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Hirudoj, kiel fremdaj korpoj. 
De d-ro J. N. S a m e c k i j. (El Ôizak'a malsanulejo urba). 

Logante en rusa Turk estano kaj oku
pate, kiel praktika kuracisto, en la dauro de 
kelkaj jaroj inter enlandanoj de tiu êi lando, 
mi havis tre oftan okazon faradi kurachel
pon al originalaj malsanuloj - ekskluzive 
enlandanoj. 

En somera varmega sezono mian am
bulatorion êiujare vizitas kelkaj malsanaj 
Sartoj, kiuj plendas pri englutitaj de ili ku 
ne kun la trinkakvo hirudoj, kiuj estas al
suêintaj ,,en la gorgo". 

Kiel estas konate preskau al êiuj, êi
tieaj enlandanoj estas homoj malmulte kul
turaj, tute nekleraj kaj eê, oni povas diri, 
preskau duonsovaguloj: ili ne havas lerne-

jojn, tute ne legas gazetojn kaj sciencajn 
librojn, vivas primitive, kiel ankorau viva
dis iliaj praavoj antau multaj jarcentoj; ali
flanke êiuj kondiêoj de ilia vivmaniero kaj 
laboro faciligas kaj ~ sufiêe klarigas similajn 
malagrablajn okazajojn. 

Antau êio niaj enlandanoj preskau tute 
ne havas putojn hejme, des pli ne uzas 
putan akvon dum siaj kampaj au gardenaj 
laboradoj, êar iliaj kampoj kaj gardenoj pli 
au malpli malproksimaj estas de iliaj loge
joj ; due, malestas entute en nia lando pura 
kaj bona, en higiena senco de la vorto, 
kruda akvo, êar mankas akvoplenaj pli 
grandaj riveroj. 
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Por CIUJ hcjmaj kaj mastra1ai bezonoj 
servas rnultnornbraj arte faritaj, por malse
kigi herbejojn, prirnitivaj kanaloj kaj kanal
etoj, kiuj nomigas ,,ariko" - ,,arikoj"; tiuj 
êi lastaj, entute malofte purigataj kaj kon
!rat':te tre malpurigitaj per diversspecaj for
jetajoj, ekzemple per arbaj kaj herbaj foli
oj, bestaj kaL birdaj ekskrementoj, diversaj 
hejmaj balaajoj kaj cetera koto, putranta kaj 
infektanta akvon, prezentas tre oportunan . 
kaj taügan grundon por embriigado, dis
volvigado, kaj florigado de multnombraj kaj 
diverssp ecaj parazitaroj: en ilia vico mult
nombrege logas tiajn akvojn la hirudoj. 

La enlanda logantaro, kiel supre dirite, 
estas malklera kaj nekultura, de antikve ku
timita klarigi sanecon aü malsanecon per la 
sorto aü _deziro de la favorema kaj pardo
nema Alaho, do gi bonarne kaj kredeme sin al
klinas al tiuj êi kotaj fontoj, por sin sen
soifigi. Oni trinkas do plej ofte eê sen hel
po de iu kaliko au êerpilo, sed senpere al- 1 

metante sian buson al la akvo rnern. 
Tia estas simpla, tre facile komprenebla, 1 

etiologio de la suprenomita êitiea malsano. l 
Kutimaj plrndoj de tiaj rnalsanuloj kon

sistas ordinare el du vortoj: ,,mi englutis 
hirudon ". Ili ne scias, kiel kaj kiam êi tio 
estis okazinta, ne povas indiki pli precize 
la lokon de alsuêigo de la parazito nek 
klarigi pli kompreneble siajn subjektivâjn 
dolorajn sentojn; en pli prosp era kazo la 
malsanulo elkraêas sangokoloritan kraêaîon , 
kiel obiektivan pruvon de sia plendo. 

Eê en la lastaj, videble plej taügaj por 
diagnozado kaj kuracado, kazoj ne. malofte 
ni renkontas tre grandaj n malfacilajojn, por 
sendub e starigi la diagnozon de la malsano 
kaj precipe por rapide kaj certe kurachelpi 

1 tian malsanulon, êar tiarn nur nia diagnozo 
kaj terapio estus sendubaj. kiam ni havus 
paraziton antaü niaj okuloj. Kvankarn la 
lastaj kazoj al nia gojo estas pli oftaj. êar 
englutataj kun akvo parazitoj prefere haltas 
en supraj faringaj partoj, facile por ni vi
deblaj kaj atingeblaj, tarnen ne malofte oka
zas kontraue, ke la hirudoj dekomence lo
kas sin au poste transmigras en la lokojn 
nevideblajn kaj tial por ni neatingeblajn au 
en la lokojn, kvankam al nia rigardo atin
geblajn, sed neoportunajn por niaj kurachel
paj agoj. 

Plej kasantaj rifugejoj por la parazitoj 
estas nazkavo kun spacq_ nazofaringa, ezo
fago kaj laringo kun traheo. 

En du kazoj preskaû neeble estas pre
cize diagnozadi la veran lokigon de la pa
razito, nome, kiam 12askigas dubo, êu la 
hirudo estas en la traheo, au êu gi ensuêi
gis en la ezofago. Almenaü sen helpo de 

pli dclikataj kaj perfcktigitaj d_iagnozme
todoj, kiel ezofagoskopio kaj traheoskopio, 
kiujn posedas nur nemultaj specialistoj, en 
nia uzado estas nur rnalriêaj apogoj por di
fcrenciga diag11ozado, kiel tusaj au vomaj 
movadoj, • saümcco au nesaumeco de la 
sangkraêajoj kaj la simptomoj de pli au 

· malpli mi11acanta malfacileco de spirado au 
glutaclo. Ci tiuj signoj tamen entute ne ofte 
êeestas, por helpi lfaj nin apogi. 

Pri prognozo êe tiuj êi malsanuloj oni 
devas noti, ke gi estas entute bona. Ni ne
niam observadis iajn aperojn, senpere mi
nacantajn al la vivo, en grandega plimulto 
da malsanecaj kazoj al ni sukcesis tuj eltiri 
la paraziton, en aliaj, malplimultaj kazoj tio 
êi sukcesis post du, tri tagoj, post antaua 
helpo de iuj kuracrimedoj, pri kiuj ni mal
supre diros kaj nur esceptaj maloftaj kazoj 
restis nekuraceblaj, tamen sen iaj gravaj 
malbonaj sekvoj. La prognozo plimalboni
gas êe malgrandaj infanoj, êe skrofulozuloj, 
anemiuloj, hemofiliuloj k. s. malsanuloj pro 
malordigado de nutrado au sangproduktado 
kaj êe neürastenie au histerie malsanaj per
sonoj P!O la malutila influo sur iliaj nervoj 
kaj psiha vivo, jam de antaue ne egal
pezaj. 

Transirante nun al la demando pri la 
terapia tasko êe tiu êi malsano, ni liberigos 
nin de la priskribado de detalaj profilakti
kaj antaügardoj kontrau gi, kiuj ja estas 
tute klaraj , sed ni diros kelkajn vortojn !au 
nja propra sperto pri la kuracado mem de 
la malsano. 

Tute estas klare, ke la plej efika tera
pio estus tie êi senpera tuja forigo de la . 
parazitoj. Kaj tiamaniere ni agas, kiam nur 
tia ebleco prezentigas: ni kaptas la parazi
ton inter branêoj de iu korncango kaj gin 
foreltiras. Kelkfoje tio êi al ni sukcesas tre 
facile, alifoje - ne: tiam ni diversmaniere 
ruzas, por helpi al si. Utile estas êiam an
taugardi la branêojn de nia instrumento 
kontrau forglitado de la parazito. Por tio êi 
ni êirkauvolvas la branêojn per seka vato. 
Se la parazito tre forte alsuêigis kaj tial ni 
timas, energie tirante , gin dissiri , utile estas 
dekomence iumaniere surdigi la para::iton. 
Por tio êi ni smiras gin per jodtinkturo au 
cirkausutas per kuireja salo kaj tiam sin
gardeme tiras. Malprosperoj ne okazis. Alie 
estas, kiam ni au tute ne trovas la parazi
ton au ni trovas gin en la loko, por ni ne 
alpasebla au neoportuna por niaj instru
mentaj agoj. 

Tiam ni iufoje estas preskaù senhelpaj. 
Ni persone provis ordini êe susp~kto pri 
la parazito en la ezof~go trinki hlorofor
man akvon au enspiri hloroformon êe sus-
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pekto pri hirudo en la traî1eo, por surdigi 1 

gin kaj poste uzi vomilojn. Ni ankau or
~linis kuirejsalajn au Îlloroformakvajn lava
jojn por la nazo, kiam tie trovigis la par a
zito kaj ni ne povis gin tuj eltiri. 

Tamen mi konfesas, ke senperajn suk
cesajn rezultatojn de tiuj êi kuraciloj mi ne
niam vidis. En pli bonaj kazoj sukces·s al 
mi post du au tri tagoj eltiri êe tiu sama 
malsanulo la paraziton, transmigrintan en 
alian lokon, pli oportunan por niaj agoj; 
tamen estus riske opinii tian prosperon, 
kiel senduban sekvon de niaj suprenomitaj 
kuraciloj, êar sen ilia helpo tiaj okazoj es
tis ankau de mi observataj êe atendo simpla 
en la dauro de du au tri tagoj. . 

Proponante al atento de estimindaj ko
legoj êi tiun artikolon, mi dezirus atentigi 
ilin pri la praktika flanko de la demande, 
mi celas nome substreki la midgan mankon 
de informoj pri tiaspecaj fremdaj korpoj kaj 
pri ilia kuracado en komunaj kaj specia
laj medicinaj verkoj, dum la demando mem, 
almenau por kelkaj kuracistoj, akiras akran, 
preskau êiutagan intereson. Kiel tro malpro
ksimigita provinciala praktika kuracisto, mi 
ne povas, kompreneble (kaj tio estas S):lper
flua), alkonduki tie êi iom plenan citajaron 
pri la demanda, sed lau mia celo mi min 
limigos al kelkaj sufiêe elokventaj citajoj. 

Prof. d-ro Ed. Leser en sia verko 
,,Speciala liirurgio" (tradukita ruse de d-ro 
Blumenau, 1906) en la artikoloj pri fremûaj 
ko:poj Ade la nazo, faringo, ezofago, laringo 
kaJ traheo nenion parolas entute pri frem
daj korp oj vivaj kaj en ilia nombro pri hi
rudoj. 

Tiel same ankau prof. d-ro G. St i
c k e r en la kolektverkaro sub la titolo ,,Gvi
dilo al praktika Medicino", ruse eldonita de 
s-ro Freifeld sub la redakcio de prof. d-ro 
Kuznezob, 1900, nenion diras en sia arti
kolo ,,Malsanoj digestorganaj" pri hirudoj 
kaj ceteraj bestoj, kiel fremdaj korpoj, kvan
kam li A sufiêe priparolas diversajn ezofa
gajn ajojn, kauzantajn stenozojn de tiu 
êi organo. 

