, 
profesioj, en iliaj mizeroj, penetras en la 
plej intiman kontakt on kun la familia vivo, 
giaj plendoj kaj pasioj. Sed por tio êi tau 
gas pli la kuracisto praktika, ol la kuracisto 
eminentulo, universitata profesoro, kiu tre mal
ofte komunikigas kun malriêuloj kaj renkontas 
ilin escepte, sed mallonge, en la hospitalo. 
La kuracisto de familio farigas konfiden
ciulo, amiko de la familio, li vidas semojn 
kaj kres.kajon de êiu krimo._ 

D-ro Sipek (Praha). 

KRONIKO. 
Nia organizo de kunlaborantoj êe en

ketoj internaciaj montris sin êijare J11ulte pli 
vigla kaj efika, ol en la antaüa jaro. La de
mandaron pri partopreno de kuracistoj en 
dueloj enpresis la jenaj revuoj: En Fr an c u j o 

,,Gazette médicale de Paris", ,,Le Courrier mé
dical", ,,L' Avenir médical", ,,La Quinzaine 
tlterapeutique", ,,Le Concours médical", ,,Le 
Reperto ire de médicine et de chirurgie", 
,,La Presse médicale", .Rennes médical" 
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en Bel gujo ,,Le Scalpel", ,,Le Progres 1 

médical", el ge rm a naj revuoj ,,Medizini
sche Klinik", ,,Prager medizinische Wochen-

1 schr:ft", en Po 11 and o j ,,Glos Lekarzy", 
en Kroatujo ,,Lijecnicki Vijestnik", en 
HispAanuj o ,,Siglo medico". 

Gis nun aperis do nia demand aro, kiom 
ni scias, en 6 landoj kaj en 6 lingvoj. Por 
komenco tio êi estas jam sufiêe kontentiga, 
precipe se ni konsideros, kiel maltacile es
tas instigi la nacilingvajn revuojn medicinajn 
al mencioj pri esperanto. Tamen ni petas 
denove niajn kunlaborantojn en aliaj landoj, 
te ili bonvolu ekataki siajn samlingvajn 
jurnalojn medicinajn Jau la piano, difinita 
en la artikolo ,,Niaj enketoj" (Voêo de Kur. 
1910 pago 165). La templimo por respon
doj estas prokrastita g is 1-a d e a p ri I o 
l 911. 

Ki~} oni vidas el la supra citajo plej 
multaj jurnaloj ekinteresigis pri nia enketo 
en Francujo. Tion êi ni danka 3 al la agema 
kunlaboro de d-ro Br i q u et, kiu dissendis 
al la redakcioj hektografitan tradukon de la 
demandaro. Ankau d-ro Cuis ni e r tar is al 
esperanto g1 a van s.rvon, publikigante en 
,,Rennes médical" (1910 n-ro 5) kune kun 
la enketo antaup arolon pri ,,Voêo de Kura
cistoï: kaj gisnunaj giaj enketoj. 

Gis hodiau alvenis respondoj: el Fran
cujo 15, el Belgujo 4, el Polujo, Rusujo kaj 
Hispanujo po 2, el Svisujo, Germanujo, 
Svedujo, Algero po 1. Kun tia materialo ni 
ne povas fermi la enketon kaj petas la kun
laborantojn, ke ili mem alsendu siajn res
pondojn kiel eb le pl~j baldau. 

En ,,AerLtliche Standeszeitung" (1910 
n-ro 24) ni trovas tavoran recenzon de la 
prelego, kiun taris d-ro Edmund S 6 s en 
la Vien'a Esperanto-Asocio pri la temo ,,ku
racistaro kaj esperanto". La prelego estis 
akceptita kun aplaudo k:tj espereble gajnis 
nov.ijn kolegojn al esperanto. 

D-ro S6s tradukis la artikolon de d -ro 
Rebrov pri hemeralopio (Voêo de Kur. 1911 
n-ro 1) pç,r ,,Militararzt". Tia tradukado de 
niaj verkajoj, nature kun klarigo de ilia de
veno, estas ankau tre bona metodo de pro
pagando. Tiurilate ni A atentigas la legantojn 
pri la tre grava studajo de d-ro Geyer el 
Rio-de-Janeiro, pub likigita en la antaua nu
mero de nia revuo s. t. ,,Sunlumizo kaj tu
berkulozo". Tiu êi disertacio, verkita origi
nale por ,,Voêo de Kur." kaj indikanta tute 
novajn komprenojn pri disvastigado de tu
berkulozo, vere meritas esti tradukita en 
diversaj lingvoj. Se la kunlaborantoj atingos 
la publikigon de tiu A êi grava raport o statis
tika en iu nacilingva j urnalo, ni petas sciigi 
nin pri tiu êi sukceso kaj alsendi 2 ekzem-

plerojn de la koncerna numero: 1 por ni, 
1 por: la autorc. 

