Nro 1.

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

IV Jam.
-- ---------=--~

JANUARO 1911.

A

2J

VOCO
DEKURACISTO
Monata revuo por internacia korespondado de Kuracistoj
Ell tmueco estas forto_

---

l\dreso de la redakcio kaj administracio:

D-ro Stefan Mikofajski

Il

Lwow, Strato SniadeckichNro 6
Austrio-Galicio.

-- ---

Eliradas la 1-an de êi u monato.
Abonprezo jan,: 2 spes111iloj-= 4·80
kron oj ai!striaj = 4 markoj - 5 frankoj
4 silingoj = 2 rubloj
1 dolaro.

REDAKTORO: D-RO STEFAN MIKOt.AJSKI.
Kunlaborantoj: An g 1 u j o. D-ro J. C. G. Reed (Chat ham) . A ils tri o. D-ro Edmund S6s (Wien).
Be 1g u j o. D-ro W. Broeckaert (Antverpen). Bo hem u j o. D-ro A. Bischitzky (Prag), d-ro Jozef
Sectlaéek (Jenikov), d-ro Sipek (Prag l.. Br a z i 1 i o. D-ro Reinaldo fred. Geyer (Bagoary l. Bu I g aru j o. Petro Penkov (Jambol). Fr an c u j o. D-ro Artigues (Versailles), s-ino A. Blondin (Nice),
d-ro Briquet (Armentieres) , d-ro Crozat (Givors. d-ro Diard 1Le Creuzot), prof. d-ro 1-1.Dor (Lyon),
d-ro Le Duigou (Cherbourg ), d-ro L. Hopenhendler (Nice, d-ro L. Jenny 1Chalo ns-sur-Marne).
Gerd-ro Kaiser (Dresden ), d-ro Kleider
m an u j o. D-ro Behm < Witten), d-ro K. Briegleb (Worms),
(Nordhau sen), d-ro Kunsdwrt (Wiesbaden), d-ro Leuwer (Bonn), d-ro Papsch (Innsbruck), d-ro Rothschuh (Aachen), d-ro Spancken (Meschede), d-ro Stuhenvoll (Reichenhall), d-ro K. Weiss ~Gmünd ).
His pan u j o. D-ro Rog elio Perez Domingo (Huermeces l, d-ro Jorge S. de Hita {La Arboleda), d-ro
Rafael de San Millan (Madrid), d-ro Federico Montaldo (Madrid ). 1-1un g a ri o. D-ro Schatz (Budapest).
J a pan u j o. D-ro S. Yamasaki (Kioto). Kr o a tu j o. S-ino Danica de Bedekovié (Zagreb\. Mor av i o.
D-ro A. Jouza (Strazek). Po I uj o. D-ro K. Bein (Var sovio), d-ro l. Fels (Lw6w ), d-ro Gelibter (Zamosé,
d-ro A. ùoldenber:r (-t6dil, d- ro Kleski <Jablon6w ), d-ro I. Krenicki 1Varsovio), d-ro J. Kreni cki (Varsovio ),
d-ro Polikier (Varsovio), d-ro Salpeter (Podhajce) , d-ro B. Skalk_owski (Lw6w), A. Szewczuk (Belz), prof.
d-ro Wrzosek (Krak6w), d-r o Leon Zamenhof (Varsovio) , ct-ro Zenczykowski (Ptock). Ru man uj o. D-ro
G. Robin <Bukarest). Ruslando.
D-ro P. Graci anov (Lebedin), d-ro Kirilov (Nikolsk, Siberio ), d-ro V.
Koposov (Simbirsk), G. Krajz (Odessa), d-r_p B. Perott (Halila), d-ro Portnjagin (Simb irsk ', d-ro Rebrov
(Vladivostok) , cj_-roSobolev (Poltava ), d-ro Sidlovskij 1Moskvo). Svisu jo. D-ro Fr. Uhlmann (Huttvil) .
U 11 u i git a j St a t o j de Amer i k o. D-ro J. B. J, Brossard (Laprairie), d-ro Wallace (Louisville ).

I\

Pri malutilainfluode la nuntempa
dir.ekto
en hemiajfabrikoj
kaj apotekojsur medicinon
praktikan.
De prof.

W. Jaworski

kaj

docento

La iama generacio de kuracistoj malkase esprimadis indignon pro la reklamado
en foira maniero de la piloloj de Morison,
de la Mariazell-tinkturo kaj eê de sendangera, mondfama ekstrakto malta de Hoff.
êiu kuracista jurnalo konsideris kontraua al
sia indec_? akcepti la reklamon de tiaspecaj
produktajoj en sian parton anoncan. Oni
evitis plej skrup~le publikigi anoncojn pri
kuraciloj, kies hemia komponeco ne estis
konata. Hodiau la sentemo koatrau senkonscienca reklamo de senvaloraj preparatoj tiel malakrigis, ke nun eê en kelkaj
eminentaj kuracistaj j urnaloj en la anonca
parto oni povas legi sciigojn pr( senvaloraj
,,kuraciloj" sen informo pri ilia hemia komponeco, êe kio indikoj pri ilia apliko estas
citataj kaj ilia rapida efikeco laû dispono
A

E. Mi~sowicz

en Krak6w.

kaj plaêo de la produktistoj troe estas laudata.
•
Antau nelonge klopodis la produktistof
elserêi tiajn nomojn por la kuraciloj, kiuj
almenau rememorigus la hemi:rn kompone con de la rimedo , kvankam tiuj êi nomoj
abundis je barbarismoj. Hodiau alie okazas.
Sinjoro X., kiu en reala studado de
hemio au farmacio havas nesufiêe enspezigan prosperon, prenas iun ajn, ofte tute indiferentan, substancon au miksajon, nomas
gin lau la nomo de iu malsan o kaj la certe
efikanta medikamento estas preta. Plej efika
estas la rimedo, se oni sukcesis doni al gi
energie sonantan nomon, kiu impresas la
pacientojn kaj kuracistojn. Hodiau estas jam
pli malfacile eltrovi la nomon por la kuracilo, ol la "kuracilon" mem. Neniu konas .
A
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la kornponecon de la rirnedo: malgraù tio
gi estas aplikata, êar la nomo kaj reklamo
pri tio klopodas. T iajn ,,sanigilojn" enkondukas hodiau grandarnase en komercon ne
Joie h:racfufütoj.
sed ankaü
grandaj
hemiaj entreprenoj, tiel nomata j ,,hemJaj ininstitutoj", fabrikoj kaj apotekoj. La hemiafarmaceutika industr:o supersutas per siaj
reklamoj kaj anoncoj la skribtablon de kuracisto, kaj la anoncan parton de la medicinaj j urnaloj. La pli juna generacio de kuracistoj alprenas êion êi kiel bonajn monerojn, toleras tian staton kaj nekonscie gin
subtenas.
Kial do fo êi farigas? êar hodiau êe
!iuj rilatoj oni ne bezonas plu mediti pri
hernia komponeco, efiko kaj dozado de la
rimedo kaj êar hodiau oni Jau la anoncoj
êiun rnalsanon facile· povas kuraci. Por êiu
malsano estas ja anoncita iu difinita medikamento en konv ena dozo, kiel pastelo, kapsulo au pilolo kun la nomo samsona kiel
la nomo de la malsano . Tiaj terapeu tika.i
nomoj de medikamentoj komence englitigis
po unu kaj nerimarkite en la praktikon, kiel
okazis kun antipiririo, antifebrino, diuretino,
dermatolo k. a. Car montrigis, ke tiamaniere bonaj profitoj estas atingataj, hodiau
êiuj ,sanigi loj" estas kun terapeutika 1101110
en komercon enkondukataj.
Kiu ekzemple
preskribus fenolftaleinon kiel laksilon, antau ol gi sub la efektoplena nomo ,,Purgea"
en komerco estis reklamata?
Sufiêas trarigardo de tiuj terapeutike lautsonoraj nomoj,
por konvinkigi pri la amaso de specialaj
kaj ,,certe efikantaj" rimedoj de nuntempo:
Kontrau ka p do I or o j: cerebrin, cephalin, kephaldol, kephalopin, hemikranin,
antihtmikranin, m1granin, migrol, migrophen,
migrosine k. a.
Do r 111i g i I o j: hypnol, hypnon, dormiol, somnol, somnoform k. a.
Por nervoz .aj statoj: nervotonicum,
nervoton, neuroton, nervoform, nervol, nervosin, neurosin, neurilla, neuridin. neurogen.
neur al, neuronal, neuronidin, neurosthenin,
sedativum, saninervin, antinervin k. a. Convulsin, spasmosit, trigemin, anasthesin, analgesin, analgen, exalgin, epileptikon k. a.
Kontrau r e u mati s m o : rheumasan,
rheumasol, rheumaticon, rheumatin, rheumafluid, rheumatol, rheumoline, rheumon, antirheumat in , antirheumol k. a.
Kontrau p u I m a j s li f e r o j : pilulae
respirini, plllmin, pulmonanin, pulmonin.
aphthisin, antiphthisin, inhalon k. a.
Kontrau t lis o : contratussin, antitussin,
pertussin, perhustin, tllssol, tussin, tussiculin, tµssifugin, tussolin, bronchitin.
Kontrau malfacilajoj
de spirado:
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dispnon, dispnin, asthmatol, calmyl, calmyren, pi!. asthmaticae k. a.
Kontrau su f e r o j d e k or o : cordol,
cardiotonin.
Kontrau su fer o j d e s tom a k o : stomachin, stomachicon, stomasan, stomatol,
stomachistum, gasterogen, gastricin, gastromycin, gastrosot, orexin, appetitpillen, antidyspepticum , Golis Speisepulver, digestol
k. multaj aliaj.
Kontrau su fer o j d e i nt est o j: intestin, enterai, enterose, flatulin, exodin, aperitol, pi!. aperientes, regulin, pararegulin,
purgen, purgetin, purgetta, purgolade, purglets, purgamenta k. a., anusol, haemorhin,
haemorhoisit.
Kontrau su fer o j de hep a t o: hepatin, pil. hepaticae, heparaden, heparon, sal
hepaticum, malachol, pi!. probilini, cholelithon, cholelitbinum, chologentin, chologen,
cholelysin k. a.
Kontrau malsanoj de la a par a t o urog en i ta I a: lithosan, lithosanol, anticalculosin, uricedin, urisolvin, uritone, uriforme,
urol, urolysin, urotropin, cystogen, cystopurin, blenora l, blenosal, blenol, gonorin,
gonorol, gonosan, vaginol.
Pors angokuracado:
blutan, blut- salz, blutreinigungspulver, haemostal, hamostatin, haemostogen, haemostypticum, styp ticin, styptol, pil. roborantes, antichlorosin,
antichlorotin, haematicum Glausch, haematogen k. a.
Kontrau malsanoj
de sinnutrado:
bi oson, bioplastin, degrassin, regenerol, sal
tonique, antidiabeticum, antidiabetin, pi!. antidiabeticae, diabethesin, arthritin, arthriticin,
arthroson, podagrin, Gichtwasser, Gichtbalsam, artheriose, antisclerosin, antiscrophulin,
lactagol.
Por p I i boni go de sin nu trad o:
bioson, dynamogen, energin, eubiol, eubiose,
makrobion, myogen, neocithin , nutrin, nutrol, nutrose, osta, osteogen, perdynamin,
plasmon, roborat, robuston, sanose, somatose, somogen, sanatogen, visvit k. a.
Kontrau in f e kt o j: aseptol, aseptinol,
baccilin, baccillol, mikronal, antibaccilose,
antibakterid,
antibakterikon,
antiparasitin,
mikrocidin.
Ekzistas ankaù multaj strangaj ,,kura ciloj • : antiexsudatin, antimorphin, febrisol
k. a.
A:i r u r g i o kaj d e r m a t o I o g i o estas
ankau per tiaj sanigiloj feliêigitaj : brannolin, brandosanol, capillin, captol, brandol,
cutol, dermolin, dermosol, dermatin, dermatol, dermal, dermogen, cancroin, cancroidin,
fibrolysin, dental, dentolin, frostin, traumatol,
traumasan k. t. p .
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. Ni havas do sufiêe da medikamrnto j
por êiu malsano. Por kio servus klinika
studado kaj observado êe la lito de malsanu lo, se la nomo de la medikamento garantias gian efikecon?
Tamen la afero estas serioza kaj grava
kaj gi alvokas al meditado pri giaj sekvoj
por la estonteco de la medicina praktiko.
C.
Jam rimarkindaj autoroj (E. Harnack,
A. Ewald, J. Boas, Fr. Zernik
k. a.)
levis ja laute sian voêon kontrau tiu êi malbonego.
La kuracisto ja ne povas kun trankvila konscienco preskribi la rimedon, kies
J1emian komponecon Ji ne konas, êar li ja
ne havas propran konvinkon, êu tiu êi rimedo estas efika au êu gi, ne efikante, tamen malutilajn apudajn rezultatojn sekvigas,
kontrau kiuj tiam li staras senkonsile. La
kuracisto, ordinante tiajn rimedojn, alprenas tutan,, grandan prirespondon por
eblaj sekvoj. Cu li kun_pura konscienco povas gin fari pri miksajoj, al li nekonataj,
kiujn liveras la nuntempa industrio nekompetenta kaj ekspluatanta?
Se la kuracisto estonte devas preskribi
antiftizinon, antidispeptinon. antidiabetinon
k. t. p., li bezonas nenian hemian kaj farmakologian antaustudon nek multjaran klinikan observadon. Ne estos bezonate skribi
recepton. Sufiêas simple diri al la malsanulo, ke li aêetu en apoteko regenerolon,
podagrinon au antidiabetinon ktp., kaj sin
direktu Jau la ordino, aldonita al la skatolo. Per enkonduko de tiaspecaj rimedoj
en r,raktikon estas êe la studantoj de medicino subprnmata êiu kritika mem,tara jugaqo, la kuracado nepre mallevigas al sole
mehanika agado kaj la laurecepta ordinado de medik<,!mentojfarigas laciga kaj kauzas m3lfacilajojn.
Ni plendas pri kuracfusistoj. Tamen êu
la kuracisto mem ne estas kuracfusisto, se
li preskribas kuracilojn, kies nek hemian
komponec~m nek farmakologian efikadon li
konas? Cu li ne similas la kuracfusiston,
kiu ordinas Iauvolajn miksajojn au cindron
au putan akvon? La unu kaj la alia ne
scias ja, kial kaj kion ili ordinas kaj
kian efikon ili devas atendi. Por kio do
persekuti kuracfusistojn, se ili faras la samon, kiel multaj kuracistoj.
Kian utilon havas malsanuloj êe ordinado de tiaj sanigiloj? La kuracisto ordinas la kuracilojn, kies efikadon li ne
konas kaj preterlasas la rimedojn elP,rovitajn, kies efikado estas al li konata. Plue
la prezo de specifikaj medikamentoj kompare kun ilia interna valoro estas ekstreme
alta. Se iu kuracisto ekzemple al la tusanta
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paciento unufoje ordinas ,,tussifugin", la
paciento kaj liaj konatoj aêetas ,,tus ifugin"
êe êiu tuso, ne konsiderante gian etiologion
kaj prenas gin en plej bona kredo je gia
kuraca efikado tiom longe, gis ekzemple evidenta tuberkul ozo de pulmoj disvolvigis kaj
por êiu kuracado jam estas malfrue.
La fabrikado de hodiauaj specifikaj rimedoj kontraù malsanoj postulas nek multon
da laboro nek scion, sed des pli multe da
senhonteco; ankaii multe da mono ne estas
por tio bezonata, la substanc oj, uzataj por
tio, estas malkaraL au tute senvalorak kelkfoje apudproduktajoj aù eê foqetitajoj de
fabrikado . Kara estas nur ilia popularigo
per reklamo. Aperas êiujare centoj da novaj ,,sanigiloj" kaj tio farigas, des pli facile,
ke la samaj senvaloraj miksajoj, se ili ne
prosperis , sub novaj nomoj en la mondon
estas dissendataj. La pos to alportas êiutage
al êiu kuracisto amason da kuracilaj specimenoj kaj reklamaj skribajoj, sub kies êarlatanaj nomoj tuta farmakologio êe la kura•
cisroj estas forgesata kaj farmakopeo kiel
malnova testamento estas rigardata.
Kaj kiamaniere kondutas la kuracistoj
rilate al tiu êi superakvego de nehonesta
farmaceutika industr io? Oni devas bedaurinde diri, ke la plimulto da kuracistoj plejofte en la praktiko akcelas senscie tiun êi
malsanan direkton. La unuj preskribas la
plej novajn specifikajn kuracilojn, por sin
montri progresemaj kaj tio êi okazas plej
ofte. _La aliaj sen pripenso donas atestoskribajojn, kiuj konfirmas la prosper an efikon de la nova rimedo. Ankaù aliaj Jasas
sin instigi al verkado de ,,sciencaj" diser~
tacioj pri la kvazaiia efikeco de la nova ri•
medo. Tion êi distrùrnpetas la êiutagaj gazetoj en altfluganta stilo al êiuj regionoj de
la mondo kaj la lute senvalora substanco
faras karieron per gazeta reklamo en nefaka publiko. Tiamaniere la trograndiganta
reklamo suprenlevas antau la okuloj de nefakuloj kaj bedaiirinde de multaj senkritikaj
kuracistoj en la unuan klason de kuraciloj
somatoson, sanatogenon, sirolinon, hematogenon, hematolon kaj multe da aliaj.
Ni defendu nin kontrau specifikaj rimedoj en farmakologio kaj rigardu kun
granda malfido la rekomendojn de la farmaceutika indus trio, kiu nuntempe ofte celas nur ekspluatadon de publiko kaj erarigon de kuracistoj.
Se iu kuracisto iom tro intense reklamas sian specialecon en êiutaga gazetaro,
tio êi estas de la kolegoj malbone rigardata
Js.ajkiel nekorekta opiniata kaj la kuracista
Cambro venas kun admonoj kaj punoj. Se
tamen en espero de nehonesta profito la
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per kill ni por la b mo de homaro devas
barali kaj ke ili misuzu ; ir. por nehonesrnj celoj. Kontrau tiu êi m1lb no ni dev as
pc::rplej akraj rimed, ,j kon-r;:;:c:rarigi. Pr etersilenta do kaj pasivj ko-:·,aüs taro estas
ba,ali, j kontr<ij'.itill êi el rt:S,-aJo de niaj
tempe; . Tamen la ma, l" ::!prenis ja m
ti3jn dimensiojn, ke ni di: ·as ~;,,,i\'e proced i,
pr . ki11ni por batal ado k Nraü tiuj êi 111011stra,oj . rapide kresk antaj. kiel : nge ankorai1 la plej granda malb no es:as forigebla,
proponas la sekva ntajn rimedojn:
l. u nomo de kllrac,lo aü ~anigilo ne
devas e ti derivata de la n mo de malsano
· aü de ,::,aj simptomoj aü de m organo. ·
L G:1s,as en medicino nur malmllltaj
prepar::: :- k'lljn oni specifLaj p r la malsan o n m: povus kaj killjn ni r.,a:grai:i tio
tiel ne .: mas, kvankam kinino ka~ hidrargo
devus esti nomataj antimalarin , respek tive
ant:sifilis no: ta men oni Jasa s .::n êe iliaj
, nom j. èar kinino kaj hidrarg _er-·as ankaCi laü alia; lndikoj de malsat! •:2. La n mo de ~anigiloj de··as estonte
konformigi ku ~ il ia he111ia k ompo neco ,
au kun : iaJ hemiaj au fizikaj écoj kaj la
kllracist ; deYas la nlln uzatajn k..iracilojn,
kiuj ter ;,e1Lkan_ nomon portas. di.fini kaj
0, ekzemple anpreskribi laû ilia hemia 110111
stataCi derma1c:-: bismuto Sllbgajli..:a. ansta taCi diuretin· : teobromino natrio-sa :;cilika
k. t. p.
3. Pri êtu rimedo devas samtempe kun
la anoncado esti aldonita e k z a kt a in f or 111
o p r J i a h e 111
i a k o 111p nec o.
Sen tiuj èi :or.diêoj devas nenill sanigilo
trovi enspac n en la anoncan pan ~n de
medicina ;um-al..,.
4. La kuraciloj. killj en l a êiu taga
g aze tar o estas rekomendata j, do sin mem
al la pllblik propo nas, devas esti tute ~kskluzitaj de la akce pto en medicinajn ;llrnalojn.
5. Specifika; sanigiloj sen sciigo pri ilia
kompon eco es:.::s :.:nnsiderendaj kiel sekre taj ri111
edoj kaj n c ni li d i p I omi t a k u ra c i s t o devas ilin or din i.
6. Pri la ri:nedoj, kies komponeco esedoj, killj, han tas nekonata aù ;>:i la ri111
kam ilia komponi:c estas avizata, tamen
ilia efikeco specifika de antaCie estas laüdata, pova s nenL lrnracisto doni atestojn
nek sciencajn disenacio jn, kiuj ilian efikmanieron laudas . A!senditajn spec imenojn de
kllraciloj oni lasu sen respondo.
7. La ap ote :.:oj. kiuj spec ifikajn medika111
entojn produl.-ras au vendas, estll kon*) Münch. med. \\'o chenschrift, 1908 n-ro lï. 23. sider ataj kiel nehones taj kaj la k lir a cf u**J Deutsche med. Wochenschrift, 1908, n-ro s ad o n akcel ,anr aj .
7, 36.
8. Oni devas i-enadi atingi laCilegan

nekompetentaj êiaspecajn kuracilajn miksaîojn
de dubinda Yaloro gis la f:ielo laCidas, taleras tion êi la kuracistaj • Cambroj, la kuracistoj kaj la kurac ista jurna laro, iafoje eê
gin akcela s. La fab. ikistoj de snnigiloj vidas en rek:amo de iiiaj pro du ktaîo j en
ano nca parto de la kur:icbta gazetaro autoritatan aprob on de sia agado . Tiam ni povas êiun tag on legi en la êiutaga gazeta ro
pri la eksterordinaraj efikoj cle sornatoso,
sanatogeno, sirolino. biosono. hematogeno,
podag rino, kaskar o - tabuletoj. tamarind oj k.
t. p.
Kiel ekzemplon, kiom la "ekomendoj
de fabrikoj estas fidindaj. ni rememorigas
la historie n, antau nelunge faman, pri la
viandos uko ,,P u r o", ofte o_rd·n:ita multajn
jarojn en plej bona kredo. Car esfs ja sur
la prep arato prcsita: ,,La enha·: de tiu êi
boteleto prezentas la densi itan sukon de
5 funtoj da pura bifstek ~. . 'eka lkulcbla
nombro da atestoj kuracistaj laüJis la mirindan efikon de Puro . Nun 111 ntr's la esploro . kiun publikigis F. Ho ri L chi , M.
Gru ber , L. G e r e t, ke Pur, 1 ne tstas viandosllk o, sed miksaj o de ovoblan kc kaj viandoekstrakto au eê peklakvo. *) Samtempe
klln till êi malkovro êesis ankaü la rnirindaj kuracefikoj de Pllro.
De k~I aj jaroj oni antaùenpusas en
m ~dicinaj j urna loj la ,,Pyrenol'on - , kiel boneg.1n ekspekto rilon (expectorans) ka: reklamas gin forte kiel no van sintel kan k, ,mponaîon ,,Benzoyl - thymol - natrium benz.oylooxy - benzoicum". Mllttaj kllracisl j Jin ordinadis en la praktiko. Sed la espl roj. kiujn
pllblikigis Franz Z e r p i k, montris ke till êi
,,sintetika " komponajo estas oniinara miksajo de natrio benzoika kaj natrio sa licylika. *':')
L a kllr acis to povas h odiaü f idi
nek la k val i to n, ne k la k v a n ton. ne k
la ef ikec o n d e l a kll r acil oj . kill jn
r e k I a m o r e k o 111e n d a s kai dt::'as al
tiu êi farmaceütika trompo energie k mrausta ri, samtempe tamen atent i la eblecon. ke
illj senkons cien aj produkt istoj minacos al
li per juga plendo pro mallltilado al ~honest a" negoc .
La èarla!ana r..klamo kaj neh onesta !"'L,dllktado de hemia kaj farmaceCitika indus tri
estas maligna neoplasmo, kiu de ekstLre
konsumas la praktikan medicinon, gian indecon subfosas kaj gin en progresad o haltigas. Ni kllracis toj permesas, ke nekompetentaj elsiradu el niaj manoj la bata lilon.
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m a I p e r m e s o n de vendado de la specifikaj nehonestaj sanigiloj.
9. La stato devas arangi la ii ce I a j n
ïn s t i tut o j n, kiuj esplorados êiujn nove
aperantajn kuracilojn pri ilia komponeco,
tiun êi komponecon publikigados, kontrolados kaj sian opinion · pri ili eldira dos. Sen
tia opinio devas la komerco de s;inigiloj
esti malpermesita.
1O. La supraL proponoj estu prezentitaj
al ambaü galiciaj Cambroj kuracistaj k~ajal
la tutaüstria kunveno de kuracistaj Carnbroj, por ke ili la kodon de kuracista deontologio en la supredirita senco plilargigu
kaj la transpason de tiuj êi principoj en 1
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disciplinara proceduro persekutu. (Aldona
propono de d-ro Mi k o taj ski).
11. La suprediritaj proponoj devas esti
submetitaj al la diskuto en internaciaj medicinaj kongresoj. (Aldona propono de d-ro
Mi kot a j ski ).
En la diskuto pri tiuj êi proponoj oni
rimarkigis, ke la prof e s or o j êe instruado pri praktika medicino la studentojn pri
tiuj misuzoj atentigi kaj insiste kontraü ili
publike elpasi dev<ls·
Rima r k o. Ciujn êi proponojn alptenis la I koEgreso de polaj internistoj 1~
21-an de julio 1909 kaj decidis ilian efektlvigon.

Al la detnando pri hemeralopio.
La demando pri hemeralopio altgrade kuracistoj, êef militkuracistoj kaj petas ilÎ1'1
interesps la rnilitkuracistojn de la rusa ar- priskribi iliajn observojn sur la pagoj de
meo. Ciusornere ili estas devigataj batali kon- ,,Voêo de Kuracistoj".
traii hemeralopi o. Antaü êio mi devas riLa demandoj estas jertaj:
markigi, ke sub la vorto hemeralopio mi
1) ê u estas observataj en alilandaj
komprenas en tiu êi artikolo ne simpto111011armeoj kaj en popolo amasaj malsanigoj je
de iu ajn mals· no, ekz. de skorbuto, sed hemeralopio.
evidente memstatan malsanon, kiu per ne2) En kiu sezono de jaro estas obnio alia sin elmontras, ol nur per r:erdo de servataj plej multenombraj malsanigoj.
la kapablecp vidi ion- post komenco de
3) Daûro de la malsano.
krepusko. Ciusomere en la rusa militistaro
4)
Objektivaj signoj de la malsano.
oni observas amasajn malsanigojn je hemer5)
Kuraciloj
por la malsano.
alopio (laü la rusa nomenklatura: ,,Kokina
6) Etiologio de la malsano.
blindeco"), atingantajn en kelkaj garnizonoj
En Ruslando r11alsanigas preskaii eks•
gis 250°/00 •
Tiu granda kvanto de la malsanuloj kluzive soldatoj kaj simpla popolo, inter inmalhelpas preskaü al kvarono da militistaro teligentuloj la malsanigoj preskaii neniatil
fari noktan servon, ekz. noktajn manovrojn estas observataj.
Hemeralopio, kiel estas supre dirite,
kaj la demando farigas ankoraü pli akuta
êe gardostarantoj, kiuj devas gardi la poste- estas karakterizata per tio, ke la homo, laüsajne tute sana, de la komenco de krepusko
non dum tago kaj dum nokto.
La militkuracisto devas koni êiujn he- tute nenion vidas dum la tuta nokto gis
meralopiulojn kaj ilin liberigi de nokta ser- tagigo; li ne nur gardi ion ne povas, sed
vado, por eviti iun katastrofon. Do la nom- ' eê estas senkapabhgita sangi lokon dum la
bro de sanuloj ofte mankas por nokta ser- tuta nokto sen helpo de iu alia.
vado kaj necesas kiel eble plej rapide sanigi
Oum vintro la malsanigoj tute ne okazas;
heme1alopiulojn. Sed pli grave, ol kuraci, hemeralopio aperas de la komenco de prinestus scii la kaiizon d~ hemeralopio, por tempo, rapid e progresas en nombro kaj atingustatemp.! gin forigi. Ouste en tio êi kon- gas unuan maksimumon en la monato majo.
sistas la demando. Veran kauzon ni anko- De majo la nombro de malsanigoj iom pl!raii ne scias. La literaturo de tiu êi demanda malgrandigas kaj êe fino de ,somero ree
estas malriêa, la observoj, kvankam multe- pligrandigas, atingante duan maksimumo_n
nombraj, ankoraii ne ebligas alveni al iu en fi110 de julio kaj en aügusto. Oum
aiituno la ofteco de hemeralopio ree plimalajn preciza konkludo.
êi sube mi montros la supozatajn kau- grandigas kaj vintre gi tute malaperas .
zojn.
Tia trakuro de la hemeralopia epidemio,
Per tiu êi artikolo mi volus ekmovi la se tiel oni povas diri, kun dµ eksplodoj,
problemon pri hemeralopio inter alilandaj printempe kaj en fino de somero, estas
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observat aj almenau en garnizono de VIadi- 1 la generala lacigo ; fine kelkaj kuracistoj
opini<1_s
hemeralopion kiel infekta malsano.
vostok.
Ekzistas ne11iajpletidoj subjektivaj krom
Ciuj êi kauzoj estas proksi maj al vero,
la manko de kapablèco ion vidi de la ko- sed per êiu el ili aparte iufoje en pra ktiko
1 estas malfacilc klarigi la aperon
de la helnenco de krepusko kaj dum nokto.
Tre grave estus difini la objekti,·ajn ' meralopia epidemiQ. Po\'as esti, ke kunefikas
signojn de la malsano, por ke oni povu gin la tuta kauzaro. Ciuokaze la demando pri
precize diagnozi, sed bedaurindc precizaj etiologio de hemeralopio re tas ankoraü
objektivaj signoj mankas kaj la kuracisto malfermita.
estas devigata diagnozi matene en ambulaLa reganta teorio en etiologio de hetorio nur laü subjektivaj plendoj au !au la meralopio estas la teorio de malsatado pri
rakontoj de kamaradoj, kiuj observis hemer- graso. Efektive la ru 0 a soldato ricevas en la
alopit>n êe la malsanulo vespere.
nutra10 malpli da graso, ol postulas la normo
Do manko de preciza objektiva signo de Voit. Anstata ü 60·0 gm. da graso j li r iebligas al kelkaj soldatoj simuli, precipe se cevas nur 48·0- 50·0. Krom tio dum la
la kuracisto liberigas la hemeralopiulojn de granda fasto (7 semajnoj en marto kaj aprilo) li sin nutras dum tri sem_?jnoj (la 1-a,
nokta servad o.
4-a
kaj 7-a) per fasta nutrajo, kio cette
Kiel unu el konstantaj, facile observeblaj objektivaj signoj de herueralopio oni malfortigas la organismon. Do la printempan
eksplodon de hemeralopio oni pova.; klarigi
montras plilargigon de pupiloj.
Efektive êe hemeralopiuloj vespere oni per influo de la fasto kaj per nesufiêa kvanto
povas obser vi plilargigon de pup1loj, kelkaj da grasoj. Sed la duan eksplodo n en fino
hemeralopiuloj havas tiun plilargigon obser- de so mero kaj la man kon de la malsanigoj
veblan ankau matene, sed êe multaj eê tiu dum vintro estas jam pli malfacile klarigi
êi sola signo malaperas. Kaj guste matene per malsatado pri graso, êar la kva nto de
en ambulatorio estus dezirinda iu objektiva la grasoj, êiutage ricevataj, restas dum la
.
simptomo. Kredeble la plilargigo de pupiloj tuta jaro konstanla.
La dua kauzo : la manko de legomoj
vesp ere êe hemeralopiuloj aperas de tio, ke
kaj verdaJo en nutr,:10 kredeb le ankau inili penas forte streêi la rigardon.
En tiu êi demando pri objektivaj s im- fluas la aperon de la malsanigoj. Dum la
ptomoj de hemeralopio estas dezirataj va- tuta vintro la sold~t9 ne ricevas fresajn lekaj verdajon krom terpomoj kaj
staj observadoj.
i gomojn
salita brasiko . Per tiu êi kaiizo ankau oni
Sub kuracad o la hemeralopio ne estas povas klarigi la printempajn amasajn malsalongedaura. Ofte gi malaperas post trifoja nigojn, sed la so;,1eraj malsanigoj per gi
ricevo internen de fisoleo cOteum jecoris jam ne estas klarigeblaj.
Aselli). Kontraue sen kuracado gi povas
La tria kauzo : trolacigo de retino kaj
daiiri dum kelkaj semajnoj, eê monatoj kaj blindigo de gi per helaj radioj de suno, en
fine malaperi sen kuracado.
kelkaJ okazoj havas senduba n influon. MulKuracado de hemeralopio estas pure taj observoj montras, ke post tagaj militiroj
empiria. Oni uzis la preparatojn de fero, kaj manovroj dum helaj sunaj tagoj vespere
de arseniko, de jodo kaj ne malofte kun aperas multe da hemeralopiuloj. Sed aliflanke
sukceso, sed plej bona kaj plej disvastigita la amasaj malsanigoj je hemeralopio estas
kuracilo en Ruslando estas fisoleo ( OLeum observataj somere ankaii dum malhelaj taj ecoris Aselli) po 30·0 gm. matene kaj ves- goj, kiam dum pluva periodo 4- 6 semajpere. Kiel jam estas dirite, ofte post trifoja nojn suno tute ne estas vidata. Vintre anenpreno de fisoleo hemeralopio malaperas. j kaü êe hela suno hemeralopio ne estas obLa popolo en vilagoj uzas ki.el kuracilon de servata.
hemeralopio la bovan hepat on en nutraj o 1
Ôenerala lacigo sendub e Judas certan
au la elvaporaj ojn de la varma, frese kuirita rolon. Somere la soldato pli ofte laboras
hepat o, super kiu ili tenas la okul~jn kaj gis lacigo, ol vintre. De la komenco de
samtem.pe enspira s tiujn êi elvaporajojn.
printempo kornencigas la labo roj de tenNun mi transiras al la plej grava de- dara arangado, de arangado de pafloko,
mando pri etiologio de hemeralopio.
studad o en pafada kurso, ofte en malproLa supozataj kauzoj de hemeralopio ksima pafejo, manovroj k. t. p. Unuvorte la
estas montrataj multaj. El ili la êefaj estas soldato somere pli multe lacigas kaj perdas
jenaj la malsatado pri graso; la manko en pli multe da graso en organismo.
nutrajo de fresaj legomoj kaj de verdajo ;
Fine la teorio de infekta deveno de hela hiperlacigo de retino kaj blindigo de . gi meralopio trovas multajn aJ eptojn. Oni diras,
per helaj radioj de suna lumo dum tago ; ke mikroboj de hemeralopio vivas en la
A
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grundo. Kelkaj kurac·stoj observ is hemeralopion êe terfosistoj. La solda toj ankau havas aferon kun tero durn ir internpo kaj
sornero, fosante gin por tendarn kaj pafloko. Lau tiu êi teorio farigas kompreneble, ke malsanigoj komencigas printemp e,
dauras dum tuta somero, ricevante eê epidemian kara !dero n kaj finigas post alveno
d e la malvarma sezono. Sed mikroboj de
hemeralopio gis nun nè ankoraü estas trovitaj.
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Tiel mankas tute kontentiga difino de
la kauzo de hemeralopio. La demando pri
etiologio de gi restas malfermita. Observadoj en tiu êi direkto estas ankorau neplenaj; sed la vivo postulas solvi tiun êi
demando n. La estonteco devas gin solvi kiel
eb le plej balda u.