S:ro d-ro A. Kr ü h e en sia verko ,,Spe
ciala Hirurgio", tradukita ruse de d-ro Ger
suni, 1902, en la artikolo pri fremdaj korpoj 
de la ezofago parolas, ke ili estas tro divers- 1 

speca j ,,gis forkoj kaj vivaj bestoj, engluta
taj de frenezuloj". 

Prof. d-ro Strübing en la kolekt
verkaro suprenomita en la artikolo pri frem
daj korpoj de la nazo memorigetas pri aka
roj, skolopendroj, musaj larvoj, sed nenion 
diras pri hirudoj kaj tute nenion pri frern
daj vivaj korpoj en laringo, traÎleo, ezofago 
kaj faringo. 

S-ro d-ro Ad a Ib ert 1-1 e i n d I en sia 
verko ,,La terapio de malsanoj busaj, farin
gaj kaj laringaj ", ruse tradukita de d-ro 
Blumenau 1906, en la ,irtikolo pri fremdaj 
korpoj parolas lauvice pri parazitaj vermoj, 
musaj larvoj ankau pri hirudoj sole, ke ,,ili 
povas enrampi en faringon kaj laringon kaj 
tie sin lasi en dauro de kelka tempo" kaj 
ke ,,tiuspecajn kazojn tre ofte priskribas 
italaj kaj siciliaj kolegoj" , sed nenion diras 
pri kuracado. 

Jen la lasta citajo estas la sola kaj plej 
granda, kiun mi povis trovi pri hirudoj, kiel 
fr~mdaj korpoj, en miaj libroj. Negativaj ci
tajoj povus de mi esti plimultigataj sentine. 
Mi ne scias, kiel oftaj, kiel detalaj estas la 
priskriboj de la italaj kaj siciliaj kolegoj 
pri hirudoj, kiel fremdaj korpoj, sed mi vi
das !au la obstina silentado de diversaj me
dicinaj gvidlibroj - eê praktikaj gvidlibroj -
pri la simptomatologio kaj terapio de tiu êi 
sufero, ke la demando mem tre zorge estas 
preterpasata de eminentaj autoroj. 

Kiam la plimulto da aûtoroj tute prisi
lentas tiun êi suferon, kvazau al ili nekona
tan, aliaj pritraktas gin nur pasante, kvazau 
superfluan aû malinteresan kaj turnante sin 
al la demando pri kuracado de fremdaj kor
poj, tute gin forgesas, kvazau gi ne bezo
nus iajn apartajn specialajn metodojn por 
kuracado. Efektive tamen estas io tute kon
traüa. Tiu êi demande neniel estas super
flua aû ignorinda , êar la scienco medicina 
havas signifon êiuhoman kaj êiulandan kaj 
ekzistas multaj landoj kun multaj homoj, 
kiuj suferas de tiu éi malsano kaj ekzistas 
ankaû mult'.l.j kuracistoj, kiuj ofte estas de
vigataj al ili tari kurachelpon. Flanke nur 
kaj pasante pritraktadi la demandon pri diag
nozado kaj kuracado de hirudoj kiel frem
daj korpoj estas neguste, êar la kutimaj kaj 
volante de la autoroj priskribataj kuracme
lodoj pri diagnozado kaj preripe kuracado 
de fremdaj nevivaj korpoj entute tie êi ne 
taugas . Por ekzemplo bonvolu atenti la ku
racadon de la stenozo ezofaga pro fremdaj 
korpoj, kiel gin kutime la autoroj priskri
bas . Se vi havas, oni konsilas, iun korpon, 
relative ne granda n, se gi havas rondetan 
formon, ne minacantan dissiri la histojn 
kaj se gi haltis pli proksime de la kardia 
parto de la stomako, estas plej oportu ne 
gin trapus i en la stomakon per iu speciala 
aparato aû simple per stomaksondilo. 

Kiu kontrau tio si disputas ! 
Sed tiu sama kuracmetodo tute ne taü

gus kontrau la hirudo, alsuêinta en tiu sa
ma loko, êar nia respektinda Fergusor.bro 
seto nur timigus la paraziton kaj .dev_igus 
gin pli forte ensuêigi en la histojn. 
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Tial la kuracmetodoj kontraü la hiru
doj, l<iel fremdaj korpoj, evidente devas csri 
tute alispecaj kaj, mi opinias, ili devas esti. 
alnlenau en granda nombro da kazoj. ne 
mehanikaj, sec! biologiaj, au. pli guste diri
te, A ili devas esti kunmetitaj - biologia
mehanikaj. 

Nome sur êi tiu vojo mi zorgad is stari 
êe la praktika solvo de la interesanta nin 
demando, sed kaptita de faktoj tro subite 
kaj lasita al si mem tute sen gvido de emi
nentuloj, mi ne umt fojon tro malfaciligita 
min trovadis. 

Jen kial dczirindc es tus pcr ,, \' oêo de 
Kuracistoj" konatigi kun pli kompetentaj 
opinioj kaj terapiaj spertoj kontrau la hirn
doj, kicl fremdaj korpoj, por kc tiu êi de
mando kuracistpraktika, ignorata de la na 
cilingva medicina verkaro, danko nta estu 
pro solvo sia al nia internacia lingvo, pru
vante ankoraü unu fojon gian êiuhoman kaj 
êiula11.dan praktikan signifon. 

Ci tio estis mia celo, kiam mi verkis 
êi tiun art ikolon eblc tre malmulte valoran. 

Kuracado de la pitiriazo versikolora per hidrargo. 
Kiel oni scias, la hauta P,arazito de pi

tiriazo, mi ~rosporon furfur , kvankam 
facile deprenebl a de la tegumento per sim
pla ungofrapo au per brasa frotado kaj 
malgrau gia sentemeco por preskau êiuj an
tisepsiloj , bonege rezistas al êiu ajn kura- 1 
cado, êar gi profunde penetras en la sekre
citubojn de la Svitglandoj kaj tuj ree elkres
kas, kovrant e la hauton per miloj da rnal
grandaj, rondaj, skvamoj, eê post apliko de 
la joda tinkturo kaj plej fortaj kaustikoj. 

Dum dekdu jaroj mi mem malsana, ha
vis sufiêan tempon por observi la nulan efi
kon de granda nombra da topikoj. La pa- j 
razito, iom post iom, ekposedis la bruston, 
la dorson, la brako.in kaj êi tie kaj tie gi 
metis kolonion sur la ventro kaj la antaü- 1 

brakoj, sur la kolo k. c. Kiam tia malgran- J 

da kolonio firmigis sur la parto videblu, mi 
elgratis gin kaj A penikis la lokon per kon
centrita fenolsolvajo, kio estis vere efika, sed 
ne estis generale uzebla rimedo. Tiam, sen
esperigita, mi limigis mian penon al pacienca 
atendo, êu la malsano malaperos kun la 

ago au kun la malsanulo mem, êar oni ja 
ne obsenas tiun paraziton post certa ago. 
Dume mi rimarkis, ke la mikrosporo bele 
elkreska dis êiufoje, kiam mia farto malpli
bonigis kaj ke gi kvazaü sekigis, pliplatigis, 
kiam mi pli bone fartis. Mi ne povis ne 
pensi pri la kunrilato inter tiu êi mikozo 
kaj tuberkulozo ... 

Sed. krom tiaj osciladoj kaj malgraü 
êio la parazito forlasadis nur la antaCte 
okupatan lokon makulitan, por ekokupi êiam 
novan teritorion de la sana haüto. 

Antaü tri monatoi. fine, mi devis uzi 
hidrargajn enfrotadojn ·kaj, kiel neesperitan 
rezultaton, mi vidis min liberigita de la skva
moj mikrosporaj. 

Mi ne scias gis nun pri alia kazo de 
resanigo kaj mi tre dezirus, ke la legantoj 
de ,,Voêo de Kuracist •t. al kiuj mi estus 
pro tio tre danka. d nu informojn pri tiu 
êi afero. 

D-r;i Reina/d o Fred. Oeyer, 
Rio de Janein ,. 

G O ~ E ~ 0 L. 
Kvankam asepso detronigis antisepson, 

neneigeble estas, ke troa montrigis la ostra
cismo, kiun suferis tiu êi lasta. Hodiaü, eê 
konfesante la superecon kaj la nedispute
blan rolon de asepso, oni ekvidas, ke, en 
la êiutaga praktikado, kiam oni renkontas 
traumatismojn kaj infektajn vundojn, leza
jojn, produktitajn de eksteraj kauzoj, oni 
bezonas sin turni al alia metodo, ol al ~sim
pla millseka pansajo". 

Ciuj antisepsiloj, gis nun uzitaj. pre-

zentis malutilajojn. êu pr sia roksikeco au 
kaustikeco, êu pro la nedaüremo de ilia 
Îlemia kunmetiteco. Senutile estas rememo
rigi pri la malbonaîoi de sublimato, de fe
nolo, de jodoformo. 

Nu, de dekkvino da jaroL 0ni eksperi
mentis en Francujo produlctajon. kiu super
staris êiujn kritikojn kaj kies antisepsa povo 
estis pruvita de la praktiko kaj de la kli
nikaj au mikroskopiaj ekzamenoj: gi estas 
,,gomenol". 
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Gomenol estas kuracilo natura, kies 
konsistecon difektis nenia farmacia aû Île
mia manipulado; gi estas balzameca esenco 
pura, eltirita el la folioj de ,,Melaleuca viridi
flora", speco de mirtacoj, kiun oni trovas 
en Nova-Kaledonio. La enlandanoj, kanas 
ja tre bone la ecojn de tiu êi kreskajo ; tial, 
!dam ili sin vundis, ili rapidas almeti al sia 
vundo la foliojn de mirtacoj, kiel pansajon. 

La scienca rajtigo de gomenol estas 
ba zita sur grava pristudado, farita sarntempe 
en la Pariza medicina Fakultato de d-ro 
Desprez, en la Pasteur'a lnstituto de s-ro 
Bertrand kaj en la Pariza Farmacia Lernejo 
de d-ro Guégneu. Jam, longe antau ili, en 
1863, Dujardin-Beaumetz estis provinta go
menol'on kaj asertinta, ke ,, tiu êi kuracilo 
estas potenca modifilo de la malsana kampo". 

El la diversaj esploroj, far/taj pri la 
komponeco de gomenol, rezultas, ke gi estas 
esenco, enhavanta interalie terpineolon (-"'/100 ), 

terebintinon dekstruman (1J/100), eC'ikalipto
lon ("G//100), kaj citrinon. Tiu kunmetajo li
veras potencan antisepsilon tre difuzigeman, 
facile d:sporteblan de la sanga êirkaufluo, 
havantan nek toksikecon nek kaustikecon, 
uz blan eê de senspertaj manoj, forte hel
pantan al la leukocitoj en ilia citofaga la
boro, plirapidigantan h cikatrigon per la 
vivpovo, kiun gi alportas al la histoj, fori
gantan tre rapide kaj tial ne okazi .:,antan 
fenomenojn de idiosinkrazio, tiel ofte kon
stateblajn êe la ordinaraj antisepsiloj. 