Ciuj legantoj kaj kunlaborantoj bonvolu 
bone tion êi konscii, ke eminentajn auto 
rojn ni povas altiri al nia revuo nur per du 
motivoj, nome au pro tre granda nombro 
da abonantoj, kio ne baldau efektivigos, au 
pro uzebleco de esperanto por diskonigi 
iliajn verkojn en diverslingva literaturo in
ternacia. Do êiu traduko el ,,Voêo de Kur.", 
enmetita en revuo medicina nacilingva, es
tas unu paso antauen en nia afero. 

En Prag d-ro Bis ch i t z k y propagan
das esperanton en kuracistaj rondoj kun 
gojiga sukceso. Danke al lia interveno ape
ris en ,,Prager medizinische Wochenschrift" 
la demandaro pri dueloj. En la kurso espe
ranta por kuracistoj partoprenas kelkaj ko
legoj, kiuj jam post la unuaj lecionoj tari
gis niaj abonantoj kaj promesas baldau esti 
kunlabora ntoj. Inter tiuj êi nove gajnitaj 
samideanoj trovas sin eminenta specialisto 
prof. W a e Isc h, kies prelegon pri Hata ni 
komencas en tiu êi numero publikigi. La 
temo estas plej aktuala nuntempe kaj ni jam 
ricevis leterojn, ekzemple el Australio, kun 
postuloj, ke ni gin pritraktu. Des pli ni 
estas dankaj al nia nova samideano prof. 
Waelsch kaj al la tradukinto d-ro Bischitzky, 
ke ili ebligis tujan efektivigon de la diritaj 
postu!oj 

Ce tiu êi okazo ni rimarkigos, ke la 
traduko ne estis facila tasko kaj eê êe tra
dukado ~n nacian lingvon prezentus kelkajn 
maltacilajojn. D-ro Bischitz y lau nia opinio 
majstrece solvis la taskon, kio estas rimar
kinda pro tio, ke d-ro Bischitzky estas espe
rantisto de ne multe pli longa tempo, ol 
unu jaro. Per flua, kore~ta uzado de espe
ranto en scienèaj traktajoj li pruvas, kiel 
tacila kaj baldau posedebla es/as nia lingvo 
intern~cia kaj kiel gi taugas por sciencaj 
verkajoj. 

En Hispanujo d-ro Brem on y M as
grau (Barcelono) publikigas hispane nian 
respondaron pri mortpuno en la êiutaga ga
zeto ,,La Publicidad", kiu êiusemajne cedas 
al esperanto apartan rubrikon, A imitante la 
ekzemplon de kelkaj francaj jurnaloj. 

Ôis hodiau ne êiuj legantoj renovigis' 
la abonon kaj ni petas la suldantojn, ke ili 
gin taru sen prokrasto . 

* * 
* 

La reda kcio ricevis : 
Du noveloj el Mauro Jokai. El la hun

gara lingvo tradukis J oh q_ no de Luc zen
b ac h e r. Prezo 1,24 fr. Ce Presa Esperan
tista Societo. 33 . rue Lacépède, Par is. 
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Songo de Scipio. Lau la latin a originalo 
de Marko Tuli o Cicerono esperantigita de 
Hj. J. R une b erg. Helsingfors, llarejo Espe
rantista. Prezo 70 Sd. 

tia Librejo. 10 rue de la Bourse, Genève. 
Prezo 0·24 Sm. 

Esperanti st a Poskalendaro 1911, redaktita 
de prof. d-ro Siegfried Lederer. Esp e
rant o Verlag M ô 11 e r & Bore 1, Berlin. 
Prezo 1 M. (0,500 Sm.) 