D-ro R.ebrov
Vladivostok.

lnternacia enketo pri mortpuno.
Bohemujo.
47.

(Originalo esperanta.)

Mi estas absolute kontrau mortpunq kaj
generp.le eê kontra(1 êiu puno.
Car êiuj filozofiaj teorioj gisnunaj montrigadis pli aü malpli frue, almenau parte,
malgustaj, malp ravaj, ankau mi ne arogas
a l mi, ke mi estas en miaj opinioj tute
prava, sed mi priskribas honeste la rezultatojn de miaj sperto kaj esploro, kolektitajn
en mia vivda uro dum vojagoj tra Eüropo ,
Azio, Ameriko kaj Afriko.
Kial oni morcigas la krimulon?
1. Por forigi lin el la cetera socio, por
ke li ne povu plu malutili.
2. Por fortimigi la aliajn.
Al 1) Vere oni per ekzeku to forigas la
krimulon, sed êe kiom da elspezoj kaj penoj.
Al 2) Oni scias , ke la homo ne evitas
la dangeron de morto, tute kontraue li serêas pleje la dangerplenajn amuzojn kaj
ekzèrcado jn (aiHomobiloj, aerveturado, êasadoj je sov agaj bestoj, esploroj en sovagaj,
nekulturaj kaj neloge blaj landoj k. t. p.)
La dangero .pli altiras, allogas, ol forpusas.
La homa socio, mortigante la krimulon,
mem krimas, êar la socio estas kunkulpa
en lia krimo
1. Ôi per siaj legoj. kutimoj kaj sociaj
draneoj pusas al krimfarado .
2. El honesta homo gi taras krimulon.
3. Tamen gi pro sia prop ra kulpo punas lin, foje jam sufiêe malfeliêan.
4. La socio malfeliêigas kaj bestigas la
ekzekuta ntojn.
En antikvaj tempoj la homoj kredis kaj
multaj kredas ankorau hodiaü, kvankam ne
en tioma grado, ke dio faris ilin au subu luj
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au superuloj, ke oni estas rajte en kondiêoj
pli au malpli favoraj. Sed tiu opin io pli kaj
pli sa ngiga dis, precip e sekve de pli kaj pli
granda à1stancigo de ambau parti oj, kauzita
de supe ruloj, kiu farigas pli kaj pli netolercbl a.
La superu loj êiam pli uzurpadis perforte al si la homajn rajtojn de la dua parti o.
Naskigadis pensistoj, reformat oroj, komence silentigata j, sed, kiel êie kaj êiam,
kiam oni estas sub premata kaj turmentat 3,
ili fort igis, plimultigante proporcie al la perforto de la subpremantoj. Nuntempe nenia
potenco plu povus neniigi la memkonsciecon de la popolo kaj la ideon de memstareco, libereco, egaleco. Troa perfp rto edukis
duan ekstremon : ateismon, anarh·smon kaj
estas neeviteble, ke ju pli tiuj êi ideoj estos
malhelpataj, des pli ilia povo grandigos kaj
vastigos.
.
Sed al la progreso de subu loj pleje
malhelpa s iliaj êefuloj, kiuj, atinginte povon,
tran siras en la ten daron malamikan kaj farigas ili mem kutime ankoraü pli perfortaj.
La homo, pro sia diferenca karaktero, batalad as ofte jam kiel infano kun siaj propraj gepatroj (pli ofte kun la duongepatroj),
poste en lernejo kun la instruistoj, pli poste
kun la majstro, oficiro aii aliaj superuloj,
de kiuj lia sorto dependas, kiuj iafoje estas
nervozaj, kaprica j, tirane, maljuste severaj,
obstine akurata j kaj opinias, ke nur ilia
pensmaniero kaj agmaniero estas pravaj,
gustaj , justaj, rajtaj . Ofte ili scias , ke ili
estas malpravaj, sed ili kredas havi rajton
devigi siajn subulojn, ke ili agu !au ilia
!au.vola kaprico kaj por vidigi sian autoritaton kaj povon, obstin e postulas, ke ili efektivigu êiujn, eê idiotajn, au maljustajn, ordonojn. Same agas eminentuloj en diversaj
fakoj (politiko, arto1 scienco k. t. p.).
Kauzo de maljusta traktado estas _ankau
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envio al junaj talentoj. Por ne esti ombrigi- zulo, eê krimulo. Kiom da talentoj estas tiel
taj, oni subpremas ilin, kontraue protektas neniigitaj absolute aù rekonitaj, sed nur
longe post la morto de la autoro.
malsagulojn, mallertajn au malspertajn.
Kauzo de malbono estas ankau profeAnkau por ne perdi en siaj laborejoj
kaj oficejoj bonajn laborantojn subulojn, por sio, malbone elektita, au trudita per cirkonpovi mem ripozi kaj fanfaronadi pro la ver- stancoj au de homoj. Oni ordinare devas
koj de aliaj kaj tiel malkare gajni gloron, elekti sian profesion, kiam oni estas preskau
au rekompencon, oni ne altigas la postenojn infano. Poste oni trovas, ke gi ne taugas
de la. subuloj.
al la karaktero, kapab leco, sed neniam plu
Kontraue, por liberigi sin de la malla- oni povas sangi g'in; oni malfeliêigas, malboremaj, nekapab laj, oni proponas ilian al- dolêigas por la tuta vivo.
Se la homo, per supre priskribitaj kautigon kaj ili mem poste agas sammaniere,
farigas la plej teruraj, senkompataj, aro- zoj malfeliêigita, maldolêigita, estas de malgantaj turmentantoj de siaj pli inteligentaj forta karaktero kaj malhonesta, li sajne
subuloj kaj kontinuas flati kaj rampi antau fleksigas, cedas, imitas la aliajn, farigas rula pli alte st~rantaj.
zulo, rampantulo antau siaj superuloj, hipoMaljustajojn plue Akauzas avidado de krita perfidulo, kalumnianto k. t. p. Li penas
riêeco, honoroj, heredajoj, virinamo, antipa- per la plej abomenindaj, sed ne kontraùlegaj
etauga edzi- krif)'lOj penetri en la rangojn de superuloj en
tio pro malbeleco au kripleco, 1_1
go, malsameco de ideoj. Sub diversaj pretek- la ,,o rd i git a" homaro.
stoj (civilizacio, religio, stata neceseco, paSe li estas de malforta karaktero, sed
triotismo k. t. p.) oni ekstermas tutajn po- honesta, li au cedas. au pereas senbatale.
polojn kaj amasege la partiojn de siaj kon· Sed se li estas fortkaraktera, li kontrauuloj. (La nokto Bartolomea, la Sicilia trau b;ilas kaj au pereas ankaù, au, suferante,
vespermeso, inkvizicio, cirkaj ludoj). - Pluaj pro maljusteco, êu vera êu imagata , ekmalakaùzoj de krimeco estas stata malgranda mas un ue sian senperan turmentanton, poste
loterio kaj state subtenata prostitucio. Kiel Jiajn similajn, fine la tutan s cion. Kauze
estimata, satata estas senhonta superulo de irito li taras iam ion kontraulegan, ankau
kaj kiel abomena laAvirino,de li delogita, iafoje iafoje senintence au okaze, tamen. eê senankorau infanino, jetita en la êirkaupren on kulpa, li estas akuzata, kaptita, jugita, mede prostitucio kaj krimo. Trustoj, financaj tita en malliberejon, kies sojlon trans pasinte,
spekulacioj, kiuj riêigas nur kelke da indi- li estas neeviteble por êiam forpelito el la
viduoj, ordinare jam riêegaj, sed malriêigas socio. Tie li trovas societon de samsortuloj,
tutajn landojn, jetas multnombrajn familiojn individuojn, pli malpli spertajn en kontraùen mizeron kaj malesperon, sekve en k1imon. legeco. Tiu êi societo fortigas lin ankorau
Iafoje la riêulo en unu momento, ofte pli en liaj opinioj, lia malamo al la socio
nur kaprice, sen profite, fetas tiom da mono, pligrandigas, plivastigas. Tiel la malliberejoj
akirita facile per laboro de aliaj, kiom sufi- ( stas multekostaj stataj universitatoj, por
êus, por oportune longe vivi, al multaj de eduki pli kaj pli dangerajn krimulojn.
Kio pli multe, li tie trovas sincerajn,
tiuj samaj laborantoj, kiuj efektive vivas en
malsato, malgrau senêesa malfacila laborado, oferemajn,· sindonemajn, gis h~roismo mal1 egoistajn amikojn. Nature li sangas opinion,
sen espero pri plibonigo de sia sorto .
Do !au la nuna ordo oni povas krimi, trovas la ordigitan socion krimula kaj konkiam kaj kiel oni volas, se nur oni donas traue la krimulojn homoj honestaj.
Li eliras el la malliberejo multe pli
al la krimo modan formon, precipe se gi
plaêas kaj flatas, sed ne tusas la privilegiojn sperta, prudenta, sing~rda, sed ankau pli
de superaj klasoj.
lerta en multaj mallegajoj.
La senpuneco de la kauzantaj êiujn êi
Sed se li konvinkigus ekzemple, ke,
grandegajn krimojn, eê altigado, glorado kaj 1 kontinuante sian kontraulegan bata lon, li
povo de ili, elvokas nature malkontenton, nur pli.rapidigas sian ruinon kaj se li volus
maldolêigon de êiuj honestuloj kaj imitadon reiri, p ibonigi, li estas Aêie kaj êiam kun
1
êe senhontuloj kaj giajn sekvojn.
abomeno forpusata, forjetata; oni rifuzas al
Multefoje oni estas tiel malfeliêa, ke li laboron, êiujn rimedojn (ankau al tuta lia
per iu ago, eble malsaga, sed ofte genia, familio) por gajni honeste la panon ;
kvankam nekomprenita, oni havigis al si fa- sekve, por ne morti de malsato, li estas
mon de strangulo , sentaugulo. De nun oni devigata, uzi la lertecon, akiritan en malmalsatas, rikanas tiun êi strangu lon, liajn liberejo kaj denove krimi. Li ké!i la socio
verkojn, pensojp, ideojn, kiuj tute ne esplo- reciproke kondamnas eê la bonajojn de sia
rataj estas forjetataj tial nur, ke ili devenas kontrauulo.
de li. La famo disvastigas ; li estas perse(Fino sekvos.)
kutata dum la tuta vivo, kiel revulo, freneD-ro Sipek, (Prag).
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kaj mortatitato.
Studajo kritika.

Lau proverbo ne eniras kuracisto en kompari la logejan mortalitaton kun êiuj rela domon, en kiun suno penetras kaj tiel gistreblaj influantoj 1): aero spirebla, karbonesta s de tre longe konata la influo de la oksido, akvo disponebla, defluiloj, indico
de lumeco, indicoj de komforto (litoj por
sunlumo sur la sanecon de la logantoj.
Sed nur de kelka tempo oni komencis persono _;), denseco de logado por unµ êamdet ermini la gradon de tiu nediskutebla in- bro, esto aü manko de hejtado kaj gia speco
fluo, ear la grandnombraj enketoj higienaj iom k. t. p.).
post iom altiris pli nian atenton sur tiun êi
Tiam oni povus konstati la intensecon
cirkonstancon kaj la statistikoj sanecodemo- de êiu ifluo kompare kun la aliaj en la prografiaj donis al ni instrumenton, por gin me- , duktad o de la supozita rezultato: la logeja
zuri. Nun la graveco de la aludita faktoro koeficiento de la mortemo de la logantoj.
sajnas pligrandigi kun êiu nova esploro de Nu, kiom videt igas el kelke da similaj. sed
la demand o. Precip = de post kiam oni ko- nekomp letaj es loroj, oni rajtas antaüvidi,
mencis la viglan bataladon kontraü tuberku- 1 ke êiuj statistikoj montras preskau samgra lozo, estas publikigataj opinioj, kiuj certe dan influon de êiuj êi agantoj, kio tre maltrograndigas la influon de la 111·mko de sun- faciligas ilian o digon laü la respektiva gralumizado en la etiologio de malsa noj kaj veco, permesante al êiu autoro decidigi por
unu el ili, !au personala simpatio, modo,
morto.
En la sekvanta resumo mi penos evi- bezonoj de sia tezo, k. c. Tiel, plej ofte,
dentigi la prav econ de mia asert o.
oni akuzas la mankon de sunlumizO', de
Unue, mi rimarkigo:;;, ke preskau êiuj kiam estas redirata la frazo: la tuberku lozo
esplorintoj kunmiksis la influon de la sun- estas malsano de mallumeco '}
Intence, gis nun, mi ne parolis pri la
lumo kun la influa de la aero spirebla kaj
de aliaj diversaj agantoj, ligitaj al la loge- 1 fakto, ke la logejo estas la signa de la grajo, kiel ekzemple karbonoksid o kaj ne pre- do de bonhaveco, kaj gia luprezo la plej
nis en la kalkulon la purecon, la hejman bona indico, kiun ni posedas, pri la grado
komforton (lito, akvo, k. t. p.), kiam ili de de r iêeco de la logantoj 7).
la logeja mortalitato konkludis pri la influTia l, kiam estas konstatata ia rilato
ado de nur t:u êi sola kaüzo, kiun ili vo- inter la mortemo de logantoj kaj iu cirkonlas kulpigi.
stanco, lau kiu oni grupigis la domojn, oni
Se ekzistas ia parale lismo inter . la mor- êiam devas aldoni al êiu grupo de la dotalitato de la esplor itaj domoj kaj la nom- moj la luprezo n de la logejo. Ofte oni v·bro de iliaj fenestroj ka j pordoj, kiel en la dos tiam, ke la trovita rilato ne estas sutre fama tab elo de Ma ri é-Da vy' ), au la fiêe grava kaj pruvanta, aü, kiam gi estas
kubikmetroj de aero por êiu loganto, kiel dube senca, ke la iuprezo g;n kiarigas, êar
en la bone far:ta esp loro de N ice f or 0 2) inter la mortalitato kaj la riêeco de la lopri Lausann e, aü la diversa alt2co de la gantoj estas konstanta kunrilato, kiel prudomoj kAajla largeco cle la stratoj, kiel en vas la klasikaj esploroj de V i 11e r m é,
T ré b u c h e t, Ca s p e r, B e n o i s t o n d e
la studajo, multe pli konata de Juillera t3)tiuj faktoj tamen ne ekskluzas la ekziston I Ch à te au n e u f, Ber t i lî on, K o r o s i,
de la rilatoj pli intim:,j inter la mortalitato Mano u v ri e r kaj laste, sed ne lasta, AIkaj aliaj faktoroj, k:uj povas agi sur la sa- f re do Nice for o.
Plie, okazas, ke la indico de preskau
necon de la Iogantoj. Kaj estas evidente, ke,
se oni volas scii la gustan gradon de ilia êiuj cirkons tancoj, pri kiuj oni esp loras, tre
influa, la etiologia:1 signifon c'e êiu el ili, ofte fariJas, nerekte, indico de la grado de
oni devas starigi la tabel on, per kiu estos la riêeco; eê tiaj, kiuj unuavide sajnas esti
videbla la influo de êiu ebla kaüzo, aparte
•) !<rom la faktoroj, de li kulpigitaj, li apenau
konsid erata . Estas tre beclaürinde, ke Juilkoniit:s la domdensecon.
i e r at, al kies cisp ono estas tiom grandva:,, Ki el or,i scias, la enketoj prnvi s, ke ne estas
lora materialo, ne donis al ni tiun eblecon \ malofta la ekz:sto de unu lito por dektri personoj
') Oni povas trovi gin en Le ca;;ier sanitaire
des maisons, par P. Jui!lerat, chef du bureau de
1 assainissement de l' hab. etc. Paris 1906 pj. 22.
' ) L es Classes pauvre s, Par is. 19,16.
"! Op. cil.

êe unu fam lio (Nicefo ro k. a.) . •
6 ) Kiel oni vidas el la studajo de Polak en Rel'Ue d 1Hygi/·11e et 1:e p olice sanitaire en 1897, pli ofte
est is paro!ate pri aglomero kaj kunmi i<sado de la
logantoj.
') Lau Bertillon, Engels, Liesse k. a. m.
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nedependaj de la monrimedoj de la logantoj. Ekzemple en la statistiko de M a r i é
Davy la indico akompanas de tre proksime la riêecon de la logantoj, êar en Franclando ekzistas imposto, proporcia al la nombra de fenestroj kaj pordoj, kiuj farigis pro
tio vera indico de riêeco. Sekve gi ne estas
plu utiligebla simple por la indico bona
apenau de aero kaj sunlumo, kiel faktoro
de mortemo de la personoj, sur kiuj ja kune
influas en realeco êiuj aliaj faktoroj de la
pli au malpli granda riêeco au mizero. Estas
ja Jau tiu êi lasta kriterio, ke estis grupigitaj
la personoj konsiderata j. La rezultato estas,
êe M a r i é - D av y, trograndigo de la influo
de du agantoj, al kiuj oni aljugas la tutan
efikon de la komplikita forto, kies parto ili
estas. 8)
Simile okazas en la esploro de J u i Ile rat. La plej mallargaj stratoj kun plej
altaj domoj estas plej i:;ersekutataj de tube kulozo, êar, kredeble, 9) êe tiuj stratoj logas
plej malriêaj personoj. Mi scias, kiel oni
respondis al tiu objekcio per argumentoj,
sajne pruvantaj, kun la apogo de hipotezoj
versimilaj, sed oni ne taris la konfronton
kun speciala indico de riêeco, kiu povus
doni pli klaran ideon pri la graveco de la du,
nedubeble influantaj, faktoroj de malsanemo
kaj mortemo. Ke tiuj êi faktoroj ne superas la
aliajn cirkonstancoj mortigajn de la mizero, bone montras la observo, farita en Barcelono de
la ing niero Cerda kaj komunikita al la VII- a
internacia kongreso de Higieno. Tiu esplorinto konstatis, ke inter la Iabori~toj, havantaj al sia dispono egalan kubikajon de spirebla aero, sed estantaj en situacioj diversaj, la mortalitato estas proporcia al la sociala stato.
Kiel la aferoj okazas plej ofte en realeco, la influo de la manko de sunlumizo kaj
spirebla aero estas multe malpli sent ebla,
ol la influo de aliaj, pli gravaj agantoj. La
statistikoj gis nun pruvas gin troe. Pro tio
oni tute ne miros, se trovigos okazo renkonti guste kontrauajn opiniojn êe diversaj
demografiistoj, verkantaj tamen per la samaj rimedoj kaj per la sama sistemo de esplorado.
E~ektive sukcesis al mi renkonti unû
tian fakton statistikan, rekte kontraudirantan la konkludojn de J u i 11e ra t.
Simile en la esplorado, de mi tentata en Rio,
la alteco de la domoj farigis rekt a ~igno de riêeco,
êar la distrikto studita estas nek komerca, nek industria, sed sidejo de riêaj kaj riêetaj perso noj.
9) Bedai1rinde ne
estis publikigita tabelo de
uprezoj.
8)

Por mia tezo ' 0) mi estis kolekHnta lnformojn laustratajn pri la doma mortalitato
generala kaj tuberkuloza, natalitato, .procento
da 1-2 - 3 k t. p. etagaj domoj, denseco de
logantoj, oficiala luvaloro
jara de la domoj, en la disttrikto Lagoa de la urbo Rio
de Janeiro. La listo de mortoj pro tuberkuIozo ampleksas la s 1fiêe longan periodon
de ses jaroj l 900-1 9U5 kaj estis oficiale
starigita de la sanitara delegito de la I-a d strikto, s-ro d-ro Lui z Bar b oz a. (Rap o rt o de 1906).
Kiam mi kalkulis la koeficientojn la ustratajn de tuberkulozo, altiris mian atenton klara escepto el la supre dirita rilato kun la alteco de la domoj, montrita de
J u i 11e ra t. Trovigis du paralelaj stratoj,
ambau sufiêege provizataj je sunlumo kaj
libera aero. havantaj plie en la limregiono
inter la domoj de la du strat oj grandaj n
kaj belajn gardenojn. Unu el ili aoartenas
al la plej riêzj stratoj en Rio kaj iras laülonge de la belega Ave n i da Be ir a - Ma r,
fronte al la bajo de Botafogo. En la distrikto tiu strato havas la plej grandan nombron da altaj domoj (duetagaj 46,6¾). La
doma denseco estas 13,81 kaj la nombro
de la logantoj 2707. En ses jaroj mortis fe
nur 8 personoj pro tub erkulozo, tio estas
4·9 por dekmil logantoj êiujare.
Nu, la alia strato, nome Bambina, havas nur 29,9¼ da 2-etagaj domoj '"), la
denseco estas pli malalta (6,87) kaj, êe
1.731 personoj ' 0) estis en la s3ma periodo
20 kazoj d ~ tuberkulozo aü 19·4 por dekmil logantoj.
Surprizita, mi ekzamenis, êu alia ekzemplo
de tia anomalio ekzistas en la distrikto
studata.
Mi notis du novajn stratojn kun pli, ol
40°/o da duetagaj domoj kaj dt nove konstatis tre malaltajn ciferojn por tuberkulozo.
Unu el ili, Voluntarios
Patria,
donis
8·5 por dekmil, la a lia, Ma rqu ez d e
01 in da, apenau 5·5 por dekmil lo~antoj.
Tiuj êi stratoj ne estas paralelaj al la marbordo, kiel la unuaj, sed perpend iklaj, internigante en la amaso de la konstr uaiaro . En
la suba tabelo est 3s resumitaj êiuj informoj
pri la tri êefaj stratoj de la distrikto de
Lagoa.
11

)

10 ) Das classes pobres no ponta de vista lugienico. Riq_Janeiro !909.

11
)
Ciujare taksita de oficisto par la pago de
imposto dama.
'') Du eta~oj, t. e. te retago kaj alia. En tiu
distri kto , malproksima de la centra, ne estas strato
kun pli, oJ 8,70/. da trietagaj domoj.
'") Ciam lat1 la Raporto de la 20-a de septembro 1906.
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Tab . 1.

J 1!

Nome de

la stratoj

Pop. 0

Por 101 d 21
10 ood O Aa
jare etagoJ

ï
8
.o:l

eficientoj de tuberku lozo kaj la procen to de
duetago j, estas ta men klare, ke la plej altaj
nomb roj observ igas por la str atoj, kie dominas la unuetaga j domoj . En la resum a tabe lo oni vidas, ke a1·kaù la ~enera la morta~

3!

(bJ)<YJ

Resu1nr:1 'tab él!l,

l

1-3

Postè rrl1 ekzameni s la stra tojn kun p li

4-7

rezult ato estas videbla el la tabelo Il.

-8-15-

Ta b. Il.

0

1
Ji

Nomo de
la stratoj

!

"'1 P or
I ~8
.B
1

Il rn,§;;
-~

ro 8
(1)

.Q)

Pli ol 40° '0

6.065

Pli ol 20°lo

8.931

Malp'.i al 15°/0
1

0

-

s1gtû~r,o~-

-

a.>

-...1c~
C?:...
' :i I j o -~
ce
E.,!:(
-:l

d, doet, goj Pop. 0
de la stratoJ

N,o

ol 20¼ sed malpli o l 40°/o da 2- etagoj . La

:lN

8~::11
1

24
Il l

-0

eo..o

8

<1.>_....;

t: ;... .

66

10·7

20·9

182

i

8.587 156 ' 30·6 22'4
,23.583 1291 120 T J11n

1

litato obeas al la sama re gulo. ê u mi n un
akuzos la su nlumon, kiel kauzon de la p li
granda mortad o ? Cert e ne, êar gi estus ab 1
surda . Tamen, sur identaj pruv oj ripozas
4 Bam bina
1 73 1
20
6,87
19·4 1 29.9
la asert o de la nomitaj auto roj pri la kul1
20·5 I 26,3 10,12
5 S. Clemente 4.088 . 50
peco de gia manko , kies gravec on ili tro126,2 12,33 gra ndigas.
6 Pass ajem
20·5
1.949 I 24
Por komp letigi la inform ojn, mi <le vas
diri, ke en la konsi dera ta distr ikto tute rte
7 D.Marciana 1.163
17 24·7
8,25
22,6
- 1estas mallargaj, om broza j kaj mals eketaj
11 8.931 ,1 111 11 20 9
stratoj. Ili estas, kontraue, larg aj, sun lu 1,izaEsta s rim arkind a la rilato, kiu montritaj kaj ge neral e kvietaj kaj sen polvo . Là
gas en tiu êi dù a tab elo. La koeficientoj stratoj kun pli grand a mov ado d€ tr ambj ,
re g ule kreskas k un la ma !alte co de !a db- aütomobilo j k, a. vetur iloj estas Bobfo go ,
moj. Rilate al la denscco por logejo okazas V. da Patr ia, Pa ssaje m kaj S. Clen1ente (n -o
simile , se d la parale lo ne estas tie l perfek te 1, 2, 5 kaj 6), kie la po lvu mizo estas kelkàkonst anta.
foje notinda.
En la tab elo Ill, fine, mi metis kelkê
Rilate la tabeloj n, êar oni eble sa ncei igo
s
•an
tau la sajna malalteco d ~ la koefiT ab . lll.
cientoj, estu rimar kate, ke la oficiala koefi0
ciento de tub erkulo zo est as 36.6 p or 10.000
;l N o
0
c,:o
(C/J ._,
(.) l
q ._ cd ,3";
1
o
"'
,,;;
Nom 0
0
en
Rio. Due, la p rezent itaj ciferoj kon cernas
0 °'
1
vL
de la st ratoj P op . 1
- "5" -o_s
3
nu r la do m·an tuberkulozon. Trie , la dis trikt o
~<ü
Cl
-0
-0
.o- o..
Lago a estas unu el la plej riêa j kaj la
-1
meza koeficiento po r êiuj do striktoj riêaj
28·8
8 Gai. Polidoro 1.497
26
15,0 10,47
au riêet aj est as ape n au 24 ·6, d um la koefi 9
Assan c·ao 111.021
cien to por L a go a nur 19· 1 por dek mil
17 280
3,8
6,90
logantoj. O um la du jaroj 1905/6 la koefi10
Ser g ipe
8,45
2.197 1 38 28·7 12,8
ciento d e g enerala morta litato estis 17·3°fo0
en la nomata distr ikto .
20 • 33·3 11,8 ! 7,37
11 F. Gu im .-aes I.C03
Post tio, kio estis dirita, mi ne bezo nus
!
12 S. J. Ba tis ta 1.027
23 373
9,8
7,34
insisti plu pri la valo ro de êi tiuj statistikoj :
êiuj ciferoj re ciproke unu konfi rmas la veli
26·4 4,9
13 P . G uimaraes
693
7,07
recon de la aliaj.
Pe r la tabelo IV oni povas cetere kom7,'44.
286
2,7
14 Da P oiixena
8 18 11 14
pari êiujn koeficie ntojn, êu de gene rala mor331
7 \ 353
15 Lad. do Lerne
0 ,0 7,20
talitat o, êu de tube rkulozo , kun la jara meza
j\15 ti 1 30·6 I
18587
luva loro 14) de la domo j de êiu stra to.
da stra toj, kiuj havas malpli, ol 15¼ da du 14) T iu oficala
luvaloro ne esta s tio m plej
etagaj domoj .
bona indico de la bonhaveco, kiel la lupr ezo de la
Kiel oni vidas el tiuj êi tabeloj, se ne logejo. En Rio okazas, ke granda domo , en kiu !aekzistas ia rigoroze intima rilato int er la ko- gas diversaj familioj , estas pli ail e taksata, tia l la
Pop. 0

3
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tab. IV.

bo1pa generala mortalitato kaj mortalitato pro tuberkulozo lat\ strntoj de la distrikto La go a de Rio
de Janeiro - komparataj ltun la jara meza luva l oro
de la domoj.
êiuj

838

1

1

_!7•7

1•,~00lltrs
20•8
.ik

Nombr:o da
8 ,5'
.5-~ Tube rku·ozo
mo,to]Prn 1 °-,e
"~ • g \--"• oo_,,,
êiuj kauzoj
: ,§',,
-o g PJ_r )O.oo
dum 1905/6 _ &.s j2:~e-o
CIUJare

·s

-:;
.):;

(/)

1

38

7·0

3,309 Mrs!

4·9

2

70

12·9

2,646 Mrs.

85

20

14·9
10·7

2,285 Mr :

128

5·5
6·6

82

23-7

1 1, 176 Mrs1:

19·4

5

142

18·5

1,855Mrs

20·5

6

58

14·8

2,100M·rs 1

20·5

3
1

41

7

.

43

1

325

Il

18·5

18·2

1

1
1

-

24"7

1,iO0 Mrs

-

-

20·9

8

56

187

1,676Mrs

28·8

9

44

21·5

860 Mrs

28·0

10

90

2C·4

I ,241 Mrs

28·7

11

38

19·0

966 Mrs

33-3

12

54

26·2

1,004Mrs

37·3

13

43

30·7

843 Mrs

26-4

I, 13DMrs

28·6

14

39

15

238

16
1

1

380

1~

24·2
4

1

242 Mrs
1

-

-

35·3

30·6

Estas tuj videble, ke la altaj koeficientoi korespondas ai la malaltaj valoroj, ke ili
estas , sume, kauzitaj de malriêeco kaj mizero.
Se oni analizas la tabelon, oni obse rvas tamen fakton rimarkindan. Kelkaj r iêaj
au riêetaj stratoj (2, 6), kie tuberkulozo estas
r e l a t i v e alta, montras relative ma!a!tan
genera lan mortalitaton. Sur tia sajna antagonismo, tute escepta. Juil l e rat faris hipotezon, Jau kiu la influo de mallumo, agant · favore sur la vivon kaï virusecon de la
baciloj tuberkulozaj kaj ne tiel agante sur
la aliajn mikrobojn malsanigajn, estus la vera
kauzo de la rimarkita fakto, kio, unufoje
plie, montrus ankaü la altan gravecon de
tiu êi efo logia faktoro de tuberkulozo. Sed,
kiel ni evidentigis, tiu manko d ~ sunlumizo
pèrsonoj, lie logantaj, estas malp li ri êaj , ol kredigas
la luvaloro Ti u cirkonstanco tre malmult e influa s
en la distrikto studata 1 êar preskau êiu domo estas
lo gejo.