Tiel multaj, kiel diversaj estas la apli
koj de gomenol. Netakseblajn servojn gi fa
ras en la kuracado de traumatismoj, deve
nantaj de laboraj akcidentoj; en la vundoj 
au brulvu11doj, plej ofte 111alp11rigitaj de 
oleo, grasajoj, metaleroj, karbajoj k. t. p., 
en varikaj ulceroj, en rnamaj fendetoj k. t. p. 
gi malebligas la infektigon kaj forigas la 
puson multe pli rapide, ol la simpla pansa
do kun boligita akvo. 

K vankam en tio êi kusas gia êefa uti
leco, tamen giaj baktericidaj ecoj kune kun 
gia absoluta sendangereco gin uzigis en la 
kuracado de diversaj malsanoj, neniel trau-
matikaj. , 

Tial gi estas uzata: por entraheaj en
sprucigoj, kiel antiseps ilo de la spiraparataj 
111ukmeml;lra119j, en pulmaj _gangrenoj, en 
haladzaj bronhitoj; por inhalajoj en faringa 
ftizo, en faringitoj, rinitoj ; por en muskolaj 
ensprucigoj en kokluso, en pulma tuberku
lozo, en malsanoj de la urinaparato, kie 
aparte efikas gia kuraca kaj sendoloriga 
agado; par pulvorigoj en erisipelo; par 1110-

difaj ensprucigoj en pusaj artritoj, en lokaj 
tuberkulozoj, bacilaj ganglioj, fungozaj sino
vitoj, malvarrnaj abcesoj, blankaj tumoroj, 
k9ksalgioj. 

TiaL estas la terapeutikaj aplikoj de go
menol. Gia loko estas certe difinebla en la 
kuracilaro kaj, kiam gi estas pli diskonigita, 
gi farigos en la manoj de kuracistoj utila 
armilo por la batalo kontrau infekto. 

Antau ol fini êi tiun koncizan referaton 
pri go men JI, estas necese resumi mallonge 
la regulojn de gia uzado. , 

Ekstera uzado. Por_pansajoj, lava
do k. t. p. oni uzas solvajon je 2°/1000 • 

Por inhalafoj oui gin, uzas pura. 
Por ensprucigoj entraheaj, ennazaj, sub

hautaj, enartikaj, la plej bona rimedo estas 
la kungomenqla oleo 5- lO°fo. En ginekolo
gio la solvajo de gomenol-oleo povas esti 
plialtigita gis 33 kaj eê A 50°fo. Fine, oui eni
gas gomenol'on en smirajojn, balzamojn, bo-
lusojn k. t. p. ' 

1 n te rn a u zad o. Pura gomenol au 
gomenol-oleo 50°fo (po 0.25 centigramoj 
por êiu kapsulo: 2 gis 12 kapsuloj êiu
tage). 

D-ro Houdard, 
Paris . 

La praktike gravaj anomalioj de la braka arterio. 
Verkis: D-ro Vilmos Auster litz , asistento de anatomio en Kolozsvar. (Hungarujo). 

Ne nur por fakulo, okupanta sin je ana
tomio, sed ankau por la praktikanta kura
cisto havas specialan gravecon la kontrau
norma lokigo de kelkaj organoj, precipe de 
arterioj. 1 

Apenau estas imagebla pli malagrabla 1 

situacio, ol se la kuracisto, por êesigi ne- 1 

atendatan, · abundan sangadon, decidas êir
kaùligi la êefarterion, sed malgrau sia dili- 1 

genta serêado kaj observado de la indikoj 
de la anatomio topografia neniel povas gin 
trovi. En alia kazo li eble trovis gin, an
kau la êirkauligo okazis ,,lege artis", tamen 
la sangado ne êesas, êar la anomaliaj flank
branêoj senèese nutras la sangfluon. 

Konsiderante,, ke la konataj atlasoj ana
tomiaj tre supraje pritraktas la anoma
liajn rilatojn, ne estas eble senbezona laboro 
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mallonge konatigi la pli ofte trovatan ko_n
traünorman sintenadon de la braka arteno. 

La skizon de la cirkonstancoj anoma- 1 

liaj kaj gian oftecon mi donas Jau la kazoj, 1 

kiuj estis trovitaj en la materialo kadavra 
de la instituto anatomia en Kolozsvar kaj 
kiuj per la kutima injektad o estis ldari-
gitaj. • 

La plej ofte trovebla kontraünormalajo 
estas la alta disduigo de la braka arterio, 
kiam gi ne en I a f I e ksi go k u but a, 
sed en la regiono de la br a km e z o, kelk- 1 
_foje eê en la a k s e I o dismetigas je la am
bau êefbranêoj : la arterion rad i a I a n kaj 
11 l 11 a r a n. 

Laü proksimurpa taksado ni trovas tiun 
êi ku11traü1wrmalajon cirkaüe en 5 6 pro
êentoj da êiuj prlilaboritaj supraj ekslre
mitatoj. 

La 111 a I a I tan , ne pli supre, ol sur la 
anlaübrako ukazintan diséuigon de la braka 
artcrio, mi ne havis okazon observi. Tiun 
êi anomalion cetere ankaü a!iaj verkintoj 
opinias malofta kazo. lnl erese estas, ke la 
ncnormala trakuro de la braka arterio tre 
maloftc koncernas la am b a ü ekstremita
tojn suprajn de la sama individu o. Plejparte 
la angioj de la unu ekstremitato estis nor
malaj kaj la angioj de la alia nenormalaj. 

En la kazoj de la alta disduigo, ordi
nare en la mezo de la brako, pli ofte la 
arterio radiala apartigas alte (80°/o), mal
ofte la arter;o ulnara (20°'0) . 

La alte deiranta arterio radia I a lau 
la tipo de la brakaj branêoj de la braka 
arterio eliras ulnarflanke de la êefarterio, 
poste, super gi krucigante, trairas komence 
subfascie, poste subhaüte kaj krucigante en 
la fleksigo kubuta kun la vE.jnoj subhaütaj, 
precipe la vejno cefalika, facile povas esti 
vundata okaze de sangellasoj. Pro tio pro
ponis L i s franc okaze de sangellasoj forte 
pronigi la antaübrakon, êar tiam la muskolo 
supinator0 longa enigas inter la vejnon me
dianan ccfalikan kaj la arterio,1 radialan 
kaj la vundado de la lasta estas malhel- J 

pata. 
Ta men tiu êi propono , kiel jam H y r t 1 ; 

gu~te r imarki s: dubv~lora estas, êar la alte 1 

deiranta arteno rad1ala en kubuto tre su
praj c super la fascio trakuras, do oni ne 
povas sukcesi per la supredirita metodo. 
Se kontraüe la arterio pli profunde estus 
kusanta, tiu êi ,,kaütelo" estus superflua. 

• La alte deiranta arterio ulnara simile su
praje iras kaj tial gi kontrauregule ne sub 
la muskoloj, devenantaj de la kondi lo me-

diala (pronator teres, palmaris lo_11g., flex. 
carpi rad.), sed super ili kiisas. Ci tie plej 
ofte la arterio interosta deiras de la arterio 
radiala. 

Citinda anomalio estas~ la alta origino 
de la branêo manplata supraja, ramus vola
ris superficialis de la art. radiala, se gi, ne 
kiel ordinare, en la regiono de la ,,proceso 
stiluforma radiala". sed jam en la mezo de 
la antaubrako de la êefarterio disigas. Tia
maniere eê la trunk o de la arterio radiala 
kontraunorme iradas, nome ne sub la ten
deno de la muskolo abduct. pallie. long., 
sed super gi venas en la "tabatière··-on. 
En tiaj kazoj oni povas super la manartiko 
palpi êe vivuio du pulsojn, unu proksime 
de alia. 

T o Id t, la viena anatomiisto, opinias tion 
êi kiel maloftaJon, ,,selte.,es Vorkommniss", 
sed ni ne nur sur kadavroj, sed ankaü êe 
kuracistkandidatoj, vizitantaj la sekcoêam
bregon, ofte vidis tiun êi variadon. 

Lau la praktika vidpunkto meritas aten
ton ankaü tiu nenormaleco, kiam la disctu
igo de la braka arterio launorme, tamen su
prajege okazas. Konforme al tio êi ankaü 
la komencpartoj de _la arterio radiala kaj 
ulnara estas tre suprajaj kaj eble pro tio la 
arterio mediana, aliokaze tre mald1ka, havas 
pli grandan dikecon, kaj gi malsupreniras 
gi.; la arko volara superficiala, en kiu gi 
finigas. En tiuj kazoj do ne utilus la êir
kaüligo de la arterio radiala aü ulnara êe 
vundoj de la mano, sed oni devus êirkaü
ligi rekte la trunkon de la braka arterio. 

La alta disduigo de la arterio braka 
ankaii êe vivulo estas ekkonebla, êar la alte 
dei ranta branêo, ordinare la arterio radial a, 
tiam super la fascio, do tiel supraje iras, 
ke en la kubuto super lacerto fibroza gi es
tas perhaüte videbla kaj palpebla. Sur sek
cotablo aù okaze de operacio ekvekas la 
suspekton de alta disduigo, se la braka ar
terio pli malforta sajnas, ol kuti me, precipe 
tamen se la braka arterio en la mezo de la 
brako kontraiinorme ne su b, sed s uper 
la nervo mediana iras. Tiu êi lasta simpto
mo preskaii certe indikas la altan disdu
igon; mirinde estas, ke la plejmultaj ana
tomiistoj tiun êi cirkonstancon ne citas kiel 
suspektigan simptomon. 

La supre diritaj anomalioj havas grau
dan praktikan graYecon, precipe el la vid
pun kto de la medicino _ jugistara, êar pro 
siaj neku timaj kaj suprajaj trakuroj la arterioj 
estas facile vundeblaj kaj eventuale kauzas 
mortigan sangadon. 
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Pri plilargigo de la indikoj al artefara abortigo. 
De d-ro Bronistaw Nat~cz-Skalkowski, ginekologo en Lwé>w, vicdirekloro de Polikliniko, 

prezidanto de la Societo esperanta Lwow'a. 

(rino ). 

