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Spertoj pri la kuracadode sifiliso per Ehrlich-Hata606.
(Lau prelego de nia samideano prof. d-ro Ludwig W a e Isch en la Unuigo de germanaj
kuracistoj en Prag, germane publikigita en la ,,Prager medicinische Wochensch rift", kun
Prag).
permeso de la autoro esperantigis d-ro Adolf Bischitzky,
(Daîlrigo kaj fino).

Sed la plej surprîzajn sukcesojn prezentis la kuracado per ,,606" êe la terciariaj sifilisoj. Ankau êi tie loka reago estis
konstatebla en tio, ke la disfalintaj gumoj
unu tagon post la injekto komencis pli forte sekrecii, periostaj malsanoj de la ostoj
pli multe svelis, doloris senpere kaj sub
premo.
Permesu, sinjoroj, ke mi restadu pli
longe êe êi tiuj kazoj. La unua Akazo koncernis ambauflankan gumozan orhiton, kiu
transformis certe tri kvaronojn de la dekstra testiko en malmolan, doloran tumoron, kaj estigis en la maldekstra testiko, en

gia plej supra parto, tumoron pli grandan ol
avelo . Samtempe trovigis sur la posta surfaco de la maldekstra femuro malsa'nloko
plata, kunfluinta en infiltrafon transversan,
largan êirkau e je tri fingroj, kiu konsistis
el malgrandaj haùtgumoj, jen kovritaj de
krustoj, jen eligantaj puson fluidan el malgranda j perfortru~toj. La sifiliso, ekzistinta
ses jarojn, estis hronike kuracita irytermite.
La afekcio en la testiko ekzistis unu kaj
duonon da jaroj. La paciento dum la unuaj
du jaroj malplipezigis je 10 kg., de kvar
1 jaroj lia pezo restis la sama . Li havas nun
malbonan aspekton, en la urino iomete da
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albumino, kiu laud ire ekzistis ankau antaue,
precipe post hidrargaj kuracadoj, en la sed imento rugajn sangkorpetojn . Unu tagon post
la injekto la album ino malaperis kaj de tiu
tempo ne reaperis. Dekkvar tagojn p ost la
injekto la malsanloko sur la femuro, ind iferente kuracita, resanigis, la tumoro en la
maldekstra testiko preskau malaperis, la
dekstra multe plimalgrandigis. Tri sema jnojn
post la injekto mald ekstre nenio estis konstatebla, la tumoro dekstra e~tis nun nur palpeb la kiel malgranda rezistaj o. La paciento
dum êi tiu tempo plipezigis je pli ol 3 kg .,
malgrau streêanta servo, li havas bonan
aspekton kaj sentas sin tiel bone, kiel li jam
de jaroj sin ne sentis.
Ce la dua malsanulo, akirinta sifilison
antau 23 jaroj kaj nur unufoje kuracifa per
hidr argo, subite antau kvar · jaroj naskig is
grava faringa afekcio, kiu resanigis per jodkalio, post kvarono da jaro gumoj, rapide
disfalantaj, sur la hauto de la kapo kaj ankaii aliloke sur la hauto de la ekstremitato j.
Samtempe ekestis afekcio en la lango , tiamaniere, ke la lango di~igis kaj malmo ligis
kaj aperis sur gia s~praj o profundaj ragadoj,
sur la flankoj ulcerajoj. Per hidrargo kaj per
jodo êi tiuj simptomoj malrapide forig is escepte la sangojn sur la lango, sed ili poste
jam post mallongaj interspacoj recidivis en
la plej diversaj haütlokoj r.n formo de gumaj afekcioj, rapide disfalantaj.
Meze de septembro de êi tiu jaro ape Lis denove. nodo, rapide__disfalanta , sur la
kolo, fine de septembro svelaio dolora de
la maldekstra manartiko , kiu genis la dormon de la paciento. Mi trovis la dekduan
de oktobro gumon, grandan êirkaue kiel
unukrona monero, disfalintan, malpurege
kovritan kun forte renversitaj randoj sur la
dekstra flanko de la kolo, plue sur la eten da flanko de la humero malgrandan, êirkaue
pizogra ndan infiltraion , kiu travidigis su r
la supro puson. La tango estis dikiginta,
trasulkig ita per ragad oj profundaj, mult loke
senig ita de la pl~j supra epitelio, kun malprofunda ulcerajo sur la dekstra flanko. La
maldekstra manartiko estis svelinta, gia aktiva kaj pasiva movebleco malpligrandigita;
la distalaj epifizaj finigoj de la radiuso kaj
ulno tre premdo loraj. La nokton, sekvintan la injekton , la paciento pasigis tute se ndorme, sed ne sekve de la doloroj en la
loko de la injekto, sed pro fortegaj doloroj
en la maldekstra mitnartiko , ki_µ ankau plisve lis en la sekv inta tago. Ci tiun tagon
vespere la doloroj entute êesis tiel, ke la
paciento en la sekv inta nokto bone dormis,
kio antaue jam dum dekkvar tagoj estis
neebla. De êi tiu tempo la doloroj en la
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artiko kaj en la osto j ple ne malaperis kaj
unu semajnon post la injekto gi estis ankaü
tute movebla kaj la epifizoj ne plu doloraj
eê sub la plej forta premo. La gumo sur
la kolo, kiu fortege sekreci i~ en la tago post
la injekto, rapide purigis, post kvar tagoj
gi estis evidente pli malgranda kaj post
dekkvar tagoj gi estis resanigii:ita krom
malgranda krusto en la mezo. Citiutempe
la malgranda nodo sur la dekstra hum ero
jam ne ekzistis , postlasinte bruna n makulon. La lango farigis evidente pli malgranda
kaj pli mola, giaj ragadoj fermig is kaj est is
pli malprofundaj ; gi vidigis norma lan epitelion, nur sur la dekstra flanko ankor au
restis malgranda substancmanko , kiu resanigis post pluaj 14 tag oj.
La tria kazo certe estas konata al kelke
da êeestantoj : gi estas tiu kazo, kiun s-r o
kolego Hir s ch demonstris pro periostito
gumoza de la orbita. La paciento, kies sifiliso jam dauras 4 jarojn, malgrau forta j
hidrargaj kaj jodaj kuracad oj, vid igas de
êirkaüe 1½ jaroj dikig ojn de la osto j sur
la kranio, plu e dikig ojn sur la malsupra
parieto de la orbito, kiuj unuflanke atingis
la fundon de la orbita , a liaflanke la orb itan rand.on. La mal supra orbita rando mem
estas malglata, kvazau ekmordetita. De marto êitiujar a la pac iento suferas pro periostito,
komence tre d olora, sur la tubero frunta,
kiu sekvigis sve laJon ostmalmolan , 5 cm.
diamet re granda n, kiu superis la nivelon en
la.:.mezo. je..unu cm. Krom tio ekzistis sve lajo tre dolo ra sur la ulna flank o de la
maldekstra antaubrako, preci ze supre de la
manartiko. Sur la dekstra humero , kie transiras la meza triono en la supran trionon,
sin prezentas ostdikig9, premdolora de êirkaue unu semaj no. Ci tiu estigis supre de
tiu loko, kie la paciento akiris antau du jaroj frakturon, kiu tiam resanigis sen malordo j. Tiam laudir e ekzistis tie sifilisa osta
afekc io, kiu komencis resanigi per hidra rgo
kaj jodo, kiam la frak turo okazis. La rentgenbi ldo tre bele montras la sangojn de la
osto j. De 3 semajnoj la paciento preskau
seninte rrompe suferas pro fortegaj kapdolo•
roj en la tempioj, pro kiuj li ankau sufer is
jam antaüe longt empe kaj kiuj sendorm igas lin kaj maltrankviligas tiom pli, ke ili
ape ris jus post bankuracado en Hall. La
paciento diris, ke li iras la tutan tagon kva zau ebria. Nur piramid ono malpligrandigis
la dolorojn tiagrade , ke li povis dormi almenau kelke da horoj. Krom tio la_paciento
montras sangon de la okula postajo. Lau dire li suferas de kelkaj jaroj je renmal sano, kiu ekzistis jam antau la sifilisa infekto . Antau 3 ~ da jaro lia urino enhav is
A
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9°/o0 da albumino , tiam ankau la vizago kaj vis diabeton, pri kiu mi ne povis certe konla piedoj estis sve lintaj . En la sedimento
stati, kioman tempon gi dauris kaj êu gi estis
tiam estis granulozaj kaj hialinaj cilindroj, sekvo de la s ifiliso. Post injek to kuraca do
ankau eritr ocitoj. Post hidrarga kuraca do per hidrargo , kiu ne grave influis la tiamajn dolorajn ostprocesojn, gi, kvankam
la albumina kvanto malpliigis gis '/ 3 °;00 .
En la tago antau la injekto la paciento
por mallonga tempo malaperiute, tamen pohavis 1¼°looda albumino en la urino , mult- ste revenis. La pacientino eligas dum la
nombrajn cilindrojn en la sedimento . Mi delastaj jaroj meze por tago 4-5 1. da urino
cidis la injekt on, êar la antafiaj hid rargaj
kun 5°/ 0 da sukero.
kuracadoj bone influis la eligon de albuEn septembro 1910 mi trovis tre dolomino kaj krom tio êar la furiozig aj kapd o- ran periosti to n sur la dekstra tubero frunta,
loroj same ankau la ostaj procesoj per la sur la sternuma finigo de la maldekstra klavikulo, sur la maldekstra tibio, kie transiras
lasta kuracado estis influitaj nur . malmulte.
la meza tr iono en la malsupran trionon; la
La injekto okazis la 19. de septembro
(0,5). En la sekvinta tago la kapdoloroj, gis tuberoj parieta laj, la jugostoj , la nazradiko ,
nun kontinuaj, êesis tiagr ade , ke la pacient o la ripoj estis tre doloraj je frapado. La
povis dormi sen piramidono.
La duan ta- pacientino suferas de 20 jaroj pro la tre
gon iii tut e forestis kaj gis nun ne revenis . fortaj kapdo loroj, kiuj turmentas sin tage
La paciento, kiel li diris, ne dormis tiel bone kaj nokte, !au sia diro ne Jasas sin rek onsjam de multaj semajnoj. La ostaj procesoj
ciigi kaj kiuj farigas vehe menta j precipe
de la tubera frunta kaj de la ulno 24 ho- tiam, kiam la pacientino metas la premdorojn post la injekto estis evidente plisvelinloran kranion sur la kapkusenon. Sekve de
tio si estas pres kau sendorma. Plue ekzistas
taj, pli doloraj senp ere kaj sub premo. Post
du tagoj ili estis kvaz au kunpremitaj kaj ankau doloroj , similaj al ishiaso, en la malpost pluaj 24 horoj, t. e. jam p ost tri tagoj, dekst ra fernuro. Plue nazofaringito atrofiili vidigis evid entan plirnalgrandigon . Nau iganta kun altgrada sentemeco de la muktagojn post la injekto la malsano de la lm- membrano aligis.
mero nur malmulte estis elmontrebla per la
En la tago antau la injekto la kvanto
rentgenbildo kaj la duan de no vembro mon- da urino est is 3,500 cm 3 kun 4°/o da sutrigis norm alaj rilatoj. La proceso de la kero = 140 gm. por tag o.
La pacientino ricev is la 24-an de _sepmaldekstra ulno, kiu sekv igis tie altgradan
detruon de la distala finigo, est is sen sango. tern bro 0,45 ,,606" . La 25-an la kapdoloroj
tre malpligrandigis, la ostoj estis malpli doEstis d o kau zita la videbla svelajo plejgrandpart e de la malsan o de la molaj partoj . La loraj je fra nado . La 26-an de septembro la
malmola tumoro sur la frunto tiutempe fa- kapdo loroj, preskau senêese ekzistintaj de
rig :s ne nur pli plata, sed an kau pli mal- 20 jaroj, entute malape ris, la perios titoj estis
apenau konstat eblaj plu , la ostdo loroj je
larg a kaj trans forg migis en ostan kriston,
malmolan , sendoloran, dikan êirk aue kiel frapado ne plu ekzistis. La pacien tino, kiel
gra nda fingro. En la dauro de la sekv intaj si diras, far igis tute alia homo, si povas
semajnoj ankau êi tiuj sango j de la ostoj evi- sent ime meti sïan kapon sur la kusenon kaj
dente malpli gr andigis kaj ankau la malmolaj s ia donno estas ge nata nur per la ekscitanta
tumoroj sur la malsupro de la orb ita vid e- imago , ke la dolor oj povus reveni ; sed tio
hie platigis. La kvanto da albumino, kiu es- gis nun ne okaz is.
tis, kiel supre citite, 1¼¼o, de tago al tago
Same, kiel êe la kazo, jam priskrib ita,
iom post iom malpligrand igis, nome tiel, ke kun ekstragenitala primar,a afekcio kaj diapost unu semajno restis nur ¼ gis 1/a da beto, ankau êi tie la eligado de la sukero
albumino kun malmulti}j granulozaj cilin- . es tis influata. Antau la injekt o la 24-an de
septembro si eligis 3,500 cm 3 da urino kun
droj en la sedimento . Ci tiu malpligrandigo
restis sama de tiu tempo kaj egaligas al la 4 ¼ da sukero = 140 gm., la 25-an 2,300
malpligrandigo post h idrar gaj kuracadoj.
cm 3 kun 3¾ da sukero = 84 gm da sukero,
La kvara kazo de terciaria sifiliso pr e- la 26/IX. 1,600 cm 3 kun 4 ¾ da sukero =
zentis grandan inter eson unuflank e pro la 64 gm., la 27 /IX. 1,600 cm 3 kun 5 ¼°lo da
longa dauro de la mal sa no (24 jaroi) kun su k ero = 88 gm. , la 28/lX. 2,000 cm 3 kun
pr es kau senintermankaj simptomoj, nur mal- 4°/o da ·sukero = 80 gm., la 8/X. 1,850 cm 3
multe influitaj de hidr argo kaj jodo, aliflan - kun 6°/ 0 da sukero = 111 gm., la 20/X.
ke pro la diabeta komplikajo. Doloraj perio2,250 cm 3 kun 5°/o da sukero = 112·5 gm.
t.
e. ankau nun malplimulte da sukero kaj
stitoj de la plej diversaj os toj, ankau ostaj
procesoj en la nazo kun formigo de sekveda urino, ol antau la injekto. De tiu tempo
stroj ekz ist is. Kiam la pacie ntino en la jaro la pacientin o bonfartas sen malordo j kaj
ankaû la eligado de la sukero restis limi1907 konsultis min la unu an fojon, mi troA
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gita malgraü la sama nutr admamero. Nur
en la lastaj tagoj gi reatingis la _antaùan
kvanton pcr tromulte da sukern:majoj.
Ke ,,ôün·· la terciariajn ukerecajn ostprocesujn k\'anka m bone influas, tamen
sola ne povas resanigi, nome tiam. se trovigas ostsekvestroj, kiuj estas kunig itaj kun
ostoj, ankoraü malsanaj kaj malhelpas dcfinitivan resanigon, tion pruvas la jena kazo:
Kuracisto inf ektis sin antaü 30 j aroj
ekstergenital e dum plenumado de sia profesio; êi tion sekvis grava sifiliso, kiu prezentis sin en formo de gumaj procesoj de
la haùto kaj precipe de la q,stoj. La lastaj
sekvigis sur la plataj kraniostuj retirigintajn
cikatrojn inter la tuberoj , ankilozon rektangulan de la dekstra kubuta artiko, selhrman nazon pro malsanigo de la naza ,staro
kun formigo de sekvestroj; samtempe naskigis maldekstra nekompleta paralizo de la
okulomotorio.
Kiam la paciento fine de septembro
konsultis min, mi trov is krom la malnovaj
ostprocesoj sur la kranio kaj la ankilozo,
jam citita, de la dekstra kubuta artiko, kiu
forigis per tio rektangule fiksita, super la
dekstra tubero frunta ostgumon disfalintan.
grandan kiel duono de juglando. La tre diki ginta ostrando de la gumo, krute superstarante, limigis ulceron, grandan êir kaüe
kiel dudekhelera monero. malpurege kovritan, forte sekreciantan. sur kies fundo tusis
la sondilo malglatan oston. Post kiam oni
forigis la puson, inter la malfirmaj granulacioj farigis videbla la pinto de nigra osta
sekvestro. Nur mallong a peceto de la sondilo penetris êie sub la ostan dikigintan randon. La rentgenbildo montris êirkaû la ulcero tre disvastigitajn ostsangojn, kiuj distingigis sur la plataJo kief malhelaj ombroj; la frunt a kavo estis normala. lnjekto
la 27-an de septembro (0·6). Du tagojn
post la injekto ankau êi tie farigis loka reago, manifestanta sin per forta sekreciado
kaj svelado, kiu lasta sekvigis edemon de
la dekstraj palpebroj. Kvin tagojn post la
injekto la ulcero estis pura, sekrecio malmulta, la granu lacioj maldikaj, la rando
epitelii ganta. La sekvestro post unu semajno
estis êirkaùita êiuflanke de epitelio kaj pli
klare estis videbla. Post pluaj du semajnoj
la nodo subite plisvelis kun fortaj doloroj,
kun granda sekrecia ..o el la trueto. Ree farigis edemo de la palpebroj, sed ekzistis
neniu febro. La esplorado per la sondilo
evidentigis , ke oni povis enpenetri malsupren en la direkto al la okulbrovoj sub la
randon de la gumo êirkaûe unu cm._kaj ke
oni povis êie tusi la malglatan supraj on de
la sekvestro, kiu !au êi tiu esplorado certe