•

______

_

11epovas esti kulpigata en Rio kaj malgrau
êio la statistika fakto persistas. Oni devas
do trovi alian klàrigon,
El la tabelo IV oni vidas ankorau, ke
la sama fenomeno estas multe pli notinda
êe la tre malriêaj stratoj (9, 11, 16). Lau
mia opinio oni generale forgesas, ke tre ofte
la tuberkulozulo, kiu jam idiversfoje vizitis hospitalon a u sanigejon, fne mortas en privata
domo, kio ja ne okazas por la malsanoj
akutaj, kilij mortigas en la hospita lo. Tiel
· klarigus tre simple la sup!'e 110111a
ta antagortismo.
Sed kio montras, ke ankorau aliaj cirkonstancoj devas influi sur tiun statistikan
fenomerton, estas la fakto 1 ke oni povas trovi stratojn, kie la antagonismo farigas inversa .
t. e. al alta mortalitato generala korespondas
malalta tuberkuloza koefeciento, tiel en riêetaj (3), kiel en tre malriêaj stratoj (13).
En la statistiko, kiam oni tro profunde
aplikas la analizon, oni fine renkontas ciferojn êiam pli malgrandajn kaj malpli solidajn, tro elmetitajn al la influo de hazardo,
por k~ oni sur ili starigu valorajn konkludojn.
Ciui konsideroj faritaj kaj la faktoj elmontritaj perfekte pruvas, mi kredas, kiom
estas tro grancla la graveco, aljugata al la
influo de la manko de sunlumizado, kiel êefa
kauzo de la diferencoj, rimarkitaj en la mortalitato tuberkuloza en diversaj domoj. Certaj
faktoj. prezentitaj de P. J ui l l e r at, precipe
la koeficientoj de certaj domoj de Parizo,
vere senlime trogra ndigis gian influon.
Prosperis al tiu autoro renkonti kelkajn domojn kun la jara mortalitato de 217·4 por
dek mil vivantoj, nur prc tuberkulozo, kaj
pli ankorau . Li konigis la ekzist Jn de la dominsulo kun koeficiento de 426·3 por dekmi{o. Se oni komparas tiujn êi ciferojn kun
la koeficiento tiutempa de Parizo, 49·5, aü.
kun la koeficiento de la ses dominsuloj studataj (1,584 domoj entute), kiu estas 82·5
por dekmilo, oni devus terurigi pro la dangero de tiaj fokusoj en la urbo, se vere tiuj
domoj estus fabrikintoj de la tuberkulozuloj.
Feliêe ili estas nur la liveran!oj de la kadavroj. Per ia cirkonstanco. ankorau ne kontrolata, tiuj domoj kvazaü kribras la logantojn, retenante la mortontojn. Ili sajnas,
efektive, lokoj, elektitaj por la mortado de
tuberkulozuloj, estantaj jam en lasta tadio
de la malsano kaj oni povus diri, ke ili estas la rende vu o de la morto por la mize~
raj venkitoj, venintaj al ilia lasta etapo de
malfeliêeco kaj doloro en la vivo.
La 12-an de novembro de 1910.
D-ro R.einaldo Fred. Oryer
Bagoary -- E. F. Vi çtoria ~Minas , Brasil,
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Interna medicino.
Cabot.
Falsaj diagnozoj. ljourn. of
Amer. Assac. 15-a de oktobro 1910). La aUtoro komparis la rezultatojn de 1000 ai:itop-

Oni ordinas: kvar eskalinpastelojn, en
duonglaso da akvo bone miksitajn, 6.um
kvar sinseknj tagoj sobre preni kaj 1- 2
horojn poste malvarman lakton. Cetere oni
observu êiujn aliajn regulojn, necesajn êe
1
kuracado de stomaka ulcero. D-ro Fels.
F. Wei t1 au er (Purkersdorf). lnflu:nco

sioj · kun la diagnozoj, faritaj dum la vivo.
La rezultaton de tiuj êi komparoj li resumas en jenaj konkludo·: neniam farn la
diagnozon uremio êe unua esploro de la
paciento, kiu akute ekmalsanigis kun komato au konvulsioj. Neniam diagnozu ptomainvenenigon sen Î1emia ekzameno; ordinare gi estis difuza peritoneito ~i:i tabesa
krizo. Histerio, neürastenio aü psihoneür ozo
post la 45 jaro estis aü aterosklerozo , pAaraliza
demenco aü pernicioza anemio. Bronha astmo post la 40 jaro havis êiam renan aü
koran originon. Epilepsio post la 40 jaro
estis paraliza demenco aü cerba aterosklede cerba
rozo. Migreno estas ofte sigt:_10
tumoro aü de Îlronika nefrito. Ce akuta gastr ito au gastralgio oni trovis apendiciton,
galstonojn au stomakan ulceron. Miokard_ito
ne devus esti klinika diagnozo. La lokahzo
de cerbaj tumoroj kaj hemoragioj kusas
ankorau en lulilo. La diagnozado de la malsanoj de sango apartenas al la plej facilaj kaj
D-ro Fels.
plej certaj.
M. Levy -Do rn (Berlino). Simpla me-

-

zuro por normala korgrandecoen la rentgenogramo. (Berlin. klin. Wochenschr. 1910, n-ro
44). La korlongeco, rentgenografe mezurita,

estas ordinare iom malpli granda ol unu
kaj duono de la longeco de la pugno, mezurita !au la distanco inter la metakarpofalangea artiko de la malgranda fingro _kai_la
interfalangea artiko sur la dorso de ia d1ka
fingro. Ni do posedas en la pugno ankau
dum la ·vivo praktikan mezuron por la lonD-ro Fels.
geco de la normala koro .
Sa va ge. Psihozokaj edzigo. (Brit . med.
Joam . de ~2-a de oktobro 1910) . Manio kaj
melanÎlolio pavas esti sen malutiloj por la
idaro, se okazis kompleta resanigo. La edzigon oni devas ,malpermesi, ~e o~azi~ recidivoj de la psihozo. \..,e eptleps1uloJ estas
tre granda dangero, ke la idaro estas herede sargita, kvankam estis observataj kaD-ro Fels. _
zoj kun tute sana idaro.
G. K I e m p e ré r (Berlino). Eskalinopor
ambulatoria kuracado de stomaka ulcero.
(Therapie cl. Gegemvart 1910( -':-) La es~al_inpa-

steloj estas subtile pulvong1ta alum1n10 en
formo de glicerinpasto kaj prezentas bonegan rimedon kontrau stomaka sangado, precipe en êiuj kazoj, kie la kvieto- kuraçado
lau Laube-Ziemssen ne estas ebla,
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kaj apendicito. ( Wiener medic. Wochenschrijt
1910, ,i-ro 43). En la jaro 1909 la auto1·0

observadis pli da influencoj, kauzitaj de
pneumokokkoj, ol infektojn pe: la ~feifer_a
bacilo. La pneumokokkan ang1,1on 1t kons1deras kiel êefan kauzon de apendicito kaj
rekomendas tiam jenajn pulvorojn: Natrii
salicyl. l ·5 gm. Pulv. lpecacuanhae opiat.
(Doveri) 0· I 2; 3-5 pu!vorojn tage.
D-ro Fels.

Airurgio.
C. FI ü g g e. Etiologiokaj profilaksode
vundinfek
î o. (Zeits hrijt fiir iirztlic!ie Fortbildang. Jahrgang 7. n-ro 17). La aùtoro

priparolas kelke da plej oftaj kaj plej gravaj vundinfektaj eksci!antoj kaj atentig~s
tiurilate pri la rezultatoJ de la nova baktenologia esplorado.
La plej disvastigitaj el êiuj infektaj ekscitantoj estas la piogenaj stafilokokkoj. Ili
sin trovas ne nur en la puso de vundoj, êe
osteomijelito, akno, furunkuloj, ekcemo k. t.
pl., sed ankaü sur la normala mukmembrano de la buso, intesto, nazo k. t. p., ja eê
sur la normala homa haùto, en kiun ili profonde enpenetras. Ili estas êie izoleblaj, el
vestaJoj, el polvo kaj aero de la logejoj, el
êiuspeca akvo. La u êi tiu sperto êiu batalado kontraü la stafilokokkoj §ajnis vana.
Sed en la lastaj jaroj oni ellernis diferencigi multajn diversajn genrojn de_tiuj mikrol?oj kaj oni spertis, ke la_ d1ferenc_o
inter la apartaj genroj ne nur nlatas la v1rusecon, sed estas pli profunda kaj grava.
Du esploriloj, nome hem o I i z o ka j a g I ut in e b I e c o helpis diferencigi du êefajn
grupojn de stafilokokkoj kaj mo~trig}~,
J,l unu sin trovanta sur la malv1va ctrkauaj o (e'n aero, polvo au sur vestajoj) _au
sur normala homa hauto, estas sa prof 1ta
kaj ke la dua grupo de stafilokokkoj, izoleblaj el malsanprocesoj, estas pat o g ~na.
Tial, por prijugi la infektdangeron, 111 ~e
kontentigu konstati mikroskopie mikroboJn,
karakterize amasigitajn, kiuj êe kulturad o
fluidigas gelatenon kaj produktas flavkoloran
substancon, sed ni ekzamenu interalie hemolizon kaj aglutineblecon, por diferencigi sa-
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profitajn kaj patogenajn stafilokokkojn. La denove la demando, kiaj bakteriaj specoj
êiea trovigado de stafilokokkoj do ne rajti- estu injektataj. Koncerne stafilokokkojn oni
gas nin malatenti ilian infektecon.
sukcesas, uzante specojn altvirusajn, forte
La stafilomikozoj estas infektaj 111alsa- hemolizajn kaj per la responda sero tre
11oj kaj oni a11taugardukontrau ili ne rekte aglutineblajn; sed êe streptokokkoj kaj anper (zolado de la tnalsanttloj, sed per ins- kau êe la kolibakterio, kiu ankau ofte
U-ua_do al, Ili bandagkovri la sekreciantajn kauzas bakteriemion, farigas malfacilajo per
vundojn, bruligi la baridagan hiaterialon kàj la multdiverseco de la specoj kaj per ilia
per tio laueble rnalhelpi la dissernon de la malsama konduto en la rcceptora aparato.
mikroboj.
Restâs nur en êiu aparta kazo izoll ra eks.,
Plue la autoro priparolas la strepto- citanton el 1a malsana loko, afero tr e rtfaf..
kokkojn, pri kiuj ni multe sangis nian opi- facila pro la gratid11ombro da aliaj streptonion. Ni nun scias, ke la sama streptokokka kokkoj, el kiuj eltrovi la veran ekscitanton
genro kauzas erisipelon, flegmonon, kiel an- estos êiam necerte. Malgrau la necerteco
kau puerperian febron. La malsanspeco de- la vakcinoterapio signifas granda11 progrependas de la enirejo. de la nornbro de la son en kuracado de la stafilo - kàj §tr'eJJ~
mikroboj, de ilia viruseco kaj fine de la in- tomikozo. Jen la vojo, pluen irebla.
klino de la atakitoj. Ankau ni spertis, ke
fine la autoro rimarkigas la tetanan
ni ne povas konkludi el la besta provo pri bacilon, kiel ne maloftan vundinfektan ekscila viruseco êe la homo, êar Virusagado sur tanton. La infekto farigas en jenaL kondiêoj:
besto kaj sur homo entute ne iras paralele. 1) enpenetro de polvo kaj terajo en la
Certe ekzistas ankau multnombraj kaj vundon, 2) vundoj kun anaerobiecaj kondiêoj.
diversaj genroj de streptokokkoj, saprofitaj Malfermitaj Avundoj, eê malpurigitaj per polkaj patogenaj, sed bedaurinde ni ne suk- vo kaj terajo, ne estas dangeraj, sed pikcesas diferencigi ilin tiel bone, kiel la apar- vundoj, pafvundoj profundaj, unuvorte tiel
tajn specojn de stafilokokkoj. Nek hemolizo nomataj anaerobiecaj vundoj ebligas la kresnek aglutinigo donas fidindajn rezultato;n. kadon de la tetana bacilo.
La tetana sero de Behring ne estas efiPti hemolizo la opinioj de autoroj disigas.
Streptokokkoj estas ankau Atre dissemi- ka, kiam nur la unuaj simptomoj dé trismo
taj kaj ilia sintrovo en sekreciajoj de malsa- kaj tetano ekaperis; sed gi estas grava pronuloj estas plej atentinda. La rnalsanuloj je filaksa rimedo, kiu estu tuj aplikata, se m:r
puerperia febro, erisipelo, angi110 strepto- la plej eta ebleco de tia infekto ekzistas.
kokka estu izolataj. Certe streptokokkoj an- Ôi estas vere utila produkto de la komuna
kau sin trovas sur mukrnembranoj de sa- laboro de la Îlirurgiisto kaj bakteriologiisto .
nuloj kaj agas infekte unue okaze de iu
D-ro Adolf Bischitzky, Prag.
mukmembrana difekto. Sed tio êi ne malDe hm e 1 (Stetino). Pinglo en duodeno,
helpu elserêi kaj kontraubatali la konatajn for;gita per enterotomio. (Deutsche medic.
v:loc/1e11s chrijf 1910, n-ro 44). Kvinjara knabo
fontojn de la inlekto kaj per tio forigi gravan kauzon de gia disvastigado.
englutis pinglon antau kvar tagoj. La ordiLa multvarieco kaj de stafilokokkoj kaj naraj provoj por forigi gin per naturaj vode streptokokkoj tre malfaciligas la specifi- joj ne sukcesis. La knabo plendis j e facilaj
kan terapion. êiu sero efikas imun·ge nur doloroj en la ventro kaj ir adi s klinita . Vokontrau tiu bakteriospeco, per kiu gi estis moj, sangaj ekskrementoj k. t. s. malestis.
farita.
La ekskrementoj estis normalaj, êe palpado
La malhelpajo pligrandig as per tio, ke de la ventro la knabo sentis dolorojn en la
ni ne povas uzi bestprovon, êar sero, farita dekstra flanko, supre de la umbi liko, la
per bestvirusaj specoj, nepre ne efikas kon- ventro estis streêita. Tralumigado montras:
trau homvirusaj specoj. Oni estas devigata 6 cm longan. akran ombron de Apinglo kun
fari multajn provojn sur la malsanulo mem. kapeto en grandeco de êerizo. Ce la opeLa rezultato kompreneble dependas de ha- racio oni trovis nek peritoneiton nek kungluzardo kaj ordinare rnalfruigas.
igon de la intestoj, sed multajn pligrandig itajn
La afero iomete progresis per la imu- mezenteriajn glandojn. La pinglan kapeton oni
nigado kaj kuracado per bakteri aj vakcinoj,
sentis en la duodeno, gia pinto eligis je
enkondukitaj de la Anglo Wright !au la prinêirkau 3 cm el la mezenteria radiko A kaj
cipo de la tuberkulinkuracado. Kiel anti- estis jam êirkaiiita de pusaj surmetajoj . La
genon 9ni uzas au la ekstrakton el la ba- knabo forlasis post tri semajnoj la malsanulejon. Do la pinglo traboris la duodenon
ciloj au iliajn delikate disfrotitajn korpojn
kaj injektas tion êt al la malsanuloj. Dume kaj estis jam Asur la peritoneo flavetaj fibrila praktika aplikado de êi tiu metodo ren- nozaj surmetajoj, sekve baldaû estus diskontas multajn malfacilajojn. Precipe aperas ! volvigintaj peritoneito au lokala absceso.
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Wolfler kaj Lieb lein en ilia en 1909
eldonita monografio pri fremdaj korpoj en
intestinaro donas la j . najn presk_ribojn por
kuracado de englutitaj pingloj: Ce englutitaj pingloj ni agas konservati ve, aplikante
tuj m~lfacile digesteb la·n kaj envolvantajn
mangajojn (terpomoj, pizoj, pan o, kaêo, rizo,
legomoj), evitante tamen vomilojn kaj purigilojn. Se la pip.glo post 8- 14 tagoj ne
aperas en la fekajo kaj malestas simptomoj,
tiam oni devas nur ope racii êe grandaj englutitaj pingloj; êe malgranùaj ni atendas
simptomojn. Absoluta indiko por operacio
estas, se minacas au ekzistas jam perforac io
D-ro Fels.
de la intestinaro .
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Malsanoj veneraj.

Du hot. Tekniko êe solveblaj injektoj
de Ehrlicha ,,606·'. (Münc/œner medic. Wochensc!tr. 1910, n-ro 42) . Duhot miksas la
dozon de la pulvoro (gis 1.0 gm.) kun ½
ccm • da metila alkoholo kaj, disfrotante la
miksajo n, li aldonas proporcie. al 1~ dozo
1 4 -6 ccm da fiziologia solvajo de hlornatrio. Li injektas tre alte en la gluteojn en
eksteran koksan regionon. La injektoj povas
esti farataj dum la horo de ordinado, êar
ili estas • sendoloraj . Farigas nek pusaqoj
nek svelajoj, kiel êe la nesolveblaj. miksajoj
kaj la efiko sajnas esti pli rapida kaj pli
sukcesa .
D-ro Fels.
V. Aud i ber t. La 606. (MarseilleGinekologio kaj obstetriko.
médical 1910 n-ro 23). Lau tio, kion la auP. V a 11et te. Pri la utëra involucio
. toro vidis kaj audis en Frankfurto, Wiesba(Marseille-médical 1910 ,i-ro 23). En tiu êi deno kaj Pariso, la 606 estas bonega, sed
rimarkinda 61-paga verko la aütoro studas t?-men nek certega nek senda ngera kuracilo.
nur la klinikajn fenomenojn de la reveno de Gi eliris tro frue el la laborejo kaj bezola utero al giaj normalaj dimensi oj. Li de- nas plibon igojn, kiujn Ehrlich mem reserêis
tale priskriba s la metodojn de esp loro, kiujn kaj tute frese eltrovis .
oni povas uzi: senp eran (en la kadavro),
ekstera n (plej praktikan kaj malplej dangeMedicino sociala.
ran), internan kaj miksan. Poste li parolas
pri preferindeco de la procedo kaj la kondiKey 1 (Berlin). Eberhard
(Breslau).
êoj de bona ekzameno , raportas kun helpo de Helpa kesto por militistaj nagejoj. (De!dsche
grafikQnoj pri la normala utera invvlucio, ko- militiirürztl. Z eitscltr. 1910, n-ro 20 .) Ciu de,
nigas la statojn kaj la kaüzojn, aliigantajn la tiuj aütoroj kunmetis helpan kesto n por miiregreson kaj fine parolas pri la kontraur e- litistaj nagej oj, entenantan preskaü la sagula utera involucio (sub-kaj hyperinvo - majn rimedojn, kvankam en sangita enpako.
(Lau mia propra sperto tiaspecaj helpaj kelucio ).
Herm an . Kauzoj kaj terapio de la dis- stoj devas enteni malmultajn kaj sole la plej
menoreo.(Brit . med. jonm. de 22-a de okto- necesajn rimedojn kaj ilojn ; tial êe la citabro 1910.) Dismenoreo estas precize apar - do mi aldonas signojn de demando al tiuj
tigita malsano, konsistanta en gravaj a takoj rimedoj, kiujn mi konsid~ras superfluaj) .
de utera koliko dum menstruado kaj La kestoj, priskribi taj de la aütoroj enhavas:
akompanat a ofte de manko de seksaj sentoj Sublimata (?) kaj kar bola ak, o, salmiako,
kaj de ster ileco. En plejmulto da kazoj gi Hoffmannaj gutoj, alkoholo (?), konjako (? cepovas esti elkuracita per dilatado de la cer- 1 tere la botelo estus êiam malplena), oleo,
vika kanalo. La dismenoreon ne kauzas emajla pladeto, sublimatpaste loj, sina pismo,
falsa situacio au pozicio de la utero au. de 1 adheziva plastro, kudrilujo (?), busa, langa
la cervika kanalo. Membranan dismenoreon kaj tampona preniloj, injektilo por 1 ccm ,
H. ne opm1as aparta rnalsano, êar la eligado maksimala termometro, bandaga tondilo,
de membranoj el la utero dum la menstruo eterujo (? pli bona estas kamfora oleo), broestas nenia stra ngajo, kvankam la kauzo soj kaj gantoj por frotado, firmigaj bendoj,
estas nekonata. En du trionoj de la kazoj gazo, sengrasigita kaj ordinara vato, bandala dismenoreo komencas samtempe kun la ga paketo (?), sublimatgazo (?), stomaka tumenstruo, en unu triono de la kazoj pli bo, lavpe lvo (?), funelo (?), trinkka liko (?) ,
malfrue, tre malofte post la 25 vivjaro. La flanelaj bendoj kaj tukoj (?), kompresoj (?),
kauzo de dismenoreo, malfrue aperanta,
mantukoj kaj lanaj kovr iloj (?). Do kelkaj
estas plej ofte fibromo. La kuracado kon- de la rimedoj estas superfluaj, êar aliaj hasistas en plilargigo de la cerviko per meta- vas la sa man celon; aliaj, kiel pelvo, kovriloj bugioj. Naturan resanigon sekvigas sole loj, kompresoj, estas facile riceveblaj en -:iu
la gravedeco, êar êe la nasko largigas la nagejo au êe la bufedo kaj sen ili la helpa
cervika kanalo. La plej radikala kuracado kesto estus pli rnalgrancta kaj pli oportuna.
D-ro Fels.
estas la steriligo .
D-ro F els.
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K o r e s p o n d a "j o j.
Pro la aludo pri mortigode Ferrer.

En la respondo al la ,,internacia enketo pri mortpuno" de d-ro Jules Felix el
Bruselo en novembra numero de ,,V. de K."
mi trovis jenon:
,,Certe ! Krimmortigo de Ferrer postu.
..
las fq_rigon de mortpuno".
Car Fë!rrer estis mortpafita post m1ltta
jugo en Barcelono, tiu res pondo_ kr:edeble
signifas kulpigon al la jugistaro pn knmmor.
tigo de Ferrer.
Se tia estis la penso de la kolego, mr
varmege protestas kontraû tiu senpruva
aserto, kiu povas malhonorigi mian pa. .
trujon.
Mi ankaü aldonas: d-ro Feltx 10m supre diras: ,,liber a volo, elpe'nso metafizika
kaj absurdo dogmô.tika, estas kontraua al _la
science pozitiva kaj al la prudento". Se t1el
estas, kial aljugi krimmortigon al la jugistoj,
se ili ne havas liberan volon kaj sekve respond~blecon pro siaj jugaj decidoj?
Cu d-ro Felix volas respondeblecon por
jugistoj, sed ne por krimuloj?
R.ogelio P erez

Huermeces,

Hispanujo.

Kion prezentasDresden?

Kiel jam scias la legantoj de ,,V. d. K.'.',
en la kuranta jaro (1911) oka~~s en nt_a
urbo crranda internacia ekspoz1c10 de h1gieno. t>Ôiestos unu el la plej_g'.andaj ekspozicio;, pli granda, ol la pasmtiara mond_a
ekspozicio en Bruselo. Sendube la. kurac!stoj · el la tuta mondo, kiel gardantOJ de h1gieno, deziros vidi tiun êi grandiozan ekspozicion kaj venos multnom_b'.eDresde_no~:
Kaj ankaû eks!er la ekspoz1c10 estas t1e c1
multaj vidindajoj.
Dresden estas unu el la plej sanecaj
urboj: Ôia jara mortalitato. est~s. nur 1?po~
mil Iogantoj ! Sed ankau n~aJ samta_raJ
arangoj estaj modelaj. Forflu1~~ kanaltzo
(Schwemmkanalisation) fongas ctun malpuraj on el la urbo, nia polico k_onstruad'.1permesas konstrui nur belajn kaJ salubraJn domojn, kies plej malgrandaj lo_g~jojdev~s havi
sufiêe da lumo kaj aero, ntaJ stratoJ estas
'bonege konstruitaj kaj konservataj kaj êiam
puraj. Nia trinkakvo estas .tre_bona. Nova!
bela buêejo havigas al 111viandon de pleJ
bona kvalito kaj êiam kontrolesplo:itan , en
gr~ndaj foirejaj haloj ~aj magazenoJ de nu:
trajrimedoj povas esti vei:idata nur 1~ ple_J
bona, plenvalora komercajo, · la obJekt~J,
kiuj ne havas plenan valoron, estas sub n-

gora kontrolo detruataj; Nia! grandaj h?spitaloj estas tre vidindaj, prec,pe la hosp1talo,
nove fondita en la J ohann-Vors
tadt
.. Mo(antauurbo de Joha_nes) ku1\ 60~ li_!oj
.deJa estas la rifugeJo por suculoJ (Sauglmgsh~im); simile nia lernejo por akusistinoj _kun
kliniko ginekologia. En Dresdeno prakbkas
multaj lertaj kuracistoj, kiuj vol?nte ~s.t~s
pretaj akcepti la alilandajn kolegoJn kaJ 1hn
gvidi.
Estas do inde de peno veni Dresdenon. Kaj. post kiam la antautagmezo forflugos êe grava studado,A en la posttagme~o
prezentas la êirkaûaj o de la urbo, lok1ta
apud la rivero Elb'o, tuie proksime de la
montaro, bonan okazon al diversaj ekskursoj, êe kiuj ankau reprenas sian rajton la
virinoj, trarigardinte dum la mate~o. la gran_d:
iozajn kaj gustoplenajn elmontreio_Jnde ~!a1
magazenoj. Ne mankas, nature, k1el en CIUJ
. .
grandaj urboj, vesperaj amuzoj.
Estus plej oportune, se la kurac1sto1 el
êiuj landoj renkontus sin ti_e~i samt~mp_e.
La priparolado de komunaJ mteresoJ ntn
interkonatigus , la komunikigo de niaj_ '.amilioj nin interamikigus kaj la k?muna ltg1lo
esperanta êirkaûligus la ,,Mondhgon de kuracistoj".
·
Dresden,
25 novembro 1910.
D-ro O. Kaiser.

Plialtigo de la tarifo kuracista en Francujo.

La nornbro da kuracistoj en Fran'"ujo,
kiel en aliaj landoj, pligrandigas; ankau la
kosto de la vivo iom post iom êiel plialtigas, tamen la takso de la kuracistaj honorarioj ne sangigas.
En Parizo kaj en giaj êirkauajoj la tromulteco de la kuracistoj estas multe pli
grava, ol aliloke. Tial la kurac_istojpari~aj
la unuaj decidis plialtigi la tanfon de s1aJ
honorarioj.
· Jen la teksto de la decido, kiun antau
alprenis la Federacio de la kuranelonae
O
cistoj de Parizo kaj de la departement_o
Seine (generala kons_ilant~ro.d~ la ~urac1de la
staj distriktaj SocietoJ kaJ S111d1katoJ
parizaj kuracistoj):
Konforme al la decidoj, voêdonitaj de
la trincaj kuracistaj praktikisto ; , kunvenintaj en Lille dum la jaro 1908,
Pripensinte la pligrandigon de la kosto
de la vivo kaj de la profesiaj elspezoj,
Pripensinte la generalan pligrandigon
de la labori staj salajroj en êiuj klasoj de la
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socio kaj la facilecon por malriêuloj esti
senpage kuracataj.
Pripensinte, ke la kuracarto estas profes10, en kiu la rabato tute ne estas garantio
por la publika saneco,
La Federacio decidas, ke estas necese
kaj juste plialtigi la tarifon de la nunaj kuracist{lj honorarioj almenaü je triono.
GiAopinias, ke en Parizo kaj en giaj
êirkaüajoj la takso de kvar frankoj por
sîmpla vizi_to kaj de tri frankoj por konsiligo en la kuracista domo estas minimuma
por la laboristoj, servî~toj, malgravaj oficistoj kaj êiuj neriêetaj personoj.
Por la labormastroj, rentuloj, komercistoj kaj êiuj personoj, kiuj havas salajrulojn,
la takso de la simpla vizito estos ses
frankoj kaj la takso de la konsiligo kvar
frankoj.

1
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La urgaj, au vesperaj, au dimanêaf' vizitoj estas taksotaj duoble" .
Plie la Federacio starigis taksaron minimuman por êiuj malgrandaj operacioj,
trapikoj de abscesoj, aparatoj, por kuracista helpo êe ostrompo;, akusoj, por suturo, k. t. p. Mi ne povas tie êi pro manko
de spaco enpres igi la tutan taksaron, sed
mi estas preta gin konigi en ,,Voêo de Kuracistoj ", ~e kelkaj fremdaj kunfratoj tîon
êi deziros.
La Federacio en la fino de la ta ksaro
decidas, ke la honorarioj estas pagotaj kontante tuj post finigo de la malsano kaj, se
la kliento pagos nur en la fino de la jaro,
la honorarioj estas plialtigotaj po dekono
pro la elspezoj de la enkasigo.
D-ro Briquet
el Armentieres.

KRONIKO.
Al êiuj niaj amikoj, kunlaborantoj kaj
legantoj la redakcio sendas koran deziron
de prospera Nova Jaro. La kvaran jaron eldonan ni komencas
en favoraj cirkonstancoj, êar multaj kolegoj
en diversaj landoj alprenis la devon de kunlaborantoj, kio donas al ni la esperon, ke
per kuna penado ni plipertektigos nian revuon kaj kontentigos eê la legantojn, multe
postulemajn. Ni esperas, ke al la kunlabora ntaro, evidentigita sub la titolo de nia revuo, aligos ankorau aliaj samideanoj . Oni
bonvolu alsendi la aligojn sur aparta postkarto.
Ankau la antaupagado de la abono progresas pli kontentige, ol en antauaj jaroj.
Tamen ankoraü multaj ne alsendis sian abonpagon por 1911 kaj ni petas ilin fari tion
êi sen plua prokrasto. La gustatempa aisendo de la malgranda Aabonprezo faras ja al
neniu iun ajn malfacilajon kaj por la redakcio
estas grava faciligo, se gi en la komenco
de la jaro scias, kiom da ekzempleroj gi devas presigi.
La sekvontan numeron ricevos nur la
kolegoj, kiuj antau gia apero estos pagintaj
la reabonon.
Pro gravaj kauzoj ni ne publikigos plu
la nomaron de la abonan toj.
Nia enketo pri partopreno de kuracistoj en dueloj gajnas êiam Pli gra ndan publikecon en diversaj landoj. Gis hodiau en-

metis trad ukon nacilingvan la sekvarttaj jur~
naloj medicinaj. En Polujo: ,,Glos lekarzy" (Voêo de Kuracistoj), en Kroatujo
(Austrio): ,,Lijecnicki Vijestnik" 1910 n-ro
11, en Germanujo: ,,Medizinische Klinik"
1910 n-ro 47, en Francujo: ,,Gazette médi~
cale de Paris" de 15-a novembro 1910 ,
·,,Le Courrier Medical" (Paris) de 13 a novembro 19;lü.
Krom tio d-ro R o g e I i o Pérez sendis hispan an tradukon al ,,Siglo Medico",
d-ro J. S. Hi t a klopodas pri Apublikigo de
la enketo en aliaj hispanaj jurnaloj, d-rà
Se d I ace k . zorgas pri publikigo en bohemaj, d::ro Br o e c ka e r t pri publikigo en
belgaj jurnaloj medicinaj.
·
Alvenis jam kelkaj respondoj el Polujo,
HispaAnujo
, Francujo kaj Svisujo.
Car tamen la enketo nur malrapide estas
diskonigata en pli malproksimaj lando\ ni
prokrastas la templimon por alsendado de
respondoj gis 1-a aprilo kaj êiuj kolegoj
bonvolu vigie propagandi, por ke la enketo
ankorau pli bone sukcesu, ol la enketo
pri mortpuno, kiu rekomendis esperanton
al multaj diversnaciaj kuracistoj.
La redakcio ricevis:
Utileco de esperanto por la blindulo
j.
Verkis Prezenti
Levy kaj aliaj. Prezo
0·25 fr.
Esperantoand the blind. De Th. Car t.

voêo
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Esperanto u 1d die Blin:len. De Th.
Car t.
L'Es~eranto et le3 aveugles. De Th.
Ca rt.
Esperanto kaj la blinduloj. Jarlibro por
191O. De Th. Car t. Prezo 0·25 fr.

1

La supraj brosuret oj estas riceveblaj
êe Presa esperantista Societo, 33 rue Lacépède, Paris.
Teoria ekzameno de la lingvoEsperanto

kun fonetika internacia alfabeto sistemo Antido N-ro 2. Prezo Sm. 1·-.

EN Hf\ \70:
Prof. W., J 1 w ors k i kaj docento E. Mi~ s o w i c z (Krak6w ). Pri malutila influo de la nuntempa direkto en hemiaj fabrikoj kaj apotekoj sur medicinon praktikan . - D-ro Re br o v (Vladivo;: tok) .
Al la demando pri hemeralopio. - l nternacia enketo pri mortpuno. Bo h e m u j o. Opinio de cl;ro Sipek
(Prag). - D-ro Re i 11a Id o Fr e d. Ge y e r (Bagoary, Brasilujo ). Sunlumizo kaj mortalitato . Studaj o kr:tika.
Referatoj.
Interna medicùzo. Cabot. Falsaj diagnozoLM. Levy-Dor
n. Simpla mezuro por normala
korgrandeco en la rentgenogramo. - Sa v a g e. Psihozo kaj edzigo. - O. K I e m p e r e r . Eskalino por
ambulatori,_akuracado de stomaka ulcero. - F. Wei t I au e r. Jnfluenco kaj apendicito.
Hirurgio. C. FI ü g g e. Etiologio kaj profilakso dt: vund infek to. - De hm e 1. Pinglo en duodeno, forigita per enteroto mio.
.
OinekoLogio liaj obstetri/10. P. V a 11e te . Pri la utera invo lutio. - H erm a 11. Kai:izoj kaj terapio de :a dismenoreo.
MaLsanoj 11eneraj. Du hot. Tehniko êe solveblaj injektoj de Ehrlich ,,606". - V. Aud i be rt.
La ,,606".
Medicino sociala. Key I Eberhard.
Helpa kesto por militistaj nagejoj .

Korespondajoi.
Rogelio
Pere z (Huermeces, Hispanujo ). Pro la aludo pri mortigo de Ferrer. - D-ro O.
(Armentieres Franc ujo). Plialtigo de
K a i se r (Dr esden). Kion prezentas Dresden? - D- ro Briquet
la tarifo kuracist a en Francujo.
Kroniko.

VOCO DE KURACISTOJ
k:o:rnen.cas

k:va.ran.

jaron.

de

eldonado

.

Helpata de multaj kunlaborantoj• kaj amikoj en êiuj civilizitaj landoj, gi esperas farigi vere
internacia ligilo por êiuj diverslingvaj kuracistoj, partianoj de la lingvo internacia Esperanto .
V o ê o de Ku ra ci s to j alvokas bonvolan subtenon de êiuj samideanoj en tiu ci laboro.
Kiu povas, kunlaboru per artikoloj kaj korespondajoj, aliaj helpu per diskonigado de la
revuo kaj per varbado de novaj abonantoj au alimaniere.
Kiu volas oferi iom da mono, abonu la revuon por la lokaj societoj, kluboj, legejoj, bibliotekoj, redakcioj kuracistaj kaj por la lokaj grupoj esperantaj, kiuj gis nun tute indiferente al ni konduta s kaj eble eê ne scias pri nia eldonado.
êiuj abonoj estu sendataj nur senpere per internacia postmandato al nia adreso.
Jara abono por 1911 estas: 4·80 kron.=2 rubloj=4 markoj=5 frankoj=4 silingoj= l dolaro.
Specimenaj ekzempleroj estas dissendataj kontrau 1 internacia respondkupono.
Adreso de la redakc io kaj administracio L Dr. S. Mikotajski, Lw6w, str. Sniadeckich 6,
Austrio-Galicio .
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DANUBO"
--

..,.

,.,

.,

, ,,.

JARA ABONO:

'"

por membroj de la B. E. L. & R. E. S.,
3 fr. (1'20 Sm ).
internacia monata gazeto nur en esperanto. (32 paga,
3·50 fr.
Nemembroj
kaj eksterlandanoj
16,x24 ). Redaktata de speciala komitato kun la kun(1·40 Sm.).
laborado de eminentaj diverslandaj Esperantistoj.
Unu numero 0·35 fr. (0·14 Sm.).
Redakcio kaj administracio:
5 Str. 1. C. Bratianu, Bucuresti(Rumanujo)
. Specimena n-ro kontrau respondkupo no.
"''

"

Organo de la rumanaj & bulgaraj

..

Esperantistoj

VOCO DE KURACISTOJ

................

,l' ...

..
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Estas malfermita por 19ll jaro abono de la gazeto

:: ,,LA ONDO
..

..

DE ESPERANTO"

::

(lai:i la adreso: 26, Tverskaja, Moskvo, Rusujo).

..

Jara abonpago 2 rubl. \2,120 sm.).

..

Dum la 3-a jaro de sia ekzistado tiu êi sola êiumonata regule -period a organo de rusaj esperantistoj sen page don . s al siaj abonantoj , krom 12 16-pagaj numeroj, la librojn:

..

(130-paga originala priskribo de peresperant a vojago de la Algera autoro en Rusujo).

..
..

1) A. Rivier. En Rusujo per Esperanto.

::

2) V. Devjatnin.PienaVerkaro.

::

..

3-a vol. 140 paga libro.

..