En la kazoj, en kiuj temas pri artefa
rota abortigo, la tempo, en kiu oni pôvas 
gin efektivigi, <levas kiel eble esti plej frua, 1 

kondiêe ke la malbona influo de la grave
deco estas konstatita. La logiko de tia aga- 1 

do devas esti jena. Se ia kaüzo estas di- 1 
finita kiel sekviganta ian malbonan sta
ton, oni devas zorgi, ke tiü kauzo povu 
esti plej rapide forigita laü la antikva prava 
sentenco: ,,cessante causa, cessat efectus". 
Tiel ekzemple dum eklampsio de la nas
kantino oni zorgas malplenigi la uteron kiel 
eble plej frue, sciante, ke post la malple
nigo la venenoj, produktataj en la utero, 
êesas formigi kaj la organismo povas sin 
de ili liberigi. Tiu êi principo, kvankam 
tute prava, ne povas esti senescepte apli
kata en la kazoj de artefarota abortigo, êar 
oni ofte devas atendi la malbonan influon 
de la gravedeco sur la virinon. Ekzemple 
en la kazoj de tuberkulozo, kormalsanoj, oni 
devas êiam atendi, por sciigi tute klare pri 
la influo de la gravedeco sur la organismon 
Plie oni devas ankoraü bone pripensi, êu 
la artefarota abortigo en pli malfrua tempo 
de la gravedeco pro la graveco de la ope
racio mem devas ankoraü esti farita kaj êu 
en specialaj kazoj ne estus pli bone nenion 
fari kaj nur al la naturo êion lasi. Oni ek
zemple vidas, ke en la kazoj de tubeiku
lozo kelkfoje la gravedigo ne estas malbo
na okazintajo, sed male la gravedigintaj 
virinoj komencas pli bone sin nutri kaj oni 
pov as konstati bonan influon sur ilian sa
necon. 

En la jaro 1862 aperis la verl<o de C. 
C. Brilaud-Laujardiere, advokato, kiu 
klarigas nian temon de la vidpunkto medi
cina, teologia kaj juga. En tiu êi verko, kiu 
estas satata kiel epokig 1, la autoro starigas 
la tezon, ke la artefarata abortigo estas tute 
rajtigita kaj permesita akusa operacio, se 
oni gin faras post la kuna konsiligo de ku
racistoj en la kazoj, kiam la patrina vivo 
estas en dangero. Specialaj malsanoj ne es
tas nomitaj, sed la aiitoro starigas nur la 
generalan tezon. Inter la malsanoj, kiuj plej 
ofte indikas artefarotan abortigon, estas no
mataj de kuracistoj la malsanoj de renoj, de 
koro, tuberkulozo, kankro, gravaj deformi
gajoj de la osta pelvo, neoperacieblaj tu
moroj kaj multe da aliaj, kiujn nomi estas 
nceble. Mi povas cliri, kc lafi mia opinio 

ne ekzistas iu malsano, êe kiu, se grave
digo okazis, la demando pri la artefarota 
abortigo ne povus esti diskutata. 

Tamen en unu direkto la kuracistoj ne 
estas samopiniaj kaj ilia agadmaniero estas 
malsama. Dum mia 25 jara praktika agado, 
parte en hospitaloj, parte en vivo praktika, 
montrigis al mi serio da kazoj, pri kiuj la 
interkonsiligo de kuracistoj ne donis rezul
taton pro la malsameco de opinioj kaj mi 
aldonas, ke laü mia opinio en tiuj kazoj la 
malpermeso de la artefarota abortigo estis 
malprava. Mi ctas nur unu ekzemplon. En 
iu familio naskigis kvar infanoj. Pri la aku
so oni ne povas multe rakonti. La naskoj 
estis pli malpli normalaj (unu ido naskigis 
en gluteala pozicio ); la patrino pro sia de
bileco ne povis la infanojn mamnutri; la pa
tro estis êiam tre nervoza homo. La nervozaj 
atakoj de la patro en la unuaj jaroj de ed
zigo donis nur la bildon de la tiel nomata 
,,peU-mal". Sed en la kuro de jaroj la ner
vaj atakoj farigis êiam pli fortaj, tiel ke de
post kelke da jaroj, kiam jam la plej juna 
infano estis kvinjara, oni ne povis paroli 
plu pri ,,petit-mal" sed nur pri gravaj epi
lepsiaj, tre fortaj atakoj, karakterizataj per 
la perdo de la konscio kaj sekvitaj de gran
da malforteco psiha kaj fizika. La malsa
nulo, kiu ne estis pri la vireca povo tre 
forta, farigis en lastaj jaroj tre voluptema. 
La plej bedaürinda flanko de tiu êi historie 
estis, ke, fariginte tiel pasia koncerne la 
koitadon, li ricevadis ,,sub coitu" siajn epilep
siajn atakojn, kusante-ankorau sur la edzino, 
tiel ke, oni povas diri, por tiu êi martiru
lino la vivo farigis vera turmento. Okazis, 
ke post iu atako, kiam la beda(1:inda virino 
ne pm is sin lavi, si gravedigis. Tio êi al
venis al si iom surprize, êar pasis jam ja
roj, kiam si la lastan fojon naskis kaj si ne 
supozis, ke de tia malsana viro si povas 
ankoraü gravedigi. Tamen en la tempo, kiam 
si, kiel mia malnova pacientino, sin al mi 
turnis, la gravedeco de pli ol du monatoj 
estis senduba. Mi trovis, ke en tiu kazo la 
artefara abortigo estas tute rajtigita kaj pro
mesis al si gin fari, se nur ankoraii du ku
racistoj, kiujn mi pro konsilio iuvitis, gin 
aprobos. Tamen dum la konsilio mi estis 
kun rnia opinio sola. Oni trovis, ke ne ek
zistas indikoj por artefara abortigo. Mi ne 
povis agi kontrau la opinio de du kot\ataj 
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kuracistoj. La bedaü rinda virino, ne povante 1 

trovi la helpon êe, kuracistoj, devis suferi la 
plej grandajn psihajn turmentojn dum la 
daüro de sia gravedeco, êar pri la saneco 
de la naskot a ido ne ekzistis nek por mi 
nek por si duboj. Si estis post tiuj naü 
monatoj tiel elêerpita, ke si ne povis mem 
akusigi kaj mi estis devigita preni la infa
non per forcepso. La infano vivas, sed jam 
en lulilo gi havis nervajn atakojn, pri kies 
naturo al mi neniaj duboj ekzistis. Tial sta
rigis al mi la demando, êu la du kuracistoj 
agis bone, prudente kaj etike, malperme
sante al tiu êi martirulino la senigon de la 
ido, kiun nek si nek sia edzo volis kaj kiu, 
ooi povas diri, lute okaze kiel iu puno en 
la mondon aperis. A 

Kion oni povis esperi? Cu, ke el la 
ido, en tiuj cirkonstancoj naskita, io grava 
farigos en kuro de jaroj? Eble, sed kun 
la sama rajto mi povas aliflanke diri: gi 
farigos krimulo, hommortigisto. Eble pli gran
daj sancoj estas êe mia flanko. Sed en la 
luta afero oni pensis nur pri la naskota ido, 
tute ne pensante pri la patrino kaj sia tur
mento, êar aliajn vortojn mi ne povas trovi 
por bone pentri la staton psihan de sïa 
animo dum la gravedeco . Oni starigis sin 
tute sur la §tata bazo kaj speciale sur la 
bazo de la stato militista, kiu bezonas la 
plej riêan mangaion por siaj kanonoj. 

Mi ne povas en tiu êi mallonga verketo 
elniontri êiujn pensojn, kiuj trakuris mian 
kapon, kiam baldaü poste okazis alia rakon
tinda afero. 

Juna knabino, preskaü infano laü sia 
figuro kaj pensmaniero, farigas viktimo de 
la besta leco vira kaj gravedigas . En sia 
malespero si turnas sin al mi, kvankam tu
te nekonata, venintc el malgranda vilago en 
la êefurbon, por serêi helpon en sia malfe
liêo. Dura l,:.r, sed Lex. Nenion atinginte, si 
forlasas mian parolejon kun la promeso sin 
memmortigi. Nature oni devas esti tre sin-1 
g~rden~a antaü tiaj promesoj'. tame~ kiam 
m1 leg1s post kelke da tagoJ, ke si vere 
plenumis sian promeson, mi en mia mem- , 
opinio ne havis trankvilon A kaj starigis an
taü mi êiam la virga aper intajo de mia duon
hora klientino, kiu sin tiel fideme al mi tur-

1 nis kaj al kiu mi ne volis helpi. Ke mi laü- 1 

lege korekte agis, tio êi estas senduba, sed 
êu mi agis etike, lasante sin al sia sorto? 
La legoj estas ja ankaü homaj elpensitaioi 
kaj kio estas bona en la tempoj prahistoriaj, 1 

ne nepre estas bona en la tempoj nunaj. 
Kaj alia ankoraü penso turmentis mian 
kapon. Se iu mortigisto devas esti punata 
per mortpuno, estas nune la modo senkul
pigi lin, farante lin f1:enezulo, kiu nenion 

sciis, plenumante sian malbonan agon. De 
unu flanko oni estas milda al iu mortigisto 
profesia, liberigas lin de mortpuno, plie, oni 
lin metas en malliberejon, kie li estas bone 
nutrata, senzorge vivas el la peno de labo
remaj civitanoj, de dua flanko oni estas sen
kompata al la juna knabino, kiu, se oni jam 
diros, ke si agis malbone, tamen agis en 
pasio. La pasio povis sin pli ebriigi, ol la 
sangodoro,A kiu faris iun mortigiston sen
konscia. Cu oni pavas en lia maniera ag i 
kaj pensi ? Tial post longa pripensado kaj 
post multaj aliaj ekzemploj mi venis al la 
konkludo, ke el la vidpunkto tute kuracista 
oni devas plilargigi la indikojn por la arte
farata abortigo . 

Laü mia opinio ekzistas senduba traü
mo psiha, trauma psichicnm, kaüzita êe vi
rinoj de la gravedigo. Mi diras êe la viri
noj, tute ·ne diferancigante la knabinojn, 
fraülinojn, aü jam edzinigintajn virinojn. Ek
zistas tule certe kazoj, en kiuj la gravedigo 
faras al la virinoj tiel grandan impreson, ke 
ili ne estas plu psine sanaj kaj ke oni de
vas ilin konsideri kiel malsanulinoj kaj ne 
nur kompati laü la Danteaj vortoj: ,,gnarda 
e passa", sed ankaü al ili helpi. . 

La grandanima a us tria imperiestro Jo
sefa li., fondinte la mondfaman hospitalon 
en Vieno, metigis sur la fronlono la sur
skribon: ,,Saluti et solatio aegromm" . Mi 
legis gin, elirante la unuan fojon en la kor
ton de la hospitalo kaj mi ne forgesis gin. 
Se oni volas esti bona kuracisto, oni devas 
ankau scii, ke ne êio estas kuracebla kaj, 
se oni ne povas kuraci, oni devas helpi aü 
alrrienaü konsoli. 