Resumo de la teorio de Antido kun lin
gvaj kr'tikoj kaj klarigoj de konataj espe
rantistoj kaj idistoj. Ce Universala Esperan-

. 
EN HI\ \?O: 

pago 
Prof. d-ro L u d w i g W a e 1 s ch (Prag). Spertoj pri 'a kuracado de sifiliso pei· Ehrlich-

Hata 606 . · . . . , . . . . 21 
0-ro J 6 zef R o se n b erg (Czerniowce ). êu la preparato Ehrlich Hata 606 malpligran-

digos la enspezojn de kuracistoj generale kaj precipe de speci tlisto j? . . . . . . 25 
o~ro Robert W a 11 ace (Louisville ). Alto, pezo, kaj ago. lliaj interrilatoj en diversaj 

periodoj de la vivo kaj iliaj funkciaj valoroj kiel faktoroj de la aritmeti ko kuracista. 27 
0-ro Ad o 1 f Bis ch i .t z k y tPrag). Pri malofta trakuro de tifo abdomena. 28 
Jnternacia enketo pri mortpuno. Bo hem u j o. Opinio de d-ro Si p e k (Prag). (Daurigo ). 30 
Kroniko 32 

voêo DE KURACISTOJ 
kor.nen.cas kva.ra.n. jaron de eldo:nado. 

Helpata de multaj kunlaborantoj kaj amikoj en êiuj civilizitaj land oj, gi esperas farigi vere 
internacia ligilo por êiuj diverslingvaj kuracisto j, partianoj de la lingvo int ernac ia Esperanto. 

V o ê o de Ku ra ci s to j alvokas bonvolan subtenon de êiuj samideanoj en tiu ci laboro. 

Kiu povas, kunlaboru per artikoloj kaj korespondajoj, aliaj helpu per diskonigado de la 
revuo kaj per varbado de novaj abonanto j au alimaniere. 

Kiu volas oferi iom da mono, abonu la revuon por la lokaj societoj, kluboj, legejoj, bi
bliotekoj, redakcioj kuracistaj kaj por la lokaj grupoj esperantaj, kiuj gis nun tute indife-

rente al ni kondutas kaj eb le eê ne scias pri nia eldonado. • 

êiuj abonoj estu sendataj nur senpere p3r internacia postmandato al nia adreso. 

Jara abono por 1911 estas: 4·80 kron.=2 rubloj=4 markoj=5 frankoj=4 silingoj= 1 dolaro. 

Specimenaj ekzempleroj estas dissendataj kontrau 1 internacia respondkupono. 
Adreso de la red akcio kaj administracio L Dr. S. Mikotajski , Lw6w, str. Sniadeckich 6, 

Austrio-Galicio. 

" 
DANUBO" 

Organo de la rumanaj & bulgai'aj Esperantistoj 
internacia monata gazefo nur en esperant o. (32 paga, 
16 x 24). Redaktata de speciala komitato kun la kun
laborado de eminentaj diverslandaj Esperantistoj. 

Redakcio kaj administracio : 
5 Str. 1. C. Bratianu , Bucuresti (Rumanujo). -. 

-JARA ABONO: 
por membroj de la B. E. L. & R. E. S., 

3 fr. (1'20 Sm ). 
Nemembroj kaj eksterlandanoj 3·50 fr. 

(1·40 Sm.). 
Unu numero 0·35 fr. (0·14 Sm.). 

Specimena n-ro kontrau respondkupono. . . ...... hl ♦ 
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voèo DE KURACISTOJ 35 ............. ~~.,._ ... .,.,,...~~ ............................ ..... 
.. Es tas malfermita por 1911 jaro abono de la gaze to .. 

:: ,,LA ONDO DE ESPERANTO" :: 
.. (laii la adreso: 26, Tverskaja, Moskvo, Rusujo). .. 
.. Jara abo npago 2 rubl. ,2,120 sm.). .. 

.. Oum la 3-a jaro de sia ekzistado tiu êi sola êium1nata regule-perioda organo de rusaj espe- .. 

--.... rantistoj senpat; : ~ ~i:i :i; '. a;~ na;t~ ~U~:n~; ;;:: a~an::~ roj, la librojn : :: .. 

(130-paga originala priskribo de peresp eranta vojago de la Algera ai1toro en Rusujo) . 

:: 2) V. Devjatnin. Piena Verkaro. :: 
.. 3-a vol. 140 paga libro. a,. 
.. Apartaj kajeroj de la Turn . 15 sd., de la verko de Rivier 64 sd., Devjatnin 65 sd. .. 