Apartaj kajeroj de la îurn . 15 sd., de la verko de Rivier 64 sd., Devjatnin 65 sd.

..
..

........ f'ij............................................... .,,..... ..
D-ro H• S1'pek
fakestro por baQl0koj kaj konsulo de T. E. K. A. en Luhaêovice kaj Kairo,
, somere enLUHACOVICE (Moravia), vintre en KAIRO, Heliopolis-oazo, vis-a-vis

de ,,Palace Hotel" havas sian klinikon en ,,The London Farmacy" inter Continental kaj Sheperd hoteloj.
Ordinas krom esperante, boheme, pole, ruse, angle, france, itale, germane. Malsanoj, ta i1g aj por
kuracado en Lu h a c o vice: malsanoj de la aparatoj spira kaj digesta, de he pato, koro, urina aparato, sangmalsanoj, diabeto, nei1rastenio, histerio ktp. Ne tai1gas : tre progresinta arteriosklerozo (komenciganta estas tre bone kuracata ', êiuj akutaj malsanoj, tuberkulozo, kankro, sarkomo. - Malsanoj,
taug~j por kuracado en Ka i r o : malsan ç,j de renoj, de koro, astmo, tuberkulozo (ne tre progresinta)
bronhokataro , pleurito, reumatismo, restajoj post influenco, malsinoj nervaj, anemiaj.

-

Esperanta Biblioteko Internacia

Tiu êi biblioteko enhavas facilajn legaJojn de êiulandaj eminentaj Esperantistoj. Ôi tial bonege taugas
por ekzercado de la lingvo êu dum la grupaj kunvenoj, êu per privata legado.
Gis nun aperis:
N-ro 1. Legolibreto, de J. Borel; N-ro 2. Fabeloj de Andersen, tradukitaj el dana
lingvo, de Fr. Skeel-Giorling; N-ro 3. Bona Sinjorino, novelo de E. Orzeszko, tradukita el pola lingvo
de Kabe; N-ro. 4. Rusaj Rakontoj, de Mamin Sibirjak, tradukitaj el rusa lingvo de N. Kabanov;
N-ro 5. Don Kihoto en Barcelono, tradukita el hispana lingvo de Fr. Pujulit y Vallés; N-ro 6. El la
Biblio, trad. D-ro L. L. Zamenhof; N-ro 7. El Dramoj (fragmentai), tradukitaj el germanq lingvo, de
D-ro L. L. Zamenhof; N-ro 8. El Komedioj (fragmentoj), esperantigitaj de D-ro L. L. Zamenhof; N-ro 9.
Praktika frazaro. Dialogoj de êiutaga~vivo, kunmetis J. Borel; N-ro 10/11 (duobla num ero). Japanaj
Rakontoj. El Japana lingvo, kunmetis Cif Tosio; N-ro 12. Reaperantoj. Familia dramo de Henrik Ibsen
{!-a akto), tradukita de O. Biinemann; 11!-ro13: Bulgaraj Rakontoj, trad. el bulgara lingvo AL Atanasov.
(La kolekto estas daurigota ). - Prezo por k§).jero0,10 Sm. (0,20 M.). Serio de 12 volumoj (afrankite)
1,25 Sm. (2,50 M.). - Ciu libreto enhavas 40-50 pagojn.

Esperanto Verlag Müller & BoreJ, Berlin S. W., Linden-Strasse 18-19.
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ESPERANTO" 1
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duonmonata internacia
gazeto. Oficiala organo
de la Universala Esperanto - Asocio - - - - -

Konstantaj rubrikoj : Socia vivo - Geografio - ldeoj kaj faktoj - Aerveturad o - Esp eranta movado - Mondliteraturo
Kong resoj kaj festoj - Tra la
Esperanta literaturo - lnformoj por Delegi toj - Esp erantiaj informoj, parole jo,
vivo - Kore!Zpondado -;-- Anoncoj. -

e,_ ____

_____

.~

1
1

1

Dir ekloro: H. Hodler, Redakcio: Genéve
ndo) - - - Rue de la Bou~e 10.
P etu spec1menan numeron senpage. - - -

......_.---e:,e,--..
.........

-

1 1 1 1
1911, dum

6Er
mana
EspEranto
-6azEto
es tos eldrnata en formo de êiusemajna revuo
kun riêa ra porta kaj literura enhavo kaj diversaj interesegaj aldonoj.

SolarEgulE
apEranta
EspErantista
·sEmajna
gazEto
la plej malalta abonprezo, en Germanujo rekte
mendebla êe la postoficejoj (N-ro 560 de la
listo) por M. 1,25 jarkvarone, eksterla nden
por Sm. 3,50.
Specimeno kontrau respondkupono.

Abonantoj ricevos niajn eldona1ojn: La blonda
Ekberto 0,20 Sm. - Hermano kaj Doroteo
de W. v. Goethe, esp. B. Kiister 0,50 Sm.

Jara abono Sm. t,60 = Fr. 4·- .
C"

- --

kun 20''/0 da rabato .
DIF" Oni aldonu au monon au respondkuponon

por la alse ndo. Nur mendoj superan taj
la s umon de Sm 2,50 (sen abonprezo)
estas efektivotaj afrankite.

llllllllllllllllrl

LA REVUO

Presa
Esperanlisla
socielo,
33,rueLacépède
, Paris.

INTE.RNACIA MONATA LITERATURA OAZETO EN ESPERANTO

Lingvo internacia

0

C"

la sola, kiu esta s honor ata per la konstanta
kunlaborado

: : CENTRA ORGANO : :
DE LA ESPERANTISTOJ

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

elira nta inter la 15. kaj 20. de êiu monato.

Autoro de la lingvo Esperanto,
kaj de multaj eminentaj Esperan tistoj de êiuj landoj - - - - - - LA REVUO publikigas novelojn, teat ra}ojn,
romanojn , poeziojn, seriozajn studojn pri popolm oroj, histori o, geografio, etn ografio kaj
bibliografian parton.
LA REVUO in-8, granda formato, havas 48
pago jn da teksto, kaj plie, subkovrilajn rozkolorajn pagojn, s ur kiuj trovigas anoncoj,
reklamoj kaj tre intere sa felietono _pri la
êefaj tutmondaj esperantis taj okazintajoj. - LA REVUO estas Eldonata de la 1-a de Septembro 1906.

Konkursoj

estas

organizitaj.

Oni abon as êe la libr ejo Hachette & K-o,
Bd. St. Germain. 79, Paris kaj êe êiuj giaj
korespondantoj. - Jara abono en Francujo:
Fr. 6·-; aliaj landoj: fr. 7·-.

êefredaktoro:

TH. CART,

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

Juna esperantisto
.\tonata Gazeto Belelristika por Jun oloj, Instruistoj kaj Esperanto - Lernantoj.
êefredakt oro: PAUL DE LENGYFL. Direktorino: F-ino CÉCILE ROYER.
Jaraabono:

2 fr.5 0 t 1 Sm .. Amb ·au kune:
Fr. 6,25 (Sm. 2,50).

Presa EsperantisJa Societo liveras je
plej favoraj kondiêoj CIU]N francajn verkoj n :
klasikajn Iibrojn, romanojn, dramojn, komediojn, muzikver kojn k. t. p.

DRUKARNIA .POLSKA" WE LWOWIE. UL. CHOR,\ZCZVZNY L. 31.

Nro 2.

FEBRUARO 1911.

IV._Jaro.
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VOCO
DEKURACIST
Monata revuo por internacia korespondadode Kuracistoj
En utmeco estas forto.
l\dreso de la redakcio kaj administracio:

D-ro Stefan Miko:tajski
Lwow, Strato SniadeckichNro 6
Austrio-Galicio.

Eliradas la 1-an de êiu monato.
Abonprezo jare: 2 spesmiloj = 4·80
kronoj ai'istriaj = 4 markoj = 5 frankoj = 4 silingoj = 2 rubloj = 1 dolaro.

REDAKTORO: D-RO STEFAN MIKO:tAJSKI.
Kunlaborantoj:
An g 1 u j o. D-ro J. C. G. Reed (Chatham), d-ro R Warden Briggs (Birmingham),
d-ro G. Johnston lLondon). A i1s tri o. D-ro Edmund S6s (Wien). Be 1g u j o. D-r o W.~ Broeckaer t
(Antverpen). Bo hem u j o. D-ro A. Bîschitzky (Prag), d-ro Jozef Sedlac ek (Jenikov), d-ro Sipek (Prag).
B ra z i 1i o. D-ro Reinaldo Fred. Geyer (Bagoary l. Bu I g a ru j o. Petro Penkov (Jambol ). F ra n c u j o
D-ro Artigues (Versailles) , s-ino A. Blondin (Nice), d-ro Briquet (Armentieres), d-ro Crozat (Givors ' ,
d-ro Cuisnier (Rennes), prof. d-ro H. Dor (Lyon), d-ro Le Duigou (Cherbourg ), d-ro L. Hopènhendler
(Nice), d-ro L. Jenny (Chalons-sur-Marne).
Ge rtn an u j o. D-ro Behm (Witten), d-ro K. Briegleb
(Worms), d-ro Kaiser (Dresden), d-ro Kleider (Nordhausen), d-ro Kunsch ert (Wiesbaden), d-ro Leuwer
(Bonn), d-ro Papsch (Innsbruck), d-ro Rothscht,1h (Aachen), d-ro Spanc ken (Meschede), d-ro Stubenvoll
(Reichenhall), d-ro K. Weiss (Gmünd). His pan u j o. D-ro Rogt lio Perez Domingo (Huermeces l, d-ro
Linarés (Cordoba), d-ro Jorge S. de Hita (La Arboleda), d-ro Rafael de San Millan (Madrid), d-ro Federico
Montaldo (Madrid ), d-ro Navarro Mingote (Biota ). H u n g a ri o. D-ro Kovats J6zsef lBudapest ), d-ro
Schatz (Budapest). Japanujo.
D-ro S. Yamasaki (Kioto). Ka nad o. D-ro A. 1-Hunter (Teulon ).
K r o a tu j o. S-ino Danica de Bedekovié (Zagreb ). Mor av i c-. D-ro A. Jouza (Strazek) Po I u j o.
D-ro K. Bein (Varsovio), d-ro 1. Fels (Lw6w), d-ro Gelibter (Zam osé), d- ro A. Goldenber g (l:..6dzl, d-ro
Kleski (jablon6w), d-ro 1. Krenicki lVars ovio), d-ro J. Krenicki (Varsovio\ d-r o Polikier (Varsovio), d-ro Salpeter (Podhajce), d-ro B. Skalko\;Vski (Lw6w), A. Szewczuk (Bel l), pr of. d-ro Wrzosek (Krak6w), d-ro
Lecn Zamenhof (Varsovio), d-ro Zenczykowski (Plock). Ru manu j o. D-ro Haralambi (T urnu Magurele),
d-ro G. Robin IBukarest). Ru sla n do. D-ro P. Gracianov (Lebedin ), d-ro Kirilov (Nikolsk, Siberio), d-ro V.
Koposov (Simbirsk), G. Krajz (Odessa), d-ro B. Perott (Halila), t!-ro Portnjagin (Simbirsk', d,.:-roRebrov
(Vlaùivos toiq, d-ro Sobolev (Poltava). Svisujo.
0-ro Fr. Uhlmann (Huttvil). Unuigita j Statoj
de
Ameriko.
D-ro J. B. J. Brossard (Laprair ie), d-ro S. L. Roseboom (Rochester), d-ro Wallace (Louisville),
d-ro E. M. Webster (Chicago ). Au str a I io. D-ro \' . Lamb (Elliston ).

==============================---_-_-_-_-_
__
-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Spertoj pri la kuracado de sifiliso per Ehrlich-Hata606.

(Lau prelego de nia samideano prof. d-ro Lud w ig W a e I s ch en la Unuigo de germanaj
kuracistoj en Prag, germane publikigita e!J la ,,Prager medicinische Wochenschrift", kun
Prag).
permeso de la autoro espera ntigis d -ro Adolf Bischitzky,
la terurajn
terciariajn
apeSinjoroj! Hodiauekparolante
êi tie, por forigi
au la parasifilisajn
malsaraporti al Vi pri miaj spertoj êe la kuracarajojn
nojn pli terurajn,
tion instruos
nin
do de sifiliso per arsenobenzolo, ~mi petas
tempo.
Sed kiel gi
Vin antau êio rigardi miajn sciigajojn kiel nur la estonta
provizoraj. Ne estas necese, ke mi klarigu agas, p or for i g i I a est an ta j n si m pal Vi, kiel spertaj kuracist oj, kial mi faras tom ojn de la primaria, sekundaria
kaj
!ion. Estas ja evidente por êiui, ke êe tiel terciaria
sifiliso,
pri tio kaj nur pr it io
hronika malsano, kiel sifiliso, kiu dum mu!- mi v o I as ra port i ho di a i1 a I V i. Kiataj jaroî eb ligas recidivojn kaj aperon de maniere gi povas influi la trakuron de sifiparasifiliso, la mallonga tempo de observaliso, tion ni eble povos nedube prijugi nur
do, kiu nur estis al nia dispono, de kiam post jaroL eble nur post jardekoj.
ni aplikadas arsenobenzolon generale kaj de
Mi gis nun provis la preparaton êe 32
kiam mi faras miajn observadojn speciale, malsanuloj kaj mi vo las raporti pri la sukankorau ne permesas definitivan jugon pri ceso êe 27 pacientoj. La ceteraj 5 nur angüt terapeutîka valoro. Ki a grade
I a no- I tau nelong e ricevis la injekton kaj ankorau ne
va ·. rimedo
p3v~s efiki,
p~r anta: _u- )ermesas jugon_pri lainfluo sur 1a· simptomoj.

--
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Permesu al mi, ke antau êio mi raportu
de l a kuracado
k aj
pri la me.todo
pri la tehniko
u z ita . Por fari la solvaJon, respekt ive la delikatan emulsion de la
rimedo, mi uzis la metodon de Herks heim er
kun malgrava modifo. La fJava pulvoro e~tis kunfrotita en frotujo kun 10°/o solvajo
de natriohidroksido gis dika kaêo, no me ·
mi aldon is al {}5 da arsenobenzo lo 0·66 da
solvajo de natriohidroksido. Senêese kunfrotante êi tiun emulsion, mi poste alig is iom
post iom 10 cm ~ da akvo, tiel ke farigis
J:!lalklara suspensio de la delikata pulvoro.
Ciam mi zorge atentis, ke êi tiu suspens io
havu neutralan au nur iomete alkala n reagon, • kion mi atingis, plu en algutiga nte 10°/o
solvajo n de natriohidroksido, se la dezirita
reago ankorau • ne estis atingita, au alguti gante 1"fosolvajon de acid o acetika, se la
emu lsio farig is tro alkala. Estas nee ble antaue _precize diri, kiom da natriohidro ks ida
solvajo estas necesa en êiu aparta kazo,
por neutraligi la acidan pu lvoron, _ êar la
arsenobenzoloj de la diversaj sendajoj, kiuj
e:,tis al mia dispono, kvankam ili difere ncis
nur malmulte, tamen estis malsame acidaj.
Farante la solvajo n, same ankau poste
ensprucigantè gin, oni precizege atentu la
asepsecon. La hauton, kie mi injektis, mi
desinfektis,. peni kante gin dufoje per joda
tinkturo. Ciam mi taris injektojn intramuskolajn, nome en la supra, ekstera kvadr a nto
de la maldekstra sidvango, unut1anke por eviti
la nervon ishiadikan, a liflanke por ke la
dormo de la pacientoj, kutime dormantaj
sur la dekstra flanko, kiel eble plej malmulte
estu genata pro la pli malpli fortaj doloroj ,
pr eskaû êiam sekvantaj la injekton. Mi injektis êiam per unu fojo la tutan dozon. Nur
unufoje mi tar is dufojan injekton.
La dozo injektita variis lau ago, sekso, nutrado - kaj fortostato de la paciento.
Al la knabino dekdujara, malbone nutrita,
kun sifiliso heredita, la unua kazo, kiun mi
injektis, mi ne riskis doni pli, ol la trionon
da mezgranda dozo por virinoj, t. e 0, 15.
Post unu monato mi ripetis la injekton al
êi tiu infanino, kiu videb le ekflor is post la
injekto, pro tro malrapi d a malaperado de
la simptomoj kaj mi donis al si 0 ·3, dozo,
kiu, esceptinte malgrandan plialtigon de la
temperaturo en la unua tago kaj esceptinte
unufo1an vomon, estis tolerata sen malordoj.
En la dua kazo de sifiliso heredita al la
knabino dekkvarjara mi don is jam 0·3 sen
ia malutilo. En aliaj kazoj la dozo sanceli gis inter 0·4 kaj (Hj kaj ankau virinoj bone
toleris êi tiun lastan dozon.
La prepara to se kvigas en la region2 de
la injekto diverse fortajn lokajn aperaj ojn.

êi tiuj lokaj efikoj ko nsistas interalie el
pli malpli fortaj doloroj, kiuj, aperante tuj
au mallongan tempon post la injekto, dau ras en diversa intenseco kaj diverse longe,
çrdinare proks imum e ok gis dek du horojn.
Ce tri el miaj kazoj êi tiu doloro ne ekzistis.
Dum unuaj horoj post la injekto la paciento : plendas. ke la doloroj disradias gis tibikarno kaj gis piedo, precipe en la reg iono
de la nervus peroneus. Maksimume dudekkvar horojn post la injekto êi tiuj d oloroj
ordinare tute êes is; ili poste nur ekaperas
okaze de movactoj de la malsanu lo, êe irpro voj. La doloreco senpera kaj precipe la
premdoloreco en_ la loko de la injekto, en
kiu tarigas svelajo, ree malpligrandJganta
dum la sekvantaj semaj noj gis infiltrajo, restas êe kelkaj pacientoj dum lo nga tempo.
Pr emdolorecon mi povis obse rvi ankorau
en la tria sema jno.
Kurioze estas, ke la doloro pro injekto ,
êesinte tre frue, subite en la kvara gis la
sesa tago povas ekape ri, eê se la. paciento
ne elmetis sin al iu ajn malutilajo . En du
kazoj mi povis konstati en la tria, relativ e
en la kvara tago post la injekto , tolerata
bon e kaj pr eska u sen dol oro, krom lokaj
doloroj, subi te ekaperantaj en la loko de la
injekto, precize limigitan rugigon, kiu, havante la koloro n kaj la aspekton de erisi pelo , perdinta la koloron, êirka uis la piktrueton prok s imume en èirkauspaco de manplato. Okaze de tio febro ne estis konstatebla.
Post kelkaj tagoj la rugigo kaj sa mtempe
la lokaj doloroj ree malaperis. Pro êi tiuj
doloroj, preskau êiam sekvantaj la ir._ekton
kaj pro la febro, kelkfoje aperanta, kiu atakis unu el miaj kazoj en la kvara tago post
la injekto subite kaj sen ekko nebla kauzo,
malgrau ke antaue ekzistis plen a senfebreco, mi admonis miajn paci entojn kusi en
lito du gis tri tagojn post la injekto. Tial
ankau mi princ ipe rifuzis la ambulatorian
kuracadon per 606. Tie êi mi vo las aldoni,
ke kontrau la priskribitaj doloroj var ma sid au plenbano au ankau varma kompreso
estas tiel bonaj rimedoj, ke oni certe povas
spari narkotilojn. Plialtigon de temperaturo
post la injekto mi povis konstati nur êe
kvin kazoj. Sed gi sance ligis êe kvar el êi
tiuj kazoj nur interne de mezalt5.1jlimoj kaj
dauris maksim ume du tagojn. Gi do generale estis konforma al tiu plialtigo de temperaturo, kiun ni ja ne malofte vidas po st
injektoj de s9 Iveblaj au neso lveblaj hidrargaj komponajoj. Sed en unu kazo la plialtigo de temperaturo gis pli ol 39" subite
ekape ris en la dua tago post la injekto, en
la tria tago gis 40° sa mtempe kun grav a
loka Svelo kaj kun doloreco ne tre altgrada.
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Kiel kaiizo de êi tiu akcidentajo estis konstatebla êe la pacientino angino folikulara
kun svelo de la regionaj glandoj; tio cet-te
neniel interrilatis kun la injekto.
' Malbonfarto de la malsanuloj, · sen diferenco, êu ili havis febron, êu ne, ne estis
konstatebla; nur unufoje êe la knabino dekdujara ekaperis yomo êirkaiie ok horojn
post la injekto. Ouste en la gravaj kazoj de
sifiliso, kiujn kuraci mi havis okazon, la
malsanuloj êiam certigis en la tago, sekvinta
la injekton, ke, escepte la lokajn dolorojn,
ili pli bone fartas, ol antaii la injekto.
Preskaii êe êiuj kazoj, en kiuj estis
aplikata la injekto, antaü la injekto estis farita la Wasermann'a provo, pro kio mi suldas grandan dankon al sinjoro d-ro H ech t,
estis precize esploritaj la internaj organoj,
la fundo de la okuloj, la urino . kaj ankau
êi tie neniaj gravaj perturboj montrigis post
la injekto. Tial mi devas konstati kiel bonan econ de la rimedo, ke gi krom la doloreco (kaj esceptinte unu kazon, poste
priparolotan) laü miaj observadoj se k vi gis
absolute
neniujn
malordojn,
ke gi
d o h a v a s n e n i u j n m a I ut i I a j n k u n ef i k o j n.
Inter la kazoj de sifiliso, kuracataj de
mi per 606, estis tri primariaj afe cioj, dek
kazoj de sekundaria, ok de terciaria sifiliso,
du kazoj de heredita sifiliso, kvar kazoj de
parasifiliso.
Mi ne intencas enuigi Vin per )ongaj
historioj de la malsanoj kaj detalaj citajoj el
la literaturo, sed mi volas sciigi Vin pri la
plej rimarkindaj el miaj kazoj, tute senigitaj
de êiµ literatura sargo, kiu kreskas de tago al
tago gLsnemezurebleco kaj netrarigardebleco.
Ciu el la primariaj afekcioj prezentis ion
interesan . La unua kazo vidigis kelke da
malgrandaj ulcei;oj en la dekstra parto de la
sulko koronaria, sidantaj sur la trunketo de
la limfa angio koronaria, skleroziginta, kelkfoje interrompita. La ulceroj, ekzistintaj dek du
tagojn kaj kuracitaj dum la lasta semajno,
resanigis post tri tagoj. La koronaria limfa
trunketo malaperis nur kvin semajnojn post
la injekto. La samtempa sklerozo de la
glandoj ne grave sangigis.
La dua kazo, krom balanopostito, kiu
sekvigis malfacilan repozicieblecon de la
prepucio kaj krom kelke da molaj ulceroj
êe la rando de la prepucio, prezentis en la
dorsa meza linio sklerozon, vertikale starantan al la sulko koronaria kaj okupantan
la internan flankon de la prepucio, de ties
komencigo l ½ cm. longan kaj ½ cm. largan. Samtempe ekzistis doloraAsvelo de la
glandoj ingvenaj maldekstraj. Ci tiu ulcero,
por kies resanigo certe estus necesa kura-

cado per hidrarga plastro dum minimume
dekkvar tagoj, estis tute kovrita de epitelio
en la kvara tago. La molaj ulceretoj, trovigintaj êe la rando, resanigis per borvazeiino tre malrapide kaj sekvigis, malgraii
ke la paciento ripozadis en lito, moligon
limigitan de la glando post pligrandigo de
la glanda svelo kaj doloreco. Sed dek tagojn post la injekto ankaii êi tiu detruita
histo estis entute resorbita. Jen pro la influo
de .,,606" êe la moligintaj sklerozaj glandoj
okazis tio, kion ni, kvankam ne en tiel mallonga tempo, ofte povas o_!)servi,lokale ku1acante tiajn glandajn svelajojn per hidrargo,
nome la disfalo de la sklerozaj glandoj,
kaüzita de la miksa infekto, êesas kaj rezultas kompleta resorbigo.
En neniu el êi tiuj ambaii kazoj gis
· nun sekundariaj simptomoj ekaperis; sed
certe la tempo de observad0 estas gis nun
relative rnallonga, êar en la unua kazo naû
semajnoj, en la dua kazo êirkaüe dekdu semajnoj pasis de la infekto.
Treege interesa estas la tria kazo, êe
kiu en la du =t duono de la monato aiigusto
primaria afekcio, komence ne ekkonita, disvolvigis êe 52 jara v ro sur la hauto de la
malsupra lipo, akurate supre de la sulko
inter mentonJ kaj malsupra lipo, versajne
kiel sekvo de infekto okaze de razado. En
la tempo de la observado , komence de septembro, jam ekzistis certa sklerozo de la
regionaj submentonaj glandoj. Sur la dirita
Ioko trovigis ulcero, granda proksimume
kiel duhelera monero, malpure kovrita, forte
disfalinta, akro anda. La paciento petis min
pri injekto per ,,606", sed mi opiniis, ke mi
devas gin rifuzi, êar li suferis jam de multaj jaroj pro diabeto grava. Li eligadis meze
êiutage 3200- 3500 cm3 da urino kun 4°/o
da sukero, krom tio lia urino vidigis iometon da albumino kaj li havis arteriosklerozon. Mi rifuzis la injekton, timante eventualan nekrozon au gangrenon en la loko de
la injekto, kion oni jam observis eê êe tute
sanaj homoj okaze de subhauta injekto de
,,606". La loka l<uracado per hidrarga plastro nur tre malrapide plibonigis la afekcion,
tiel ke komence de oktobro, kiam aperis la
sekundariaj simptomoj, gi estis malpligrangiginta gis la grandeco de unuhelera monero, estis pura, esceptante la malsupran
parton, kiu ankorai1 restis pusece kovrita.
La sekundariaj simptomoj tiam ekaperis kiel
rozeoloj, ne tre multnombraj, kiuj entute
malaperis jam post la unua serio de la enfrotadoj, tuj komencitaj. Sed dum êi tiuj
unuaj enfrotadoj la primaria afekcio komencis denove disfali, fine de la dua serio de
enfrotadoj gi ree atingis la antai1an grande-
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con kaj trans formigis en ulceron profun dan, stina psoriazo de manplato, unu kazo n de
malpure kovritan. Samtempe la pacie nto ha- J tonsilaj plakoj, êiam denov e recidivintaj
vis trAemalbonan aspekton.
malgrau ofta hidrarga kuracado; du kazojn
Car mi dume zkiris la sperton, Jau kiu de dissemitaj plakoj sur la tonsiloj (unu
samtempe kunAplakoj sur la lango kaj malankau êe grava diabe to la injekto de ,,606"
estis bone tolerata, sperton, pri kiu mi po- supra lipo ). Ci tiuj ok kazoj êiuj estis en
ste volas raporti, la 15 de oktobro mi in- la unua jaro de la malsano. Plue mi kurac is
jekt is intramuskole 0 ·6 gm. da arsenobe nzo lo unu kazon de malfrua rozeolo, kvar jarojn
al la paciento, kun sukceso, mi devas diri, post la infekto kaj fine unu kazon de o btreege mirig a. En la tago , sekvinta post la stina granda plako s ur la tango en la tria
jaro de sifiliso.
injekto, la ulcero, banda gita nur per bora
La ambau kazoj de dissemitaj rozeoloj
vazelino, estis pura kaj seka, en la du a tag o
gi komencis plimalgrandigi kaj post ok montris post la injekto evidentan loka n retagoj la ulcero, kiu gis nun kontraustaris 1 agon, la unu en la dua, la dua en la kvara
al sessemajna zorgplena · kuracado, estis tago ; en la nnua kazo la ekzan temo malaentute resanigita. La albumino daure mala- peris en la oka tago post la injek to. La pape ris en la urino, ankaù la eligado de puloj sur la nuko kaj la transformit a p risukero kaj la urino kurioze sangigis. En la maria afekcio sur la genitaloLresa nigis p ost
tempo antau la injekto la kvanto da urino ok tagoj, la rozeolaj restajoj post kvin
tagoj.
êe nutrad o miksita estis 3,200 gi s 3,500 cm
Ambau malsanuloj kun fresaj dissemitaj
kun 4°/o da sukero = 128-140 gm da sukero por tago, unu tagon post la injekto êe tonsilaj plakoj havis unu tagon post la inla sama nutrado la kvanto da urino malplijekro pli gravajn glutdolorojn kaj vidigis
grandigis gis 1.900 cm 3 kun 4 0 da suke - g randa n rugigon êirkau la plakoj . En unu el
ro = 76 gm tage, en la dua tago gi estis
êi tiuj kazoj, en kiu antaue estis aplikitaj
2.300 cm' kun 3 ½ °loda sukero = 81 gm, injektoj pro psoriazo de manplato, post
en la tria tago 2.100 cm 3 kun 4°/o da su- kiuj la ekzantemo tute mal aper is, en la dua
kero=84 gm, en la kvara tago 2.300 cm ' tago post la injekto montri gis sur la mankun 40fo= 92 gm da sukero; ok tagojn post platoj en la loko de la antauaj papuloj helru la injekto, el kiuj la lastajn la paciento jam gaj makuloj, . kiuj malaperis pos t 24 h oroj.
pasigis h ejme en la antauaj cirkonstancoj êe
En alia kaz o de plakoj muk oza j sur
kutima miksita nutrado, la urinkvanto, êiu- la tonsiloj malgrau daur igata kuracado per
hidrargaj rnjekto j ba ldau post la fino d e la
tage mezurita, sanceligis de 2.100 gis
kuracado êiam denove reaper is plakoj sur
2.300 cm 3 kun 4% da sukero=84 g is 92 gm;
gi restis do egalproporcia.
Kompare a l la la forte pligra ndigint aj tonsiloj. P ost la i!ljekto
tempo antau la injekto la sukerkvanto Aeligita de ,,606 " la Iastaj plimalgrandigis proks i:;iume
malpligrandigis êirkaue je triono. Ci tiu gis triono de ilia antaua grandeco kaj gis
nu n, t. e. ok semajnojn post la injekto, nestato Agis nun restis la sama.
Cu êi tie ,,606" influis la diabeton, mi niaj recidivoj naski gis . La pac iento ankau
ne riskas certigi; sed êi tiu observado es- certig as, ke la glutdoloro ;, gis tiam tre su fer iginta j lin kaj la raukeco de la voêo maltas des pli frap anta, ke mi povis observi
similajn sa ngojn post injekto de ,,606" êe aperis.
Psoriazo d e m an p I a t o estis influata
dua kazo de grava diabeto , dauranta mulkarakterize, sed sufiêe malrapide, post kiam
tajn jarojn.
A
La supre diritaj komplik ajoj post la an kau êi tie loka reago estis konsta tebla .
injekto feliêe mankis , s ed la doloroj en la Dek tagojn post la inje kto gi malaper is en
loko de la injekto tam en restis pli longe en la unu kazo, antaue sensukcese kuracata
per tri ser ioj da enfrotadoj, en la dua kazo,
êi tiu kazo, ol êe sifilisaloj nediabetaj.
Da sek und a ri a s if i 1 iso mi ku ra ca- en kiu eê malgrandaj klavoj sifilisaj far igis
dis dek kazo jn, nome du kazojn kun unuaj sur la fingroj kaj kiu ankau vidigis grava n
tre dissemitaj rozeo loj : en unu kazo akompso riazon de plandoj, dek tagojn post la
panitaj de kondilomoj largaj sur la genitainjekto la papulo j atingis normalan nive lon,
pa ligis kaj nur mallarga cirkloforma frang-a
loj, en dua kazo akompa nitaj de farta psoriazo de manplato kaj de p lan do; plue unu bordero de skvamoj lasis rimarki iliajn ankazon de unua ekzantemo papuloza kun mal- taua jn limojn. AP ost pluaj dek tagoj plejmu lto
granda j kond ilomoj largaj sur la genita loj, da elfloreskajoj malap eris, la. cetera j estis
unu kazon de ekzantemo recidiva (papuloj
ekkoneblaj nur per la supre citita frang-a
sur la nuko, res taj rozeoloj sur la zono kaj bordero; sed la papuloj de la psor iazo de
sur la brakoj kun transformita primaria afek- plandoj êitiutempe restis preskau srn ~ang o
cio sur la genitaloj) plue unu kazon de ob- kaj farigis nur iomete pli flavaj . Ci tiu
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obstineco de la psoriazo de plandoj kontraù ,,ô06" entute akordigas kun la obstineco
kontraù g-eneralaj kuracadoj per hidrargo.
En la unu kazo de psoriazo de manplatoj an!<Jü sur la genitaloj ekzistis fresaj
molaj ulceroj; êi tiuj per ,,606" ne nur ne
estis influitaj, sed kontrai:ie ili pligrandigis
sub borvazelino
kaj sekvigis dolorigan
adeniton, kiu devis esti entranêita.
.
La malfruaj rozeoloj, kiuj persistis sensange ses semajnojn, malaperis la dekan
tagon post ia inj ekto.
Tre notinda estas tiu kazo, êe kiu okaze
de sifiliso, ekzistinta preskai'i tri jarojn, malgrau tre energiaj kuracadoj per hidrargo
kaj malgraü restadoj en la banloko Hall, de
êirkaüe du jaroj êiam denove i1askigis plako, granda kiel kvinkrona monerç, sur la
antaüa parto de la langa suprajo.
Post

25

kuracado per hidrargo kaj jodo gi de tempo
al tempo malaperis aù tre plimalgrandigis,
reaperante post mallonga tempo en 1~ antaüa grandeco. En êi tiu loko la suprajo de
la lango estis glata, ruga, okupita de dolorigaj ragadoj, sufiêe mfiltrita kaj vidigis
malgrandajn insuletojn da epitelio grizblankekolora, kvazaü sveliginta. La mangado~ kaj
parolado taris al la paciento malfacilajo jn.
Du tagojn post la injekto la do loroj êesis,
la paciento estis kapfbla sendolore mang i
eê malmolajn mangajojn, la ragadoj resanigis, la glataj, rugaj partoj de la plakoj kovrigis iom post iom per firma epitelio, la infiltrato malaperis post tri semajnoj, tiel, ke
la paciento, kiel li diris, havis la . senton,
ke lia lango farigis multe pli malgra nda kaj
pli movebla.
(Daürigo sekvos).