Send~be iu, kiu sin memmortigas, ne 
estas psihe sana. Tio estas la opinio ko
muna de êiuj psihiatroj. Ankaü la tentado 
de memmortigo estas rigardata kiel nenor
maleco psih::1 kaj ofle jam, kiam la juga de
fendanto povis pruvi, ke en la eslinteco la 
krimulo jugota tentis memmortigon, li havis 
grandan atuton en siaj manoj por senkul
pigi sian klienlon. Logike pensante, se iu 
virino, gravediginte, sin mortigas, oni nepre 
devas diri, ke, tion farante, si ne estas 
psihe sana. Kaj kiel malsana, si ne bezonas 
niajn riproêojn aü kondamnojn, sed nur nian 
kuracistan helpon. Tial s~ la gravedigo es
tas la kaüzo de tia psiha malsano, kiam 
tiu fakto faris lie! grandan impreson sur la 
animo de la virino, ke laü sia opinio la 
memmortigo estas la sola eliro, tiam oni 
povas paroli pri ,,trauma psichicum" kaj ' 
agante laü la malnova sentenco ,,cessante 
causa, cessat effectus". forigi la gravedecon. 
Mi scias tre bone, ke la demando, kiun mi 
eJdusis~ estas tre grava en çiuj rilatoj. Mi 
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ankau diros, ke la vidpunkto, sur kiu sta- 1 
ras la statoj rilate tiun aferon, estas sole 
prava, êar alie per forigo de ma:permeso de 
abortigo artefara la sociaj rilatoj povus ri
cevi grandan malutilon. Tial, se oni stari 
gos la nunajn rilatoj n, kiel ne ektuseblajn, 
oni devas aldoni esceptojn, êar estas konate, 
ke escep to konfirma, la regulon. 1 

Aliflanke oni demandos, en kia 211aniero 
povas la kuracistoj konstati la psihan sta 
ton de iu virino, por ke oni povu sendube 
paroli pri iu ,,trauma psichicum " ? Mi res
pondos , ke en tia maniero, en kia la jugaj 
ekspertizistoj faras siajn opiniojn en la ka
zoj de iu ajn malsaneco. Observad o, prak
tika rutino, komparo de diversaj rilatoj kaj 
cirkonstancoj faras, ke la c pinioj de nunaj 
ekspertizistoj valoras A tiom, ke nek la faka 
juristo nek juganto j urinta timas sur la ba- 1 

zo de tia ekspertizo esprimi s·an opinion, 
sekvatan de verdikto. 

En la sama maniero oni povus agi kon
cerne nian demandon pri la ekzistado de la 
tiel de mi nomata ,,trauma psichicum". Eê 
la dangero mem por la kuracisto rilate al 
la legoj ekzistant aj faras, ke tia afero ne 
povas esti jugata de unu persona, sed êiam 
,,ex consilio". 

Se la kuracisto ne donas helpon al tiuj 
personoj, kiuj sin al li turnas, tiam res :as 
al ili du vojoj: iu ajn agado, por aiingi for
igon de gravedeco aü memmortigo, kion 
pruvas la sperto de êiutaga vivo. Ni kura-

cistoj scias tre bone, kiom da artefaritai 
abortoj ni devas kuraci kaj kiajn rezulta
tojn oni atingas. La aborto artefarita, Ase gi 
ne estas farata laüarte, laü principoj hjrur
giaj asepsaj kaj anfsepsaj, estas tre dan
gera afero. Kiom da ekzistencoj homaj falis 
al gi ofere kaj se la morto eê ne estas la 
sekvo, oni vidas, ke êiam tia malle~e farita 
operac io estas sekvata de longa malsano, 
post kiu la organismo neniam atingas la 
antaüan viglecon. 

Por esti bone komprenata, mi ripetas , 
ke la gravedigo povas_ havi kaj ofte havas 
tian influon sur la psihon virinan, ke de 
tiu tempo la virino malsanigas kaj kiel mal
sana havas rajton de la helpo kuracista kaj 
la kuracisto havas devon doni tiun êi 
helpon. 

Mi estas ankau konvinkita, ke ekzistas 
aliaj fonnoj de malsaneco, al kiuj la grave
digo ne estas utila, eê direkte malutila. Ek
zemple la okulaj malsanoj, kiuj plimalboni
gas, se la premo intrakrania plialtigas kaj 
multe da aliaj. 

Stariginte la generalan tezon, mi ne vo
las paroli pri la praktika flanko de la abor
t:go mem. Sendube ju pli frue gi estos fa
rata, des pli malgrandaj estos la dangeroj 
operaciaj, des pli malgranda la sangperdo. 

Fine, kiam tiu afero devas esti nur post 
la komuna pripensado inter kuracistoj fa
rata, ne mankos la Amanoj, por ke gi povu 
esti ankaü lauarte, hirurgie farata. 

Be:fe:ra.. toj_ 
Eh r I i ch (Wien). Etendado per najlo 

pro urga indiko. ( Wiener ldin. Woclu:11schrift 
1911 n-ro 4 . En la kazo de komplikita, 
splitiginta frakturo superkondila de femuro 
okazis, versajne sekve de bifurkigo de la 
periferia fragmento kaj eksterordinara dis
lokigo kontraü la genukavo, kunpremado 
de la arterio poplita. Estis do necese libe· 
rigi kiel eble plej rapide la arte rion per la 
metodo, foriganta rapide kaj daùre la kun- 1 

tirigadon de la muskoloj kaj la premon en 
la foso poplitea. Por tio konvenis plej bone 
etendado per najlo, kiu efektive bone pros
peris. La autoro rekomendas uzi la meto
don kun severaj indikoj. Certe ne destinita 
forigi la etendad on per plastrorubando, gi 
tamen povas kompletigi gin. I<ombino de 
etendado per najlo kun flankaj plastrotiri
loj Jau Bardenheuer estos en pluaj tempoj 
bone uzata. La precizitaj jam (Anschütz) in-

dikoj devas èsti plimultigitaj per tio, ke en 
urgaj kazoj de kunpremado de gravaj an
gioj aü nervoj per dislokigintaj ostofrag
mentoj la etendado per najlo antaüiru êiun 
operacion. D-ro 56s. 

Fernandes Figueira (Rio de Ja
neir0 ) . Novaj kazoj de infana skorbuto. (Ar
c/1ivos Brasileiros de Medicina 191 J 11-ro 1). 
La konata pediatro dokumentas per novaj 
observoj sian opinion pri identeco de la 
malsano de Mi:iller - Barlow kaj skorbuto, 
tute kreclante, ke la ali men tara teorio ne 
sufiêas por la klarigo patogeneza de tiu êi 
malsano. Estis observebla tiel nomata mal
sano de Barlow (radi ografaJoj) êe infanoj mal
riêaj kaj skorbuto êe infano kvinjara ci e bon
hava klaso, en la plej bonaj konciiêoj de 
higieno. La nutrado ne povus influi: en unu 
kazo est is atakita unu dunaskitulo kaj ne 
la alia, kvankam ambaü cstis cgale nutrataj. 
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La profesoroj Marquis (M o 11 te vide o), 1 

Kassovitz (Vie 11 o) kaj Alfaro (Buen os 
Ayre r J tute ko11se11tas ku11 la autoro pri 
liaj opi11ioj, antaüe elmetitaj pri la 11aturo 1 

de la infanskorbuto. 
M. P e reira kaj O. Vianna (Rio de 

Janeiro). Piohemio blastomikoza. (Archivas 1 

Brasileiros de Medicina l 9 J J n-ro 1). La 
diagnozo estis farita dum vivo per injekto 

1 

de 12 kcm. da sango en la peritoneon de 
hundo . Kvankam la sango, multfoje ekza
menita mikroskopie, ne estis montrinta mi
krobojn, sekvis peritoneito post 22 tagoj 1 

kaj trovigis grandanombre puraj formoj de 
blastomikoj. La samaj parazitoj A renkontigis 
en pusplenaj kistoj kaj artroj. Ce nekropsio 
videbligis kistoj, nesuspektataj dum vivo. 
La aütoroj signalas neklasikan komencon 1 

de la malsano, kies unua sin)ptomo estis 
grava astenio. La piohemio estis mortiga en 

malpli ol kvar 111onatoj - rapidega trakuro, 
la unuan fojon observita êe blastomikozo. 
Kulturoj portis rondan paraziton kun micel
iumo, versajne novaspecan, kies inokulado 
estis pozitiva êe hundo, kobajo, kuniklo kaj 
kaprido. 

A. Ra m os (Rio de Janeiro). Du kazoj 
de Madelung-deformigo. ( Archivas Brasil eiros 
de Medicina 1911 n-roA 1). Estis studataj per 
helpo de radiografajoj. Jen la konkludoj: 
La Madelung-deformigo estas ma11ko de dis
volvigo, precipe lokiginta en epifizo de la 
radiuso. La kubuto ne saj11as atingita de 
la defekto, êar gi apartigas de la radiuso, 
por pli bone disvolvigi. La kurbo de la 
rad iuso kontrau la kubuta fla11ko estas kla
rigata per la supereco de fleksaj sur eks
tensaj muskoloj. Biblografio citas 70 auto
rojn. 

D-ro Aleksandro Blumental. 
La funebra kroniko 11otis ankoraü unu 

morion inter niaj samideanoj kolegoj. La 
25-an de januaro mortis en Berlino post 
grava opera _io (gastroenterostomio) d-ro \ 
Aleksandro Blumental, frato de la eminenta 
pola literaturisto kaj nia samideano, Leo 
Belmont (Leopoldo Blumental). 

La mortinto naskigis en Varsovio en 1 

1866. La gimnazian kurson li finis en la V 
Varsovia gimnazio. Post la defendo de la 
disertacio pri ,,Esploroj je la intersango de 
aero en pulma emfizemo" li ricevis la tito
lon de doktoro de medicino en la Dorpata 
Universitato en la jaro 1892. Kiel kuracisto 
li dediêis sin speciale al la pulmaj kaj 
gorgaj malsanoj. Siajn lastajn jarojn li pa
sigis kiel praktika kuracisto en la urbo Pinsk, 
kie li estis ordinatoro en la urba malsa
nulejo. 

lnter liaj sciencaj laboroj meritas an- 1 
tau êio rimarkon lia disertacia temo, kiu 
klarigas la demandon, kiamaniere farigas 
intersango de aero êe la bestoj, al kiuj es
tas malfermita la torako. Tiu êi laboro estas 
kvazau fundamento, sur kiu poste laboris 1 

multaj sciencistoj, inter kiuj estas la fama 
Brauer. Krom tiu êi grava laboro la mor-

tinta publikigis ankorau kelkajo aliajn en la 
eliranta en Varsovio medicina gazeto ,,Me
dycyna" . Inter ili meritas atenton la laboro: 
,,Pri la influo de traheotomio sur tuberku
lozon de pulmoj kaj gorgo". 

Kiel esperantisto d-ro Aleksandro Blu
mental apartenas al la unuaj pioniroj de nia 
ideo en Polujo. Kune kun la literaturisto 
J zef Wasniewski, Jan Janowski, d-ro Sta
nisfaw Goldberg kaj d-ro Robin li fondis 
en la jaro 1893 la unuan rondeton de po
laj espera ntistoj en Varsovio. 