havis triangula n formon kun b:.zo. staranta
ma supren. La rentgena t!Splor.,do, denove
farita, konfirmis tion êi kaj muntris, ke
,,606~ ' Chigis evidel't: n dema -kigon de la
sekn:str .
L.r ne estis espl·reole, ~e êi ti u sck\ est• senpere fori gus _kaj aliflanke êar pro
la ma.t,ikeco de la restajo, de la fruntos to
estb ti'ninde, ke la pusproceso pov us trans1g1 al la meningoj, mi ur~e konsilis al la
paciento la foroperacion de la sekvestro. Ôi
okazis la 29-an de septembro
Fakte nu.1 montrigis Lü la rentgena
bildo, ~e responde al la mzlhela loku sur
la platajo la lameno ekstt.•a en spaco, granda
kiel dt.uno da manplato. e::-tis detruita kaj
anstataùigita per granulac _i. La lastaj estis
forskrapitaj kaj nun resp •nde al la hela
loko de la rentgena bild montrigis trian bula defzkto, traigita de m:il~randaj absces ,j. éirkauita de reaktiva osta rempara, kiu
es is forêizita. Per tio la nigra sekvestro
,·idebligis klare limi gita. ~ur post gia rompige en la mezo gi estis eltirebla . Parte gi
firme estis kunkres kinta kun la duramatro
kaj malfacil e estis forigebla. En la plej malsupra parto la duramatr• _estis dikiginta;
sajne êi tie farigis no,·a ·rajo; en la supra
parto gi pulsis .. La pac em post la operacio bone fartas.
Plua kazo koncemas sifilison êe juna
viro, kiu komencigis t:n la jaro 1904 kaj
de la komenco havis ~albc,nan prognozon.
êar la sekundariaj simpmmoj s1r la hauto
kaj sur la mukmembranoj 1 1eris ~ .b la
bildo de sifili so framb otonna. La
Jnozon de antaue malbonan konfir mis la plua
trakurado.
En Ja tria jaro p St la ;nte kto farigis
periostito de la deksrra pr• ces, · nazala de
la makzelo supra. e.~ la sek•. nt:.\j du j aroj
aperis malica sifiliso de la nazo, kiu senhalte progres is malgrau forta kuraca do per
hidrargo kaj jod o, malgrau kurac adoj !au
Zittmann kaj kiu sekvigis tre ab omenan
ozenon kaj postulis mulrfojan eltira don de
sekvestroj. En la pasinra jaro ekaperis gumo de la mola palato supre de la bazo de
la uvulo. kiu resanigi, kun perfora trueto,
granrta kiel lento. Kid mi ~neze de 0ktobro
de êi tiu jaro tro\"is. restis de la septum o
de la nazo nur krist sur la fundo de la
nazo kaj restajo de la lameno perpendikla
de la osto etmoidala sur la tegmento de la
nazo, krom tio ekzistis parta defekto de la
maldekstra, malsupra konho.
La mukmembrano êie estis glata, pala,
kelkloke iomete atrofia, nenie ulceriginta. En
la fendoj de la maldekstra flanka parieto de
la nazo, sur kiu trovigas nigra osta sekves-
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tro, estas iom da fluida puseca sekreciaîo;
malbonodoro.
Post la injekto la 15-an de oktobro
malpligr:_andigis la sekreciado kaj malbonodoro. Car la proceso en la nazo mem estis
finita krom la citita sekvestrado, mi ne atendis rektan tujan sangon. Espereble ,,606;'
sekvigos rapidan c eligigon de la sekvestro
kaj per tio ankaù finon de la proceso, multajn jarojn dauranta.
Pro heredita sifiliso estis kuracitaj du
knabinoj.
En la unu kazo , dekdujara infanin o, trovigis periostito dolora sur la proceso nazala de la dekstra supra makzelo ;
la dekstra nazkanalo estis plenstopita per
krustoj . La uvulo, êe la bazo dika preskau
kiel dika fingro kaj tre plilongigita, tusas la
fundon de la lango. AAmbai:iflanke êe la bazo trovigi s ulcer.ftjOj mall<!rga:, same sur
la posta surfaco. Gia suprajo estis neregule
su~kigita kaj havanta tuberetojn. La· patata arkajo aliformigita pro cikatroj, la arko plimallongigita gis tendeno. Rinoskopio posta
nefarebla. Pirquet kaj Moro negativaj, Wassermann tre pozitiva.
La 10-an de septembro la infano, tre
malgra siginta, ricevis 0,15 gm, êa r mi ne
riskis doni al gi pli multe; post tio malgranda plialtigo de temperaturo. Jam en la
plej proksima tago la knabino mem diris,
k e la dekstra nazokanalo estas pli libera
kaj la duan tagon si povis sengene bruspiri tra gi. Post kvin tagoj la periostjto de
la supra makzelo malaperis, la ulcerajoj sur
la bazo de la uvu lo resanigis.
La uvul o
mem en la dauro de la plej proksimaj semajnoj vidigi s plimallargigon, precipe en la
malsupra parto, tiamaniei:e, ke formigis retirigoj , kiuj faris entranêajojn en la randon .
Sed êar la plimalgrandigo de la uvulo entute ne estis grava, mi post unu monato
donis al la pacientino 0,3 (10-an de oktobro), êar 1·1 infano nekredeble refresigis,
grasigis kaj rugigis. Malgrau tio la proceso
de la uvulo grave ne sangigis plu.
La dua kazo koncernis knabinon dekkvarjaran, enlogantinon de êi tiea blindulejo.
Trqyigis ambauflanka pasinta keratito parenhimoza, kiu sekvigis centrajn cikatrojn
de la korneo, krom tio ekzistis malgranda
a ltigo de la presio kun iom da buftalmo,
ambauflanka pasinta Îloriojdito kun sekvinta
atrofio de la nervo optika, nur malmulte
da vidpovo. Huthinson'aj dentoj. Je la maldekstra orelo la infano estis entute surda,
dekstraflanke de duono da jaro farigis, samtempe kun frapanta plimallongigo de la osta
kondukado, malsano de la interna orelo,
sekviganta rapidan malpligrandigon de la
audpovo. Wassermann tre pozitiva.
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La injekto de 0,3 la 22-an de oktobro
gis nun bedai:irinde ne sukcesis, tiel, ke
timinde, ke la tute blinda infano an1 estas
kau farigos tute surda.
Bedaürinde same sensukcesa estis la
1
gisnuna kuracado de la kazoj de parasifiliso, kiujn, mi malkase konfesas tion, mi
jam de antaue kuracadis sen iaj esperoj
malgrau kelkaj kontrai:iaj sciigoj en la literaturo , des pli ke gi koncernis afekci ojn,
parte de longte mpe ekzistintajn, parte tre
progresintajn.
En unu kazo de tabeso, êe kiu la infekto okazis antau dekkvar jaroj, duoblaj
bildoj aperis antai:i kvar jaroj, ambauflanka
malsano c=e la vidnervoj antau du jaroj, la
mijela malsano restis ne influita.
Pri la rimarkindaj sangoj de la nefunkciado de la vido post la injekto rap ortas
kolego docento Hir s ch, same ankau pri la
malmulta influo êe unu kazo de maldekstraflanka rdlektora rigideco de la pupiloj, kiu,
konstatita èe sifiliso 11 jara antau ses jaroj,
de tiu tempo ofte estis kuracata sensukcese
per h_idra rgo kaj jodo.
Ce du kazoj de paralizo progresiva,
kiu jam estis tre progresinta, la injekto ~is
nun restis sensukcesa.
Sed mi ne volas kasi antau Vi, ke same malprosperis al mi la kuracado en po
unu kazo de unua papuloza ekzantemo, de
fresa rozeolo kaj de sifiliso gumoza de la
nazo.
En la kazo de tre dissemitaj fresaj rozeoloj kun malgrandaj malsekigaj papuloj
de la genitaloj, kiu koncernis knabinon,
samtempe suferantan pro tuberkulozo de la
pulmoj, la malsukceso de la rimedo certe
ne est is kai:izita, kiel kelkaj konjektas, per
la tro malgranda dozo, êar la pacientino
ricevis 0,6, t. e. je triono pli, o l rekomendas Ehrlich, kiel virinan dozon. La kazo
estis komplikita per angino folikulara, subite naskiginta sa mtemp e kun alta febro. Oum
la plialtigo de temperaturo la rozeoloj ricevis kurioze bluan kolo ron, tiel ke ili memorigis pri la aspekto de ,,taches bleues".
La kvaran tagon eta reago Herxheimera.
La sesan tagon la papuloj sur genita laj rcsanigi-. sed la ekzantemo en plena intenseco
dauris kaj res tis sensange eê 14 tagojn post
la injekto , tiel ke mi ekprenis kuracadon
per hidrargo.
La ekzantemo papuloza post naù tagoj
ne estis influita, papuloj sur la genitaloj
rcsanigis po.?t kvin tagoj. Ankai:i êi tie ekzi~tis infiltrajo de la pulmopintoj.
En la kazo de sifiliso de la nazo kun
trc pozitiva. Wassermann, êe kiu ankai:i ekzist)s perforajo de la septumo kaj kiu vidigis
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du disfalintajn miliarajn gumojn sur la ha(1to
de la nazo, unu ma ldekstre sur la do rso
kaj la dua sur la pinto de ia nazo, la kuracado same ne sukcesis. La paciento malforta, tre malgrasiginta kaj suferanta pro
pulma tuberku lozo, maldekstraflanka disvas tigita , ricevis 0,45 . Neniu reag o sekvis . Komence sajnis plimalgrandigi la ulceroj sub
la krustoj, kovrantaj ilin, sed poste ven is
halto, kaj sep semajnojn post la injekto la
supra, pli malgranda ulcero res anigis, la ulcero sur la nazpinto pligrandi gis. Sect la
paciento tre refresigis kaj sentas sin bone.
Eble tuberkulozo,
akompananta
sifilison,
kauzas la neefikadon de ,,606".
La kelkajn fojojn citita, fortiga efiko de
,,?06" estis observeb l_a êe êiuj kazoj, ricevmtaj la injekton. Gi estis videbla per la
pli bona aspekto de la paci entoj kaj per la
plipezigo.
En la gisnunaj publikig ajoj pri la efiko
de ,,606" ankau la influo sur la Wassermanna reago ludas komprenebl e gravan rolon, kvankam mi devas konfesi, ke !au mia
opi nio la graveco de la Wassermanna reago
tiurilaJe estas trotaksata.
. Ce êiuj kazoj, krom du, la provo estis
fanta antau la injekto kaj estis ripetita kvar
g:s kvin semajnojn post la injekto, gis kiam
mi povis ree vidi la kazojn. Vi êiuj mem
ja scias , kiel malfaci le estas, ree venigi la
pacientojn, kiuj sin fartas bone kaj opi nias
sin tute sanaj, por esplori ilian sangon .
La Wassermanna reago estis pli malpli
pozitiva êe êiuj esploritaj, esceptinte unu kaz?n de siflliso gumoza (la virin o kun grava
d~abeto). Car post la injekto la tempo, post
k!U mezlonge oni povas atendi sangon de
la reago, ne jam pasis êe 11 plejmulto d1
miaj pacientoj, mi povas raporti nur pri
dekkvar kazoj .
. Pri la sangoj de la Wassermanna reago
la Jena tabe lo prezentas klarigon:
-o
"'