A

Cula preparato
de EhrlichHata606 malpligrandigos
la enspezojndekuracistoj
generale
kaj precipede specialistoj?
Inter multaj demandoj, kiujn aptrigas
enkonduko en terapion de la rimedo de
Ehrlich ,.Hata' 606", estas ankaü atentinda
la demanda, starigita en la titolo de tiu êi
art ikolo.
Jam hodiau, post nelonga apiikado de
la Fimedo de Ehrlich en praktiko privata,
mi povas rimarki karakterizan
sangon en
tio êi, ke la pacientoj pli volante sin submetas al la iom doloriga kuracado per la
preparato 606, ol gi estis ée la gisnuna, tro
klopodiga aplikado de la hidr arga kuraco.
Dum miaj 7-jaraj spertoj altiris mian atenton
kurioza trajto êe veneruloj kaj precipe êe
sifilis~loj, nome ilia eksterordinara fac il anime c o, kun kiu ili taleras sian malsanon,
tute ne zorgante pri gia racionalà kaj radikala elkuraco. Tio êi karakterizas egale la
inteligentulojn, kiel ankaü malpli inteligentajn aü tute malklerajn sferojn.
La kai'izo de tiu êi facilanimeco estas
en plejmulto da kazoj en sendoloreco de
sifiliso. Por konfirmi tiun êi mian generalan
rimarkon, mi citos la statistikon el mia privata pr~ktiko. El inter 100 pacientoj ,,veneruloj" apartenas 10- 20 al sifilisuloj kaj
4-6
al la malsanuloj kun molaj ulceroj.
Estas do evidente, ke gonoreo konsist iips
la bazon de la kuracisto - specialisto. Car
unue en tiu êi malsano la . akuta stadio ordinare daüras kelkajn semajn9jn kaj la procento da dolorigaj komplikajoj estas tie êi
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sufiêe granda, kio nature postulas kuracistan
flegadon. Sed ankaü molaj ulceroj, alkondukantaj en multaj kazoj al abscesado de la
limfadenoj, havigas rimarkindan aldonon en
la kuracistaj enspezoj.
Kaj estas mirinde, ke guste la kuracado
de sifiliso, malsano, kies sekvojn konas
vasta j rondoj de la publiko, estas tre ege
malzo rgata. Ordinare la afero finigas per pli
ai:i malpli gran da timo kaj malbone efektivigita unua kuraco.
La paciento, feliê a, ke li estas liber igita
de la malmulte suferiga pustuleto kaj eê de
la pli suferigaj simptomoj en faringo, kiujn
li en sia facilanime co opiniis pasema inflamo
post malvarmumo, êiam pli sin fordonas al
opfrnismo, tute forgesante pri sia terura malamiko. Per sugestio li silentigas la konsc encon kaj fine konsolas sin perla penso,
ke la kuracisto sendube eraris en la diagnozo kaj konsideras la kuraciston tiom pli
nekon scienca, ju pli sincere tiu êi atentigadis la malsanulon pri graveco de la mal sano.
Sajnas nekredinde kaj tamen reale oka zas, ke inter 100 pacientoj sifilisuloj eble 5
kuracas sin tiamaniere, kiel gin postulas la
gisnunaj metodoj kaj indik oj.
Krom tiu êi, tiel dire psiha, motiva de
neekzakt a kuracado de sifiliso estas anko rai'i du gravaj kauzoj: la unu de la ekonomia, la alia de la societa kaj socia karaktero .
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Sifüiso, kiel malsano eminente Îlronika,
postulas, êe la hodiaua aplikado de kura ciloj, kiel jodo kaj hidrargo , oftajn kaj iom
longajn periodojn de kuracad o. Ôuste tiu
ei cirkonstanco kauzas, precip e êe uzado de
hidrargo en la formo de frikcioj, pli au mal pli
baldau senpaciencigon de la malsanuloj, se
ili mem faras tiun . êi manipuladon.
Se la
frikciojn faras la kuracist a helpanto, kon vene ekzercita, gi kauzas pli granda n elspezon al la paciento. Tamen al êiu el ni
estas ja konate, ke ju pli oftaj kaj energiaj
estas la kuracadoj en unuaj du jaroj, des
pli bona estas la prognozo por estonto. La
kuracado per injektoj estas multe pli kara
kaj atingebla êefe al la pli bonhavaj sferoj.
Al êio êi ni aldonu ankorau, ke la paciento almenau dum du jaroj preskaü êiumonate devas sin prezenti al sia ordinanto,
ni konsideru plue, ke en tre multaj kazoj la
periodo de dujara kuracado estas nesufiêan ta kaj devas sin etendi en trian kaj kvaran jaron kaj ni ne miros, ke la senpaciencigo de la malsanulo kreskas kun êiu tago
au almenaC1 kun êiu semajno kaj ke li fine
forjetas la tutan malagrablan kaj elspezigan
manipuladon, sin donante al la iluzio, ke
êio ,,iel" estos.
Krom tio tre multe da aliaj cirkonsta ncoj apudaj malfac,ligas la kuracadon, an tau êio la sociaj kaj societaj rilatoj. La vilaga logantaro havas tute nenian komprenon pri la graveco de malsanigo sifilisa.
Pro tio nur malgranda parto de la pacientoj el tiu êi sfero apartenas al la klientaro
kuracista. La grande ga kontingento de pro stituistinoj estas kuracata ex offo en hospitaloj, armeanoj serêas plej ofte senpagan
konsilon êe la militistaj kuracistoj, posedantaj en tiu rilato bonan famon. La labori sto,
elêerpita per tuttaga laboro, kvankam li estus plej klera, absolute ne havas paciencon
por efektivigi la kuracadon, daùrantan kelke
da jaroj. Restas la studento, la klaso oficista kaj cetere kelkaj privilegiuloj el la ,,su peraj dek miloj". La tiel nomata burga komercista sfero, relative plej so lida, ne ha vigas granda n klientaron. Tiel staras la afero
koncerne la ekonomian situacion de la klientoj, alvenantaj plejmulte al la specialistoj,
logantaj en pli grandaj urboj.
Multe pli malgojige prezentas sin la rilatoj en tiel nomata malproksima provinca
regiono. Neniu provinca kuracisto povas
fieri pro iom bona klientaro en malproksima
provinca loko. La paciento, eê ne tre bo nhava , sed atentanta la opin'on publikan, ordinare forkuras el sia logloko, plej ofte al
la plej proksima pli granda urbo, kie li po vas sendangere sin kasi kun sia sufero kaj
A

trovi specialistan helpon. Tiaspeca kuracado
pro timo antau la opinio estaj plej malbona,
êar unue la materialaj rimedoj mankas al
la malsanulo , por ofte konsulti la kuraciston, krom tio la oftaj ekskursoj ordinare
vekas malagrablajn suspektojn êe tro interesigemaj najbaroj kaj se la malsano estas
ma lkasita, la bedaurinda paciento estas ekzilita el la societo.
Pli bona en titi êi rilato por la kuracistoj kaj pacientoj estas la situacio en grandaj urboj. Tien êi alvenas la pacientoj el
malpli grandaj urboj, penante dormigi la
atentemon de la opinio publika.
Tre grava cirko nstanco estas ankau, ke
tre granda nombra da pacientoj pro rilatoj
familiaj ne povas entrepreni energian kaj
efikan kuracadon.
Sifiliso ne akiris en familioj la rajton de hejmaneco. La frikcioj
au injektoj hidrargozaj
estas opiniataj io
malhonoriganta, kvankam ili tute ne diferencas de similaj manipu ladoj en aliaj malsanoj .
Se ni êion supran resumos , farigos evidente, ke ne trograndigas mia statistiko, elmontra11te, ke inter 100 sifilisuloj nu r 5 havas eblecon kuraci sin energie kaj ekzakte.
Tia l ankau la kuracistaj enspezoj guste el
tiu êi malsano, almenau en hodiauaj kondiêoj, tute ne est · s imponantaj .
Mi hodiau ne ankorau trotaksas la signifon de la rimedo de Ehr!ich . Sed tio êi
estas senduba , ke gi efikas rapide kaj ne
elmetas la pacientojn al senpaciencigo pro
longedaura kaj ofte ripetiganta kuracado,
kiel êe la kuraco per hidrargo kaj jodo .
Jam pro tiu êi cirkonstanco gi estos atin gebla por êiuj sifilisuloj , kiuj, kiel mi opinias, instigataj de la instikto de memkonservado, volante sin submetados al la aplikado de la rimedo de Ehrlich. Mi estas
certa, ke nur tre malmultaj kaj neesprimeble
facilanimaj homoj ne uzos la bonfaran
okazon, kil)_njam hodiau donas tiu êi rnedikamento. Ciuj baroj de ekonom'a kaj societa naturo kune kun enkonduko de la
preparato de Ehrlich malaperos. La alfluo
de pacientoj al la kuraci sto pligrandigos,
!au mia opinio, en tioma grado, ke la enspezoj de la kuracist o duobligos. Nature,
la manipulado kun la preparato, almena u
êe la hodiaua metodo de aplikado, postulas
kunhelpon de la okulisto, internisto, serologo kaj ne estos tiom malkara, kiel hodiau
kelkaj pritaksas, destinante por gi 10- 15
kronojn. La pretigado de la medikarnento
bezonas tiom da tempo, kiel grav J operacio. La stèriligado de instrum ~ntoj, necesaj
por injektado, kiel ankau la pretigado mem
de la preparato, okupas minimume unu ho-
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ron kaj por êiu aparta malsanulo tiu êi procedo devas esti ripetata.
Hodiaii estas an korai:i neeble per ciferoj difini la pligrandigon de la enspezoj de
kuracistoj sekve de enkonduko de la preparato de Ehrlich. Sed estas nedubeble, ke
la alfluo ce pacientoj pligrandigos
ankai:i
pro malapero de la timo a ~.tau la opinio
publika kaj la unufoja au dufoja elspezo
por la injekto eb ligo s preskau al êiu paciento submeti sin al la kuracado per arsenobenzolo.
La pl_ej gra nd a kaj plej grava profito
por kur ac istoj estos la morala gajno, kiun
la preparato de Ehrlich alportos.
Mi pensas pri la forigo unufoje por êiam de la
malhonoriga suspekto, ke la kuracistoj ,,desiras la haut on" al la veneruloj, plidaurigante la malsano n senfine. Eê en la plej
inteligentaj rondoj regas gis hodiai:i tiu êi
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neprudenta konvinko pri ekspluatado de veneraj malsanuloj. Per la rimedo de Ehrlich
ni povas pri io tute kontraua konvinki la
pacientojn kaj tio êi estos plej granda en spezo en la bugeto de êiu sin satanta kuracisto.
En la publiko versimile êesos kr om tiu
êi neinda suspektado ankau la êiama apelaciado al la altruismo kaj humaneco de
kuracistoj, per kiuj belaj, sed abstraktaj virtoj hodiau malta : ile estas vivi.
Kaj ni povas esti fieraj, ke danke a l
niaj grandaj sciencistoj, al kiuj apartenas
sendube
prof. Ehrlich, preskau êiutage ni
pruvas al vastaj amasoj de la socio, ke nia
devizo estas ne mono, ne materiala ga jno,
sed komuna bono kaj la plej granda trezoro
de la h omo: lia sano!
D-ro J6zef R.osenberg

1

Czerniowce.

1

Alto, pezo kaj ago.
A

Iliaj interrilatoj

en diversaj periodoj de la vivo kaj iliaj funkciaj valoroj kiel faktoroj
de la aritmetiko kuracista.

Per êi tiuj faktoroj ni povas eltrovi , êu
iu mal sa nulo estas supre au malsuJjre de la
normala pezo.
1 kg = 2·2 funtoj ; I funto = 450 gra moj; I colo = 25 mm.
Estu: H (height) = alto Jau coloj,
W (weight) = pezo !au funtoj, A = ago
!au jaroj.
H
Ni konstruu la formulon W A, kiu es-

En la tria periodo

naskigo,
pezo

=

sekve,

(I au :

0) estas

+

En la kvara pe riodo (IV au ;

H

= -3

La dua perio _do (II au ;

La kvina periodo

W" = H (formulo 2).

24 (au pli)] be-

kiam alto egalas nur 60 colojn (~ A), W0
= 120 funtoj au duoblan alton; malsupre
de 60 co loj, W 11 = duoblo de la alto minus trioblo de la nom bro, kiu mankas en la
alto al 60; supre de 60 coloj W" = duoblo de la alto plus trioblo de la nombro,
kiu mankas al 60. Plie, la sinjorinoj, Jau
ilia kutimo , esperas specialajn favorojn, inter kiuj estas la privileg io de ok funt oj.

(formulo 1).

sesa jaro , kiam alto !au co loj egalas pezon
H
!au funtoj. Tion êi ni esprimas tiel : de W 6,

[:

zonas iujn detalajn klarigojn. En ma tura ago,

êe

6) estas en la

I 8) la for -

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

kiam meza alto ega las al 21 coloj;
2
7 funtoj; ago nulo: t. e. ; A = ; 0 ;
W 0 (pezo normala)

I 2) la for-

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

primas la agon de la malsanulo kaj la proporcion de liaj alto kaj pezo.
De tiu êi formu lo radika ni konstruu,
per anstatauigoj kaj transpozicioj pluajn formulojn por êiu sesjara periodo de la vivo,
komenc an te de naskigo gis matureco en la
dudekkvara vivjaro.
La unua periodo

(III au ;

Ekzemploj:
1

funtoj;

êe

êe ~A,

W 0 = 2X58 -3X 2=110

:A,·W
0

=2X65+3X5=

145

funtoj. êi tion ni es primas algebre ti el: Es tu
a= alto Jau coloj, b = coloj supre au malsupre de 60: tiam W" = 2a ± 3 b por vi-

VOCO DE KURACISTO J

28

roj [formula 5 v.(viroj)]; kaj W 11 = 2a ± 3 b -8
[formulo 5 in. (virinoj)] por virinoj.

65
·d·
·ta; W
H A=
29. "·
.;:,1es tas ma t ura v1
1 1g1
123
rino; tial ni uzas la formulon 5 in,2a + 3 b - 8,
kiu montras W 11 = 2 X 65 + 3 X 5- 8= 137
funtoj. La pacientino estas 137- 123= 14
funtoj tro malpeza. Ni trovas , ke sia u~ino
enhavas nur 0·3 gm. da ureo , 5° da holpigmento, sia sango en havas nur 65°/ 0 da
he111
0globino.
3) Knabino, kiu ,,restadas êiam hejme
HA _- 64 18. s~·
ta W 11 , 1auk un ,,mam' a " ·. W
169
formula 4. estus 2 X 64
128 funtoj. Si
estas 169 - 128 = 41 funtoj tr o peza. Siaj
kutimoj tute klarigas la kauzon.
3
4) Sinjoro. : A = ; 36. Antau du ja23
roj senigita de maldekst ra reno pro pielito.
Nuntempe lia urino enhavas albuminon kaj
kristalojn de kalkokzalo. Lia apetito estas
bona ~ kaj li mangas neordinare tro riêan
nutrajon. La devo de la kuraci sto estas :
(1) neutr~lizi la acidemion ; (2) malgrandigi
la nutraj ajn kaloriojn,. precipe de grasa
kaj albuminoza mangajo. Lia W 11 estas
2 X 73 + 3 x 13 = 185 funtoj. ti estas
223 - 185 = 38 funtoj tro peza.
Koncerne la ag n inter du periodoj, ni
povas kalkuli aritmetike inter la du proksi maj periodoj: sed, gis nun. mi trovis: êe

Sinoptike la formuloj prezentas sin jene:
Periodoj
F o rmu lo j
l H 0
W" = _!--1_
1.
w
3
Il H 6
W 11 =H
2.

w

III : 12

W 11 = H

1V:

W 11 =2H

18

V H 24

w

W0

+ 2A

W 0 == 2 a

3.
4.

= 2a :t 3 b
t 3b- 8

=

5. v.
5. in

E k z e m p I o j.
1) La patrino konsultas ,kuraciston pro
si~ filino en la ago de 4 jaroj 9 monatoj.
,,Cu mia filino estas normala? La edzo d iradas, ke la filino estas tiel sana, for ta,
bona kaj bela, kiel aliaj infaninoj; sed la
najbarinoj diras alie". La problemo kuracista estas plaêi al la malkvietigita patrino,
sed ne ofendi la patron. La kuracisto montru, interalie, la komparon kun normalaj rilatoj, kaj lasu, ke la gee dzoj arangu mem la
aferon, for de la kuracisto. Mi trov is, ke
H A = 44 4 9 ; ti u c1 kazo estas m
. terpen-.
W
40 12
oda kaj plej proksima al Il au : 6; ni uzu
A•

iun formulon, kiu montrus malpli grandan
kvanton , ol II, ekzemple W0 = H - A. sekve
44
5 = 39 funtoj. Kaj ni diros al la geedzoj, ke la pezo de la infano estas normala, sed ni serêos iun eblan malsanon.

2) Sinjorino. kiu estas Î!irurgie sentiro-

1

H

W 2, W0
1

H

H

= 2 ; W 5,

H

W" = H - A; W 9,

H

H

W" = H + A; \V 20. W" = 2 a + b; W 22,
W 0 =2a

+ 2b.
D-ro R.obert Wallace
Louisville.

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

Nur malmultaj grandaj urboj havas okazon renkonti en siaj muroj tiel grandnombre, kief la logantaro de la bohema êefurb o
Prag, la diversajn infektajn abdomenajn malsanojn. Inter tiuj tifo abdomena ludas la
plej gravan rolon kaj tial ne estas mirinde, ke guste la Praga kuracistaro kolektis multan sperton pri diversa trakuro kaj
pri multdiverseca simptomatologio de êi tiu
malsano.
êi tie mi volas priparoli unu kazon de
tifo abdomena, rimarkindan pro la multaj

diagnozaj ma lfacilajoj kaj ankau pro gia
malofteco rilate al la trakuro kaj al la
kompJikajoj .
Gi koncernas virinon, 48-jaran, kiu, esceptinte iun malsanon febrecan, pli detale
nedifineblan, pro kiu si suferis kief knabino
naujara, êiam estis tute sana. De kelkaj
jaroj si rimarkis pligrandigon de sia ab domeno, kies kauzon la gis nun konsultitaj
kuracistoj trovis en miomo de utero. malrap ide kreskanta. La neoplasmo ofte kaj
senregule sekvigis profuzan utera n sanga-
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don tiel, ke la malsanulino farigis tre ane- 1
mia. La operacion si gis nun êiam rifuzis.
Nun si konsultis min pro la jenaj malordoj
kaj suferoj. De kelkaj tagoj si suferis pro
forta kopdoloro, manko de apetito kaj mallakso. La objektiva esplorado montris nenion krom malgranda plialtigo de la temperaturo (37·5°). Mi kuracadis lausimptome,
precipè direktis mian agadon kontrau la
mallakso. Sed la malsanstato restis sen sango; nek la subjektivaj malordoj nek la pliaitigo de la temperaturo êesis. Konsiderante 1
la eblecon, ke centraj nekrozoj en la tu- ,
moro eble sekvigis la malsaneton, mi konsilis la operacion. La alvokita ginekologo 1
kaj la malsanulino konsentis kaj ni operaciis sin en unu el êi tieaj sanigejoj. La
temperaturo senpere antau la operacio
estis 37·8°. La operac io trakuris normale
kaj sen malhelpoj. Kauzon por la supre cititaj malordoj ni ne trovis. Nek nek1ozoj en
la tumoro nek inflamecaj adhezioj ekzistis.
Jam kelkajn horojn post la operacio la
temperaturo grave plialtigis (39·8°), la pulsa
plimalfortigis kaj farigis apenau palpebla.
La malsJnulino kadukigis kaj siaj trajtoj
dangeranoncante aliformigis. La malsanstato
similis al rapidega sepsem io sen loka reakcio, êar la operacia vundo restis normala,
ankau signoj de peritoneito ne aperis. Neniu vomo, neniu singulto, nenie loka doloreco, nenie rezisteco en la abdomeno ekzistis. Tri tagojn la malsanstato restis sen
sango. Dume ankau la defekado farigis normala, intestaj gasoj foriris. La kvaran tagon
mi igis esplori la sangon kaj oni ricevis
pozitivan reagon Iaû Vidal, tiel pozitivan,
ke la bakteriologo sciigis min, ke de la
vidpunkto bakteriologia li devas diri: la
sango devenas de la homo, suferanta, au
almenaû antau nelonge suferinta, je tifo abdomena. Tiel forte pozitivan reagon Jau Vidal oni trovas krom êe la tifo nur okaze
de holemio, kiun ni povis ekskluzi êi tie.
Sekve mi klarigis mian kazon jene. La
malsanulino suferis antaû la operacio je tiel
nomata ,,typhus levissimus".
Sub êi tiu r.omo ni registras êiujn mildajn kazojn, kiuj sen iuj ajn karakterizaj
tifaj simptomoj post êirkaue 10- 14 tagoj
resanigas. La malsanuloj plendas dum êi tiu
tempo pro kapdoloro, mallakso, manko de
apetito kaj vidigas malmultan plialtigon de
la temperaturo. Plej ofte tiaj kazoj estas
kuracataj ambulatorie. Antau la bakteriologia kaj serobakterio logia epoko oni nomis
tiajn kazojn ,,febris gastrica". Nur la eltrovo
de ia tifa bacilo kaj la serodiagnozaj metodoj konigis al ni la interrilaton de êi tiuj kazoj
al la ceteraj, gravaj kazoj de tifo abdomena.
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Tia milda kazo de tifo abdomena evidente estis ankau nia kazo antau la operacio, gis la lasta sekve de la diversaj peroperaciaj lezioj en la malsanaj intestoj faris
gin tre grava kazo de tifo abdomena.
Oni nun certe atendas, ke dum la plua
trakurado de nia malsankazo karakterizaj
tifaj simptomoj aligis, kiuj plifirmigis la
gisnunan diagnozon. Nepre ne. Kvankam mi
poste pli detafe priskribos la pluan trakuron, kiu estas interesa per si mem kaj per
la komplikajoj, mi jam nun volas rimarkigi, ke la karakterizaj simptoriloj, ekzemple tumoro de lieno, rezeoloj, karakteriza
kvalito de la defekaj oj, karakteriza aspekto de la lango k. t. p., nenip.m ekzistis. Tio
certe iomete mirigas nin. Car, kvankam la
manko de la tifaj simptomoj êe la tiel nomata ,,typhus levissimus" estas konata afero,
êe la r,,ravaj kazoj, kia ja poste farigis ankaü la nia, ili - kvankam ne êiam estas
êiuj evidentaj - tamen ordinare ne mankas.
Nu, la sperto instruas nin, ke same, kiel
êe infanoj, ankau êe pli agaj personoj (nia
malsanulino estis 48-jara) karakterizaj tifaj
simptomoj ne nepre devas ekzisti. Jam ofte
montris al ni autopsioj, ke fakte la dumviva klinika diagnozo ,,tifo abdomena", apogita nur per la reago laû Vidal, estis gusta.
Estu permesate al mi tuj nun citi la
kazon, de mi observitan, kiu klare evidentigas êi tiun fakton.
19-jara knabino, suferinte pro flegmono
de la mano dekstra, kelkajn tagojn post la
resanigo denove malsanigas je febro neklarigebla, kiu atingas eê altajn gradojn . Objektive nenio estas konstatebla, kvankam la
febro jam dauras kvar semajnojn. Mi komprenas la kazon kiel sepsemion, sekvantan
la antauan flegmonon. En la fino de la
kvara semaj.no la malsanulino estas transportata en la êi tiean hospitalon, kie krom
la pozitiva Vidala reago oni tamen konstatas nenion. Fine de la kvina semajno aligas
grava pneumonio kaj nur komence de la
sesa semajno aperas grandnombre tifaj
simptomoj: rozeoloj, diareo, tumoro de
lieno k. t. pl. Post pluaj du tagoj la rnalsanulino mortas. Kion montras la sekcio? La
tuta intestinaro estas kvazaü sursutita de
tifaj sangoj: . jen cikatroj, jen ulceroj, parte
purak riparigantaj, part e per malpuraj nekrozajoj kovritaj, jen novaj infiltratoj. Kvazau erisipelo la ulceraj sangoj progresis kaj
disvastigis tra la tuta intestinaro.
Nun ni supozu, ke la malsanulino estus
resaniginta jam en la kvara au kvina semajno, t. e. antau la apero de la tifaj simptomoj; tiam ni eble estus dubintaj, êu la
kazo vere estis tifo au ne, êar krom la Vi-
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dal , reago neniu karakteriza simptomo estus 1
apogir.ta la diagnozon. Ci tiu kazo montras
al ni evidente (êar la autops ie igis gin certa)
la gravan signifon de la Vidala reago por
la diagnozo, gi vid'gas al ni plue, ke fakte
eê êe gravaj malsankazo de tifo abdomena
la karakterizaj klin:b ij simptomoj povas
ne ekzisti.
Nun mi daurigas priskribi la pluan trakuradon de nia kazo.
La malsanstato plibonigis dum la unua
semajno. La temperaturo iom post iom mallevigis, la generalaj fortoj pliigis, la pulso
kaj korbato plifortigis, nur gia frekvenco
restis alta. Proksimume la okan tagon depost la operacio la malsanulino subite eksentis fortan doloron êe defakado, kies kauzon mi trov is en svelo de la rektuma mukmembrano. êi tiu svelaJo pligrandigis kaj
formis grandan dolorigan tuberon êirkau la
anuso . La doloroj, komence nur senteblaj
êe defekado, senêesigis kaj elradiis gis la
maldekstraj pelvaj ostoj. Esplorado tra la
rektumo estis neebla, nur per esplorado tra
la vagino oni povis konstati svelon kaj dolorecon de la tuta rektumo. Samtempe oni
konvinkigis pri la manko de iu eksudato au
inflamo en la pelvo, kiel ebla sekvo de la
operacio. La loka trovo, same ankau la generala stato, precipe la ·alta nombro de la
pulsaj batoj (150-160) kompare kun la alteco de la temperaturo (37·8-38·5), rajtigis nin kompreni la malsanbildon kiel posttifa trombozo de la vejno hemorojdala, versajne sinistra. La dekduan tagon. depost la
operacio la malrnnulino eligis fekajon. sanghavantan. Lau la aspekto de la fekajo mi
povis certe konkludi, ke la sango devenis
el la supraj partoj de la maldikaj intestoj

----
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kaj ekskluzinte la trJmbozon de la vejnoj
mezeraikaj, kiu prezentus gravan mortigan
malsanon, mi estis prava supozi sangadon
el iu tifa ulcero. En la sekva11taj tagoj denove aperis sanghavantaj fekajoj, kies aspekto evidentigis la dev . non de la sango
el la malsupraj partoj de la intestinaro; êu
la sango devenis el iu tifa ulcero, pli malst.ipre troviganta, êu el la rektuma mukmembrano, sangriêa kaj svelinta, eble el iu
krevinta variko, mi ne povis decidi. Certe
estas, ke la unua sangado konfirmis la diagnozon de tifo.
La plua trakurado de la kazo estis tre
longedaura. La vesperaj temperaturoj longe
restis pli altaj, same la nombro de la pulsaj batoj. Fine, post êirkaue ok monatoj la
malsanulino entute resanigis.
Se mi fine ankorau unufoje trarigardas
la malsanhistorion de êi tiu kazo, mi devas
konfesi, ke gravaj malfacilaJoj kontraustaris
.al certa diagnozo. Sen la Vidala reago mi
eble entute ne konjektus tifon. Eble iu alia
komprenos la kazon tiel, ke trombozoj en
malgrandaj vejnetoj ie en la pelvo, ne malofta akompano de forte sangantaj miomoj
de utero, sekvigis la malsanon antau la operacio, kiu lasta gin faris grava, ke ankau
ekzistis malgrandaj tromboj en la intestaj
vejnoj, kiuj transigis al· la vejno hemorojdala kaj poste okazigis intestsangadojn. Sed
tia kompreno estus nur ebla, se oni malkonsideras la reagon !au Vidal, kiu laù nia
sperto havas gravan signifon. La dua kazo,
kiun mi êitis kaj kiu estas nepridispute bla pro la aùtops io, klare tion êi evidentigis.
Cetere guste pro la diagnozaj malfacilaJoj mi opiniis la kazon publikiginda.

lnternacia enketo pri mortpuno.
Bohemujo.

47.
(Oaurig oi.

Multaj homoj, komparante la oportunan ,
senzorgan vivon en malliberejoj kun la mizero, kiun ili suferas, kvankam ili klopo das
de frua mateno gis malfrua nokto, n,e povante gajni sufiêe eê da mizera nutrajo kaj
logante en putrantaj, malpuraj, malvarmaj
logejtruoj, farigas krimuloj, nur por plibonigi sian sorton en malliberejo.
Kiom da homoj (oficistoj, oficiroj), legante la liston de siaj superuloj, abomeninde
gojas pro malfeliêo aù morto de êiu el ili
kaj eê pet krimoj helpas la sorton.