Malgraü. profesiaj kaj privataj okupoj, 
malgrau tio, ke la mortinto la lastajn jarojn 
vivis ekster Varsovio, li êiam kore parto
prenis en nia komuna afero kaj gis la lasta 
tempo estis fervora kaj agema adepto de 
nia ideo. 

La frua morto de Aleksandro Blumen
tal vekis sinceran bedauron kaj doloron in
ter tiuj, kiuj konis persane tiun modeslan 
kaj noblan homon kaj kuraciston. 

Ripozu trankvile, kara samideano kaj 
kolego. La rememoro pri vi restas êiam 
kara en niaj korof. 

D-ro Leono Zamenhof, 
( Varsovio). 
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" K o r e s p o n d a j o j. 
Wien, 5 -an de marfo 1911. 

Amicus Plato, sed magis 
amica veritas ... 

êar la enketo pri mortpuno estas jam 
en la marta nume1 o de ,, Voêo de Kuraci
stoj" finita·, mi ne diskutos plu pri tiu 
êi afero. Cetere pavas esti, ke mi eraris, 
ne kredante je renask igo kaj perfektigo de 
la homaro per pendigilo. Estas eble, ke 
efektive la plej bona evolucia faktoro, per 
kiu la homaro aliigos en la superhomaron 
estas la ekzekutisto... En tiu êi okazo mi 
estas preta adoradi lin dum mia tuta vivo 
per himnoj kaj odoj. Sed antaü ol la Mu
zoj donacos al mi inspiron, estu al mi per
mesate rektigi kelkajn asertojn de Frato 
Cosmas (enpresitajn ankaü en la n-ro 3 
(marta) de ,, Voêo de Kuracistoj"). 

La estimata aütoro asertas nome, ke 
tiuj, kiuj neas ,,liberan vol on", sin mem 
kontraüdiras. Tio êi aspektas simile, kiel se 
ekzemple iu, ne komprenanta la teorion de 
Koperniko, asertus, ke la astronomoj ankaü 
sin mem kontraüdiras, neante la êirkaüku
rado n de la suno êirkaü la tero kaj el
kalkulante samtempe horojn de la sunlevigo 
kaj sunsubiro. Jam tio êi mem, ke la volon 
oni povas perfektigi kaj pligrandigi gian 
forton kaj êe êiu individuo kun malegala re
zultato - estas ja sufiêa argumenta, ke gi 
estas ,,nelibera" ... 

Kaj kiel relativa kaj nekonstanta (san
gigema) estas ankaü la diferencigado inter 
bono kaj malbono ! 

T:o, kio estis iam tute prava kaj justa, 
hodiaü estas jam rigardata kiel krueleco kaj 
barbareco. Mi pensas, ke eê êiu de la par 
tianoj de mortpuno ne aprobus ekzemple la 
rompadon de ostoj aü alian turmentadon 
kaj !amen en mezaj jarcentoj t. e. en la e
poko de plej granda religia fanatikeco, la 
homoj povis kun trankvila konscienco tion 
êi fari kaj certe rigardadis tian kruelecon 
kiel akordigantan kun ,,Diaj legoj". Car ne 
la i1eo kaj kulto de Dio normigas la nive
Ion kaj grado n de la homa moraleco, sed 
kontraüe kune kun la progresad o de civi
lizacio progresadas kaj aliigas ankaü l;i 1110-

raleco kaj kun gi ankaü la komprenado de 
Dieco. 

Tial sovag uloj imagas siajn Diaf ojn kiel 
tre fierajn kaj vengemajn, senêese militan
tajn, mortigantajn sin kaj eê ambaüflanke sin 
mangegantajn . Eê la antikvaj Grekoj ima
gadis siajn Diojn an'.rnraü kun êiuj homaj 
bonaj au malbonaj proprecoj. Simile antro-

pomorfigas ankau la imagadon de Dio êiuj 
nuntempaj religioj. 

Sed, se ni eê akcept us, ke tiu êi ne
esplorebla kaj al la homa intelekto neson
debla Potenco, kiu tenas miriadojn da su
noj kaj planedoj en senêesa movado, estas 
io aparte en universo ekzistanta kaj se ni 
imagus gin kiel iun absoluton kun homa 
konscienco kaj pensmaniero, êu eê tiam ne 
sirigus tiu êi etika konkludado, apog n!a 
sin sur ,,Oiaj legoj", kiel sirigas art1neajo 
inter fingroj? 

Mi prett'rlasas jam êiun liberpensan fi
lozofadon, (ekzemple, ke kontraü Dia êio
poveco' estas neeble klari6i la ekzistadon de 
moralo kaj êiu malbono en la mondo, au 
kontraü Lia êioscieco kaj antauvideco la 
provaAdoo de homoj, aü la punadon de Liaj 
kreitajoj kontraü plejgranda sageêo, boneco 
kaj mizerikordo ), sed jam de la katolika 
vidpunkto estas tute nelogike aserti, ke Dio 
mem, krom ordono ,,Ne mortigu !", star igis 
samtempe alian ordonon, neantan la unuan: 
,,Kiu eltiras glavon, pereu per glavo !" 

Sed homoj aprobas kaj pravigas êion 
per ,,Diaj legoj". Lau tiuj êi legoj ekzistis 
ja la sankta Inkvizicio kaj estas forbruligi
taj Bruno, Hus kaj multaj aliaj ,,krimuloj" . 
Kaj ankoraü en la nuna tempo ekzistas ci
vilizitaj kaj ultra-kristanaj statoj, en kiuj 
ankaü laü tiuj êi ,,Diaj legoj" oni pendigas 
ofte multajn homojn nur pro tio, êar ili ne 
volas aprobi homan hipokritecon. 

La homoj restas êiam nur homoL kaj 
egale la libera lernejo, kiel eê monahejaj 
muroj povas produkti aü honestulojn au 
krimulojn. Ôis nun, malkase dirite, plimulto 
da krimuloj (ne politikaj) estis homoj ,,kre
clantaj". Tiuj êi malfeliêaj individuoj plej
ofte ne havas kapabl.con de intelekta kon
kludado aü ia filozofado. Se eê iu krimulo 
estas edukita en libera lernejo, certe li ne 
entuziazmigas nek interesigas treege pri li
berpensaj principoj, tie disvastigataj. Kon
traüe, neniun sagulon (eê materialistan) oni 
povas kulpigi pri iu krimo (esceptinte di
versajn ,, krimojn" politikajn). 

La polica statistiko, laü kiu la krimu
laro depost enkonduko de la libera lernejo 
en Francujo progresis, nenion signifas. Kaj 
oni ne povas jam pri tio kulpigi la liberan 
lernejon, se oni konsideras, ke la êefaj kaü
zoj de krimularo (alkoholismo, ekonomia 
mizero kaj n1alklereco de popolamasoj) 
plue ekzistas. Car tuja forigo âe tiuj êi kaü
zoj kaj iliaj komplikitaj efikoj estas tute ne
cbla. Ekzcmplc, oni povas parte forigi al-
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koholismon, sed estas ja nepenseble mal
ebligi la degeneradon de la jam ekzistanta 
alkoholula idaro. 

Tial ankoraû longtempe rugigos la sang
kolora fadenaro de krimo en la homa so
cio; kredeble gi neniarn tute malaperos, êar 
la krimo estas kontrasto de bono kaj la(1 
legoj naturaj nenio ekzistas en la mondo 
senkontrasta. Ni devas nur almenaû celi al 1 

supereco kaj superpezo de la bono, vero 

kaj libereco super la krirno, hipokriteco kaj 
maljustaio ! 

Mi pensi ;, ke la homaro povus atingi 
tiun êi celon per edukado kaj civilizado de 
siaj anoj; se mi eraris, mi petas pardonon, 
êar estas eble, ke la ,,framasona" principo: 
,,Neniun pendigu !" ne akordigas kun Diaj 
kaj homaj legoj ... 

A. Sevêuk . 

Partopreno de kuracistoj en dueloj. 
(Enketo internacia). 

En la novembra numero 1910 de nia 
revuo ni publikigis la jenan· demandaron 
pri partop}"~no de ½uracistoj en dueloj: 

1. Cu la kuracisto, antausciigita pri 
la okazonta rtuelo, p o vas konforme kun 
etiko kuracista akcepti la alvokon, ke li 
venu al la loko de la duelo, por doni Îlirur
gian help1.:in al la duelontoj? 

2. Cu la kuracisto ne nur povas, sed 
ankau de vas tion êi fari, êiam, au en cer
taj specLalaj kondiêoj? 

3. Cu, kontraue, la kuracisto devas, laû 
etiko kuracista, rifuzi la inviton al la êees
tado kaj helpado êe duelo; êu li devas 
tion êi fari êiam, aû nur en certaj specialaj 1 
kazoj. A 

4. Cu la kuracisto, antaüsciigita pri la 
okazonta - duelo, laû etiko kuracista po- , 
vas au devas sin intermeti por malebligi la 
duel on? 

5. êu estas postulinde, ke la stata leg- , 
donado alkonformigu sin al la etikaj kom
prenoj de kuracistoj kaj sangu la paragra
fon pri dueloj, starigante senpunecon de la 
kuracistoj, partoprenantaj pro sia profesio 

1 
en dueloj. 

6. Se la supraj demandoj ne povas 
esti responditaj en generala maniera, sed 
allasas en konkretaj kazoj seriozajn dubojn 
kaj diversan kornprenon de la devoj etikaj, 
êu ne estus dezirinde starigi la regulon, ke 
la partopreno de la kuracisto en duelo de
vas dependi kiel eble de la konsiligo kun 
dua respektinda kolego, kiel tio êi estas 
etike rezervita êe aliaj konfliktoj de la etiko 
kuracista kun stata legaro, ekzemple en la 1 

kazo, kiam interrompo de gravedeco sajnas 
al la kuracisto nepre necesa, por savi la 
vivon d~ la graveda virino? 

7. Cu ne estas postulinde, ke generale 
en duelo partoprenu êiam po du kuracistoj, 
ne nur pro konsicleroj kuracista-etikaj, sed 

anka(1 pro ebleco de samternpa grava vun
digo de ambaü duelantoj, en kiu kazo la 
helpo de unu kuracisto povus esti ne su
fiêanta. 

8. êu ne estas necese, ke la êambroj 
kuracistaj kaj aliaj kuracistaj organizoj kaj 
reprezentantaroj priokupu sin pri la demanda 
de la partopreno de kuracistoj en dueloj kaj 
starigu etikajn normojn pri la kondutado de 
kuracistoj en t"u êi a'ero? 