Wassermanna
reago
-0
anlau
P~st la
m1ekto
1 ne esprima ria afek cio . 121/J)( 0·45 'plorita 28 X neg.

DIAGNOZO

"'-

-0~
0-~
bDC

~--

.

0

1

N
0

12/1)( 0·6

+-+

13 XI neg.

primaria afekcio
êe la malsupra
lipo .

15/ X 0·6

++

20. XI neg.

plakoj sur la ton siloj.

13/ 1)( 0·5

++

20/X

rozeolo, psoriazo
de manplato kaj
plandoj

3/X 0·5 + ++

Il

1

++

8,XI neg.

r~i
11
~"'0

DIAGNOZO

bD i::

.5·-

1~
-0

plakojsurlal ango 20/1)( 0·5

Wassermanna
reago
antau 1 post la
injekto

++

sifiliso gumoza de
la nazo
26. ))( 0·4 +++
sifiliso de la ostoj
....
sifiliso gumoza de
la testik oj

10/Xl + +
1, Xl +++

li

19 IX 0·5 +++

+

13 J)! 0·5

osta sifiliso de la
nazo
15 X 0·6

++

2, x 11+++
17/ X neg.
17/Xl + t+

hautgumoj, gumeca malsano de la
la11go kaj de la
artikoj .
12 x i 0·6 +++

12·x1 +++

g:imo de la osto
frunta
27 IX! 0·5 +++

!/XI +++

~ 0·5 +

tabeso

26

reflektoria rigideco de la pupiloj

14 X

0)

+

28/X neg.
16, X neg .