~-.-.-rh-.■.Y.~~~~ ....................... ~~-.-.~..,._ .. .. -D ro H S"1pe'K fakestro por banlokoj kaj konsulo de T. E. K. A. en Luhaêovice kaj_ Kair?, 
• • , · somere enL UHAê OVICE (Morav io), vintre en KAIRO, Heliopo lis-oazo, v1s-a-v1s 

de ,,Palace Hotel" havas sian klinikon en ,,T he London Farmacy" inter Continental kaj Sheperd ho teloj. 
Ordinas kro m espera nte, bohem e, pole, ruse, angle, france, ita le, germane. Malsanoj, ta i1 g a j por 
kura cado en L u h a c o vi c e : malsanoj de la aparatoj spi ra kaj digesta, de hepato, koro, urina apa 
rato, sangmalsanoj, diabeto, nei1rastenio, histerio ktp. Ne . ta ilgas : tre progres inta arteriosklerozo (ko
menciganta estas tre bone kuracata , êiuj akutaj malsano j, tuberkulozo, kankro, sa rkomo. - Ma lsanoj, 
tai1g~j por kuracado en Ka i r o : malsançj de renoj, de koro, astmo, tuberkulozo (ne tre progres inta) 
bronhokataro, plei1rito, rei1matismo, restajoj pos t influenco, malsanoj nervaj, anemiaj. -

Esperanta Biblioteko lnternacia 
T iu êi bibliote ko enhavas facilajn lega1ojn de êiulandaj eminentaj Espera ntistoj. Ôi tial bonege tai1gas 

por ekzercado de la lingvo êu dum la grupa j kunvenoj, êu pe r privata legado. 
Ô i s nun ape r is: N-ro 1. Legolib reto , de J. Borel; N-ro 2. Fab eloj de Ander sen, tradukitaj el dana 
lingvo, de Fr. Skeel-Giôrling; N-ro 3. Bona Sinjorino , nove lo de E. Orzes zko, tradukita el pola lingvo 
de Kabe; N-ro~ 4. Rusaj Rakontoj, de Mamin Sibirjak, tradukitaj el rusa lingvo de N. Kaba nov; 
N-ro 5. Don Kihoto en Barcelono, tradukita el his pana lingvo de Fr. Pujulà y Vallés; N-ro 6. El la 
Biblio, trad . O-ro L. L. Zamenhof; N-ro 7. El. D,·amoj (fragment_oj), trad ukitaj el ger manq lingvo, de 
D-ro ).... L. Zamenhof; N-ro 8. El Komedioj (fragmentoj), espera ntigitaj de O-ro L. L. Zamenhof; N-ro 9. 
Praktika frazaro. Dialogoj de êiutaga y ivo, kunmetis J. Borel ; .N-ro 10/11 (duobla numero). Japanaj 
Rakontoj . El Japan a lingvo, kunmetis Cif Tosio; N-ro 12. Reaperanto j. Familia dramo de Henrik Ibsen 
(1-a akto), tradukit a de O. Bünemann ; N-ro 13. Bulgaraj Rakontoj , trad. el bulgara lingvo Al. Atanasov. 
(La kolekto estas dai1rigota). - Prezo por k~jero 0,10 Sm. (0,20 M.). Serio de 12 volumoj (afra nkite) 

1,25 Sm. (2,50 M.). - Ciu Iibreto enhavas 40-5 0 pagojn. 

Esperanto Verlag Müller & Borel, Berlin S. W., Linden-Strasse 18- 19. 

TARIFO DE LA ANONCOJ: 
Almenaii 6-foja Almenau 12-foja 

Spaco Unufoja enpreso : enpreso enpreso 
por êiu: por êiu: 

l/1 tuta pago 70 kron . austr. 60 kron. austr. 40 kron. aii str. 

¼ da pago 35 kron. austr. 30 kron. austr. 20 kron. aüstr. 
l / t da pago 18 kron. aüstr. 16 kron. austr . 12 kron. aii str. 
1; 8 da pago 10 kron. austr. 9 kron. austr. 7 kron . aüstr. 