9. Aliaj rimarkoj, precipe bazitaj sur 
propraj spertoj êe helpado Îlirurgia en 
dueloj. 

A Laü nia alvoko, multaj diverslingvaj 
jurnaloj medicinaj presigis la tradukon cte· 
tiu êi dernandaro kaj sekve de tio êi alve
nis opinioj de la kuracistoj el Polujo, Ger
manujo, Belgujo, Svisujo, Hispanujo, Sve
dujo, Algero, Australio. Ni do povas goje 
konstati, ke ankau tiu êi enketo prosperis 
kaj faris gravan servon al la esperanta pro
pagando. 

Atendante ankorau pluajn· respondojn, 
ni jam komencas pub)ikigaclon de la jam ri
cevitaj kaj petas A la legantojn atentigi pri 
tiu êi publikigajo siajn nacilingvajn orga
nojn medicinajn. 

Polujo. 
1. 

(Originalo pola). 
D-ro Adolf Klcsk, 
Î1irurgiisto, h'.rak6w. 

Mi prenas la parolon pri la partopreno 
de kuracistoj en dueloj ne sole kiel publicis
to, sed ankau kiel spertulo en tiu êi rilato. 

1) Laû mia opinio la kuracisto povas 
bone kunakordi sian konsciencon kaj sen
ton de honora kun la interveno en duelo. 
Same opinias versajne la registaro, êar en 
la. projekto de la nova punlegaro estas for-
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igita la respondantcco de la kuracistoj pro 
intervcno en dueloj. 1 

2) Rifuzante alveni al la loko de la du
elo, la kuracisto elmetas sian eventualan 
klienton al dangero kaj neniam al li helpas, 
kontrau e li povas al li malutili, êar la sper
to pruvas, ke la manko de kuracisto ne
niam povas finigi pace la aferon kaj an
statau kuracisto ofte funkcias êe dueloj per
sonoj nekompetentaj , malutilante, au nenion 
heloante al la vundito . Male la kuracisto, 
veninte al la loko de batalado, n~ malofte 
savas homan vivon, respektive antaugardas 
kontrau gravaj malsanoj, pansante là vun
dajn kaj êesigante la pluan interbatalan . 

3) Nature, la kuracisto devas esti tre 
singarda en akceptada de la invita al duela, 
kani ekzakte la tutan aferon kaj êiam re
zervi al si la eblecan interveni kaj decidi 
pri la daurigada de la batalo. 

Principe la kuracistaj devas batali kan
trau duelaj, sed dume ili ne povas sin retiri 
de ili. 

Tamen la kuracista devas neniam kan
senti, ke lia agado helpu al pli grandaj vun
digoj • kaj kripligoj, ekzemple farante la 
pansajon nur en la cela, por ke la batalo 
pavu esti daurigata gis senfortigo. 

4) La kuracista ne havas rajton de
nunci la duelontojn, êar ili venas al li, fi
dante je la sekreto kuracista. Denuncante 
la duelon. la kuracisto denuncus ankau la 
duan kolegon, la aferon ne nuligus kaj fa
rus plimulte da malbono, ol da bono. CetE:re 
tiu êi punkt o forfalas, se 

5) la !ego garantios la senpunecon al 
la kuracisto. 

6) Pri la konsilio antau la duelo, gi es
tas superflua, precipe êar kalkafoje gis la 
lasta momento la partioj malpacigintaj ne 
scias, ki~j kuracistoj intervenos. 

7) Ceeston de du kuracistoj êe êiu 
duelo mi konsideras nepre necesAa; almenau 
unu el ili devas esti sperta pri hirurgio, la 
dua eventual~ helpas al li, se estas bezonate. 

8) La Cambra kuracista havas tie êi 
nenion diri, êar unue mankas tempo por 
demandado kaj due la afero apartenas al 
la privata praktiko de la kuracisto. 

9) Se oni akceptos kiel justa la sen
punecon de la kuracisto, asistanta êe duelo, 
tiam estu al li permesate en pli vasta ma
niera apliki la higienajn antauzorgojn, kiel 
desinfektado de la bataliloj, pret igado de 
bona kaj trankvila transporta k. t. p. 

Se la duelo estus punata ne kiel krimo, 
sed kiel delikto, ekzemple per alta monpuno 
au per aresto sen sango en monpunon, sen
dube forfalus multaj skrupuloj, pri kiuj ni 
nun traktadas. 

Multaj dcmandoj estas nun tre kompli
kitaj. Ekzemple militkuracisto povas kaj eê 
estas devigata iri al la duelo kaj ankau la 
rezerva militkuracisto ne estos punata, se li 
iros en la uniformo. 

Se do tie êi vesto pavas trankviligi la 
konsciencon - gi ja do ankau sen tiu êi 
vesto ne estos makulita. 

2. 
(Originalo esperanta). 

D-ro !. Fels, 
Lw6w. 

Mi respandas jene la demandojn de la 
enketo pri partopreno de kuracistoj en 
dueloj: A 

1) kaj 2) Ceesti êe duelo estas devo 
por êiu kuracisto, êar ni devas êiam lau
eble antauzorgi kontrau malsanoj kaj estas 
tute alie, êu la vundoj estas tuj artlege ku
racataj au multe pli poste . La êeestantaj 
kuracistoj atendas êe duelo la farotan vun
don kun tamponoj kaj aseps igitaj instru
mentoj, preskau kiel êe antaupreparita ope
racio; pro tio ankai:i la vundoj ordinare bo
ne kaj rapide san'gas. Profilaksi malsanojn 
kaj infektajn estas la unua devo de êiu ku
racisto. 

3. Tial la kuracisto ne povas rifuzi sian 
helpon al la duelontaj. 

4. Malebligi la deciditan duelon ne es
tas kuracista afero. Estas devo de la tuta 
kultura sacio batali kontrau la barbara, 
senlogika, mezjarcenta arango de la dueloj. 

5) Tial ankau la stata legdonado ne 
bezonas garantii al kuracistoj senpunecon 
pro la êeesto êe dueloj. Tio signifus ja si
lentan permesadon kaj plifaciligon de la du
eloj~ kiujn la legoj devas nepre kontrauba
tali, gis prosperos ekstermi komplete tiun 
êi reston de bar)?areco kaj senlogikeca. 

6) kaj 7) Car êeesto de kuracisto êe 
duelo estas devo, tial estas superflae kun 
dua kuracisto konsiligi. Cetere êeestas ar
dinare du kuracistoj êe êiu duelo, êar tre 
ofte ambau duelantoj estas au povas esti 
vundataj. Eê se nur unu de la batalantoj 
estas vundita, du kuracistoj estas necesaj 
por la operacio. Do kuracisto neniam devas 
konsenti helpi samtempe al ambau duelan
toj, sed êiu partio devas alkonduki sian ku
raciston. 

8) Nenia kuracista organizo au societo 
devus sin okupi pri duelo, kiu devas esti 
afero nepre kaj severe malpermesata. 

Mi do resumas , ke restu tolerataj la 
gisnunaj cirkonstancoj. La duelo devas esti 
malpermesata, kiel senlogika barbareco el 
mezjarcentaj tempoj; tamen la kuracista de-
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vas êeesti, por evitigi dangerajn sckvojn. 
Tian vidpunkton hava s ankaü la jugistoj, 
kiuj êiam indulgas la kuraciston, êees tintan 
duelon. 

3. 
(Originalo esperanta). 

D-ro Bojarsk i, 
Wloszczowa. 

Traleginte en n-ro de ,,Voêo de Kura
cistoj" enketon pri partopreno de kuracistoj 
en dueloj, mi rapidas informi Vin, ke la rusa 
§tata kodo puna, deviga ankaü por Polujo, 
difinas nenian punon por kuracistoj, êeestan
taj êe la duelo t. e. gi permesas al ili sen
pune êeesti. 

4. 
(Originalo pola) . 

Prof. d-ro Odo Bujwid, 
Krak6w. 

Kiam mi kiel kuracisto pro studoj lo
gadis en Parizo, mi havis dufoje okazon 
partopreni en dueloj. 

A Ambaü dueloj estis okazigita j de baga
telajoj de la vivo, tamen mi preter lasas tiun 
êi cirkonst ancon. 

La duelo estas sensencajo, kiel gene
rale ankaü êiu batalo per armiloj, kie nur 
brutala forto au simpla hazard o, fine lerteco 
decidas. 

Sed la kuracisto ne povas rifuzi sian 
helpon , êar eê êe tia sensenca ago la vivo 
de iu homo povas esti en dangero kaj tiu
kaze êiuj aliaj kons ideroj nepre devas cedi. 

A Erga qaemcunque... jen la du vortoj el 
la jurpromes o de la kuracisto ordinanta, 
eniranta en la vivon praktikan , kiuj precize 
devas esti observataj. En tio êi konsistas 
la pastreco de la medicino. 

5. 
D-ro jan Sz warc, 

Zmigr6d. 

1) kaj 2) La kuracisto povas konforme 
kun la etiko kaj devas akcept i la invitop 
al êeesto êe dueloj, estante tute senpartia 

kaj celante nur la savadon kaj helpadon al 
la vunditaj en la bata lo. 

3) Nur en tre esceptaj kazoj povus la 
kuraci sto rifuzi la inviton al asistado. Al 
tiaj kazoj povus aparteni komplikitaj situa
cioj de la duelaj aferoj, okaza ntaj escepte 
sekve de malhonesteco de la sekundant oj, 
.kiuj povus elmeti al dangero la bonan opi
nion de la kuracisto. 

4) La so lvon de la demando pri inter
veno de la kuracisto, por antaumalhelpi la 
duelon , on i devas antau êio apog i sur tiu 
êi, jam per êiuj partopre nata konvinko, ke 
kiel longe ne ekzistos en la socio rimedoj , 
por malebligi atencojn al la homa honoro, 
tiel longe duelo estos tiu êi ,,malum neces
sarium", pri kiu jam tiom estis skrib ite. Do 
eê se la kuracistoj per sia interveno mal
ebligadus, relative malplimultigus la duelojn, 
ili ne elimin s êiujn du.elojn, êar tiam la 
dueloj okazadus sen ili kaj la vunditaj ne
human e estus senigitaj je la helpo kuraci
sta, kun kio la ideo de kuracista profesio 
ne povas akordigi. 

Tial la interveno de la kuracisto de
vas utiligi nur feliêan kunkuron de cirkon
stancoj, kiuj donas al la kuracisto eb lecon 
de lia agado, tamen la kuracisto ne povas 
rompi la konfidon kaj sekreton, kiun kon
cerne la duelon oni al li transdonis. Sed 
ankau tie êi povus esti escepto, liberiganta 
la kuraciston de silentado pri la duelo, se 
ckzemple la duelontoj kaj sekundanto j es
tus ankorau knaboj neplenagaj, gimnazianoj 
(kio efektive iufoje okazas), êar tiam la ku
racisto havus eê la devon antaumalhelpi la 
duelon. 