El êi tiu tabelo prezentas sin la interesa fakto, ke êe la ambau kazoj de p rimaria
afekcio de genitaloj la Wasse rm anna reago
farigis n egativa post ,,606", êe la malsa nu lo, kiu krom primaria afekcio kaj sek undaria s ifiliso havis ankau diabeton, sa me
ank au êe la malmult e pozitiva j kazo j ( +)
kaj en unu kazo de sekundar ia s ifiliso
(+ + +) gi far igis negati va.
Mi antaue rimarkigis, ke mi, escepte
gene ra le nur malgrand an plialtigon de tem pera tu ro kaj doloro jn, cetere daurantajn nur
malofte p li longe, ol unu semajno n post la
injekto samtempe kun formigo de infiltrajoj
en la loko de la injekt o, longtempe restan - •
taj, vidis neniajn malbonajn sekvoj n krom
unu kazo, sed wi kiu mi. ne povas abso lute cer tigi, êu la ko_mplikajo rekte inter rilatas kun la injekto. Gi aperis êe la pacie nto
kun la granda plak o sur la lango, kiu la
20 -an de septembro ricevis 0,5 kaj kiu to leris gin tie l bonE·ge, ke li volis forlasi la
liton jam la plej prok simam tagon.
La 1-an de oktobro li konsultis min
pro kapdo loroj tre fortaj, antau du tago j
ekape rintaj , kiuj estadis kontinue kaj des
pli timigis lin, ke li antaue neniam sufer is
pro kapdo loroj. Esplorante lin. mi trovis nenion rimarkindan. Lia koncentrita urino enhavis neniaj n ab normajn substancoj n. Piramidono tuj êes igis la dolorojn. La p lej prok siman tagon la paciento sentis sin tute bo ne.
Sed lia urino farigis pli malh~la, ol a ntau
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la lasta tago , tiel ke mi, kvankam la paciento ne prezentis eê la plej malgravajn
simptornojn de iktero, iamen esploris la urinon pri bilirubino. Ci tiun mi ne trovis,
sed anst ataü gi montrigis iometo da albumino. La sekvintan tagon lia domkuracisto
sciigis min, ke la pàciento malsanigis je iktero kaj ke la Gmelin'a provo estas pozitiva. Kiam mi ree vidis la pacienton la piej
proksiman tagon, li vidig is, alie tute bonfartante, evidentan ikteron sen svelo de la
hepato. Neniu galpigmento.
Mi sendis la
pacient on al kolego, por esplorigi la urinon
pri arseno kaj aliaj abnormaj substancoj .
Arseno n-e estis konstatebla, sed t(ovigi s
granda kvanto da urobilino, neniu galajo. De
tiu tempo la paciento dum dekkvartaga observado, dum kiu ankaü aperis malgra21da
svelo de la hepato, neniam eligis galajon,
sed êiam multon da urobilino. Post dekkvar tagoj iktero kaj urobilinurio iom post
iom êesis.
Mi antaue diris, ke la interrilato de êi
tiu iktero kun la injekto ,,606" ne sajnis
al mi tute senduba , êar la eligado de arseno
jam estis fini ta. Lau la observadoj de KI au sn e r kaj Bardachzi,
kiuj povis kons tati post
la injektoj ,,606" êiam pasantan urobilinurion, sajnas al mi la interrilato tre ver~ajna.
Elble la injekto en nia kazo sekvigis gravajn kaj longdaürajn sangojn en la sango,
kiuj en la kazoj de Klausner
kaj Bard ac h z i estis nur malmultaj kaj sekvigi s
urobilinurion , rapide êesantan.
Malordojn de urinado kaj defekado mi
neniam observis. Male unu kazo post la
injekto havis poliurion , ldo estas kontraua
al la gisnunaj spertoj, Jau kiuj la urinaqo
post la injekto kutime estas malmulta. Ce
la ambau kazoj de diabeto kun sifiliso la
malpligrandigo d e la poliurio, sekvanta la
injekton , eble , povas esti klarigata per
la dirita spertajo, sed la lasta ne evidenti gas la malpligrandigon de la taga eligado
de sukero. Cu êi tie la preparato influas la
glikozurion, mi ne riskas decidi des malpli,
ke mi pro flankaj kauzoj ne povis fari bilancajn provojn kaj samtempe, mezuradi la donitajn kvantojn , da fluidajoj. Sed êiuokaze
êi tiu observajo estas tiel frapanta, ke gi
indas esti daurigata , precipe tial, êar la
glikozurio kaj poliurio estis influita dum
kelkaj semajnoj.
La postefiko de ,,606" ankaü trans la
tempon, dum kiu oni kutime atendas eligon
de arseno, es!as tre rimarkinda tn kelkaf
miaj kazoj (orhito, plakoj de la lango, sifiJiso de la ostoj). Kiel sajnas, oni ne povas
respondi la demandon, êu la efiko de ,,606"
estas kauzita nur de la arsenkomponento kaj
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êu sole la spirohetoj estas influataj . En la
las ta tempo la opinioj plimultigas, k iuj krom
la neneebla efiko spirilotropia de la preparato volas akcenti ankau gian organotropion.
Mi volas ankoraü mallonge tusi unu aferon, t. e. la tiel 11omatajn kontrauindikojn
por la preparato . Car okaze de nefrito, tuberkulozo, plue de malfortaj individuoj la
preparato estis bone tolerata eê en grandaj
dozo!, êar malsanoj de la vidnervo estis influitaj ne nur ne malbone, sed eê bone, êar
ankau okaze de diabeto neniuj malutilaj
flaTikaj au postaj efikoj estis konstateblaj,
mi povas akcepti kiel kontrauindikojn nur
kormalsanojn
nekompensitajn kaj gra vajn
sango jn de la angioj.
Pri la demanda nun, êu Jau miaj spertoj la cela ta tiel no mata ,,sterilisatio magna"
estis atingata en miaj kazoj, mi devas provizore lasi sen respondo tiun êi demandon
koncerne, la primariajn afekciojn. Sed Jau
la sciigajoj de la autoroj, kiuj disponas pri
pli long a tempo de observado, êi tio sajnas al mi neversajn a. Tamen la influo je
ulcerecaj primariaj afekcioj, el kiuj la spiroÎletoj rapide malaperis kaj kiuj post malmultaj tagoj resanigis , estas tI e frapanta;
eê miregiga gi estis en la kazo de ekstergenitala sklerozo.
Kio okazos en êi tiuj kazoj rilate al la
simptomoj sekundariaj atendotaj, mi kompreneble ne povas antaudiri, sed êar la celo
de la ,,sterilisatio magna " !au la diroj de
la autoroj ne estis atingita kaj ne estas
atingebla, mi ne povas liberigi min de la
penso, ke per êi tiu preventiva kuracado
la sekundariaj simptomoj de sifiliso estas
nur plimalfruigataj kaj ke ni simile al tio,
k ron mi kelkfoje vidis êe preventiva Hgkuracado,A devas timi des pli gravajn simptomojn. Cu poste êi tiuj konvene reagos je
denova kuracado per ,,606" aü êu tiam plilauce le hidrarga kuracado ree anstatauos
,,606", êio êi estas demandoj, kiujn respondos la estonta tempo.
Koncerne la kaz ojn de sekundaria sifiliso , ,,606" certe pli bone efikis, ol hidrargo,
êar gi pli rapide malaperigis la simptomojn
1 kaj êar
la kuracatoj preferis la dolorojn ,
sekvantajn ~a injekton, ol preni sur sin la
maloportunajojn de enfrotado per hidrargo
aü suferi la dolorojn post hidrargaj injektoj , kvankanj pli malgrandajn, sed necese
pli oftajn. Cu daura sukceso estis atingita,
tion êi evidentigos p luaj observadoj .
Sed imponanta kaj neforgese bla al mi
estos la efiko de la preparato êe la simptomoj de la terciaria sifiliso, prec ipe êe la
ostaj procesoj kaj la fortegaj dol oroj, ilin
akompanantaj.
La influo de la preparato
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sur la lastajn simptomojn estu taksata kiel
profito terapeutika des pli granda, ke plej
grandparte gi koncernis malfeliêulojn, kiuj
dum jaroj kaj jardekoj suferis la plej grandajn turmentegojn kaj per ,,606" kvazai:i
per unu fojo estis liberigitaj de kadukeco,
kiun nepre ne influis hidrargo kaj jodo. Kaj
se ,,606" havus nenian alian efikon, ol êi
tiun, ni klinante nin antau la celplena laboro de Ehrlich, devas danke akcept i la
novan preparaton kiel karan donacon, kiun
li donis al ni, kuracistoj kaj al la homaro.
,,606" forigas en plejmulto da kafoj,
kelkfoje nekredeble rapide, la simptomojn

de sifiliso, tiel ke ni ankai:i tion devas rigardi kiel granctan bonan econ, eê se gi ne
influas la trakurad on de sifiliso. Hidrargon
kaj jodon, tiujn tra jarcentoj elprovitajn batalilojn kontraû sifiliso, gi certe ne entute
forpusos el nia sanigilaro; sed gi apude
starigos en plejmulto da kazoj, en kelkaj
.kazoj gi multe superos ilian efikon. Kaj
kvankam la celo, iwagta de Ehrlich : ekstermi sifilison, per gi eble ne estos atingita,
li tamen certe pliproksimigis nin al êi tiu
celo. Ni volas esperi, ke prosperos al la
genio de Ehrlich plenumi la taskon, kiun li
prenis kiel vivcelon.
1

l
l

Internacia enketo pri mortpuno.
(Fino).
Ameriko.
48.
(Originalo esperanta).

Kun granda intereso, ofte kun dubema
kapskuado mi legis la klarigojn, certigadojn,
supozojn, konsilojn, kiujn prezentis la diversa j kuracistoj pri forigo, retenado. utileco au malutileco de mortpuno. Mi ne
pensas, ke mia opinio havus ian influon,
sed fari kelkajn rimarkojn mi sentas bezonon.
Mortpuno ne havas ian rilaton al la
scienco medicina; gi ekskluzive estas afero
de just eco kaj oni ne povas rigardi gin de
medicina vidpunkto. Nuntempe mortpuno
estas ja nur destinata al kelkaj malmultaj
krimoj plej gravaj kaj en tiuj kazoj la jugo
estas rajta kaj justa Jau la !ego Dia kaj
homa.
Tute alie la afero staras, se estas necese decidi pri respondebleco de la krimulo por lia ago. Tie êi la kuracisto kelkfoje povas esti devigita efektivigi sian profesion, sed ne rilate al mortpuno, sed pri
l.fl intelekta au spirita stato de krimulo.
Ciu homo, spirite sana, de la tempo, kiam
li farigis kapabla diferencigi inter bono kaj
malbono, havas kaj devas havi liberan volon fari ai:i ne fari la bonon au la malbonon; kaj li posedas tian liberan volon tiel
longe, kiel li restas spirite sana. Kiu neas
liberan volon, sin mem kontrai:idiras. Pro
tio êiu malbonfaranto, spirite sana, por
siaj agoj malbonaj, principe pripensitaj,
estas pli aù malpli respondebla kaj la lego
en êiu civilizita lando tian doktrinon akceptas kaj aprobas ,