1110 da pago 6 kron . austr. 5 kron. austr. 4 kron. aüstr. 
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@;:: ~:::::-d::t© 
~ - es ti abonata al - - - - '1 
,,E:~=~~~~o: f 

gazdo. Oficiala organo 
de la Universala Espe
ranto - Asocio - - - - -

Konstantaj rubrikoj : Socia vivo - Geo
grafio - ldeoj kaj faktoj - Aervetu
rado - Esperanta .movado - Mondlite
raturo - Kongresoj kaj festoj - Tra la 
Esperanta literaturo - Informoj por De-
legitoj - Esperantiaj informoj, parolejo, 
vivo - Kores pondado - Anoncoj. 

e,_ ____ --"-_____ _,.:) 

Jara abono Sm. 1·60 = Fr. 4·-. 
C' J 

J Direktoro: H. Hodler, Redakcio: Cenév e 
(Svislando) - - - Rue de la Bou~e 10. 

Petu specimenan nu-
meron senpage. - - -

~---aer--
1 LA REVUO 

INTc.RNACIA MONATA LITERA
TURA OAZETO EN ESPERANTO 

la sola, kiu estas honorata per la konstanta 
kunlaborado 

de D-ro L. L. Z amen ho f 
Ai:itoro de la lingvo Esperanto, 
kaj de multaj eminentaj Esperan
tistoj de êiuj Iandoj - - - - - - -

LA REVUO publikigas novelojn, teat : aîoin, 
romanojn, poeziojn, seriozajn studojn pri po
polmoroj, historio, geografio, etnografio , aj 

bibliografian parton. 

LA REVUO in-8, granda formata, havas 48 
pagojn da teksto, kaj plie, subkovrilajn roz
kolorajn pagojn, sur kiuj trovigas anoncoj, 
reitlamoj kaj tre interesa felietono pri la 
êefaj tutmond aj esperantistaj okazintaîoj. - -

LA REVUO estas Eldonata de la 1-a de Sep-
tembro 1906. 

Konkursoj estas organizitaj. 

Oni abonas êe la librejo Hachette & K-o, 
Bd. St. Germain. 79, Paris kaj êe êiuj giaj 
korespondantoj. - Jara abono en Francujo: 

Fr. 6·-; aliaj landoj: Fr. 7·-. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Depost komenco de januaro 1911, dum 
la kvara jaro de sia aperado 

6Ermana EspEranto -6azEto 
estos eld onata en formo de êiusemajna revuo 
kun riêa raporta kaj liternra enhavo kaj di
versaj inter esegaj aldonoj. 

Sola rEgulE apEranta EspErantista 
sEmajna gazEto 

la plej malalta abonprezo, en Germanujo rekte 
mendebla êe la postoficejoj (N-ro 560 de la 
listo) por ~- ·1,25 jarkvarone, ekstertanden 

por Sm. 3,50. 

Specimeno kontrai:i respondkupono. 

Abonantoj ricevos niajn eldonaîoin: La blonda 
Ekberto 0,20 Sm. - Hermano kaj Doroteo 
de W. v. Goethe, esp. B. Küster 0,50 Sm. 

t un 20¼ da rabato. 

DIF" Oni aldonu ai:i monon ai:i respondkuponon 
par la alsendo. Nur mendoj supera ntaj 
la sumon de Sm. 2,50 (sen abonprezo) 
estas efektivotaj afrankite. 

1 1 ,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prnsa rsueranlisl~ s~~i1:to, 33, rue tac~~2de, Paris. 
J C' 

Ling'1o internacia 
: : CENTRA ORGANO : : 
DE LA ESPERANTISTOJ 

eliranta inter la 15. kaj 20. de êiu monato. 

êefredaktoro: TH. CART, 

48 pagoj da dense presita teksto en plej korekta 
kaj plej klasika stilo . Jara abono: 5 fr. (2 Sm.) 

Juna ésperantisto 
Monata Gazeto Beletristika por Junoloj, ln

struistoj kaj Esperanto - Lernantoj. 

êefredaktoro : PAUL DE LENGYFL. Direk
torino: F-ino CÉCILE ROYER. 

Jaraabono: 2fr.50(1Sm.) . Ambai:i kune: 
Fr. 6,25 (Sm. 2,50). 

Presa Esperantisj:a Societo liveras je 
plej favoraj kondiêoj CIUJN francajn verkojn: 
klasikajn librojn, romanojn, dramojn, kome
diojn, muzikverkojn k. t. p. 

DRUKARNIA ,POLSKA" WE LWOWIE, UL. CHORI\ZCZYZNY L. 31. 