5) Estas dezirinde , ke la lego liberig u 
la kuracisto jn ne sole de la respondeco pro 
partopreno en dueloj, sed ankaü, en kazoj 
ne suspektigaj (en kazo do denunco), eê de 
juga esploro. A 

6) kaj 7) Ceesto de du kuracistoj kaj 
ilia interkonsiligo pri la situac io de la du
elo estas necesaj. 

8) Estas dezirinda priparolo de tiu êi de
mando en kuracist aj societoj kaj starigo de 
k0nvenaj norrnoj etikaj pri la kondutado de 
kuracist oj. 

KRONIKO. 
Ankoraü multaj legantoj ne renov1g1s 

gis nun la abono n por 1911. Ni petas êiujn 
§uldrestantajn alsendi per internacia po§t
mandato la abonsu rnon 4·80 kron. senpere 
al la redakcio. 

Komencante de la sekvonta numero, ni 
sendados la revuon nur al la pagintaj la 
abonon. 

* 
En la februara numero de ,, Wochen-
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schrift [ür Th erapie und I Iygiene de s Au
ges" (Semajna revuo por terapio kaj hi
gieno de la okulo ), aperanta en Breslau, 
enmetis d-ro Ka r I E. Weiss (Gmünd) 
artikolon · pri esperanto . 

En Golêov - Jenikov (Bohemujo) estis 
denove elektita kiel prezidanto de la tiea 
klubo esperanta nia kunlab oranto d-ro J o
se f Se d I ace k. Li malfermi s nov an kur
son de nia Iingvo por komencantoj . 

En la januar a kaj ero de la ,,Therapeu- 1 

tische Mon atsberichte" (Terapiaj raportoj 

monataj), elirantaj en Base!, apc.ris nia de
mandaro A pri partopreno de kuracistoj en 
dueloj. Gi estis efika, êar baldau alvenis 
kelkaj respondoj de germanaj kuracistoj. 
Tamen por esperanta afero tiu êi traduko 
estis senvalora, êar neniu vorto en la tra
dukajo atentigas la legantojn pri esperanto 
generale kaj pri nia revuo speciale. 

Simile en ,,Medicina" (Paris) oni pri
parolas en la januara numero la demandon 
pri dueloj !au nia demandaro , citante nek 
esperanton nek ,, Voêon de Kur. " . 

BIBLIOORAffO. 
La redakcio ricevis: 
Genezo, libro unua el ,,La Biblio", tra

dukis d-ro L. L. Zamenhof. Aêetebla êe 
Hache t t e kaj Ko, Paris, kaj giaj Kores
pondant oj. Unu luksa volumo 120-paga; 
prez o : Fr. 2· - . 

Dictionnaire. Usuel Esperanto-Français, 
de E. Gros j e a n - Mau pi n, ekslernanto de 
la Supera Normala Lernejo de Par is, agre
gaciulo dé la Pariza Universitato . - Unu 
bela tre leg eble kompostita 144-paga vo
lumo bindit a. Librejo Hachette ka) K-o, 
78, boui. Saint - Germain , Paris; Prezo: 
Fr. 1 ·- . 

Cours méthodique d'Esperanto. Corrigé 
des thème 3, pa r MM. C. A ymo n i e r et E. 
Grosje a n-Maupin. Hachette et Cie, Pa
ris; prezo : Fr. 1,20. 

Esperanto-Poskalendaro por 1911. êe 
Fritz St e p II an , Leipzig, Kochstr. 61. Prezo 
0·30 Sm. 

La elementoj kaj la vortfarado, grama
tiko kaj sintak o en Esp~ranto k\!n notoj pri 
la novlatinigo ,,ldo". E. Cefeê. Ce Warnier 
&· K- r , 15 rue Montmartre , Paris. Prezo 
0·75 Sm. 

Per espero al despero. Dek poemoj de 
d-ro Stanisla v Schulhof'. 

Kljuc Esperanta. (Kroata eldono ). 
Esperanta Gvidlibro tra Bosnio kaj Her

cegovino. Prez o 0·40 Kron. 
La prediko sur la monto. Tradukis el 

la origil!ala gr eka tekst o pa stro John Reve
ridge. Ce: British Esperanto Association, 
London. 

Ornitologia vortaro oklingva de birdoj 
europaj._ Prova Jitografa eldono de la autoro, 
P.-E. St o jan. Ce Librejo Esperanfo, Mosk vo, 
Tverskaja 26. Prezo 1 Sm. 

Poliglota Vade - Mecum de lnternacia 
Farmacio, de C é I est in Rousseau. 1 vol. 
288-paga, bindita. Eldonejo: Ha chette & K-o, 

Paris; prezo : Sm. 3 = Fr. 7 ,50 = sil. 6 = 
markoj 6,2 = dolar 1,5 = rubl. 3 = flo
renoj 3.75. 

Neces1:1 komplemento de êiu mcia Far
makopeo (êar gi ebligas la faradon de frem
gaj receptoj), tiu libro estas tute novspeca. 
Gi estas elpensita kun espero, ke gi povus 
utili al êiulandaj farmaciistoj kaj kun tiu 
speciala celo: faciligi la preparadon de me
dicinaj receptoj, alportitaj el fremdaj Iandoj . 

Tiu . farado estas ofte neefektivigebla , 
êu pro la nescio de la lingvo, êu pro la 
nesameco de la formuloj de samnomaj me
dikamentoj en la diversaj Farmakopeoj. 

Tiu • êi libro neniel intencas solvi êiujn 
malf acilaj ojn, kiuj sin pr ezentos praktike al 
f rma ciisto, prep aronta fremdan recepton; 
tamen la aut oro esperas, ke gi efike helpos 
en oftaj okazoj. 

Tial la autoro opiniis, ke estus taûge 
kunigi en tiu êi libro sufiêan nombron da 
tormuloj, eltiritaj el farmakopeoj europaj, 
amerikaj kaj japana. 

Tiu libto enhavas: 
1-e Ôeneralajn dokumentojn pri pezoj, 

mezuriloj, mono}, densimetroj, numerado ... 
de diversa; landoj. 

2-e Vicon de komparaj tabeloj por for 
muloj de ekstraktoj, tinkturoj, piloloj... en 
diversaj farmakopeoj. • 

3-e Formularon de multaj preparaj oj, 
ofte ordonataj en la origina lando. 

4-e Profesian vokabularion 9-lingvan, 
arangitan tiamaniere, ke gi estas uzebla de 
êiu persona, leganta unu el la lingvoj jenaj: 
angla, franca, germ ana, hispana , holanda, 
itala, rusa, sveda, kaj esperanto. 

Oni trovos en tiu pa1to 72 vortarojn en 
unu sola. 

La autoro elektis, por tiu libro, la ling 
von ,,esperantonH tial, ke gi estas sintezo 
de êiuj niaj europaj lingvoj; tial ke gi estas 
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modelo de logika simplcco; tial, kc oni po-
1 

vas lerni gin post kelkaj horoj; tial, ke sola 
gi ebligis la verkadon de tiu libro mem; 
êar gi estas farita per kunlaborado necesa 
de farmaciistoj de la 8 landoj suprenomitaj. 

Karman de P. Mérimée, elA la franca 
lingvo tradukis Sa 111. Me y e r. Ce Hachette 1 

if; K-o, 79 boulevard Saint-Germain, Paris. 

A Du paroladoj de Ed 111 o II d Privat. 
Ce Presa Esperanli sla Societo, 33 rue Lacé
p<°'de, Paris. Prezo 0·10 Sm. 

La tagigo. Kanto esperantista. A Originale 
verkis An t o 11 i Gr ab o w ski . Ce Admi
nistracio de ,,Pola Esperantisto", Warszawa, 
1-foza 20. Prezo O· 10 Sm. 

=============------_:::-_:::-_:::-_:::-_:::-~---_-_-_--:_-_-_-_-_---
ENHl\\7O: 

O-ro j. N. Sam e c k i j (Ôizak - Azio). Hirudoj , kiel fremdaj korpoj. O-ro Re i 11 a I cl o 
Fred. Geyer (Rio de Janeiro) . Kuracado de la pitiriazo versikolor a per hidrar go. - O-r o Hou da rd 
(Paris). Gome11ol. - D-ro V i I m o s Au s ter I i t z \Kolozsvar Hungarujo) La praktike gravaj a110-
malioj de la braka arterio. - 0-ro Bro 11isl a w Nat11cz-Skalkowski (Lw 6w). Pri plila rgigo de la 
indikoj al artefara abortigo. \Fi110). 

Referatoj : Eh r I i ch. Et endado per 11ajlo pro urfa i11diko. Fer 11 a 11 des Fi g u e i ra. Novaj 
kazoj de infana skorbuto . - M . P e r eir a kaj S. Vian na . Piohemio blastomikoza. - A. Ramas. Du 
kazoj de Madelu11g-defor111igo. 

O-ro Le o 11,0 Z a 111 e 11 h o f (Varsovio ). D-ro Aleksandro Blumental. 
Korespondajoj . - A. Se v ê u k (Wi en ,. 
Partopreno de kuracistoj en dueloj. (Enketo i11ternacia\ Po I u j o. Opinioj de d-r oj : Ad o If 

KI E: s k (Krak 6w), 1. F e I s rLw6w , B o j ar sk i (Wlcsz czowa) , prof. 0 do Bu j w id (Krak6w) , Jan 
S z w arc (Zmigr6d). 

Kroniko. 
Bibliografio. 

monala ~azelo par propa~ando de [~peranlo. Q.... _ _ ________ _ _ __ _ 

Jara abonprezo kun ,,Liter. Jarlibro " rb . 
2.50 (Sm. 2.65) , - Sen ,,Liter. Jarlibro" 

rb . 2.00 (Sm. 2.10) . 

Adreso: Warszawa - Varsovio (Poluj o) 
Redakcio - Krucza 47-A, Admini stracio 

Hoza 20. 

1111l11 1 1 1 1 l t 1 1 1 1 1=1 
D epcst komenco de januaro 1911, ctum 

la k vara jaro de sia aperado 

1 6Brmano EspBranto -6azeto 
estos eldonata en formo de êiusemajna revuo 
kun ri êa ra porta kaj li terura enhavo kaj di
ve rsaj int eresegaj aldonoj . 

Sola rEgulE apEranta EspErantista 
sEmajna gazEto 

l a plej malalta abonprezo, en Germanujo rekte 
mendebla êe la postofi cejoj (N-ro 560 de la 
li sto) por M. 1,25 j arkvarone, eksterlanden 

por Sm. 3,50. 

Specimeno kontrau respondkupono. 

Abo11antoj ricevos niajn eldonaîojn: La blonda 
Ekberto 0,20 Sm. - Hermano kaj Doroteo 
de W. v. Goethe, esp. B. I<iister 0,50 Sm. 

kun 20¾ da rabato. 

IJlr Oni aldonu au monon au respondkuponon 
por la alsendo. Nur mendoj superantaj 
la sumon de Sm. 2,50 (sen abonprezo) 
estas efektivotaj afrankite. 
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