Nun la demanda estas malfermata: _êu
êe la krimulo en la momento de la punmda ag9 ekzistis imputebleco au ne?
Cu do la kuracisto pavas kun iu cer1 teco respondi
tiun êi demandon? Mi gin
ne pensas. Ankau tie êi la !ego aü la jugisto devas decidi. En dubaj kazoj la kulpulo estas transdonata por observado al
1 ekspertizistoj,
por kc ili esploru kaj determinu lian spiritan farton kaj tia provo denove ne rilatas al la puno . Kiom da krimuloj jam penis simuli frenezecon, sed ili
ne povis longatempe kontinui la trompon.
Lau la rezultato de th observado la juga
procedo estas ree daurigata.
1
La teorio de la fondinto de la skolo
kriminala-antropologia, kiu, starante sur la
fundo de la scienco evolucia ekstrema, klarigas la krimon kiel ,,rezult~ton necesan,
produktatan de la fiziologia-psihologia stran1 geco de la aganto" kaj kiu ekkonas ,,naskigintajn krimulojn" el la strukturo de iliaj kranioj kaj cerboj, denove montrigas malvera en
la kazo de la malbonfama mortigisto kaj elpremisto Karl Koppius, unu el la tre kuri!:.)zaj krimul-tipoj de la plej nova tempo. Ce
la ai:itopsio abso lute ne montrigis sangoj
aü lezioj malsanecaj en liaj diversaj r,rga1 noj, precipe la cerbo estis perfekte sana kaj
normala.
1
Ke ekzekutoj povus havi influon perei1
gan por la moroj, ne estas supozeble, êar
j nuntempe ili ne plu estas publike efektivigataj.
En kelkaj artikoloj sinjoroj kontrauul oj
de mortpuno citis la kvinan Dian ordonon :
,,Ne mortigu !", sed ili ne pripensis, ke la
1 krimulo antai:ie mortigis kaj ke Dio star igis,
1
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alian ordo non: ,,Kiu eltiras glavon, p. reu
per glavo !"
Sperto montras, ke plej mullaj krimuloj nenion timas liom, kiom la morton. Tiel
longe, kiel la morto ne minacas al ili, ili
estas esperplenaj, êar ankaû la kondamnitan al gismorta mallibereco en pundomo
aû eê galero ne forlasas la espero liberigi
pli aü malpli baldaü per maniera lega (pardono) aù perforta.
Ke pundomoj ne estas plibonigejoj, êiutaga sperto montras. Jen unu ekzemp·o.
Dum novembro 1910 okazis en tiu êi
graflando, ke juna sentaügulo, kiu en la ago
da dekses jaroj atakinte virinon, sekse
sin pe1iortinte kaj poste mortiginte, pro konsidero de lia juneco estis kondam nita nur
je dek jaroj de pundo1ro kaj liberigita post
elsufero de tri kvaronoj da puntempo, apenaü reveninte hejmen, kaiize de stclo denove estis enêeligita. Kelkajn tagojn post
eliro el la malliberejo li vengeme mortigis tutan familion, mortpafante la patron,
mortbatante la patrinon kaj du malgrandajn
infanojn kaj fine bruligis la domon, por
kasi sian krimon. Bonsance la brulo estis
rimarkita sufiêe frue, por estingi gin kaj
malkovri la teruran malbonfaron. Se tiu êi
krimulo estus tuj post la unua krimo pendigita. kiel li gin meritis, tiam ne estus okazinta la terura dua krimo. Kaj tiu êi individuo estis edukita en amerika libera lernejo senreligia.
Multe pli grava, ol êio êi, estas la demando: êu estas ebleco fari mortpunon nebezonata.
Multe da sinjoroj dokloroj penis respondi pri tiu êi demanda, sed neniu el ili
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aludis la solan eblecon, en kiu maniera tiu
êi celo estas atingebla. Esprimoj, kiel edukado, civilizacio k. t. p. en generala senco
nenion signifas, êar sperto montras, ke eê
la plej malbonaj krimuloj ofte estis tiel nomataj kleruloj. Kiujn rezultatojn povas atingi
la edukado. kiun oni penas konduki sen
Dio, sen religio? Kun la gento, kiu eble
dum multaj sekvontaj . jaroj l:!Stos edukata
en senreligiaj lernejoj, sekve kun gia ,,edukado kaj klereco", la homaro faros terurkaj Dio allasas tion, mon1 ajn spertojn trante al la blindigitaj homoj, kien ili alvenos sen Li.
La juneca krimularo en Francujo depost enkonduko de la malpia lernejo sen
Dio terure progresas. Oum lasta jaro nur
laù statistiko polica estis 54.700 logejoj elrabitaj kaj la stelistoj laù sciigo de la policprefekto Lepine plej ofte estis junuloj kaj
infanoj.
Ôuste en tio êi estas la sola ebleco
plibonigi homaron. ke gi estu jam de la
frua juneco instruata kredi je Dio kaj vivi
lau Liaj ordonoj. Senreligia lernejo povas
nur eduki homojn. kiuj neniel lernos venki
siajn pasiojn kaj haltigi sian naturan malbonan elementon kaj kiuj laü siaj rilatoj
propraj aü êirkaüantaj okaze farigos krimuloj.
Sendube miaj supre esprimitaj konvinkoj ne akordigos kun la opinioj de multaj
kuracistoj nekatolikaj, sed mi pensas, ke ili
estas logikaj kaj bazitaj sur la spertoj de
longa vivo, êar mi estas 70 jara maljunulo.
Frato Cosmos. O. S. B
1

Conception Abbey, Ameriko.

Pri plilargigode la indikojal artefara abortigo.
Dr. Broni staw Nat~cz-Skalkowski,
ginekologo en Lw6w, vicdirekloro de Polikliuiko,
prezidanto de la Societo esperanta Lwow'a.
Aborto estis konata jam al niaj praavoj,
ankoraü en la plej unua komenco de civilizacio, kiam la vivo tute nature komencis
diferencigi, kiam homoj fondis fiksan hejmon kaj familioj11. El tiuj komencoj farigis
poste en la kuro de tempoj la socio homa,
kiu jam posedis regulojn de kuna _vivado,
donitajn de legdonantoj, leg0jn, kiujn êiuj
devis obei, senkondiêe, êu tiuj legoj estis
tradiciaj, sanktigitaj per kutimo, aù, en postaj tempoj, skribitaj. El ili ni vidas, ke la
legdonanto baldaü turnis sian atcnton al la
naskota ido kaj en plimulto de la civilizi-

1

taj landoj la :ibortigo artcfara estis malper~
mesita kaj punata. Sed en la historia de 1~homa civilizacio ni povas legi, ke ekz1stas
grandaj socioj, en kiuj laü ilia opinio la
aborto ne estas io malinda.
Ni starigu la demandon, êu tia opinio
estas la eksponento. la signo de la nova
aü malnova civilizacio, êu, per aliaj vortoj,
la abortigo artefara, êar nur pri tia temas, estas malpermesata nur en la socioj,
kiuj jam estas tiel malnovaj. ke oni povus
diri, ke en ili jam ekzistas ia marasmo nacia, aù êu male la aborto artefarita trovi-