1

1

Ankaù plej malgrandaj, eê sensignifaj,
profitoj ins!jgas multajn deziri morton de
iu kunulo. Ciujn êi krimojn pro malbondeziro, ankaù faritajn, sed ne malkovritajn,
oni p~eskaù generale kredas nature legitimaj.
Ciu estas okupema, sportema, amuzema,
êiu amas iun ajn distrigon, sangon : êasadon ,
militon, politikon, financajn spe kulaciojn,
lege permesitan turmentadon de homoj au
bestoj, oficajn, profesiajn sukcesojn, studadon, arton k. t. p.
Nature, la homo, kiu estas senigita de
êiuj êi lege permesitaj okupoj kaj amuzoj,
serêas okupi sin kaj amuzi per la malper-
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Tamen ili kre das, kiel preskai:i êiu homesitaj. Ofte certigas, ke oni stelas, stelêasas, mortigas k. t. p., ne pro profita, sed 1 mo, ke ili bonege komprenas kaj faras la
nur por okupi sin kaj se tia krimulo havus aferojn. Estas vere, ke inter legdonantoj
aliajn, permesitajn, okupojn, li ne krimus. iufoje estas homo, kiun oni povus preni
Ni vidu nun Iegdona ntojn kaj legkon- kiel konanton de la legfarota afero; tial ke
lia patro estis tia konant o, li mem kredas sin
servantojn.
Kiom da imperiestroj, regoj, princoj tia, sed, de longe okupinte sin pri po litiko,
k. t. p. uzurpis sian povon per la plej abo- li forgesis tion malmultan, kion li konis ai:i
la afero tute jam sangis sian karakteron.
menindaj krimoj.
Ni scias el historia, ke preskai:i senes- . Oni devus preni, almenau ai:idi kiel konsic~pte la praavoj de niaj nu n regn antaj lantojn, en êiu fako la homojn el la plej
kasto j altiris al si la povon per pli ai:i mal- 1 1T1alaltasfero gis la plej altaj, prakt ike en gi
pli grandaj krimoj. Ni povus trovi en êiu ilia 1 laborantaj, kiel la plej spertaj. Lau mia opitam!lio certege iun gràndegan krimulon. Pe- nio, kiu sajnos eble stranga, oni devus
nante per kontinuaj krimoj konservi , fortigi, 1 aiidi la opinion ankau de la krimuloj pri
plivastigi la akiritan povon, ili natur e, êir- l la legoj, kontrau kiuj ili pekis, por sciigi pri
kauas sin per similaj homoj, donas legojn cirkonstancoj kaj kondiê oj, kiuj instigis ilin
esceptajn por si kaj siaj hel pantoj kaj ne fari tiel kaj por profilaksi kontrai:i tiaj krimoj.
Por fari legojn pri lernejoj, oni devus
Jasas atingi iun ajn rajton au povon al tiuj,
kiuj povus al ili malhelpi en ilia vivma- sciigi pli pri opin:oj. de la lernantoj, precipe
niero.
koncerne la malhepaj ojn al la lernantoj malTiam, nature, êiu, kiu ha vas ian signi- plej sukcesaj, ol pri opinioj de la instruistoj .
fon en iu aj,: stato, volante sukcesi, estas En lernejoj ni perdas la plej bonan epokon
devigata fari tute same.
de la vivo (20 au pli multe da jaroj) kaj
Poste donas legojn ankai:i honestaj ni ellernas praktike nenion kaj kion ni ellerregnantoj, nobeloj k. t. p., eduk itaj en tiu êi nas teorie, ni forgesas gin en plej mallonga
kredo kaj konvinkitaj pri tio (kiu ne amas tempo post la eliro el tiuj êi teruraj turkonvinkon, ke li havas specialan privilegion mentlokoj.
ai:i superecon), ke ili estas ans tatai:iantoj de
Kio ko:1cernas niajn parlamentanojn,
dio sur la tero kaj ke iliaj subuloj estas depulitojn, kiel ili akiras siajn mandatojn?
nur por ili kreitaj. Ili tre malmulte ai:i ne- Au per perforto , au per subaêeto, au
nion scias pri la praktika vivo, pri bezonoj per sia talento de alparolado. Ili ne parode siaj regatoj, kanas ilin sole el la ra- las tion, kion ili opinias, sed, konante la
konto de malhonestaj flatuloj, tendence adap- homan karakteron, flatas siajn elektonto jn
tita ai:i de la homoj, same spertaj, kiel ili per sofistaj, mensogaj frazoj kaj por nur
mem, pro legado de malbonaj libroj kaj atingi sian celon, ili kalumnias siajn kontrauu lojn. Ricevinte la povon, precipe la hopro falsa propra imago.
Se kelke. da ili volis tie êi kaj tie re- moj de malalta deveno, perfidas siajn eskoni la realajon, sin intermiksi en la po- tintajn kunulojn, por atingi profiton kaj konpolo kaj poste lai:i sia plej bona konscio servi sian povon. Ili Jasas sin subaêeti de
regni, ili estis ordinare malhelpataj kaj eê regnantoj kaj. estas plej feliêaj, kiam ili estas
forigataj de la klaso privilegiita, timanta traktata j kiel egalaj kun nobe luloj, iam
perdi sian influon. Aliaj per sia genio ai:i plej granclaj iliaj malamikoj.
Kiel mastrumas la parlamentoj, evidentisperto atingas povon, sed oni Jasas valorigi
ilian opi nion ankai:i en la fakoj, en kiuj ili gas êe diversaj pli malpli granda j Panamafcroj,
nenion kanas. Oni agas tiel nelogike: kiam en kelkaj lancloj malkovritaj, sed ekzista niu havas talenton en unu fako kaj kulturas taj en êiuj.
Nun ni rigardu nian jugantaron. Tio
gin, li nepre neglektas aliajn aferojn.
Tiaj genioj poste transdonas sian aki- estas homoj (precipe de pli alta dev t no),
ritan pov on al siaj posteuloj ; sed oni scias kiuj êiam bone fartis, senzorge vivis kaj
el histori a, ke genieco tre ma!ofte estas he- lernis la vivon nur teorie. Ili post longa
redebla kaj oni tre malofte trovas nomojn teoria studado de maljustaj, malgustaj kaj
de eminentuloj, kontinuantaj la gloron de malsagaj legoj decidas, laü ilia senco, pri
siaj antai:iuloj, kvankam ili havas la plej aferoj, pri kiuj ili nenion praktike scias, tute
grandan oportunecon farigi gloraj. Ordinare lauvole, ofte lai:ihumore, gvidataj per iliaj
la posteulo j de genioj estas arogantaj mal- antai:ijugoj. Oite ili jugas Jau pli malpli favora impreso, kiun al ili faris la jugato, lia
sagu loj eê idiotoj kaj, por konservi sian po
von, ili uzas perforton, maljustaJojn kaj kontrauu lo au iliaj defendantoj,_ tre ofte lau
parte malbonigas, parte al malespero pusas ordono de la registaro. La jurintoj estas
lotataj el inter la homoj impostpagantaj kaj
siajn subu!ojn.
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neniom malhelpas al la elekto, se ili estas J
malsag uloj, au idiotoj.
En la soc:eta vivo tro ofte diri sian
veran opinion, fari !au sia konvinko, estas,
se ne êiam krimo, almenau malgentileco,
senmoraleco k. t. p. Se oni volas vivi kviete,
oni devas esti mensogu'o, hipokritulo, rampantulo. Nur homoj tre po'.encaj permesas
al si iom pli da libereco, sed eê plej potencaj ofte ne senpune .
Krimo estas êiu agado kontrau legoj,
sed se la lego estas malprava, logike krimo
iufoje povas esti virto kaj )nverse. Krimo
kaj virto estas relativajoj Jau epoko,
parto de la mondo, lando, nacio, stato,
eduko, saneco, klimato k. t. p. Eê la samaj individuoj, laü sia stato de animo,
kredas foje la saman agon krimo, aliafoje
virto . Ce unu homo estas virto tio, kio êe
alia estas krimo. Kiom da homoj estas nun
jugataj kiel herooj, martiroj k.' s., kiuj estis
jugitaj kiel la plej grandaj krimuloj kaj inverse.
Kaj êu estas pli granda krimo formangi
sian malamikon, ol martiri sian bonfaranton?
l}ion fari kun krimuloj ?
Cu lasi sin ofendi, êirkausteli, mortigi?
Tion mi nepre ne pensas.
Oni povas forigi la dangerajn individuojn el la socio, ne por puni ilin kun multaj
klopodoj kaj elspezoj (unu malli; erulo kostas jam senpere pli, ol 2- 3 honestaj familioj bezonas por eviti mizeron, pere
multe pli multe), sed por plibonigi ilin kun
utilo de la socio. Oni povas doni al ili okazon disvolvi sian, ofte tre grandan, energion.
utilecon, sentimecon, venigi ilin al konvinko,
ke ili faris malguste kaj doni al ili esperon
farigi estimata;. l{iam estos versimile, ke ili
ne krimos plu, oni povas doni al ili laborojn utilajn, necesajn, sed malsanigajn, malfacilajn por honestu loj.
La pli gravajn au neplibonigeblajn oni
sendu en landojn sovagajn, nekulturajn, nelogeblajn, por ke iii plibonigu tie la kondiêojn (forigu malarion, peston) por bona kaj
oportJ:1na logad o de honestuloj.
Ciu estas avida havi okazon, por esti
utila, estimata, por vidigi, kion li estas kapabla. Tiu êi okazo preskau absolute manA
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oj, precipe en la socio de hokas al kri_!llul
nestuloj. Car tamen tiu êi okazo estas necesego ankau por krimulo, li serêas gin inter malhonestul oj. Nenio pli enuigas, ol esti
abso lute ê:am senutila, ne pov i disvolvi sian
tutan energion kaj kapablecon.
Oni scias el historio, ke rifugejoj de
krimuloj farigis lokoj plej prosperaj kaj posteuloj de la rifugintaj, au eê ili mem, homoj
plej valoraj.
Al la familio de krimulo oni lasu la
liberecon tute senigi de li. Tre grava kriç,no
estu nepr;:1kaüzo de tuja eksedzigo . Ciu
neriparebla krimulo, krimuloj-frenezuloj, maniuloj (ankaü senkulpaj, kiuj heredigus la
ecojn, al homaro malutilajn: frenezon, tuberkulozon k. t. p.) devus esti kastrata j,
êar kastrado plibon igas la staton de la malfeliêulo, mildigas lian malsanon, eê resanigas .
La kastrito ne sentas sin post la operacio
malfeliêa, sed tia operacio terure fortimigus
antaue la krimulon. Ankau la supre priskribitaj punlaboroj pli fortimigas, ol malliberejo
au morto kaj ili kun gojo estus akceptata j de
la dezirantaj plibonigi, al kiuj ili donus esperon tute ripari iliajn krimojn, iufoje faritajn nur sekve de cirkon<;tancoj.
Estas tre facile resti virtulo, se oni ne
bezonas, eê ne havas okazon, batali por
vivekzistado; sed se riêulo superulo krimas,
li farigas la plej abomena krimulo.
Pri la prirespondeco de krimuloj mi en
e·u rigardo varmege subskribas êiun vorton
de la 14-a respondo en ,,Voêo de Kuraci stoj", skribita de d-ro O. Ollivier.
Kiu estas pli kompetenta prijugi mortpunon, ol la kuracisto, kiu per sia studo
pri korpaj kaj ankaü pri animaj malsanoj kaj
precipe pro sia interrilato kun êiuj metioj,
profesioj, en iliaj mizeroj, penetras en la
plej intiman kontakt on kun la familia vivo,
giaj plendoj kaj pasioj. Sed por tio êi tau gas pli la kuracisto praktika, ol la kuracisto eminentulo, universitata profesoro, kiu tre malofte komunikigas kun malriêuloj kaj renkontas
ilin escepte, sed mallonge, en la hospitalo.
La kuracisto de familio farigas k onfidenciulo, amiko de la familio, li vidas semojn
kaj kres.kajon de êiu krimo._
D-ro Sipek (Praha).

KRONIKO.
Nia organizo de kunlaborantoj êe enketoj internaciaj montris sin êijare J11ultepli
vigla kaj efika, ol en la antaüa jaro. La demandaron pri partopreno de kuracistoj en
dueloj enpresis la jenaj revuoj: En Fr an c u j o

,,Gazette médicale de Paris", ,,Le Courrier médical", ,,L' Avenir médical", ,,La Quinzaine
tlterapeutique", ,,Le Concours médical", ,,Le
Reperto ire de médicine et de chirurgie",
,,La Presse médicale", .Rennes médical"
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en Bel gujo ,,Le Scalpel", ,,Le Progres 1
médical", el ge rm a naj revuoj ,,Medizinische Klinik", ,,Prager medizinische Wochenschr:ft", en Po 11and o j ,,Glos Lekarzy", 1
,,Lijecnicki Vijestnik", en
en Kroatujo
HispAanuj o ,,Siglo medico".
Gis nun aperis do nia demand aro, kiom
ni scias, en 6 landoj kaj en 6 lingvoj. Por
komenco tio êi estas jam sufiêe kontentiga,
precipe se ni konsideros, kiel maltacile estas instigi la nacilingvajn revuojn medicinajn
al mencioj pri esperanto. Tamen ni petas
denove niajn kunlaborantojn en aliaj landoj,
te ili bonvolu ekataki siajn samlingvajn
jurnalojn medicinajn Jau la piano, difinita
en la artikolo ,,Niaj enketoj" (Voêo de Kur.
1910 pago 165). La templimo por respondoj estas prokr astita g is 1-a d e a p ri I o
l 911.
Ki~} oni vidas el la supra citajo plej
multaj jurnaloj ekinteresigis pri nia enketo
en Francujo. Tion êi ni danka 3 al la agema
kunlaboro de d-ro Br i q u et, kiu dissendis
al la redakcioj hektografitan tradukon de la
demandaro. Ankau d-ro Cuis ni e r taris al
esperanto g1a van s.rvon, publikigante en
,,Rennes médical" (1910 n-ro 5) kune kun
la enketo antaup arolon pri ,,Voêo de Kuracistoï: kaj gisnunaj giaj enketoj.
Gis hodiau alvenis respondoj: el Francujo 15, el Belgujo 4, el Polujo, Rusujo kaj
Hispanujo po 2, el Svisujo, Germanujo,
Svedujo, Algero po 1. Kun tia materialo ni
ne povas fermi la enketon kaj petas la kunlaborantojn, ke ili mem alsendu siajn respondojn kiel eb le pl~j baldau.
En ,,AerLtliche Standeszeitung" (1910
n-ro 24) ni trovas tavoran recenzon de la
prelego, kiun taris d-ro Edmund S 6 s en
la Vien'a Esperanto-Asocio pri la temo ,,kuracistaro kaj esperanto". La prelego estis
akceptita kun aplaudo k:tj espereble gajnis
nov.ijn kolegojn al esperanto.
D-ro S6s tradukis la artikolon de d -ro
Rebrov pri hemeralopio (Voêo de Kur. 1911
n-ro 1) pç,r ,,Militararzt". Tia tradukado de
niaj verkajoj, nature kun klarigo de ilia deveno, estas ankau tre bona metodo de propagando. Tiurilate niAatentigas la legantojn
pri la tre grava studajo de d-ro Geyer el
Rio-de-Janeiro, pub likigita en la antaua numero de nia revuo s. t. ,,Sunlumizo kaj tuberkulozo". Tiu êi disertacio, verkita originale por ,,Voêo de Kur." kaj indikanta tute
novajn komprenojn pri disvastigado de tuberkulozo, vere meritas esti tradukita en
diversaj lingvoj. Se la kunlabo rantoj atingos
la publikigon de tiu Aêi grava raport o statistika en iu nacilingva j urnalo, ni petas sciigi
nin pri tiu êi sukceso kaj alsendi 2 ekzem-

plerojn de la koncerna numero: 1 por ni,
1 por: la autorc.
Ciuj legantoj kaj kunlaborantoj bonvolu
bone tion êi konscii, ke eminentajn auto rojn ni povas altiri al nia revuo nur per du
motivoj, nome au pro tre granda nombro
da abonantoj, kio ne baldau efektivigos, au
pro uzebleco de esperanto por diskonigi
iliajn verkojn en diverslingva literaturo internacia. Do êiu traduko el ,,Voêo de Kur.",
enmetita en revuo medicina nacilingva, estas unu paso antauen en nia afero.
En Prag d-ro Bis ch i t z k y propagandas esperanton en kuracistaj rondoj kun
gojiga sukceso. Danke al lia interveno aperis en ,,Prager medizinische Wochenschrift"
la demandaro pri dueloj. En la kurso espe ranta por kuracistoj partoprenas kelkaj kolegoj, kiuj jam post la unuaj lecionoj tarigis niaj abonantoj kaj promesas baldau esti
kunlabora ntoj. Inter tiuj êi nove gajnitaj
samideanoj trovas sin eminenta specialisto
prof. W a e Isc h, kies prelegon pri Hata ni
komencas en tiu êi numero publikigi. La
temo estas plej aktuala nuntempe kaj ni jam
ricevis leterojn, ekzemple el Australio, kun
postuloj, ke ni gin pritraktu. Des pli ni
estas dankaj al nia nova samideano prof.
Waelsch kaj al la tradukinto d-ro Bischitzky,
ke ili ebligis tujan efektivigon de la diritaj
postu!oj
Ce tiu êi okazo ni rimarkigos, ke la
traduko ne estis facila tasko kaj eê êe tradukado ~n nacian lingvon prezentus kelkajn
maltacilajojn. D-ro Bischitz y lau nia opinio
majstrece solvis la taskon, kio estas rimarkinda pro tio, ke d-ro Bischitzky estas esperantisto de ne multe pli longa tempo, ol
unu jaro. Per flua, kore~ta uzado de esperanto en scienèaj traktajoj li pruvas, kiel
tacila kaj baldau posedebla es/as nia lingvo
intern~cia kaj kiel gi taugas por sciencaj
verkajoj.
En Hispanujo d-ro Brem on y M asgrau (Barcelono) publikigas hispane nian
respondaron pri mortpuno en la êiutaga gazeto ,,La Publicidad", kiu êiusemajne cedas
al esperanto apartan rubrikon, Aimitante la
ekzemplon de kelkaj francaj jurnaloj.
Ôis hodiau ne êiuj legantoj renovigis'
la abonon kaj ni petas la suldantojn, ke ili
gin taru sen prokrasto .

*

*

*

La reda kcio ricevis :
Du noveloj el Mauro Jokai. El la hungara lingvo tradukis J oh q_no de Luc zenb ac h e r. Prezo 1,24 fr. Ce Presa Esperantista Societo. 33 . rue Lacépède, Par is.
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Songo de Scipio. Lau la latin a originalo
de Marko Tuli o Cicerono esperantigita de
Hj. J. R une b erg. Helsingfors, llarejo Esperantista. Prezo 70 Sd.
Resumo de la teorio de Antido kun lingvaj kr'tikoj kaj klarigoj de konataj esperantistoj kaj idistoj. Ce Universala Esperan-

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

Genève.

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

.

EN HI\ \?O:
Hata 606

pago

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

.

·.

.

.

,

.

.

.

.

21

0-ro J 6 zef R o se n b erg (Czerniowce ). êu la preparato Ehrlich Hata 606 malpligrandigos la enspezojn de kuracistoj generale kaj precipe de speci tlisto j?
.
.
.
.
.
.
o~ro Robert
W a 11ace (Louisville ). Alto, pezo, kaj ago. lliaj interrilatoj en diversaj
periodoj de l a vivo kaj iliaj funkciaj valoroj kiel faktoroj de la aritmeti ko kuracista.
0-ro Ad o 1f Bis ch i .t z k y tPrag ). Pri malofta trakuro de tifo abdomena.
Jnternacia enketo pri mortpuno. Bo hem u j o. Opinio de d-ro Si p e k (Prag). (Daurigo ).
Kroniko
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kva.ra.n.

jaron

de

eldo:nado.

Helpata de multaj kunlaborantoj kaj amikoj en êiuj civilizitaj land oj, gi esperas farigi vere
internacia ligilo por êiuj diverslingvaj kuracisto j, partianoj de la lingvo int ernac ia Esperanto.
V o ê o de Ku ra ci s to j alvokas

bonvolan

subtenon

de êiuj samideanoj

en tiu ci laboro.

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

de la

Kiu volas oferi iom da mono, abonu la revuon por la lokaj societoj, kluboj, legejoj, bibliotekoj, redakcioj kuracistaj kaj por la lokaj grupoj esperantaj, kiuj gis nun tute indife•
rente al ni kondutas kaj eb le eê ne scias pri nia eldonado.
êiuj abonoj estu sendataj
Jara abono por 1911 estas:

nur senpere p3r internacia

4·80 kron.=2

rubloj=4

postmandato

markoj=5

frankoj=4

al nia adreso.
silingoj= 1 dolaro.

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

"

DANUBO"

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

5 Str. 1. C. Bratianu , Bucuresti (Rumanujo).

-.
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JARA ABONO:
por membroj de la B. E. L. & R. E. S.,
3 fr. (1'20 Sm ).
3·50 fr.
Nemembroj
kaj eksterlandanoj
(1·40 Sm.).
Unu numero 0·35 fr. (0·14 Sm.).
Sp ecimena n-ro kontrau
respondkupono.
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Es tas malfermita por 191 1 jaro abono de la gaze to

:: ,,LA ONDO

..

DE ESPERANTO"

::

..

(laii la adreso: 26, Tverskaja, Moskvo, Rusujo).

..

..

Jara abo npago 2 rubl. ,2,120 sm.).

..

..

Oum la 3-a jaro de sia ekzistado tiu êi so la êium1nata regule-p erioda organo de rusaj es pe- ..

....
--

rantistoj senp at;

: ~ ~i:i :i; '. a;~ na;t~ ~U~:n~;

;;::

a~an::~ roj, la librojn :

::
..

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

::

2) V. Devjatnin.Piena Verkaro.

::

..
..

3-a vol. 140 paga libro.
Apartaj kajeroj de la Turn . 15 sd., de la verko de Rivier 64 sd., Devjatnin 65 sd.

..

-
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'K fakestr o por banlokoj kaj konsu lo de T. E. K. A. en Luhaêovice kaj_ Kair?,
D• ro H• S"1pe
, · somere enL UHAê OVICE (Morav io), vintre en KAIRO,Heliopo lis-oazo, v1s-a-v1s
de ,,Palace Hotel" havas sian klinikon en ,,T he London Farmacy" inter Continental kaj Sheperd ho teloj.
Ordinas kro m espera nte, bohem e, pole, ruse, ang le, france, ita le, germane. Malsa noj, ta i1g a j por
kura cado en L u h a c o vi c e : malsanoj de la aparatoj spira kaj digesta, de hepato, koro, urina apa rato, sa ngmalsa noj, diabeto, nei1r astenio, histerio ktp. Ne . ta ilgas : tr e pr ogres inta arteriosklerozo (komen ciganta estas tr e bone kuracata , êiuj akutaj malsano j, tub erkulozo, kankro, sa rkomo. - Ma lsanoj,
tai1g~j por kuracado en Ka i r o : malsançj de renoj, de koro, astmo, tub erkulozo (ne tre progres inta)
bronhokataro, plei1rito, rei1matismo, restajoj pos t influenco, malsanoj nerv aj, anemiaj.

-

Esperanta Biblioteko lnternacia

T iu êi bibliote ko enhavas facilajn lega1ojn de êiulandaj eminentaj Espera ntistoj. Ôi tial bonege tai1gas
por ekzercado de la lingvo êu dum la grupa j kunvenoj, êu pe r pri vata legado.
Ô i s nun ape r is: N-ro 1. Legolib r eto , de J. Borel; N-ro 2. Fab eloj de Ander sen, tr adukitaj el dana
lingvo, de Fr. Skeel-Giôrling; N-ro 3. Bona Sinjorino , nove lo de E. Orzes zko, tradukita el pola lingvo
de Kabe; N-ro~ 4. Rusaj Ra kontoj, de Mamin Sibirjak, tradukitaj el rusa lingvo de N. Kaba nov;
N-ro 5. Don Kihoto en Barcelono,
tradukita el his pana lingvo de Fr. Pujul à y Vallés; N-ro 6. El la
Biblio, tr ad . O-ro L. L. Zam enhof; N-ro 7. El. D,·amoj (fragment_oj), tr ad ukitaj el ger manq lingvo, de
D-r o )....L. Zamenhof ; N-ro 8. El Komedioj (frag mentoj), espera ntigitaj de O-ro L. L. Zamenhof; N-ro 9.
Praktika frazaro. Dialogoj de êiutaga y ivo, kunmetis J. Borel ; .N-ro 10/ 11 (duobla numero ). Jap anaj
Rakontoj . El Japan a lingvo, kunmetis Cif Tosio; N-ro 12. Reaperanto j. Fa milia dramo de Henrik Ibsen
(1-a akto), tradukit a de O. Bünemann ; N-ro 13. Bulgaraj Rakontoj , trad. el bulgara lingvo Al. Ata nasov.
(La kolekto estas dai1rigota). - Prezo por k~jero 0,10 Sm. (0,20 M.). Serio de 12 volumoj (afra nkite)
1,25 Sm. (2,50 M.). - Ciu Iibreto enhavas 40-5 0 pagojn.

Esperanto Verlag Müller & Borel, Berlin S. W., Linden-Strasse 18- 19.
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LA REVUO
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rsueranlisl~
s~~i1:to,
33,ruetac~~2de,
Paris.

INTc.RNACIA MONATA LITERATURA OAZETO EN ESPERANTO
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Ling'1ointernacia

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.

Ai:itoro de la lingvo Esperanto,
kaj de multaj eminentaj Esperantistoj de êiuj Iandoj - - - - - - LA REVUO publikigas novelojn, teat : aîoin,
romanojn, poeziojn, seriozajn studojn pri popolmoroj, historio, geografio, etn ografio , aj
bibliografian parton.
LA REVUO in-8, granda formata, havas 48
pagojn da teksto, kaj plie, subkovrilajn rozkolorajn pagojn, sur kiuj trovigas anoncoj,
reitlamoj kaj tre interesa felietono pri la
êefaj tutmond aj esperantistaj okazintaîoj. - LA REVUO estas Eldonata de la 1-a de 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·-.

êefredaktoro:

TH. CART,

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

Juna ésperantisto
Monata Gazeto Beletristika por Junoloj, lnstruistoj kaj Esperanto - Lernantoj.
êefredaktoro : PAUL DE LENGYFL. Direktorino: F-ino CÉCILE ROYER.
Jaraabono:

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

kune:

Presa Esperantisj:a Societo liveras je
plej favoraj kondiêoj CIUJN francajn verkojn:
klasikajn librojn, romanojn, dramojn, komediojn, muzikverkojn k. t. p.
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DEKUAACIST
Monata revuo por internacia korespondadode Kuracistoj
En u1mecoestasforto.
f\dreso de la redakcio kaj administracio:

Eliradas la 1-an de êi11 monato.
Abonprezo jare: 2 spesmiloj = 4·80
kron oj ai:'tstriaj = 4 markoj - 5 frankoj
4 silingoj = 2 rubloj
1 dolaro.

D-ro Stefan Mikolajski
Lwôw, Strato SniadeckichNro 6
Austrio-Galicio.

REDAKTORO: D-RO STEFAN MIKOLAJSKI.
Kunlaborantoj: An g I u j o. D-ro J. C. G Reed (Chatham) , d-ro I<. Warden Briggs (Birmingham ),
d-ro G . Johnston (London). A î1s tri o. D-ro Edmund S6s (Wicn). Be I gu j o. D-ro W.,.. Broeckaert
(Antverpen). Bo h e mu j o. D-ro A. Bischitzky Prag l, tl-rn Jozef Sedla èek (Jenikov), d-ro Sipek (Prag J.
Br a z i I i o. D-ro Reinaldo Fred. Geycr (Bagoary l. 13u I g a ru j o. Petro Penkov (Jambol). Fr an c u j o.
D-ro Artigues <Versailles), s-ino A. Blondin (Nice), d-ro Briquet (Armentieres ), d-ro Crozat (Givors),
d-ro Cuisnier (Rennes), prof. d-ro H. Dor (Lyon ), d-ro Le Duigou (Cherbourg), d-ro L. Hopenhendler
(Nice), d-ro L. Jenny (Chalons-sur-Marne)
Germ an u j o. D-ro Behm (Witte n), d-ro K. Briegleb
(Worms), d-ro Kaiser (Dresden ), d-ro Kleide,· (Nordhau , cn), d-ro KunschPrt (Wiesbaden), d-ro Leuwer
(Bonn ), d-ro Papsch (Innsbruck), d-ro Rothschuh (J\a chen), d-ro Spanck en (Meschede), d-ro Stubenvoll
(Reichenhall), d-ro K. Weiss \Ûmünd 1. His pan II j o. D-ro Rogelio Perez Domingo (Huermeces), d-ro
Linarés tCordoba), d-ro Jorge S. de Hita (La Arboleda), d-ro Rafael cle San Millan (Madrid), d-ro Federico
Montaldo (Madrid ), d-ro Navarro Mingote (Biota ). H un g a ri o. D-ro Austerlitz (Kolozsvar), d-ro Kovâts
J6zsef (Budapest ), d-ro Schatz (Budapest). J a p a 11u j o. D-ro S. Yamasak i (Kioto). Ka 11ad o. D-ro A.
J. Hunter (Teuton ). Kr o a tu j o. S-i110 Danica de Bedekovié (ï:agrebl. Mor av i o. D-ro A. Jollza (St razek).
Po I li j o. D-ro K. Bein (Varsovio) , d-ro 1. Fels (Lw6w', d-ro Gelibter (Zamosé), d-ro A. Goldenber g (Lôdz ),
d-ro Kleski I Jabton6w ), d-ro 1. Krenicki (Varsovio), d-ro J. Kreni cki (Varsovio ), d-ro Polikier (Varsovio), d-ro
Salpeter (Podhajce) , d-ro B. Skalkowski (Lw6w), A Szewczuk (Bet1), prof. d-ro Wrzosek (Krak6w), d-ro
Leon Zamenhof (Varsovio), d-ro Ze11czykowski \P!ock). R li 111an u j o. D-ro Haralambi \Tllrnu Magurele),
d-ro O. Robin Bukarest). Rus 1and o. D-ro Abramson (Nogajsk l, d-ro P. Gracianov (Lebed in), d-ro Kirilov
(Nikolsk, Siberio \ d-ro V. Koposov (Simbirsk), O. Krajz ( Odess a), d-ro B. Perott (Halila), d-ro Portnjagin
(Simbirsk l, d;:ro Rebrov \Vladivostok), d-ro Sobolev (Poltav a). Svisujo.
D-ro Fr. Uhlmann (Huttvil).
U n u i g i I ai S t a t o j de A m e ri k o. D-ro J. B. J. Brossard (La prairie), d-ro S. L. Roseboom (Rochester),
d-ro Wallace (Louisville ), d-ro E. M. Webster (Chicago ,. A i1 s t ra I i o. D-ro V. Lamb \Elliston ).

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

KURACISTOj
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-

r·

voêo

DE KURACISTO

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

li

19 IX 0·5 +++

+

13 J)! 0·5

osta sifiliso de la
nazo
15 X 0·6

++

10/Xl + +
1, Xl +++
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 +++

tabeso

26

0·5

+

28/X neg.

reflektoria rigideco de la pupiloj

14 X

0)

+

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-
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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.

1,:._·

--

--

-

49

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
p ri 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) .
.
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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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duonmonata internacia
gazt:to. Oficiala organo
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Depost komenco de januaro
la kvara jaro de sia aperadu

1911, dum

6Ermana
EspEranto
-6azEto
estos eldonata en formo de êiusemajna revuo
kun riêa raporta kaj liternra enhavo kaj diversaj intereseg<1j aldonoj.
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abono Sm. t·60 ~Fr.<
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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 .
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_,

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. - - -
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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.

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

Nro 4.
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Hirudoj,kiel fremdajkorpoj.
De d-ro

J.

N. S a m e c k i j. (El Ôizak'a malsanulejo urba).

Logante en rusa Turk estano kaj okupate, kiel praktika kuracisto, en la dauro de
kelkaj jaroj inter enlandanoj de tiu êi lando,
mi havis tre oftan okazon faradi kurachelpon al originalaj malsanuloj - ekskluzive
enlandanoj.
En somera varmega sezono mian ambulatorion êiujare vizitas kelkaj malsanaj
Sartoj, kiuj plendas pri englutitaj de ili ku
ne kun la trinkakvo hirudoj, kiuj estas alsuêintaj ,,en la gorgo".
Kiel estas konate preskau al êiuj, êitieaj enlandanoj estas homoj malmulte kulturaj, 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 vivadis iliaj praavoj anta u multaj jarcentoj; aliflanke 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 gard enoj pli
au malpli malproksimaj estas de iliaj logejoj ; 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 pli dclikataj kaj perfcktigitaj d_iagnozme
servas rnultnornbraj arte faritaj, por malse- todoj, kiel ezofagoskopio kaj traheoskopio,
kigi herb ejojn, prirnitivaj kanaloj kaj kanal- kiujn posedas nur nemultaj specialistoj, en
etoj, kiuj nomigas ,,ariko" - ,,arikoj"; tiuj nia uzado estas nur rnalriêaj apogoj por diêi lastaj, entute malofte purigataj kaj kon- fcrenciga diag11ozado, kiel tusaj au vomaj
!rat':te tre malpurigitaj per diversspecaj for- movadoj, • saümcco au nesaumeco de la
jetajoj, ekzemple per arbaj kaj herbaj foli- sangkraêajoj kaj la simptomoj de pli au
oj, bestaj kaL birdaj ekskrementoj, diversaj · malpli mi11acanta malfacileco de spirado au
hejmaj balaajoj kaj cetera koto, putranta kaj glutaclo. Ci tiuj signoj tamen entute ne ofte
infektanta akvon, prezentas tre oportunan . êeestas, por helpi lfaj nin apogi.
Pri prognozo êe tiuj êi malsanuloj oni
kaj taügan grundon por embriigado, disvolvigado, kaj florigado de multnombraj kaj devas noti, ke gi estas entute bona. Ni nediverssp ecaj parazitaroj: en ilia vico mult- niam observadis iajn aperojn, senpere minombrege logas tiajn akvojn la hirudoj.
nacantajn al la vivo, en grandega plimulto
La enlanda logantaro, kiel supre dirite, da malsanecaj kazoj al ni sukcesis tuj eltiri
estas malklera kaj nekultura, de antikve ku- la paraziton, en aliaj, malplimultaj kazoj tio
timita klarigi sane con aü malsanecon per la êi sukcesis post du, tri tagoj, post antaua
sorto aü _deziro de la favorema kaj pardo- helpo de iuj kuracrimedoj, pri kiuj ni malnema Alaho, do gi bonarne kaj kredeme sin al- supre diros kaj nur esceptaj maloftaj kazoj
klinas al tiuj êi kotaj fontoj, por sin sen- restis nekuraceblaj, tamen sen iaj gravaj
soifigi. Oni trinkas do plej ofte eê sen hel- malbonaj sekvoj. La prognozo plimalbonipo de iu kaliko au êerpilo, sed senpere al- 1 gas êe malgrandaj infanoj, êe skrofulozuloj,
metante sian buson al la akvo rnern.
anemiuloj, hemofiliuloj k. s. malsanuloj pro
Tia estas simpla, tre facile komprenebla, 1 malordigado de nutrado au sangproduktado
etiologio de la suprenomit a êitiea malsano. l kaj êe neürastenie au histerie malsanaj perKutimaj plrndoj de tiaj rnalsanuloj kon- sonoj P!O la malutila influo sur iliaj nervoj
sistas ordinare el du vortoj: ,,mi englutis kaj psiha vivo, jam de antaue ne egalhirudon ". Ili ne scias, kiel kaj kiam êi tio pezaj.
Transirante nun al la demando pri la
estis okazinta, ne povas indiki pli precize
la lokon de alsuêigo de la parazito nek terapia tasko êe tiu êi malsano, ni liberigos
klarigi pli kompreneble siajn subjektivâjn nin de la priskribado de detalaj profilaktidolorajn sentojn; en pli prosp era kazo la kaj antaügardoj kontrau gi, kiuj ja estas
malsanulo elkraêas sangokoloritan kraêaîon , tute klaraj, sed ni diros kelkajn vortojn !au
nja propra sperto pri la kuracado mem de
kiel obiektivan pruvon de sia plendo.
Eê en la lastaj, videble plej taügaj por la malsano.
Tute estas klare, ke la plej efika teradiagnozad o kaj kuracado, kazoj ne. malofte
ni renkontas tre grandaj n malfacilajojn, por pio estus tie êi senpera tuja forigo de la .
sendub e starigi la diagnozon de la malsano parazitoj. Kaj tiamaniere ni agas, kiam nur
kaj precipe por rapide kaj certe kurachelpi tia ebleco prezentigas: ni kaptas la parazitian malsanu lon, êar tiarn nur nia diagnozo 1 ton inter branêoj de iu korncango kaj gin
kaj terapio estus sendubaj. kiam ni havus foreltiras. Kelkfoje tio êi al ni sukcesas tre
paraziton antaü niaj okuloj. Kvankarn la facile, alifoje - ne: tiam ni diversmaniere
lastaj kazoj al nia gojo estas pli oftaj. êar ruzas, por helpi al si. Utile estas êiam anenglutataj kun akvo parazitoj prefere haltas taugardi la branêojn de nia instrumento
en supraj faringaj partoj, facile por ni vi- kontrau forglitado de la parazito. Por tio êi
deblaj kaj atingeblaj, tarnen ne malofte oka- ni êirkauvolvas la branêojn per seka vato.
zas kontraue, ke la hirudoj dekomence lo- Se la parazito tre forte alsuêigis kaj tial ni
kas sin au poste transmigras en la lokojn timas, energie tirante , gin dissiri , utile estas
nevideblajn kaj tial por ni neatingeblajn au dekomence iumaniere surdigi la para::iton.
en la lokojn, kvankam al nia rigardo atin- Por tio êi ni smiras gin per jodtinkturo au
geblajn, sed neoport unajn por niaj kurachel- cirkausutas per kuireja salo kaj tiam singar deme tiras. Malprosperoj ne okazis. Alie
paj agoj.
Plej kasantaj rifugejoj por la parazitoj estas, kiam ni au tute ne trovas la paraziesta s nazkavo kun spacq_ nazofaringa, ezo- ton au ni trovas gin en la loko, por ni ne
alpasebla au neoportuna por niaj instrufago kaj laringo kun traheo.
En du kazoj preskaû neeble estas pre- mentaj agoj.
Tiam ni iufoje estas preskaù senhelpaj.
cize diagnozadi la veran lokigon de la parazito, nome, kiam 12askigas dubo, êu la Ni persone provis ordini êe susp~kto pri
hirudo estas en la traheo, au êu gi ensuêi- la parazito en la ezof~go trinki hloroforgis en la ezofago. Almenaü sen helpo de 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 lavajojn por la nazo, kiam tie trovigis la par azito kaj ni ne povis gin tuj eltiri.
Tamen mi konfesas, ke senperajn sukcesajn rezultatojn de tiuj êi kuraciloj mi neniam 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
kuracil oj, êar sen ilia helpo tiaj okazoj estis ankau de mi observataj êe atendo simpla
.
en la dauro de du au tri tagoj.
Proponante al atento de estimindaj kolegoj 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 specialaj medicinaj verkoj, dum la demando mem,
almenau por kelkaj kuracistoj, akiras akran,
preskau êiutagan intereson. Kiel tro malproksimigita provinciala praktika kuracisto, mi
ne povas, kompreneble (kaj tio estas S):lperflua), 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 fremdaj korp oj vivaj kaj en ilia nombro pri hirudoj.
Tiel same ankau prof. d-ro G. St ic k e r en la kolektverkaro sub la titolo ,,Gvidilo al praktika Medicino", ruse eldonita de
s-ro Freifeld sub la redakcio de prof. d-ro
Kuznezob, 1900, nenion diras en sia artikolo ,,Malsanoj digestorganaj" pri hirudoj
kaj ceteraj bestoj, kiel fremdaj korpoj, kvankam liA sufiêe priparolas diversajn ezofagajn ajojn, kauzantajn stenozojn de tiu
êi organo.
S:ro d-ro A. Kr ü h e en sia verko ,,Speciala Hirurgio", tradukita ruse de d-ro Gersuni, 1902, en la artikolo pri fremdaj korpoj
de la ezofago parolas, ke ili estas tro divers- 1
speca j ,,gis forkoj kaj vivaj bestoj, englutataj de frenezuloj".
Prof. d-ro Strübing
en la kolektverkaro suprenomita en la artikolo pri fremdaj korpoj de la nazo memorigetas pri akaroj, skolopendroj, musaj larvoj, sed nenion
diras pri hirudoj kaj tute nenion pri frerndaj vivaj korpoj en laringo, traÎleo, ezofago
kaj faringo.
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S-ro d-ro Ad a Ib ert 1-1e i n d I en sia
verko ,,La terapio de malsanoj busaj, faringaj 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 citajoj povus de mi esti plimultigataj sentine.
Mi ne scias, kiel oftaj, kiel detalaj estas la
priskriboj de la italaj kaj siciliaj kolegoj
pri hirud oj, kiel fremdaj korpoj, sed mi vidas !au la obstina silentado de diversaj medicinaj 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 prisilentas tiun êi suferon, kvazau al ili nekonatan, aliaj pritraktas gin nur pasante, kvazau
superfluan aû malinteresan kaj turnante sin
al la demando pri kuracado de fremdaj korpoj, tute gin forgesas, kvazau gi ne bezonus iajn apartajn specialajn metodojn por
kuracado. Efektive tamen estas io tute kontraüa. Tiu êi demande neniel estas superflua 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.jkuracistoj, kiuj ofte estas devigataj al ili tari kurachelpon. Flanke nur
kaj pasante pritraktadi la demandon pri diagnozado kaj kuracado de hirudoj kiel fremdaj korpoj estas neguste, êar la kutimaj kaj
volante de la autoroj priskribataj kuracmelodoj pri diagnozado kaj preripe kuracado
de fremdaj nevivaj korpoj entute tie êi ne
taugas . Por ekzemplo bonvolu atenti la kuracadon de la stenozo ezofaga pro fremdaj
korpoj, kiel gin kutime la autoroj priskribas . 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 taügus kontrau la hirudo, alsuêinta en tiu sama 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 hirudoj, l<iel fremdaj korpoj, evidente devas csri
tute alisp ecaj kaj, mi opinias, ili devas esti.
alnlenau en gra nda nombro da kazoj. ne
mehanikaj, sec! biologiaj, au. pli guste dirite, ili devas esti kunmetitaj - biologiamehanikaj.
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 eminentuloj, mi ne umt fojon tro malfaciligita
min trovadis.
A