- 46
- - - -- ----------------

voêo DE KURACISTOJ
- ---~-----

gas ankai:i en la popoloj, pri kiuj oni povus diri, ke ili ne malproksimaj estas de
la tute natura vivmaniero.
En ambai:i kazoj la artefara abortigo
havas alian signifon. Apogante sin sur la
antropolog ia verko dePloss
,,DasWeibin
der Natur und Volkerkunde", oni povas
konstati, ke êe la popoloj, starantaj sur la
plej malalta stupo de kulturo, tio estas êe
Ai:istralianoj kaj êe 1a logantoj de la insuloj de Oceanio, la artefara abortigo estas
plej disvastigita .
Lau Sc h e r z e r Nev-Süd Wales formortas gis lasta homo nur sekve de tro ofta
artefarita aborto.
Oni ne povas diveni, kia estas la kauzo
en diversaj landoj de tiu êi kutimo. Lau
W i I k es sur la insuloj Viti la granda nombro da infanoj estas malhonoriga, tial la
virinoj, kiuj ofte gravedigas, artefare provokas la aborton. La kai:iw de tru vidmaniero
estas al ni nekonata, sed sendube ekzistis
ia kai:izo. Ankai:i êe ni ekzistas moroj sensencaj, sed tiel enradikigintaj, ke oni kontrau ili senrezultate batalas kaj la pravigon
por ili ni ne havas.
Sur la insuloj Ambon, Uliase, Watubela ekzistas la duida sistemo. Sur Borneo
la pli riêaj forsendas siajn edzinojn, se ili
havis du infanojn. Tial por ne perdi sian
situacion kiel edzino, la gravediginta okazigas al si artefaran aborto n. A l I an Webb
el Kalkutta opinias, ke ne nur abortigo, sed
eê mortigado de infanoj post la nasko estas tre kutima en Hindujo. Kvankam la angla registaro la mortigadon de infanoj post
la nasko iom limigis, tamen kontrai:i la artefara abortigo gi estas tute senforta.
Ankai:i en Japanujo la artefarita aborto
estas tre ofta. La Ei:iropano, prenante al si
Japaninon, kiel konkubinon, dungante sin,
postulas, ke si ne gravedigu kaj poste estas jam, sia , afero zorgi pri tio êi.
En Persujo la koitado dum gravedeco
estas malpermesita. Tial la virinoj, kiuj zorgas pri fideleco de siaj viroj, kun helpo de
profesiaj abortigistinoj forigas eventualan
gravedecon. La facileco, kun kiu· en la Oriento oni · povas senigi je la 1iaskota ido,
taras, ke ekzemple en Turkujo la needzecaj infanoj ne ekzistas. Las Cas a S kaj
Petrus
Martyr
opinias, ke la malfacileco de la laboro, kiun la venkaj Hispanoj
al la venkitaj popoloj en Ameriko surmetis,
estis la kaüzo, ke la indigenaj virinoj komencis la artefaritan aborton uzi nur por
tiu celo, por ke iliaj infanoj ne bezonu elporti la premegon de~ la hispana administrado.
En la vico de diversaj motivoj de arte-
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tara aborto laü En g e Iman n oni povas
konstati, ke ekzistas ankaü iu pli profunda
observado de fiziologiaj procedoj. La lndianoj observis, ke iliaj virinoj ne povas naski,
se la ido naskota devenas de iu patro hispana, tial por eviti la dangeron de malfacila akuso, ili uzadis artefaritan aborton.
Ni estas kutimintaj nomi la socion amerîkanan sana , kompare kun la malsana eüropa, spec iale franca. Tamen en St. Louis
kaj New- Orlean ekzistas grandegaj, tute publike anoncataj kaj reklamataj institutoj, kie
oni artefare abortigas. Specialaj abortigistoj
ekzistas ankaü en Parizo, sed iom kase
~aj ilin vizitas specia le la anglaj sinjorinoj.
Ciuj francaj klinikistoj konstatas unuvoêe,
ke la nombro de artefaritaj aborto j êiujarc
pligrandigas. Tiuj êi abortoj, incititaj ekster
klinikoj, farigas poste materialo klinika, êar
la malsanulinoj scias bone, ke en tia ma. sekvojn
niera ili evitos plej sendangere lé:i
de ilia faro. En Neapolo la tieaj institutoj,
kie oni artefare abortigas, havas kiel reklamilon vitritajn srankojn en ekspona fenestro
kaj en ili kiel emblemon oni povas vidi feton, en alkoholo preparitan.
En la tempo de Cezaroj en Romo la
artefara abortigo estis bone konata kaj tre
ofta. La virinoj, kiuj sin oficiale pri tio okupis, estis nomataj ,,sagae"; eble de tio devenas la franca vorto sage-femme.
J u v en a I i s, la roma poeto el tiuj tempoj, diras, ke la virinoj, akusintaj en ora lito,
t. e. êe riêai homoj, ne estas vidataj. Tamen
tio êi ne mirigas lin. La edzoj pli volas tute
ne havi infanojn, ol ne scii certe, êu la naskota ido ne estos nigra, kiel afrikana Etiopo, kaj êu~gi lin poste de la tuta havo ne
senigos. Ciel bela bildeto pri tiutempaj
moroj.
Kiaj do povis kaj povas esti la kai:izoj
de la kondutado en tiu rilato de tutaj socioj en nunaj kaj malnovaj tempoj?
Lau mia opinio oni povas ilin dividi en
du grandajn grupojn: la kaüzon de materiala kaj de morala naturo. Same por la virino, vivanta en natura stato inter .nomadaj
popoloj, kiel por la virino civilizita, vivanta
en tute limigitaj financaj cirkonstancoj, la
senêesa pligrandigado de la familio povas
esti maloportuna. La naskado de infanoj
nur por si mem ne povas esti la celo de
la virino, en kiuj ajn cirkonstancoj si estus
devigita vivi. Krom la nasko la infano bezonas ankaü edukon, sen diferenco, êu gi
estas naskita meze de civilizita popolo, êu
meze da sovaguloj. En êiu kazo gi estas
iu sargo. Pri la edukado zorgas kune la
patro kaj la patrino, ili dividas inter si la
laboron, tamen se tiu laboro farigas tro gran-
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da, povas inter ili ekstari la penso per pli- Sed kion ni vidas? êio êi, kio malhelpas
malmultigo de la infanoj plimalgrandigi la la fekundigon de la virinoj, estas tute mallaboron de ilia nutrado en unuaj tempoj. kase vendata, reklamata, anoncata ktp. Kia
Tial la kauzoj de materiala naturo povas do logika diferenco po vas esti inter tio, êu
esti en unua vico la fonto de tia agad- oni detruas la spermon ,,ante portas", kiel
maniero.
dum la koito interrompata, êu oni dctruas
Kiel motivojn de morala naturo mi vo- gin en la vagino per lavado au en la cerlus citi la volonton eviti la sekvojn malho- viko de la utero per aiiaj rimedoj, se oni
norigajn, alligitajn al la grave1eco en spe- detruas nur la spernon? Tia geografia au
cialaj cirkonstancoj, la timon je punoj post lokala diferencigado inter la ago punota kaj
la adultado, kutimaj en iu societo, antau- nepuninda, sajnas al mi, estas malprava. La
jugon konservi plej longe la belecon viri- demando staras tiel. Au iu ago estas malnan, kies malamîko sajnas esti la grave- bona kaj se iu gin faras, farigas je gi kulpa,
deco, fine la modon.
au iu ago ne estas malbona kaj ne povas
Lau êiuj popolaj kredoj la koitado, se esti puninda. Sur tia bazo staras ekzemple
gi okazas sen antaüirintaj edzigaj ceremo- la katolika eklezio kaj la malpermeso ,,ci
nioj estas jugat a kiel peko. Ankau la plena ne mortigos" ne havas escepton. Tial ni
êasteco, tio estas kompleta abstinenco eê povas starigi la demandon, êu la detruo de
de edziga koitado, estis siatempe satata. Ke la spermo estas identa kun la ideo de
nature en tia kazo la celo de la edzigo tute mortigo?
maltrafas, estas evidente. Se la koito havus
Jam la êiutaga uzado de la lingvo êe
nur la taskon gravedigi la virinon, gi de- êiuj popoloj taras iun diferencon, se oni
vus esti praktikata nur kelke au unufoje, êar parolas pri mortigo. Neniu ja diros, ke,
en la kazo de graved igo gi devus esti for- irante falêi la herbon, li iras mortigi la herlasita kiel sencela.
bon, êar ekzistas granda diferenco inter
En tia kazo oni povus pensi, ke la vivo animala kaj vegetala.
nombro de la infanoj, naskotaj en iu faNi scias tre bone, ke la kresko de la
milio, estus lauvole limigata. Tamen oni homa au animala embrio en unuaj tagoj
devas malkase diri, ke tia edziga vivma- per nenio diferencas de la kresko de vegeniero ne estas tute pensebla, êar la aske- taloj. Nature, poste venas tempo, ke la pozulo faros pli bone, entute ne edzigante, sta disvolvigado farigas alia, malsama, sed
kaj ankau tia vivmaniero daurigata povus gis iu, malkase dirite, nekonata tempo, oni
finigi per atrofio de la neuzataj glandoj.
povas paroli pri ,,foetus animatus et non
La plej êefa flanko de tiu afero estas animatus". Sur tiu êi vidpunkto staras la
la rilato de la stato koncerne tiun êi de- katolika eklezio, tamen oni vidas iun konmandon.
fuzon, êar viraj kaj inaj embrioj ne estas
Preskau en êiuj civilizitaj statoj estas !au eklezia vidmaniero en la sama tempo
la artefara abor tigo tre severe puna ta, spe- animataj, nome la viraj en la 40-a tago
ciale, se gin sekvis la morto de la virino. la inaj en 80-a tago.
La kauzo de tia !ego estas la zorgo de la
La vidpunkto de la eklezio, apogita sur
stato, ke gi havu plej grandan amason da la kvina dekaloga malpermeso, estis la êefa
homoj en siaj limoj, êar nur homplenaj lan- kauzo en la mezepoko, ke la operacio de
doj estas riêaj. La lando eê plej riêa je na- artefarita abortigo tute malaperis. Sed malturaj fruktoj, orportantaj mineraloj ktp. estas bonaj rezultatoj, kiujn havis la operacio Cemalriêa, se mankas homoj. Tial la unuaj Zqra devigis aliajn, precipe anglajn kuracilegdonantoj, beati possidentes, devis eldoni stojn reveni al la forlasita operacio de arla legojn, kiuj jam zorgis pri la naskota ci- tefara" aborto. En la unua vico oni komenvitano. Ju pli da logantoj, des pli da im- cis gin uzi por evitigi la dangerojn de la
postoj, des pli granda riêeco, des pli granda nasko al la virinoj kun mallarga osta pelvo.
uzado de· la vivo al la estraro . Tial mi 1 Mi ne volas historie priskribi la tutan mopermesas al mi opin ii, ke la etika f!a11ko vadon kontrau kaj pri tiu operacio, mi dede tiu demando :;taris en la dua vico. Car l vas nur konstati, ke la artefarita aborto
se la celo de la koito devus esti nur la fe- en nunaj tempoj estas konsiderata ki-:1opekundigo, êio, kio malhelpas gin, devus esti racio grava, kies uzon paj utilon la kuracimalpermasata, same kiel la artefarata abor- stoj malkase aprobas. En la kuracistaj vertigo. La koito interrompata, la uzado de koj trov igas indikoj, lau kiuj la medicinistoj
kondomoj, la lavado de la vagino post la devas gin uzi, precipe se la vivo de la patrikoito, ,,pessaria occlusiva", la enmetado de no estas minacata. Oni apogas sin sur la prinla spongoj en la vaginon kaj aliaj agadma- cipo, ke la vivo de la naskota embrio valoras
nieroj ne devus esti de la stato tolerataj. 1 malplimulte kompue kun 1· vivo de la patrino.
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Tial de post 50 jaroj la artefara aborto 1 el kiu poste, post la nasko kaj longa tempo
de edukad o, povas farigi same iu geniulo,
estas rajtigita kiel operacio .
Sed venas la den1ando. kial kaj kiam kiel iu mortigisto. Por la monistoj, kiuj
operacii en spec ialaj kazoj. Laûlege preskaû krom materio nenion vicias kaj konfesas,
en la tuta mondo kaj speciale en Europo probl emo pr i artefara abortigo povas esti pli
la artefarita aborto estas malpermesita kaj 1 facile solvita. sed por la kredantoj, ke krom
spite êiuj kuracistaj verkoj, eble tre bone kaj materio ekzistas ankaû iu animo, kiu gin
sage skribitaj. iu ajn stata prokuratoro po- .vivigas, la demando staras alie.
vus juge persekuti kaj punigi la mediciniKiam la animo kun la korpo kunigas,
ston pro artefara abortigo . Sed en praktika estas la demando, kiun mi ne permesas al
vivo tio êi ne farigas. Antau êio en tiaj ka- mi mem solvi; gi eê de la eklezio ne estas
zoj ne nur la k.1racisto, sed ankaû la virino, solvita. Oni povas pensi, ke necesa estas
êe kiu la abortigo estas farita, devus esti ia disvolvigo de la embria strukturo, por
punata . Se la aborto estis kriminala en pre- ke la animo gin vivigu, sin al gi alligu, sed
ciza senco de la vorto, la virino gardos sin ankaû oni povas pensi, ke la animo, kiu
kaj kiel puninda silentos. Tial ni vidas, havas la destinon vivi en iu korpo, estas
ke la diskuto pri tiu demando estas tre 1 tuj êeestanta en la momento, kiam la spermo
grava, êar intermiksigas diversaj kaj malsa- kun la oveto kunigas. Tio êi ne estas solmaj aferoj. La ekzistantajn kaj validajn le- veb la demando. Sed por la kredantoj Jau
gojn mi jam ektus is. Aliaj .staras sur la kristanaj instruoj oni povus fari la solvon
bazo, ke la detruo de la naskota embrio de tiu êi demando, dirante, ke la vegetapovas ankaû neniigi iun venontan geniu- la vivo êesis k ti komencis jam la vivo
lon, k"u povus esti beno por la homaro. Al animata tiam, kiam la patrino eksentis la
mi sajnas, ke tia pensmaniero ne estas movadon de sia ido en la utero. En tiu êi
prava. Antaû êio la geniuloj ne estas tiel maniero mi volus kc,mpreni la vortojn, kiujn
oftaj, ke oni ilin serêu t n êiu embrio kaj ni povasAlegi en la Sankta Skribo êe sankta
oni povas ankau diri, ke ekzistis :,endube Lukaso Cap. 1. 41. kaj 44: ,,l(aj tuj farigis,
geniaj homoj, kiuj tamen uzis sian geniecon kiam Elizabcto aüdis la fa luton de Mario,
ne por laA bono, sed por la malbono de la infano,. kiun si portis, gojsaltis en .sia
homaro. Ciuj klare pensantaj homoj konsen- ventro. Si plenigis je Sankta Spirito kaj
tos, ke, ko111parantela embrion kun la pa- ekkriis" ... Prczize dirite, ne estas plej grava
ti:ino, oni komparas du tute 111alsamaj11 la demando, en kiu tempo la embrio estas
ajojn . De unu flanko oni ha vas la vivantan, jam animita. T10 êi povus pli interesi nur
plenagan virinon, alligitan al la socio per tiujn, kiuj volas jugi pri la fa ota operacio
diversaj ligiloj, memkonscian; havantan la en 'post,ij mon:itoj de la enutera vivo de la
rajton disponi laûvole pri sia korpo,. de la feto, en la kazoj, en kiuj oni devas elekti
dua flanko ekzistas iu senkonscia ajo, post inter la Cezartranêo aû perforacio de la
longa tempo naskota, senforta, en la unuaj vivanta infano.
(Daûrigo sekvos).
semajnoj de sia vivo vivanta nur vegetale,

Be:f e::ra toj _
Ehr man n (Wien). Spertoj pri kura- ' konforman al la erupcia tempo, sed al dicado de sifiliso pcr arsenobenzolo.(Wiener
verslokaj postrecidivoj, kiuj aperas regule
klin. Wocltenschr{fl 1911 n-ro 3). Raporto nur post la sesa monato. Estis tiamaniere
pri 80 bone elektitaj kaj ekzakte obscrvitaj observebla grava influado sur la sifilisa prokazoj. La tempo de observado e~tas kvin ceso en la senco de la variigo dP. la koninonatoj. Serio da primariaj afekcioj vidigis trausta reco de organismo al la sifilisviruso.
E 1 la kazoj de maligna lueso kun abrapidan purigon kaj superhaûtigon, kiel ankau baldaua11 moligon. Aliaj persistis clum soluta maltoleremo kontrau hidrargo, serpli longa ten:po . lnjekto de arscnobenzolo vas la preparato de Elirlich Akiel rimcdo,
prokrastis en serio da kazoj erupcion de la 1 foriganta rapide eksterajn aperajojn kaj ne
sekun daria ekzantemo. En kelkaj kazoj ek- malutilanta, sed eê pliboniganta la generazantemo ne preze11tigis clum la erupcia pe- lan staton. La preparato resorbigas en plej
riodo; sed estis rimarkinde en êi tiuj kazoj. mullaj kazoj sifilomojn de la sekundaria kaj
ke postvenintaj sifilidoj havis karakteron ne 1terciaria stadio. Estas per arsenobe nzolo
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eble ricevi en malesperaj kazoj1 en kiuj hidrargo ne plu efikas, surprizantan sukceson.
D-ro S6s.
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la kalikon solvajon de kuirejsalo, en kiun la
pingloj estas metataj per konvena klino de
la kapo. La influado de la élektra fluo daüras laü diverseco de la kazoj 4, 7, JO
minutojn. Estas eble forpreni tiamaniere
150- 300 harojn dum unu horo. La metodo estas pres kaü sendolora.

E. Gr 6 s z (Budapesto). Arsenobenzolo
kontrau sifilisaj okulmalsanoj.( neut. mediz.
Wo c/Jenschr. 1919, n-ro 50 .). Arsenobenzolo
ne estas malutila .por la optika nervo. MalD- ro S6s.
1
boni~on A?e.ia jam e_kzistanta oku_lmals_ano
R,oux de Brignoles
kaj Michel.
pro tiu c1 nmedo 0111 ne observad 1s. PlJbonigon de la ordinara atrofio de la optika Subtrohanter a amputo pro tuberkul ozo de la
nervo oni ne povas esperi, sed tiu êi mal- genuo. (Mar stille-médical 1911 . 11-ro3). êe la
sano ne prezentas ankaü kontraüindikon al 1 virino, suferanta de 6 jaroj, nun elêerpita
la apliko de la rimedo. Bonan sanigan efi- f de pusado kaj granda sangelfluo el la pokon oni atingis en la kaznj de sifilisa iri- plita vejno kaj baldaü mortonta, la tuta fedito, sifilisa horioretinito, pure sifilisaj para- muro estis gangreniginta gis, 8 centimetroj
lizoj de la okulmuskoloj; ankaü en la kon- malsupre de 1~ femura arkajo. Amputo guvenaj kazoj de parenhimat oza keratito la ste sub la trohantero savis la vivon.
Pie r i kaj Weil l. A .uta obstrukcode
terapia influo povas esti bona. Sed pri
daüraj resanig oj oni ne ankoraü povas pa- galveziketo.(Mars eill e-médical 1917. 11-ro 3).
roli, por tio ankoraü multe - multe da Virino, suferanta de kelkaj tagoj pro ventraj
doloroj, sentas subite doloregon kaj svelon
/J-ro r eis.
tempo estas n~cesa.
de la galveziketo kun peritoneaj simptoB ü ding e r (Wien). Kuracado de la moj. Entranêo de tiu êi grandiginta veziketo
ulcero varikoza de la kruro per plastro- montras, ke stono, sendube fiksita de instrumporubando
. (Wiener lili11ische Woch en- flamo, fermas la kolon dé! la organo . Reschrift 1911 11-ro 3) . Elpreminte la sangon sanigo.
el la ektaziaj vejnoj de la piedo gis la geNi e l. Eltiro de fremda korpo el ezo ·ago
nuo, oni volvas sur la le vitan kruron sub per ezofagoskopi
o. (Marseille-médical 1911.
la _genuartiko proksimume 10 cm. largan n-ro 3.). Ezofagoskopio, helpata per radiokahkotbandagon 2-4-oble. Cirkaü gi estas skopio, permesis en la kazo, kiun oni konvolvata 4 cm. larga plastrorubando 3-4-oble
sideris kiel plimallargigo, eltiri fremdan kortiamaniere, ke la serioj, sin neprecize ko- pon (fragmenton de plilargigilo kaj ebura n
vrantaj, donas proksimume 6 cm. largan olivon) retenatan en receso de la malantaüa
bandag on, sub kiu restas ambaüflanke ne- pario.
kovrita parto de kalikotbandag o, je fingro 1
H. E i ch horst (Zuricho). lleuso, kaularga. La bandago devas esti energie alti- zita de êerizaj kernoj, (Medi z inisc/Je Klinik
rita, po1: ke la supraj vejnoj estu certe kun- 1 1910. n-ro 40.). La aütoro priskribas du kapremataJ, tamen gi ne kaüzu fluhaltadon. zojn de i!euso pro êerizaj kernoj, kolektiPor trovi la gustan gradon , oni bezonas g"intaj en la intestaro. En la unua kazo oni
iom da ekzercado. Post 10 tagoj oni ree dumvive âiagnozis tumoron de la ascenanstataüigas la malfirmigintan bandagon. danta kolojno kaj êe la operacio trovigis
Simptomoj de dekubito montrigis nur en en la ascend anta kolojno 909 kernoj, kununu kazo, êe maljuna virino. La bandago, , premitaj en unu granda kuglo; la~mukmemaplikita super la genuo, liveris same bonan brano estis kovrita per ulceroj. Car la malefikon. La ulcero, kuracata per indiferentaj sanulino estis t. e elêerpita, si mortis nelonge
rimedoj, rapide purigas kaj malgrandigas . post la operacio. En la dua kazo oni forigis
La metodo estas uzebla en la kazoj, kiuj al paciento kun ileusaj simptomoj kaj retene permesas operacian kuracadon.
nigo de la urino 1,000 êerizajn kernojn el
D-ro S6s.
la perinea intesto (rektumo), kie ili kungluigis
W ei den f e I d_ (Wien). Ekonomia mo- en grandegan kugl011; la paciento resanigis.
difo de la elektroliza metodo de epilacio El tio sekvas, ke englutado de êerizaj kernoj povas krom. apendicito kaüzi ankaü
( Wi ener kli11ische Wochensclzrift 1911 n-ro 3).
W. rekomendas la metodon, ebligantan efi- ileuson pro tio, ke la kernoj facile kungluikadon de elektra fluo samtempe sur mul- gas en grandajn kuglojn, fermantajn la intesD-r o Fels.
tajn harojn. Sur limigita parto de la epila- tan tubon.
Fürth kaj Schwarz(Wien).
Pri malciota haüto estas ensovitaj en êiuj folikuloj
maldikaj pingloj. Oni povas dum 1/ 1 horo grandigo de la adrenalinglikozurioper panensovi I 50 pinglojn. Por prQvizi êi tiujn kreaspreparatoj. ( Wiener lûùtisc/J.e Woclzenpinglojn per elektrofluo, konstrµis W. kalikon sc/Jrift 1911 n-ro 4). La gisnunaj eksper ikun kondukilo sur la fundo. Oni versas en mentoj bazas sin sur la teorio, ke la mal-
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pligrandigo de la adre nalin glikoz urio post
injekto de pankreaspreparat oj estas rezultat o de specifa organefiko. La aiitoroj konstatis dum diversaj bestoeksp erime ntoj , ke
la injektoj · de tripsino kaj pankreaso estas
altgrade toksikaj, kaiizante gravan iritado n
de peritoneo. Ili konstatis ankaii, ke la injekt o :_de terpentinoleo au aleiironato kaii-

J

-----------

zas nespecifé!_
n peritoneiton. Ili povis en kelkaj de êi tiuj kazoj , same kiel po st pankr eas injekto, ba ldaii malgrandigi la adrenalinglikozuri on. Laü iliaj esploroj estas
malgrandigo de la adrena linglikozuri o post
pankreasinjekto
nur sekvo de peritoneito,
kiu malutilas al la funk ciado de la reno.
D-r o S6s.

KRONIKO.
La 25-an de clece mbro 1910 mortis en vigos en la rapor toj militkuraci staj. D-r o
Stapelfeldt skribis al kelkaj kolegoj, por riTours d-ro Gr o d v o 11e, nia kunlaboranto
kaj prezidanto de la Tou rs'a Grupo espe- cevi sciigojn pr i la endemioj de la malrantista. Ni esprimas al lia familio nian kon- sano .
En la sekvo nta num ero ni kome ncos
dolencon.
traduk i kelkaj n êapitrojn el la· mondfama
Jam en la venonta numero ni komenpr i konstatado de
cos pub likigi la respondojn al nia enketo verko de d-ro Icard
pri partopren6 de kuracistoj en dueloj , tial morto en la hospitaloj francaj kaj alilandaj.
ni petas la kolegojn, kiuj ankoraii inten cas Tiu êi verko, premiita de la Par iza Akadepartopreni
en la enketo, ke ili alsendu
mio de sc iencoj, faris gran deg an se nzacion
en la tuta mondo, êar la aü toro pruvas , ke
siajn op iniojn kiel eble plej baldaü.
En ,,Renne s- médical " (1910 decembro) 1 en la hospitaloj oni ne zorgas pri ekzakta
kontrolado de la mortintoj kaj ke ofte esaper is bela disertacio de d-ro Cuis ni er
sub la titolo: ,,Esperanto et Croix -Rouge". tas konsiderataj kiel mort intoj la malsan uloj, vivantaj ankora ii, sed prezentantaj nur
Samtempe la aiitoro anoncis, ke li estas
preta malfermi aparta n kur son espera ntan sajno n de morto. D-ro Icar d rakont as pri
por kuracistoj. Kvankam en la unua mo- enter igoj de vivant aj ankoraü mal san uloj
mento ne prezentis sin al d-r o Cu isn ier mul- kaj dissekcadoj, faritaj sur p erson oj, sajne
taj vo lon tuloj, tamen lia penado ne restos mortintaj.
sen rezultaro. Ni jam en multaj urboj sperLa 1edaktoro de ,,Yoêo de Kuracistoj"
tis tion éi, ke se la unua alvoko estis sen- ricevis de la aiitoro la permeson al traduko
frukta, la sekvintaj, eventuale ofte ripetataj
esperanta kaj pola de la verko.
invit oj altiris atenton de kuracistoj kaj a lportis gravajn sukcesojn.
D-ro J orge S. Hi ta en La Arboleda
La redakcio ricevis:
(Bilbao), Hispanujo, eldonos tre baldaii, en
A!'loro kaj Psihe de Lu ci u s A p u I ela celo propagandi Esperanto n, hispa nan j us. Ce Esperanto Verla g Mi:Hler & Borel ,
traduk on de la respondaro al nia enk~to Ber lin. Prezo 0·20 Sm.
ihternacia pri mortpuno. La kolegoj, kiuj
Kaatje, kvarakta teatrajo de Pau 1
partopren is en tiu êi enke to, povas de nun
Spaak
, ludota dum la 7-a Kongreso de
sciigi al d-ro Jorge S. Hita sian aprobon
kaj adreso n (tre legeb le sk ribitan) kaj li Esperan to kaj esperantigita de d-ro W. va n
volo nt e se ndos al ili po unu ekzemp ler o d er Bi e s t. Mendebla êe la tradukinto:
de la verketo. La neesperantaj kolegoj po- 76, Minderdro edersrui, Anvers. Prezo fr. 2·50.
vas sin turni al la tr ad ukint o per pero de
_ Sesa universalakonyresode Esperanto.
iu esperantis ta kolego.
Ce Espe rantista Centra Oficejo: 51 rue de
La artikolo de d -ro R eb rov (Vladi- 1 Clichy, Paris. Prezo 1 fr.
vostok ) pri hemeralop io, aperinta en la jaEsperanto et Croix- Rouge de d-ro
nuara num ero de nia revuo, ekinteresis la l
Iega nt ojn en diversaj landoj . Inte ra lie d-ro 1 Cuis ni er. Represajo el ,,Rennes- médica l".
K u n s c h e r t en Wiesbaden donis germaEn harmonio kun la eterneco. Paco,
nan tradukon de la ar tikolo al la êefkura• forto, feliêego. De Ra 1p h W a 1d o T ri ne .
cisto de la garnizona hospitalo s-ro St a- Kun la permeso de la auto ro tr~duk ita d e
p e Ife ! dt, kiu promesis priparoli la temon Fr e d e r i k S k e e 1-G i o r 1in g. Ce G. Bell
kun siaj kolegoj laii la materialo, kiu tro~ . & Sons, London.