Jen kial dczirindc es tus pcr ,,\' oêo de
Kuracistoj" konatigi kun pli kompetentaj
opinioj kaj terapiaj spertoj kontrau la hirndoj, kicl fremdaj korpoj, por kc tiu êi demando kuracistpraktika, ignorata de la na cilingva medicina verkaro, danko nta estu
pro solvo sia al nia internacia lingvo, pruvante ankoraü unu fojon gian êiuhoman kaj
êiula11.danpraktikan 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- ago au kun la malsanulo mem, êar oni ja
furfur , kvankam ne obsenas tiun paraziton post certa ago.
tiriazo, mi ~rosporon
facile deprenebl a de la tegumento per sim- Dume mi rimarkis, ke la mikrosporo bele
pla ungofrapo au per brasa frotado kaj elkreska dis êiufoje, kiam mia farto malplimalgrau gia sentemeco por preskau êiuj an- bonigis kaj ke gi kvazaü sekigis, pliplatigis,
tisepsiloj , bonege rezistas al êiu ajn kura- 1 kiam mi pli bone fartis. Mi ne povis ne
cado, êar gi profunde penetras en la sekre- pensi pri la kunrilato inter tiu êi mikozo
citubojn de la Svitglandoj kaj tuj ree elkres- kaj tuberkulozo ...
kas, kovrant e la hauton per miloj da rnalSed. krom tiaj osciladoj kaj malgraü
grandaj, rondaj, skvamoj, eê post apliko de êio la parazito forlasadis nur la antaCte
okupatan lokon makulitan, por ekokupi êiam
la joda tinkturo kaj plej fortaj kaustikoj.
Dum dekdu jaroj mi mem malsana, ha- novan teritorion de la sana haüto.
Antaü tri monatoi. fine, mi devis uzi
vis sufiêan tempon por observi la nulan efikon de granda nombra da topikoj. La pa- j hidrar gajn enfrotadojn ·kaj, kiel neesperitan
razito, iom post iom, ekposedis la bruston, rezultaton, mi vidis min liberigita de la skvala dorson, la brako.in kaj êi tie kaj tie gi moj mikrosporaj.
metis kolonion sur la ventro kaj la antaü- 1
Mi ne scias gis nun pri alia kazo de
brakoj, sur la kolo k. c. Kiam tia malgran- J resanigo kaj mi tre dezirus, ke la legantoj
da kolonio firmigis sur la parto videblu, mi de ,,Voêo de Kuracist •t. al kiuj mi estus
elgratis gin kaj penikis la lokon per kon- pro tio tre danka. d nu informojn pri tiu
centrita fenolsolvajo, kio estis vere efika, sed êi afero.
ne estis generale uzebla rimedo. Tiam, senD-r;i Reina/d o Fred. Oeyer,
esperigita, mi limigis mian penon al pacienca
atendo, êu la malsano malaperos kun la
Rio de Janein ,.
A

G O

E

Kvankam asepso detronigis antisepson,
neneigeble estas, ke troa montrigis la ostracismo, kiun suferis tiu êi lasta. Hodiaü, eê
konfesante la superecon kaj la nedisputeblan rolon de asepso, oni ekvidas, ke, en
la êiutaga praktikado, kiam oni renkontas
traumatismojn kaj infektajn vundojn, lezajojn, produktitajn de eksteraj kauzoj, oni
bezonas sin turni al alia metodo, ol al ~simpla millseka pansajo".
Ciuj antisepsiloj, gis nun uzitaj. pre-

0 L.
zentis malutilajojn. êu pr sia roksikeco au
kaustikeco, êu pro la nedaüremo de ilia
Îlemia kunmetiteco. Senutile estas rememorigi pri la malbonaîoi de sublimato, de fenolo, de jodoformo.
Nu, de dekkvino da jaroL 0ni eksperimentis en Francujo produlctajon. kiu superstaris êiujn kritikojn kaj kies antisepsa povo
estis pruvita de la praktiko kaj de la klinikaj au mikroskopiaj ekzamenoj: gi estas
,,gomenol".
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Gomenol estas kuracilo natura, kies
konsistecon difektis nenia farmacia aû Îlemia manipulado; gi estas balzameca esenco
pura, eltirita el la folioj de ,,Melaleuca viridiflora", 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 gomenol'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
/ 100 ),
esenco, enhavanta interalie terpineolon (-"'
terebintinon dekstruman (1J/100
), eC'ikaliptolon ("G//100), kaj citrinon. Tiu kunmetajo liveras potencan antisepsilon tre difuzigeman,
facile d:sporteblan de la sanga êirkaufluo,
havantan nek toksikecon nek kaustikecon,
uz blan eê de senspertaj manoj, forte helpantan al la leukocitoj en ilia citofaga laboro, plirapidigantan h cikatrigon per la
vivpovo, kiun gi alportas al la histoj, forigantan tre rapide kaj tial ne okazi.:,antan
fenomenojn de idiosinkrazio, tiel ofte konstateblajn êe la ordinaraj antisepsiloj.
Tiel multaj, kiel diversaj estas la aplikoj de gomenol. Netakseblajn servojn gi faras en la kuracado de traumatismoj, devenantaj de laboraj akcidentoj; en la vundoj
au brulvu11doj, plej ofte 111alp11rigitajde
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 pansado kun boligita akvo.
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Kvankam en tio êi kusas gia êefa utileco, tamen giaj baktericidaj ecoj kune kun
gia absoluta sendangereco gin uzigis en la
kuracado de diversaj malsanoj, neniel traumatikaj.
,
Tial gi estas uzata: por entraheaj ensprucigoj, 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 tuberkulozo, en malsanoj de la urinaparato, kie
aparte efikas gia kuraca kaj sendoloriga
agado; par pulvorigoj en erisipelo; par 1110difaj ensprucigoj en pusaj artritoj, en lokaj
tuberkulozoj, bacilaj ganglioj, fungozaj sinovitoj, malvarrnaj abcesoj, blankaj tumoroj,
k9ksalgioj.
TiaL estas la terapeutikaj aplikoj de gomenol. 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, lavado k. t. p. oni uzas solvajon je 2°/1000 •
Por inhalafoj oui gin, uzas pura.
Por ensprucigoj entraheaj, ennazaj, subhautaj, enartikaj, la plej bona rimedo estas
la kungomenqla oleo 5- lO°fo. En ginekologio la solvajo de gomenol-oleo povas esti
plialtigita gis 33 kaj eê 50°fo. Fine, oui enigas gomenol'on en smirajojn, balzamojn, bolusojn k. t. p.
'
1n te rn a u zad o. Pura gomenol au
gomenol-oleo 50°fo (po 0.25 centigramoj
por êiu kapsulo: 2 gis 12 kapsuloj êiutage).
A

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 anatomio, sed ankau por la praktikanta kuracisto havas specialan gravecon la kontraunorma lokigo de kelkaj organoj, precipe de
arterioj.
Apenau estas imagebla pli malagrabla
situacio, ol se la kuracisto, por êesigi neatendatan, · abundan sangadon, decidas êirkaùligi la êefarterion, sed malgrau sia dili-

1
1

1

1

genta serêado kaj observado de la indikoj
de la anatomio topografia neniel povas gin
trovi. En alia kazo li eble trovis gin, ankau la êirkauligo okazis ,,lege artis", tamen
la sangado ne êesas, êar la anomaliaj flankbranêoj senèese nutras la sangfluon.
Konsiderante,, ke la konataj atlasoj anatomiaj tre supraje pritraktas la anomaliajn rilatojn, ne estas eble senbezona laboro
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mallonge konatigi la pli ofte trovatan ko_n- diala (pronator teres, palmaris lo_11g.,flex.
traünorman sintenadon de la braka arteno. carpi rad.), sed super ili kiisas. Ci tie plej
La skizon de la cirkonstancoj anoma- 1 ofte la arterio interosta deiras de la arterio
liaj kaj gian oftecon mi donas Jau la kazoj, 1 radiala.
Citinda anomalio estas~la alta origino
kiuj estis trovitaj en la materialo kadavra
de la instituto anatomia en Kolozsvar kaj de la branêo manplata supraja, ramus volakiuj per la kutima injektad o estis ldari- ris superficialis de la art. radiala, se gi, ne
kiel ordinare, en la regiono de la ,,proceso
•
gitaj.
La plej ofte trovebla kontr aünormalajo stiluforma radiala". sed jam en la mezo de
estas la alta disduigo de la braka arterio, la antaubrako de la êefarterio disigas. Tiakiam gi ne en I a f I e ksi go k u but a, maniere eê la trunk o de la arterio radiala
sed en la regiono de la br a km e z o, kelk- 1 kontraunorme iradas, nome ne sub la ten_foje eê en la a k s e I o dismetigas je la am- deno de la muskolo abduct. pallie. long.,
bau êefbranêoj : la arterion rad i a I a n kaj sed super gi venas en la "tabatière··-on.
En tiaj kazoj oni povas super la manartiko
11 l 11a r a n.
Laü proksimurpa taksado ni trovas tiun palpi êe vivuio du pulsojn, unu proksime
êi ku11traü1wrmalajon cirkaüe en 5 6 pro- de alia.
T o Id t, la viena anatomiisto, opinias tion
êentoj da êiuj prlilaboritaj supraj ekslreêi kiel maloftaJon, ,,selte.,es Vorkommniss",
mitatoj.
La 111a I a I tan , ne pli supre, ol sur la sed ni ne nur sur kadavroj, sed ankaü êe
anlaübrako ukazintan diséuigon de la braka kuracistkandidatoj, vizitantaj la sekcoêamartcrio, mi ne havis okazon observi. Tiun bregon, ofte vidis tiun êi variadon.
êi anomalion cetere ankaü a!iaj verkintoj
Lau la praktika vidpunkto meritas atenopinias malofta kazo. lnl erese estas, ke la ton ankaü tiu nenormaleco, kiam la disctuncnormala trakuro de la braka arterio tre igo de la braka arterio launorme, tamen sumaloftc koncernas la am b a ü ekstremita- prajege okazas. Konforme al tio êi ankaü
tojn suprajn de la sama individu o. Plejparte la komencpartoj de _la arterio radiala kaj
l a angioj de la unu ekstremitato estis nor- ulnara estas tre suprajaj kaj eble pro ti o la
malaj kaj la angioj de la alia nenormalaj. arterio mediana, aliokaze tre mald1ka, havas
En la kazoj de la alta disduigo, ordi- pli grandan dikecon, kaj gi malsupreniras
nare en la mezo de la brako, pli ofte la gi.; la arko volara superficiala, en kiu gi
arterio radiala apartigas alte (80°/o), mal- finigas. En tiuj kazoj do ne utilus la êirofte la arter;o ulnara (20°'0) .
kaüligo de la arterio radiala aü ulnara êe
La alte deiranta arterio radia I a lau vundoj de la mano, sed oni devus êirkaüla tipo de la brakaj branêoj de la braka ligi rekte la trunkon de la braka arterio.
arterio eliras ulnarflanke de la êefarterio,
La alta disduigo de la arterio braka
poste, super gi krucigante, trairas komence ankaii êe vivulo estas ekkonebla, êar la alte
subfascie, poste subhaüte kaj krucigante en dei ranta branêo, ordinare la arterio radial a,
la fleksigo kubuta kun la vE.jnoj subhaütaj, tiam super la fascio, do tiel supraje iras,
precipe la vejno cefalika, facile povas esti ke en la kubuto super lacerto fibroza gi esvundata okaze de sangellasoj. Pro ti o pro- tas perhaüte videbla kaj palpebla. Sur sekponis L i s franc okaze de sangellasoj forte cota blo aù okaze de operacio ekvekas la
pronigi la antaübrakon, êar tiam la muskolo suspekton de alta disduigo, se la braka arsupinator0 longa enigas inter la vejnon me- terio pli malforta sajnas, ol kuti me, precipe
dianan ccfalikan kaj la arterio,1 radialan tamen se la braka arterio en la mezo de la
kaj la vundado de la lasta estas malhel- J brako kontraiinorme ne su b, sed s uper
pata.
la nervo mediana iras. Tiu êi lasta simptoTa men tiu êi propono , kiel jam H y r t 1 ; mo preskaii certe indikas la altan disdu gu~te r imarki s: dubv~lora estas, êar la alte 1 igon; mirinde estas, ke la plejm ultaj anadeiranta arteno rad1ala en kubuto tre su- tomiistoj tiun êi cirkonstancon ne citas kiel
praj c super la fascio trakuras, do oni ne suspektigan simptomon.
povas sukcesi per la supredirita metodo.
La supre diritaj anomalioj havas grauSe kontraüe la arterio pli profunde estus dan praktikan graYecon, precipe el la vidkusanta, tiu êi ,,kaütelo" estus superflua.
pun kto de la medicino _ jugistara, êar pro
• La alte deiranta arterio ulnara simile su- siaj nekutimaj kaj suprajaj trakuroj la arterioj
praje iras kaj tial gi kontrauregule ne sub estas facile vundeblaj kaj eventuale kauzas
la muskoloj, devenantaj de la kondi lo me- mortigan sangadon.
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Pri plilargigode la indikojal 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- ne ekzistas iu malsano, êe kiu, se graverota abortigo, la tempo, en kiu oni pôvas digo okazis, la demando pri la artefarota
gin efektivigi, <levas kiel eble esti plej frua, 1 abortigo ne povus esti diskutata.
kondiêe ke la malbona influo de la graveTamen en unu direkto la kuracistoj ne
deco estas konstatita. La logiko de tia aga- 1 estas samopiniaj kaj ilia agadmaniero estas
do devas esti jena. Se ia kaüzo estas di- 1 malsama. Dum mia 25 jara praktika agado,
finita kiel sekviganta ian malbonan sta- parte en hospitaloj, parte en vivo praktika,
ton, oni devas zorgi, ke tiü kauzo povu montrigis al mi serio da kazoj, pri kiuj la
esti plej rapide forigita laü la antikva prava interkonsiligo de kuracistoj ne donis rezulsentenco: ,,cessante causa, cessat efectus". taton pro la malsameco de opinioj kaj mi
Tiel ekzemple dum eklampsio de la nas- aldonas, ke laü mia opinio en tiuj kazoj la
kantino oni zorgas malplenigi la uteron kiel malpermeso de la artefarota abortigo estis
eble plej frue, sciante, ke post la malple- malprava. Mi ctas nur unu ekzemplon. En
nigo la venenoj, produktataj en la utero, iu familio naskigis kvar infanoj. Pri la akuêesas formigi kaj la organismo povas sin so oni ne povas multe rakonti. La naskoj
de ili liberigi. Tiu êi principo, kvankam estis pli malpli normalaj (unu ido naskigis
tute prava, ne povas esti senescepte apli- en gluteala pozicio); la patrino pro sia dekata en la kazoj de artefarota abortigo, êar bileco ne povis la infanojn mamnutri; la paoni ofte devas atendi la malbonan influon tro estis êiam tre nervoza homo. La nervozaj
de la gravedeco sur la virinon. Ekzemple atakoj de la patro en la unuaj jaroj de eden la kazoj de tuberkulozo, kormalsanoj, oni zigo donis nur la bildon de la tiel nomata
devas êiam atendi, por sciigi tute klare pri ,,peU-mal". Sed en la kuro de jaroj la nerla influo de la gravedeco sur la organismon vaj atakoj farigis êiam pli fortaj, tiel ke dePlie oni devas ankoraü bone pripensi, êu post kelke da jaroj, kiam jam la plej juna
la artefarota abortigo en pli malfrua tempo infano estis kvinjara, oni ne povis paroli
de la gravedeco pro la graveco de la ope- plu pri ,,petit-mal" sed nur pri gravaj epiracio mem devas ankoraü esti farita kaj êu lepsiaj, tre fortaj atakoj, karakterizataj per
en specialaj kazoj ne estus pli bone nenion la perdo de la konscio kaj sekvitaj de granfari kaj nur al la naturo êion lasi. Oni ek- da malforteco psiha kaj fizika. La malsazemple vidas, ke en la kazoj de tubeiku- nulo, kiu ne estis pri la vireca povo tre
lozo kelkfoje la gravedigo ne estas malbo- forta, farigis en lastaj jaroj tre voluptema.
na okazintajo, sed male la gravedigintaj La plej bedaürinda flanko de tiu êi historie
virinoj komencas pli bone sin nutri kaj oni estis, ke, fariginte tiel pasia koncerne la
pov as konstati bonan influon sur ilian sa- koitadon, li ricevadis ,,sub coitu" siajn epilepnecon.
siajn atakojn, kusante-ankorau sur la edzino,
En la jaro 1862 aperis la verl<o de C. tiel ke, oni povas diri, por tiu êi martiruC. Brilaud-Laujardiere,
advokato, kiu lino la vivo farigis vera turmento. Okazis,
klarigas nian temon de la vidpunkto medi- ke post iu atako, kiam la beda(1:inda virino
cina, teologia kaj juga. En tiu êi verko, kiu ne pm is sin lavi, si gravedigis. Tio êi alestas satata kiel epokig 1, la autoro starigas venis al si iom surprize, êar pasis jam jala tezon, ke la artefarata abortigo estas tute roj, kiam si la lastan fojon naskis kaj si ne
rajtigita kaj permesita akusa operacio, se supozis, ke de tia malsana viro si povas
oni gin faras post la kuna konsiligo de ku- ankoraü gravedigi. Tamen en la tempo, kiam
racistoj en la kazoj, kiam la patrina vivo si, kiel mia malnova pacientino, sin al mi
estas en dangero. Specialaj malsanoj ne es- turnis, la gravedeco de pli ol du monatoj
tas nomitaj, sed la aiitoro starigas nur la estis senduba. Mi trovis, ke en tiu kazo la
generalan tezon. Inter la malsanoj, kiuj plej artefara abortigo estas tute rajtigita kaj proofte indikas artefarotan abortigon, estas no- mesis al si gin fari, se nur ankoraii du kumataj de kuracistoj la malsanoj de renoj, de racistoj, kiujn mi pro konsilio iuvitis, gin
koro, tuberkulozo, kankro, gravaj deformi- aprobos. Tamen dum la konsilio mi estis
gajoj de la osta pelvo, neoperacieblaj tu- kun rnia opinio sola. Oni trovis, ke ne ekmoroj kaj multe da aliaj, kiujn nomi estas zistas indikoj por artefara abortigo. Mi ne
nceble. Mi povas cliri, kc lafi mia opinio povis agi kontrau la opinio de du kot\ataj
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kuracistoj. La bedaü rinda virino, ne povante 1 sciis, plenumante sian malbonan agon. De
trovi la helpon êe, kuracistoj, devis suferi la unu flanko oni estas milda al iu mortigisto
plej grandajn psihajn turmentojn dum la profesia, liberigas lin de mortpuno, plie, oni
daüro de sia gravedeco, êar pri la saneco lin metas en malliberejon, kie li estas bone
de la naskot a ido ne ekzistis nek por mi nutrata, senzorge vivas el la peno de labonek por si duboj. Si estis post tiuj naü remaj civitanoj, de dua flanko oni estas senmonatoj tiel elêerpita, ke si ne povis mem kompata al la juna knabino, kiu, se oni jam
akusigi kaj mi estis devigita preni la infa- diros, ke si agis malbone, tamen agis en
non per forcepso. La infano vivas, sed jam pasio. La pasio povis sin pli ebriigi, ol la
en lulilo gi havis nervajn atakojn, pri kies sangodoro,A kiu faris iun mortigiston sennaturo al mi neniaj duboj ekzistis. Tial sta- konscia. Cu oni pava s en lia maniera ag i
rigis al mi la demando, êu la du kuracistoj kaj pensi ? Tial post longa pripensado kaj
agis bone, prudente kaj etike, malperme- post multaj aliaj ekzemploj mi venis al la
sante al tiu êi martirulino la senigon de la konkludo, ke el la vidpunkto tute kuracista
ido, kiun nek si nek sia edzo volis kaj kiu, oni devas plilargigi la indikojn por la arteooi povas diri, lute okaze kiel iu puno en farata abortigo .
A
Laü mia opinio ekzistas senduba traüla mondon aperis.
Kion oni povis esperi? Cu, ke el la mo psiha, trauma psichicnm, kaüzita êe viido, en tiuj cirkonstancoj naskita, io grava rinoj de la gravedigo. Mi diras êe la virifarigos en kuro de jaroj? Eble, sed kun noj, tute ·ne diferancigante la knabinojn,
la sama rajto mi povas aliflanke diri: gi fraülinojn, aü jam edzinigintajn virinojn. Ekfarigos krimulo, hommortigisto. Eble pli gran- zistas tule certe kazoj, en kiuj la gravedigo
daj sancoj estas êe mia flanko. Sed en la faras al la virinoj tiel grandan impreson, ke
luta afero oni pensis nur pri la naskota ido, ili ne estas plu psine sanaj kaj ke oni detute ne pensante pri la patrino kaj sia tur- vas ilin konsideri kiel malsanulinoj kaj ne
mento, êar aliajn vortojn mi ne povas trovi nur kompati laü la Danteaj vortoj: ,,gnarda
por bone pentri la staton psihan de sïa e passa", sed ankaü al ili helpi.
.
animo dum la gravedeco . Oni starigis sin
La grandanima a ustria imperiestro Jotute sur la §tata bazo kaj speciale sur la sefa li., fondinte la mondfaman hospitalon
bazo de la stato militista, kiu bezonas la en Vieno, metigis sur la fronlono la surplej riêan mangaion por siaj kanonoj.
skribon: ,,Saluti et solatio aegromm" . Mi
Mi ne povas en tiu êi mallonga verketo legis gin, elirante la unuan fojon en la korelniontri êiujn pensojn, kiuj trakuris mian ton de la hospitalo kaj mi ne forgesis gin.
kapon, kiam baldaü poste okazis alia rakon- Se oni volas esti bona kuracisto, oni devas
tinda afero.
ankau scii, ke ne êio estas kuracebla kaj,
Juna knabino, preskaü infano laü sia se oni ne povas kuraci, oni devas helpi aü
figuro kaj pensmaniero, farigas viktimo de alrrienaü konsoli.
la besta leco vira kaj gravedigas . En sia
Send~be iu, kiu sin memmortigas, ne
malespero si turnas sin al mi, kvankam tu- estas psihe sana. Tio estas la opinio kote nekonata, venintc el malgranda vilago en muna de êiuj psihiatroj. Ankaü la tentado
la êefurbon, por serêi helpon en sia malfe- de memmortigo estas rigardata kiel nenorliêo. Dura l,:.r, sed Lex. Nenion atinginte, si maleco psih::1kaj ofle jam, kiam la juga deforlasas mian parolejon kun la promeso sin fendanto povis pruvi, ke en la eslinteco la
memmortigi. Nature oni devas esti tre sin-1 krimulo jugota tentis memmortigon, li havis
g~rden~a antaü tiaj promesoj'. tame~ kiam grandan atuton en siaj manoj por senkulm1 leg1s post kelke da tagoJ, ke si vere pigi sian klienlon. Logike pensante, se iu
plenumis sian promeson, mi en mia mem- , virino, gravediginte, sin mortigas, oni nepre
opinio ne havis trankvilon Akaj starigis an- devas diri, ke, tion farante, si ne estas
taü mi êiam la virga aper intajo de mia duon- psihe sana. Kaj kiel malsana, si ne bezonas
hora klientino, kiu sin tiel fideme al mi tur- niajn riproêojn aü kondamnojn, sed nur nian
nis kaj al kiu mi ne volis helpi. Ke mi laü- 1 kuracistan helpon. Tial s~ la gravedigo eslege korekte agis, tio êi estas senduba, sed tas la kaüzo de tia psiha malsano, kiam
êu mi agis etike, lasante sin al sia sorto? tiu fakto faris lie! grandan impreson sur la
La legoj estas ja ankaü homaj elpensitaioi animo de la virino, ke laü sia opinio la
kaj kio estas bona en la tempoj prahistoriaj, 1 memmortigo estas la sola eliro, tiam oni
ne nepre estas bona en la tempoj nunaj. povas paroli pri ,,trauma psichicum" kaj '
Kaj alia ankoraü penso turmentis mian agante laü la malnova sentenco ,,cessante
kapon. Se iu mortigisto devas esti punata causa, cessat effectus". forigi la grave decon.
per mortpuno, estas nune la modo senkul- Mi scias tre bone, ke la demando, kiun mi
pigi lin, farante lin f1:enezulo, kiu nenion eJdusis~ estas tre grava en çiuj rilatoj. Mi
1
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ankau diros, ke la vidpunkto, sur kiu sta- 1 cistoj scias tre bone, kiom da artefaritai
ras la statoj rilate tiun aferon, estas sole abortoj ni devas kuraci kaj kiajn rezultaprava, êar alie per forigo de ma:permeso de tojn oni atingas. La aborto artefarita, Ase gi
abortigo artefara la sociaj rilatoj povus ri- ne estas farata laüarte, laü principoj hjrurcevi grandan malutilon. Tial, se oni stari - giaj asepsaj kaj anfsepsaj, estas tre dangos la nunajn rilatoj n, kiel ne ektuseblajn, gera afero. Kiom da ekzistencoj homaj falis
oni devas aldoni esceptojn, êar estas konate, al gi ofere kaj se la morto eê ne estas la
1 sekvo, oni vidas, ke êiam tia malle~e farita
ke escep to konfirma, la regulon.
Aliflanke oni demandos, en kia 211aniero operac io estas sekvata de longa malsano,
povas la kuracistoj konstati la psihan sta - post kiu la organismo neniam atingas la
ton de iu virino, por ke oni povu sendube antaüan viglecon.
paroli pri iu ,,trauma psichicum " ? Mi resPor esti bone komprenata, mi ripetas ,
pondos , ke en tia maniero, en kia la jugaj ke la gravedigo povas_ havi kaj ofte havas
ekspertizistoj faras siajn opiniojn en la ka- tian influon sur la psihon virinan, ke de
zoj de iu ajn malsaneco. Observad o, prak- tiu tempo la virino malsanigas kaj kiel maltika rutino, komparo de diversaj rilatoj kaj sana havas rajton de la helpo kuracista kaj
cirkonstancoj faras, ke la c pinioj de nunaj la kuracisto havas devon doni tiun êi
ekspertizistoj valoras Atiom, ke nek la faka helpon.
juristo nek juganto j urinta timas sur la ba- 1
Mi estas ankau konvinkita, ke ekzistas
zo de tia ekspertizo esprimi s·an opinion, aliaj fonnoj de malsaneco, al kiuj la gravedigo ne estas utila, eê direkte malutila. Eksekvatan de verdikto.
En la sama maniero oni povus agi kon- zemple la okulaj malsanoj, kiuj plimalbonicerne nian demandon pri la ekzistado de la gas, se la premo intrakrania plialtigas kaj
tiel de mi nomata ,,trauma psichicum". Eê multe da aliaj.
la dangero mem por la kuracisto rilate al
Stariginte la generalan tezon, mi ne vola legoj ekzistant aj faras, ke tia afero ne las paroli pri la praktika flanko de la aborpovas esti jugata de unu persona, sed êiam t:go mem. Sendube ju pli frue gi estos fa,,ex consilio".
rata, des pli malgrandaj estos la dangeroj
Se la kuracisto ne donas helpon al tiuj operaciaj, des pli malgranda la sangperdo.
Fine, kiam tiu afero devas esti nur post
personoj, kiuj sin al li turnas, tiam res :as
al ili du vojoj: iu ajn agado, por aiingi for- la komuna pripensado inter kuracistoj faigon de gravedeco aü memmortigo, kion rata, ne mankos la Amanoj, por ke gi povu
pruvas la sperto de êiutaga vivo. Ni kura- esti ankaü lauarte, hirurgie farata.

Be:fe:ra..

toj_

Eh r I i ch (Wien). Etendadoper najlo dikoj devas èsti plimultigitaj per tio, ke en
pro urga indiko. ( Wiener ldin. Woclu:11
schrift
urgaj kazoj de kunpremado de gravaj an1911 n-ro 4 . En la kazo de komplikita, gioj aü nervoj per dislokigintaj ostofragsplitiginta frakturo superkondila de femuro
okazis, versajne sekve de bifurkigo de la
periferia fragmento kaj eksterordinara dislokigo 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 kuntirigadon de la muskoloj kaj la premon en
la foso poplitea. Por tio konvenis plej bone
etendado per najlo, kiu efektive bone prosperis. La autoro rekomendas uzi la metodon 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 plastrotiriloj Jau Bardenheuer estos en pluaj tempoj
bone uzata. La precizitaj jam (Anschütz) in-

mentoj la etendado per najlo antaüiru êiun
D-ro 56s.
operacion.
Fernandes
Figueira
(Rio de Janeir0) . Novaj kazoj de infana skorbuto. (Arc/1ivos Brasileiros de Medicina 191 J 11-ro 1).
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 mentara teorio ne
sufiêas por la klarigo patogeneza de tiu êi
malsano. Estis observebla tiel nomata malsano de Barlow (radi ografaJoj) êe infanoj malriêaj kaj skorbut o êe infano kvinjara cie bonhava klaso, en la plej bonaj konciiêoj de
higieno. La nutrado ne povus influi: en unu
kazo estis atakita unu dunaskitulo kaj ne
la alia, kvankam ambaü cstis cgale nutrataj.

voêo DE KURAClSTOJ

62

La profesoroj Marquis (M o 11te vide o), 1
Kassovitz (Vie 11o) kaj Alfaro (Buen os
s ku11la autoro pri
Ayre r J tute ko11se11ta
liaj opi11ioj, antaüe elmetitaj pri la 11
aturo 1
de la infanskorbuto.
M. P e reira kaj O. Vianna
(Rio de
Janeiro). Piohemioblastomikoza. (Archivas 1
Brasileiros de Medicina l 9 J J n-ro 1). La
diagnozo estis farita dum vivo per injekto
de 12 kcm. da sango en la peritoneon de
hundo . Kvankam la sango, multfoje ekzamenita mikroskopie, ne estis montrinta mikrobojn, sekvis peritoneito post 22 tagoj 1
kaj trovigis grandanombre puraj formoj de
blastomikoj. La samaj parazitoj 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
1

A

malpli ol kvar 111onatoj- rapidega trakuro,
la unuan fojon observita êe blastomikozo.
Kulturoj portis ronda n paraziton kun miceliumo, 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 M edicina 1911 n-roA1). Estis studataj per

helpo de rad iografajoj. Jen la konklud oj:
La Madelung-deformigo estas ma11kode disvolvigo, 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 fla11k
o estas klarigata per la supereco de fleksaj sur ekstensaj muskoloj. Biblografio citas 70 autorojn.