VOCO DE KURACISTOj
La kormalsanoj iliaj kaüzoj kaj kontraübatalo. Priskribo populara de d-o Bu rw in k e 1, banloka kuracisto en Bad Naüheim, esperaptigita de d-ro Kun s cher t,
Wiesbaden, jus aperis en la 13-15 germana eldono. La ,,Deutsche Aerztezeitung"
(germana kuracista revuo) diras pri la ,,kormalsanoj":
La lihreto brile pruvis la rajton de gia
ekzistado. La kuracistoj devus rekte rekomendi gin al pacientoj, êar gia efiko .je la
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animo estas grandioza, precipe êe pacientoj timemaj, êe neürasteniuloj k. t. p.
Do la eldonejo de la ,,Aerztliche Rund1 schau ", Otto Gmern, München, guste akompanis la novan germanan eldonon sur la
kovrilo per la vortoj: ,,Vivgojo por kormalsanuloj, gvidilo por sanuloj en la vivbatal o,
Judo kaj sporto".
La esperanta eldono, aperinta êe MolIer et Borel, Berlin, estas ricevebla en êiuj
libreldonejoj.

EN H f\'JO:
Prof. d-ro L u d w i g W a e 1s c h (Prag ). Spe rtoj pri la kuracado de sifiliso per EhrlichHata ,,606" (Da urigo kaj fino) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
lnterna cia enketo pri mortpuno. (Finol. Ame r i k o. Opinio de Fra t o Cosma s (Conception Abbey) .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
D-ro Br on i s la w Na l ~ c z-S ka l k o w ski (Lw6w). Pri plilargigo de la indikoj al artefara
abortigo
Referat oj
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Eh r man n. Spertoj pri kuracado de sifiliso per arse nobenzolo. - E. Gr 6 s z. Arsenobenz olo kontr au sifilisaj oku lmalsanoj. - B ü ding e r. Kuracado de la ulcero varikoza de la kruro
per pla strostrumporubando. - Wei den f e Id. Ekonpmia modifo de la elektroliza metodo, de epilacio. - R o u x de B ri g n o I es kaj Mi c h e 1. Subtrohan tera ampu ta pro tuberkulozo de la ge nuo. Pie ri kaj W e i 11. Akuta obst rukco de galveziketo. - Nie 1. Eltiro de fremda korpo el ezofago
per ezofagoskopio . - H. E i ch h ors t. lleuso, kauzita de êerizaj kernoj. - f ü r th kaj Sc h warz.
Pri malgrandigo de la adre nalinglikozurio per pa nkr easpreparatoj.
Kroniko

pago
37
44
45
48
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fakest ro por ba11lookojCEka(JM
kons~ lo) ~etT. E KKA.IRAO.
eHnl~uhal~ovice kaj_ Kair?,
D-ro H• s·1pek
, somere en LUHAC VI
orav10 , vm re en
, e 10po 1s-oazo, v1s- a-v1s
A

0

de ,,Palace Hotel " hava s sian klinikon en ,,The London f armacy" inter Continental kaj Shepe rd hote loj.
Ordina s krom esperant e, boheme, pole, ruse, ang le, france, itale, germa ne. Malsanoj, ta t'tg a j por
kuracado en Lu ha c o vice: malsanoj de la aparatoj spira kaj digesta, d e hepato, koro, urina aparato, sangmalsanoj, diabe to, neuras tenio , histerio ktp . Ne taugas: fre progresinta arteriosklerozo (komenciga nta est as tre bone kuracata 1, êiuj akutaj malsanoj, tuberkulozo, kankro, sa rkomo . - Malsanoj,
ta ugaj por kurac ad o en Ka i r o : malsa noj de renoj, de koro, ast mo, tuberkulozo (ne Ire p rogresinta)
bronhokataro, pleurito, reumatismo, restajoj post influenco, malsanoj nervaj, anem iaj .

-

Esperanta Biblioteko Internacia
Tiu êi biblioteko enhavas facilajn legaÎojn de êiulandaj eminenta j Esperantistoj.
Ôi tial bonege taugas
por ekzerca do de la lingvo êu dum la grupaj kunvenoj, êu per privata legado.
Ôis nun aperis:
N-ro 1. Legolibreto, de J. Borel ; N-ro 2. fabeloj de Andersen , trad ukitaj el dana
lingvo, de fr. Skeel-G iôrling; N-ro 3. Bona Sinjorino, novelo de E. Orzeszko, tradukita el pola lingvo
de Kabe; N-ro. 4. Rusaj Rakontoj , de Mamin . Sibirjak, tradukita j el rusa lingvo de N. Kabanov;
tradukita el his pa na lingvo de fr. Puj ulà y Vallés; N-ro 6. El la
N-ro 5. Don Kihoto en Barcelono,
Biblio, trad . O-ro L. L. Zamenhof; N-ro 7. El. Dramo j \fragmentoj), tradu kitaj el germanq lingvo, de
D-ro L. L. Zamenhof; N-ro 8. El Komedioj (fragmentoi), esperant igitaj de D-ro L. L. Zamenhof; N-ro 9.
Praktika frazar o. Dialogoj de êiutaga yivo , kunmetis J. Borel; N-ro 10/ 11 (duobla numero) . Japanaj
Rakontoj. El Jap ana lingvo, kunmet is Cif Tosio; N-ro 12. Reaperantoj. f amilia dramo de Henrik Ibse n
(1-a akto), tradukit a de O. Bünemann; N-ro 13. Bulg araj Rakontoj, trad . el bulgara lingvo Al. Atanasov.
(La kolekto estas daur igota). - Prezo por k~jero_ 0,10 Sm. (0,20 M.). Ser~o _de 12 volumoj (afrankite)
1,25 Sm. (2,50 M.). - Ciu hbreto enhavas 40-50 pago Jn.

EsperantoVerlag Mi:iller& Borel
, Berlin S. W., Linden-Strasse18-19.
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esti abonata al - - - -

ESPERANTO"

1

0
''

~.S

1

duonmonata internacia
gazt:to. Oficiala organo
de la Universala Esperanto - Asocio - - - - -

Konstantaj rubrikoj: Socia vivo - Geografio
ldeoj kaj faktoj
Aerveturado
Esperanta movado
Mondliteraturo - Kongresoj kaj festoj - Tra la
Esperanta Jiteraturo - lnform oj por Delegitoj - Esperantiaj informoj, parolejo,
vivo - Korespondado - Anoncoj . -

lf;:•

abono Sm. t·60 ~Fr.<

J

J

l

KURACISîO J

111111111111111 111
Depost komenco de januaro
la kvara jaro de sia aperadu

6Ermana
EspEranto
-6azEto
estos eldonata en formo de êiusemajna revuo
kun riêa raporta kaj liternra enhavo kaj diversaj intereseg<1j aldonoj.

Soinreguleapernntn
espernntistn

semajna
gazeto

l

la plej malalta abo11prezo, en Ger111a11ujo
rekte
mcnclebla êe la postoficejoj (N- ro 560 tle la
listo) por M. 1,25 jarkvarone, ekster1a11clen
por Sm. 3,50 .
Specimeno

kontrau respondkupono.

Abonantoj ricevos niajn eldonaToin: La blonda
Ekbcrto 0,20 Sm. - Hermano kaj Doroteo
de W. v. Goethe, esµ. B. Küster 0,50 Sm.
k un 20 '/u da rabato .

Il
r.-

Direktoro: H. Hodler, Redakcio: Cenéve
ndo) - - - Rue de la Bou~e 10.

1911, dum

----,....,,....,

.-....-.,,....,.............
_,

Oni aldonu au monon au respondkuponon
por la alsendo . Nur mendoj superantaj
la sumon de Sm. 2,50 (sen abo n prezo)
estas efektivo taj afrank ite.

Petu specimenan 1111meron senpage. - - -

----ae,-----
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LA REVUO

Presa
tsperanlisla
socielo,
33,ruebacépè~e.
Paris.
J
c-

INTERNACIA MONATA LITERATURA GAZETO EN ESPERANTO

Ling\10internacia

la sola, kiu estas honorata per la konstanta
kunlaborado

: : CENTRA ORGANO : :
DE LA ESPERANTISTOJ

de D-ro L. L. Z amen ho f

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

Autoro de la lingvo Esperanto,
kaj de multaj eminentaj Esperantistoj de êiuj landoj - - - - - - -

êefr edaktoro: TH. CART,

LA REVUO publikigas novelojn, teatraJojn,
romanojn, poeziojn, seriozajn stuclojn pri popolmoroî, historio, geografio, etn ografio kaj
bibliografian parton.
LA REVUO in-8, granda formato, havas 48
pagojn da teksto, kaj plie, subkovrila jn rozkolorajn pagojn, sur kiuj trovigas anoncoj,
reidamoj kaj tre interesa felietono _pri la
êefaj tutmondaj esperantis taj okazintajoj . - LA REVUO estas Elclonata de la 1-a de Septembro 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·-.

48 p&g.)i da dense presita teksto en plej ko:·ekta
kaj 'plej klas1ka stilo . Jara abono: 5 fr. (2 Sm.)

Juna esperantisto
Monata Gazeto Beletristika por Junoloj, lnstruistoj kaj Es peranto-Le rnantoj.
êefreclaktoro : PAUL DE LENGYFL. Direktorino: F-ino CÉCILE ROYER.
Jaraabono:

2fr.50(1Sm. ). Ambau
6,25 (Sm. 2,50) .

kune:

fr.

Presa Esperantista Societo liveras je
plej favoraj kondiêoj ê:IUJN francajn verkojn:
klaslkajn librnjn, romanojn, dramojn, komediojn, muzikverkojn k. t. p.
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