D-ro AleksandroBlumental.
La funebra kroniko 11otisankoraü unu tinta publikigis ankorau kelkajo aliajn en la
morion inter niaj samidea noj kolegoj. La eliranta en Varsovio medicina gazeto ,,Me25-an de januaro mortis en Berlino post dycyna" . Inter ili meritas atenton la laboro:
grava opera _io (gastroenterostomio) d-ro \ ,,Pri la influo de traheotomio sur tuberkuAleksandro Blumental, frato de la eminenta lozon de pulmoj kaj gorgo".
pola literaturisto kaj nia samideano, Leo
Kiel espe rantisto d-ro Aleksandro Blumental apartenas al la unuaj pioniroj de nia
Belmont (Leopoldo Blumental).
La mortinto naskigis en Varsovio en 1 ideo en Polujo. Kune kun la literaturisto
1866. La gimnazian kurson li finis en la V J zef Wasniewski, Jan Janowski, d-ro StaVarsovia gimnazio. Post la defendo de la nisfaw Goldberg kaj d-ro Robin li fondis
disertacio pri ,,Esploroj je la intersango de en la jaro 1893 la unuan rondeton de poaero en pulma emfizemo" li ricevis la tito- laj espera ntistoj en Varsovio.
Malgraü. profesiaj kaj privataj okupoj,
lon de doktoro de medicino en la Dorpata
Universitato en la jaro 1892. Kiel kuracisto malgrau tio, ke la mortinto la lastajn jarojn
li dediêis sin speciale al la pulmaj kaj vivis ekster Varsovio, li êiam kore partogorgaj malsanoj. Siajn lastajn jarojn li pa- prenis en nia komuna afero kaj gis la lasta
sigis kiel praktika kuracisto en la urbo Pinsk, tempo estis fervora kaj agema adepto de
kie li estis ordinatoro en la urba malsa- nia ideo.
La frua morto de Aleksandro Blumennulejo.
lnter liaj sciencaj laboroj meritas an- 1 tal vekis sinceran bedauro n kaj doloron intau êio rimarkon lia disertacia temo, kiu ter tiuj, kiuj konis persane tiun modeslan
klarigas la demandon, kiamaniere farigas kaj noblan homon kaj kuraci ston.
Ripozu trankvile, kara samideano kaj
intersango de aero êe la bestoj, al kiuj estas malfermita la torako. Ti u êi laboro estas kolego. La rememoro pri vi restas êiam
kvazau fundamento, sur kiu poste laboris 1 kara en niaj korof.
multaj sciencistoj, inter kiuj estas la fama
D-ro Leono Zamenhof,
Brauer. Krom tiu êi grava laboro la mor(Varsovio
).
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K o r e s p o n d a j" o j.
pomorfigas ankau la imagado n de Dio êiuj
nuntempaj religioj.
Amicus Plato, sed magis
Sed, se ni eê akcept us, ke tiu êi neam ica veritas ...
esplorebla kaj al la homa intelekto nesonêar la enketo pri mortpuno estas jam debla Potenco, kiu tenas miriadojn da suen la marta nume1o de ,,Voêo de Kuraci- noj kaj planedoj en senêesa movado, estas
stoj" finita·, mi ne diskutos plu pri tiu io aparte en universo ekzistanta kaj se ni
êi afero. Cetere pavas esti, ke mi eraris, imagus gin kiel iun absoluto n kun homa
ne kredante je renask igo kaj perfektigo de konscienco kaj pensmaniero, êu eê tiam ne
la homaro per pendigilo. Estas eble, ke sirigus tiu êi etika konkludado, apog n!a
efektive la plej bona evolucia faktoro, per sin sur ,,Oiaj legoj", kiel sirigas art1neajo
kiu la homaro aliigos en la superhomaron inter fingroj?
Mi prett'rlasas jam êiun liberpensan fiestas la ekzekutisto... En tiu êi okazo mi
estas preta adoradi lin dum mia tuta vivo lozofadon, (ekzemple, ke kontraü Dia êioper himnoj kaj odoj. Sed antaü ol la Mu- poveco' estas neeble klari6i la ekzistadon de
zoj donacos al mi inspiron, estu al mi per- moralo kaj êiu malbono en la mondo, au
mesate rektigi kelkajn asertojn de Frato kontraü Lia êioscieco kaj antauvideco la
Cosmas (enpresitajn ankaü en la n-ro 3 provaAdoode homoj, aü la punadon de Liaj
kreitajoj kontraü plejgranda sageêo, boneco
(marta) de ,,Voêo de Kuracistoj").
La estimata aütoro asertas nome, ke kaj mizerikordo), sed jam de la katolika
tiuj, kiuj neas ,,liberan volon", sin mem vidpunkto estas tute nelogike aserti, ke Dio
kontraüdiras. Tio êi aspektas simile, kiel se mem, krom ordono ,,Ne mortigu !", star igis
ekzemple iu, ne komprenanta la teorion de samtempe alian ordonon, neantan la unuan:
Koperniko, asertus, ke la astronomoj ankaü ,,Kiu eltiras glavon, pereu per glavo !"
Sed homoj aprobas kaj pravigas êion
sin mem kontraüdir as, neante la êirkaükurado n de la suno êirkaü la tero kaj el- per ,,Diaj legoj". Lau tiuj êi legoj ekzistis
kalkulante samtempe horojn de la sunlevigo ja la sankta Inkvizicio kaj estas forbruligikaj sunsubiro. Jam tio êi mem, ke la volon taj Bruno, Hus kaj multaj aliaj ,,krimuloj" .
oni povas perfektigi kaj pligrandigi gian Kaj ankoraü en la nuna tempo ekzistas ciforton kaj êe êiu individuo kun malegala re- vilizitaj kaj ultra-kristanaj statoj, en kiuj
zultato - estas ja sufiêa argumenta, ke gi ankaü laü tiuj êi ,,Diaj legoj" oni pendigas
estas ,,nelibera "...
ofte multajn homojn nur pro tio, êar ili ne
Kaj kiel relativa kaj nekonstanta (san- volas aprobi homan hipokritecon.
gigema) estas ankaü la diferencigado inter
La homoj restas êiam nur homoL kaj
bono kaj malbono !
egale la libera lernejo, kiel eê monahejaj
T:o, kio estis iam tute prava kaj justa, muroj povas produkti aü honestulojn au
hodiaü estas jam rigardata kiel krueleco kaj krimulojn. Ôis nun, malkase dirite, plimulto
barbareco. Mi pensas, ke eê êiu de la par - da krimuloj (ne politikaj) estis homoj ,,kretianoj de mortpuno ne aprobus ekzemple la clantaj". Tiuj êi malfeliêaj individuoj plejrompadon de ostoj aü alian turmentadon ofte ne havas kapabl.con de intelekta konkaj !amen en mezaj jarcentoj t. e. en la e- kludad o aü ia filozofado. Se eê iu krimulo
poko de plej granda religia fanatikeco, la estas edukita en libera lernejo, certe li ne
homoj povis kun trankvila konscienco tion entuziazmigas nek interesigas treege pri liêi fari kaj certe rigardadis tian kruelecon berpensaj principoj, tie disvastigataj. Konkiel akordigantan kun ,,Diaj legoj". Car ne traüe, neniun sagulon (eê materialistan) oni
la i1eo kaj kulto de Dio normigas la nive- povas kulpigi pri iu krimo (esceptinte diIon kaj grado n de la homa moraleco, sed versajn ,,krimojn" politikajn).
kontraüe kune kun la progresad o de civiLa polica statistiko, laü kiu la krimulizacio progresadas kaj aliigas ankaü l;i 1110- laro depost enkonduko de la libera lernejo
raleco kaj kun gi ankaü la komprenado de en Francujo progresis, nenion signifas. Kaj
Dieco.
oni ne pova s jam pri tio kulpigi la liberan
Tial sovag uloj imagas siajn Diafojn kiel lernejon, se oni konsideras, ke la êefaj kaütre fierajn kaj vengemajn, senêese militan- zoj de krimularo (alkoholismo, ekonomia
tajn, mortigantajn sin kaj eê ambaüflanke sin mizero kaj n1alklereco de popolamasoj)
mangegantajn . Eê la antikvaj Grekoj ima- plue ekzistas. Car tuja forigo âe tiuj êi kaügadis siajn Diojn an'.rnraü kun êiuj homaj zoj kaj iliaj komplikitaj efikoj estas tute nebonaj au malbonaj proprecoj. Simile antro- cbla. Ekzcmplc, oni povas parte forigi alWien, 5 -an de marfo 1911.
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koholismon, sed estas ja nepenseble malebligi la degeneradon de la jam ekzistanta
alkoholula idaro.
Tial ankoraû longtempe rugigos la sangkolora fadenaro de krimo en la homa socio; 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 .

Partoprenode kuracistojen dueloj.
(Enketo internacia).
En la novembra numero 1910 de nia anka(1 pro ebleco de samternpa grava vunrevuo ni publikigis la jenan· demandaron digo de ambaü duelantoj, en kiu kazo la
pri partop}"~no de ½uracistoj en dueloj:
helpo de unu kuracisto povus esti ne su1. Cu la kuracisto, antausciigita pri fiêanta.
la okazonta rtuelo, p o vas konforme kun
8. êu ne estas necese, ke la êambroj
etiko kuracista akcepti la alvokon, ke li kuracistaj kaj aliaj kuracistaj organizoj kaj
venu al la loko de la duelo, por doni Îlirur- reprezentantaroj priokupu sin pri la demanda
gian help1.:inal la duelontoj?
de la partopreno de kuracistoj en dueloj kaj
2. Cu la kuracisto ne nur povas, sed starigu etikajn normojn pri la kondutado de
ankau de vas tion êi fari, êiam, au en cer- kuracistoj en t"u êi a'ero?
9. Aliaj rimarkoj, precipe bazitaj sur
taj specLalaj kondiêoj?
3. Cu, kontraue, la kuracisto devas, laû propraj spertoj êe helpado Îlirurgia en
etiko kuracista, rifuzi la inviton al la êees- dueloj.
tado kaj helpado êe duelo; êu li devas
Laü nia alvoko, multaj diverslingvaj
tion êi fari êiam, aû nur en certaj specialaj 1 jurnaloj medicinaj presigis la tradukon cte·
tiu êi dernandaro kaj sekve de tio êi alvekazoj.
4. Cu la kuracisto, antaüsciigita pri la nis opinioj de la kuracistoj el Polujo, Gerokazonta - duelo, laû etiko kuracista po- , manujo, Belgujo, Svisujo, Hispanujo, Svevas au devas sin intermeti por malebligi la dujo, Algero, Australio. Ni do povas goje
konstati, ke ankau tiu êi enketo prosperis
duel on?
5. êu estas postulinde, ke la stata leg- , kaj faris gravan servon al la esperanta prodonado alkonformigu sin al la etikaj kom- pagando.
prenoj de kuracistoj kaj sangu la paragraAtendante ankorau pluajn· respondojn,
fon pri dueloj, starigante senpunecon de la ni jam komencas pub)ikigaclon de la jam rikuracistoj, partoprenantaj pro sia profesio 1 cevitaj kaj petas la legantojn atentigi pri
en dueloj.
tiu êi publikigajo siajn nacilingvajn orga6. Se la supraj demandoj ne povas nojn medicinajn.
esti responditaj en generala maniera, sed
allasas en konkretaj kazoj seriozajn dub ojn
Polujo.
kaj diversan kornprenon de la devoj etikaj,
1.
êu ne estus dezirinde starigi la regulon, ke
(Originalo pola).
la partopreno de la kuracisto en duelo deD-ro Adolf Klcsk,
vas dependi kiel eble de la konsiligo kun
Î1irurgiisto, h'.rak6w.
dua respektinda kolego, kiel tio êi estas
etike rezervita êe aliaj konfliktoj de la etiko
Mi prenas la parolon pri la partopreno
kuracista kun stata legaro, ekzemple en la 1 de kuracistoj en dueloj ne sole kiel publiciskazo, kiam interrompo de gravedeco sajnas to, sed ankau kiel spertulo en tiu êi rilato.
al la kuracisto nepre necesa, por savi la
1) Laû mia opinio la kuracisto povas
vivon d~ la graveda virino?
bone kunakordi sian konsciencon kaj sen7. Cu ne estas postulinde, ke generale ton de honora kun la interveno en duelo.
en duelo partoprenu êiam po du kuracistoj, Same opinias versajne la registaro, êar en
ne nur pro konsicleroj kuracista-etikaj, sed la. projekto de la nova punlegaro estas forA
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igita la respondantcco de la kuracistoj pro
1
intervcno en dueloj.
2) Rifuzante alveni al la loko de la duelo, la kuracisto elmetas sian eventualan
klienton al dangero kaj neniam al li helpas,
kontrau e li povas al li malutili, êar la sperto pruvas, ke la manko de kuracisto neniam povas finigi pace la aferon kaj anstatau kuracisto ofte funkcias êe dueloj personoj 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 vundajn 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 rezervi al si la eblecan interveni kaj decidi
pri la daurigada de la batalo.
Principe la kuracistaj devas batali kantrau duelaj, sed dume ili ne povas sin retiri
de ili.
Tamen la kuracista devas neniam kansenti, ke lia agado helpu al pli grandaj vundigoj • 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 denunci la duelontojn, êar ili venas al li, fidante je la sekreto kuracista. Denuncante
la duelon. la kuracisto denuncus ankau la
duan kolegon, la aferon ne nuligus kaj farus 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 estas 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 senpunecon de la kuracisto, asistanta êe duelo,
tiam estu al li permesate en pli vasta maniera 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, sendube forfalus multaj skrupuloj, pri kiuj ni
nun traktadas.
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Multaj dcmandoj estas nun tre komplikitaj. 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
A
dueloj:
1) kaj 2) Ceesti êe duelo estas devo
por êiu kuracisto, êar ni devas êiam laueble antauzorgi kontrau malsanoj kaj estas
tute alie, êu la vundoj estas tuj artlege kuracataj au multe pli poste. La êeestantaj
kuracistoj atendas êe duelo la farotan vundon kun tamponoj kaj aseps igitaj instrumentoj, preskau kiel êe antaupreparita operacio; pro tio ankai:i la vundoj ordinare bone kaj rapide san'gas. Profilaksi malsanojn
kaj infektajn estas la unua devo de êiu kuracisto.
3. Tial la kuracisto ne povas rifuzi sian
helpon al la duelontaj.
4. Malebligi la deciditan duelon ne estas 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 silentan permesadon kaj plifaciligon de la dueloj~ kiujn la legoj devas nepre kontraubatali, 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 ardinare 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 duelantoj, sed êiu partio devas alkonduki sian kuraciston.
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-

voêo

66

DE KURACISTOJ

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 Kuracistoj" 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, êeestantaj êe la duelo t. e. gi permesas al ili senpune êeesti.
4.

(Originalo pola) .
Prof. d-ro Odo Bujwid,
Krak6w.

Kiam mi kiel kuracisto pro studoj logadis en Parizo, mi ha vis dufoje okazon
partopreni en dueloj.
Ambaü dueloj estis okazigita j de bagatelajoj de la vivo, tamen mi preter lasas tiun
êi cirkonst ancon.
La duelo estas sensencajo, kiel generale 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 tiukaze êiuj aliaj kons ideroj nepre devas cedi.
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.
A

A

5.
D-ro jan Sz warc,
Zmigr6d.

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

kaj celante nur la sava don 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 situacioj de la duelaj aferoj, okaza ntaj escepte
sekve de malhonesteco de la sekundant oj,
.kiuj povus elmeti al dangero la bonan opinion de la kuracisto.
4) La so lvon de la demando pri interveno 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 necessarium", pri kiu jam tiom estis skrib ite. Do
eê se la kuracistoj per sia interveno malebligadus, relative malplimultigu s la duelojn,
ili ne elimin s êiujn du.e lojn, êar tiam la
dueloj okazadus sen ili kaj la vunditaj nehuman e estus senigitaj je la helpo kuracista, kun kio la ideo de kuracista profesio
ne povas akordigi.
Tial la interve no de la kuracisto devas utiligi nur feliêan kunkuron de cirkonstancoj, kiuj donas al la kuracisto eb lecon
de lia agado, tamen la kuracisto ne povas
rompi la konfidon kaj sekreton, kiun koncerne la duelon oni al li transdonis. Sed
ankau tie êi povus esti escepto, liberiganta
la kuraciston de silentad o pri la duelo, se
ckzemple la duelontoj kaj sekundanto j estus ankorau knaboj neplenagaj, gimnazianoj
(kio efektive iufoje okazas), êar tiam la kuracisto havus eê la devon antauma lhelpi 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.
6) kaj 7) Ceesto de du kura cistoj kaj
ilia interkonsiligo pri la situac io de la duelo estas necesaj.
8) Estas dezirinda priparolo de tiu êi demando en kuracist aj societoj kaj starigo de
k0nvenaj norrnoj etikaj pri la kondutado de
kuracist oj.
A

KRONIKO.
Ankoraü multaj lega ntoj ne renov1g1s
gis nun la abono n por 1911. Ni petas êiujn
§uldrestantajn alsendi per internacia po§tmand ato la abonsu rnon 4·80 kron. se npere
al la redakcio.

Komencante de la sekvo nta 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 Aug es" (Semajna revuo por terapio kaj higieno 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 ose f Se d I ace k. Li malfermi s nov an kurson de nia Iingvo por komencantoj .
En la januar a kaj ero de la ,,Therapeutische Mon ats berichte" (Terapiaj raportoj
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monataj), elirantaj en Base!, apc.ris nia demandaro pri partopreno de kuracistoj en
dueloj. Gi estis efika, êar baldau alvenis
kelkaj respondoj de germanaj kuracistoj.
Tamen p or esperanta afero tiu êi traduko
estis senvalora, êar neniu vorto en la tradukajo atentigas la legantojn pri esperanto
generale kaj pri nia revuo speciale.
Simile en ,,Medicina" (Paris) oni priparolas en la januara numero la demandon
pri dueloj !au nia demandaro , citante nek
esperanton nek ,,Voêo n de Kur. " .
A

1

BIBLIOORAffO.
La redakcio ricevis:
Genezo
, libro unua el ,,La Biblio", traAêetebla êe
dukis d-ro L. L. Zamenhof.
Hache t t e kaj Ko, Paris,
kaj giaj Korespondant 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 Norm ala Lernejo de Par is, agregaciulo d é la Pariza Universitato . - Unu
bela tre leg eble kompostita 144-paga volum o bindit a. Librejo Hachette ka) K-o,
78, bo ui. Saint - Germain , Paris; Prezo:
Fr. 1·- .
Cours méthodiqued'Esperanto. Corrigé
des thème 3, pa r MM. C. A ymo n i e r et E.
Grosje a n-Maupin.
Hachette et Cie, Paris; prezo : Fr. 1,20.
Esperanto-Poskalendaropor 1911. êe
Fritz St e p II an , Leipzig, Kochstr. 61. Prezo
0·30 Sm.
La elementojkaj la vortfarado, gramatiko kaj sintak o en Esp~rantok\!n notojpri
la novlatinigo ,,ldo". E. Cefeê. Ce Warni er
&· K- r , 15 rue Montmartre , Paris.
Prezo
0·75 Sm.
Per espero al despero. Dek poemoj de
d-ro Stanisla v Schulh of'.
Kljuc Esperanta. (Kroata eldono ).
EsperantaGvidlibrotra Bosniokaj Hercegovino. Prez o 0·40 Kron.
La prediko sur la monto. Tradukis el
la origil!ala gr eka tekst o pa stro John Reveridge. Ce: British Esp eranto 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 = florenoj 3.75.
Neces1:1komplemento de êiu mcia Farmakopeo (êar gi ebligas la faradon de fremgaj 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 medicinaj 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 medikamentoj en la diversaj Farmakopeoj.
Tiu • êi libro neniel intencas solvi êiujn
malf acilaj ojn, kiuj sin pr ezent os 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 povas lerni gin post kelkaj horoj; tial, ke sola
gi ebligis la verkadon de tiu libro mem;
êar gi estas farita per kunlaborad o necesa
de farmaciistoj de la 8 landoj suprenomitaj.
Karman de P. Mérimée, elAla franca
lingvo tradukis Sa 111. Me y e r. Ce Hachette
if; K-o, 79 boulevard Saint-Germain, Paris.

1

1

A Du paroladoj de Ed 111o II d Privat.
Ce Presa Esperanli sla Societo, 33 rue Lacép<°'de,Paris. Prezo 0·10 Sm.
La tagigo. Kanto espe rantista. AOriginale
verkis An t o 11i Gr ab o w ski . Ce Administracio de ,,Pola Esperantisto", Warszawa,
1-foza20. 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 11a I cl o
Fred. Geyer
(Rio de Janeiro) . Kura cado de la pitiriazo versikolor a per hidrar go. - O-r o Hou da rd
Hungarujo ) La praktike gravaj a110(Paris). Gome 11ol. - D-ro V i I m o s Au s ter I i t z \Kolozsvar
(Lw 6w). Pri plila rgigo de la
malioj de l a braka arterio. - 0-ro Bro 11isl a w Nat11cz-Skalkowski
indikoj al artefara abortigo. \Fi110).
Referatoj : Eh r I i ch. Et endado per 11ajlo pro urfa i11diko.
Fer 11a 11des Fi g u e i ra. Novaj
A. Ramas. Du
kazoj de infana skorbuto . - M . P e r eir a kaj S. Vian na . Piohemio blastomikoza. kazoj de Madelu11g-defor111
igo.
O-ro Le o 11,0Z a 111e 11h o f (Varsovio ). D-ro Al eksandro Blumental.
Korespondajoj . - A. Se v ê u k (Wi en ,.
Partopreno de kuracistoj en duel oj. (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 s k i (Wlcsz czowa) , prof. 0 do Bu j w id (Krak6w) , Jan
S z w arc (Zmigr6d).
Kroniko.
Bibliografio.

1111l11
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D epcst komenco de januaro 1911, ctum
la k vara jaro de sia aperado

1

monala
~azelo
parpropa~ando
de[~peranlo.
_ _ __ _

Q...._ _ ________

6Brmano
EspBranto
-6azeto
estos eld onata en form o de êiusemajn a revuo
kun ri êa ra porta kaj li terura enhavo kaj dive rsaj int eresegaj aldon oj .

SolarEgulE
apEranta
EspErantista
sEmajna
gazEto
l a plej malalt a abonprezo, en Germ anujo rekte
mendebla êe la post ofi cejoj (N-ro 560 de la
li sto) por M. 1,25 j ar kvarone, eksterlanden
por Sm. 3,50.

.

Specimeno kontrau respondkupono.
A bo11
antoj 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.

.

-

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.

IJlr

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

l l 111111111111111
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VOCO
DEKURACIST
J
Monata revuo por internacia korespondadode Kuracistoj
f\dreso de la redakcio kaj administracio:

D-ro Stefan Mikofajski
Lwow, Strato Sniadecki
ch Nro 6
Aüstrio-Galicio.

-

- --

-

En unueco estas forto.
_'-,----,--:------:===
==

Eliradas la 1-an de êiu monato.
Abonprezo jare: 2 spesmiloj - 4·80
kronoj austriaj = 4 markoj = 5 frankoj - 4 silingoj
2 rubloj
1 dolaro.

REDAKTORO:D-RO STEFAN MIKOLAJSKI.
Kunlaborantoj: An glu j o. D-ro J. C. G. Reecl (Chatham), d-ro R. Warden Btiggs (Birmingham ),
d-ro G. Johnston (London). Au s tri o. D-ro Edmund S6s (Wien). Be 1g u j o. D-ro W;.. Broeckaert
(Antverpen). BQ h e mu j o. D-ro A. Bischitzky !Prag ), d-ro Jozef Sedlaèek (Jenikov), d-ro Sipek (Prag ).
B r a z i 1 i o. D-ro Reinaldo Fred. Geyer (Bagoar y). B 11 1g a r II j o. Petro Penkov (Jambol). Fr a n c u j o
D-ro Artigues (Versailles), s-ino A. Blondin (Nice), d-ro Briquet (Armentieres), d-ro Crozat (Givors \
d-ro Cuisnier (Rennes), prof. d-ro H. Dor (Lyon), d-ro Le Duigou (Cherbourg ), d-ro L. Hopenhendler
(Nice), d-ro L. Jenny (Chalons-sur-Marne) . Germ an u j o. D-ro Behm (Witten), d-ro K. Briegleb
(Worms), d-ro Kaiser (Dresden ), d-ro Kleider (Nordhau ,en), d-ro Kunsch t'rt (Wi esbaden), d-ro Lelt\ver
(Bonn), d-ro Papsch (Innsbruck), d-ro Rothschuh (Aachen), d-ro Spancken (Meschede), d-ro Stubenvoll
(Reichenhall), d-ro K. Weiss (Gmünd ). His pan u j o. D-ro Rogelio Perez Domingo (Huermeces ), d-ro
Linarés (Cordoba), d-ro Jorge S. de Hita (La Arboleda), d-ro Rafael de San Millan (Madrid), d-ro Federico
Montaldo (Madrid ), d-ro Navarro Mingote (Biota). Holan do. D-ro Smulders (Schijndel). Hu n g a ri o.
D-ro Austerlitz (Kolozsvar), d-ro Kovâts J6zs ef (Budapest ), d-ro Schatz (Budapest). J a p an u j o. D-ro
S. Yamasaki (Kioto). Kan ad o. 0-ro A. j. Hunter (Teulon ). Kr o a t uJ o. S-ino Danica de Bedekovié
\Zagr eb). Mor av i o. D-ro A. Jouza (Straz ek) Pol uj o . D-ro K. Bein (Varsovio), prof. d-ro Bujwict
(Krak6w i, d-ro 1. Fels (Lw6w l, d-ro Gelibte r (Zamosé), d-ro A. Goldenber g (Lôdz l, d-ro Kleski Jabton6w ),
d-ro 1. Kre11icki(Varsovio), d-ro J. Kreni cki (Varsovio l, d-ro Polikier (Varsovio), d -ro Salpeter (Podhajce),
d-ro B. Skatkows_ki (Lw6w), A. Szewczuk (Belz), prof. ct-ro Wrzosek (Krak6w ), d-ro Le 11 Zamenhof
(Varsov io), d-ro Zenczykawsl<l tprock). R-rrm ITTJUjo-.B -=ro- Harnfa·mbi (T--u-HmMagurele), d-ro G Robin
(Bukare st). Rus 1and o. D-ro Abrarnson (Nogajsk ), d-ro P. Uracianov (Leb edin), d-ro Kirilov (Nikolsk,
Siberio ), d-ro V. Koposov (Simbirsk), O. Krajz (,P dessa), d-ro B. Perott (Halila), d- ro Po rtnj agi n ,Simbirsk ),
d-ro Rebrov (Vladivostok), d::_roI. Sameckij (Oizak ), d-ro Sobolev rPoltava). Svisujo.
D-ro Fr. Uhlmann (Huttvil). U 11u i g i taj St a t o j de Amer i k o. D-ro J. B. j. Brossard (Laprair ie), d-ro S. L. Roseboom (Rochester), d-r o Wallace (Louisville ), ct-ro E. M. Webster (Chicago ). Au s t r a J i o. 0-ro \'. Lamb
(Elliston ), Fras Evelyn Place (Adelaida ).

Organizajo
de la bohemajkuracistoj.
Pritraktante la organizajon de la bohe- defendus êiujn interesojn de la bohemaj kumaj kuracistoj, mi permesas al mi~rimarkigi , racistoj (prezidanto en la tiama kornitata
ke mi priskribas nur la organ izajon de la 1 kunveno estis d-ro Neêas). Post akcepto de
kuracistoj de la ,,bohema naci eco", êar en tiu êi propono la elektita kornitato ellabola regolando Bohemujo praktikas ankau la ris en konsento kun ke[kaj societoj eksterkuracistoj de la ,,germana nacieco", havan- urbaj (vilagaj) regularon kaj post gia aprobo
taj siari propran organizon, pri kiu mi tie 1 sangis la jam ekzistantaj societoj sian reguêi ne skribas, esperante, ke pri gi iu kolego laron, por povt anigi al la nova centra sogermana referos .
cieto, nornita ,,Ustfed ni Jednota
cesLa komencon de la orga nizigado de la k y ch I é ka ru", kiel ,,z u p y" (t. e. distrikkuracistoj bohemaj faris ,,Spolek ceskych taj societoj kuracistaj). Krom tio fondigis
lékafu" (Societo de la boh. kuracistoj) la novaL societoj en la tuta Iapdo I?ollemujo
23-an de jan uaro 1888 per propono : fopdi kiel ,,ju poj " (zupy ) de la U. J. ~- L. La
centran
societon
de bohemajkurakonstituan ta genera la kunveno de U. J. C. L.
c i s t o j1 unuigontan êiujn kuracistojn bohe- - okazis la 24-an de nove111bro1888. Nombro
majn,. êu izolitajn, êu kunigitajn en pli m~al- de la ,,iupoj" pligrandigis tiel: ke en la jaro
grandaj rso_çietoj, en unu solan asocion, kiu , 1893 e~tis i<!rn 16 da ili,
V
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En tiu sama jaro oni sangis la regu- pu rn a se k ce 11e m oc e n s ka " (la sublaron , por plivastigi la agadon de la unio t~nant~ sekcio por malsanaj kuracistoj) en
eê por la kuracistoj en Moravio kaj Silezio; U. J. C. L., kio okazis lau propono de la
de tiu êi momento la unio havas nomon: Jupo hanaka en Moravia. Sed cetere la re,,û. J. C. L. v k r a I o vs t v î C:e s k é 111, zultato de la gisnuna )aborq en ta distri!,taj
markgrabstvî
mora vs k é m a vévod s- societoj ankaü en la U. J. C. L. ne kontent v f si ezs k é 111" (,,Centra asocio de la boh. . tigis la kuracistojn bohemajn.
kuracistoj en regolando bohema, markgrafTiuj êi rilatoj da(1ris gis la jaro 1905,
lando moravia kaj duklando silezia"). La kiam subite estis vekita la kuracistaro bonombro de la membroj estis tiam 666, el hcma el gia leta1go. En junio de tiu êi jaro
kiuj 220 logis en Pràha, 446 ekster urbe. vokis d-ro Hause r dum la kong1:eso de la
Celo de tiu êi reorganizita asocio estis de- germanaj dekgito j-kura cistoj en Ustf al kofendi la interes ojn êiukuracistajn kaj labori 1 legoj gerrnanaj. k e i 1i o r g an i z i g u; esplej energie por atingi êiujn postulojn de la tis farita la prop ono kunigi en êi t u deboh,emaj ~kuracis toj. Tiun êi celon penadis mando kun la kuracistoj bohernaj Jaj oni
la U. J. C. L. plenforte atingi, sed la gran - invitis la boheman sekcion de la Cambro
dega laboro, la deputaci oj, la petskri boj k. kuracist a por la regolando Bohemujo ant. p. restis preskau tute sensukce saj kaj tauen pas i kune kun la germanaj kolegoj
nur ioma parto de la postuloj efektivigis. en êi tiu komuna afero. La kolegoj germanKauzo de tiu êi malsukceso estis krom eks- lingvaj en Bohemujo •tuj komencis labori
teraj cirkonstancoj politikaj, sociaj, ekono- kaj fondis sian organizaj on.
miaj k. t. p. plejgrandaparte la apat io, manLa bohema sekcio de la Cambro kurako de sinorientado, nekolegialeco de ia bo- cista transd0nis la pr9pononv de la kolegoj
hemaj kuracistoj mem. Tiuj êi malgojigaj germanlingva j al nia U. J.• C. L., kiu derilatoj êagrenis la kuracistaron ; la kuracistoj mandis la opinion de la ,,jupoj" kaj kiam
de diversaj specialaj fakoj fondadis poste plimulto da ili estis por tiu êi propono, dela specialajn sekciojn kaj grupojn kuracis- cidis meti la aferon en la programon de la
tajn, por pli facile atingi la celon, sed êio generala kunveno en Nem. Brod .• Precizan
êi estis sen prospero. Sekve de tio oni de- projekton de la )irma organizajo faris la
cidis en la jaro 1899 denove
reorga,,fopa plzensb " (jupo de Plzen) - referis
n i z i I a as oc ion Jau la propono de d-ro d--ro Tengler -- nome êirkaupreni êiujn kuBatek, farita en la generala kunveno en racis tojn en Bohemujo, Moravi o kaj Silezio,
Hradec Kra.lové, p or k e I a se k ci o j p o- bohemlingv~jn kaj germanlingvajn, por ke
v u est i fondataj
e,n la ykad r o de la organizajo estu plena kaj pri tiu êi pro1a centra
as oc i o (U. J. • C. L.) sub la pono estis diskutite en la kunvE>nogene komuna prezidantaro , êe kio la jupa organizo rala en N. Brod en augusto 1906, kie anrestos nesangita. La prop ono estis akcep- kau d-ro Svoboda el Si!ezio pritraktis la Jus
tita, oni ellaboris projekton de la nova re- tiam finigantan organizaj on de la kuracistoj
guralo generala kaj por la specialaj sekcioj, en Silezio kaj instigis plej energie komenci
estis kunvokitaj komisioj de la diversaj fa- labori en tiu êi direkt o ankau en Bohemujo;
kaj sekcioj, sed la interesigo de la kurac;- samtempe li proponis elekti apartan komistoj estis malgranda, la efekto de la tuta taton, por e!labori_ projekto n de la regularo
laboro denove trompis kaL al efektivigo de por la organ izajo, kiu propono estis akla propono ne alvenis. La jupoj (distriktaj ceptita kaj kiam d-ro Semeràd propqnis a~societoj) certe disvolvis pli grandan aga- koraii sang i la regularon
de U. J. C.
don kaj energion, fondigis diversaj fakaj L., po r ke e n gia kadr o estu _eble
sekcioj, laborantatpor siaj postuloj, sed la e f e k t i v i g i e st o n ta n o r g a ni z a j o n,
dezirinda organizajo de la kuracistoj êiam kio ankaü estis akceptita, estis tuj farita komankis, êiam restadis neplena. Tiel en la ja- menco de la agado .
ro 1902 la nombro de êiuj bohemaj kuraPoste oni elektis la kvinmembran orcistoj en Bohemujo, Moravia k;i.j Si!ezio ganizan komitaton, kiu faris êiujn preparajn
estis 2.671, el kiuj aligintaj al U. J. C. L. laborojn organizajn . Dume anka(t en Moranur 1.036, do iom pli ol 39°,0 • Tial ree kaj vio oni proponis, ke organ izigu la kuracisree aperadis voêoj, alvokantaj al pli mal- taro , sed gis nun_ ne estis dicidite, êu la
vasta unuigo de la ~bohemaj kuracist oj, al prip ensata organizajo deyas e~ti memstara,
efektiva or g an i z a j o, en kiu estus unu- aü en la kadro de la U. J. C. L. Tiu êi
igitaj êi uj kuracistoj bohemaj, en Bohemu- demanda estis nun solvita per la decido de
jo, Moravia kaj Silezio praktikantaj . • Mal- la kçlegoj vmoraviaj organizigi e.1 la kadro
grandan pason al tiu firma organizaj o e_- de U. J. C. L. kaj estis elektita ankau en
tis la fondo en la j. 1903 de la ,,P o d- Moravio 5 membra komitato organiza.
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Post energiaj klopodoj povis, jam esti 1 J. C. L. konsistas el prezidanto, 2 vicpreziprezentita la nova regularo por, U. L en dantoj, 10 ko111itatanojkaj ê i u j prezidanla vintra generala kunveno de U. J. C. L. , toj de la fakaj sekcioj ,kaj gi vestas la laPli poste oni ellaboris ankaü la agadAan bora organ o de U. J. C. L.; 3 anoj
instrukcion kaj novajn regularojn por ju- de la pli malvasta komitato,el inter la kuracistoj
poj, Aper kio la komenco de la firma orga- mora viaj elektitaj, taras kun la prezidantoj
nizajo estis farita. Mi ne priskribos la tutajn de l? fakaj sekcioj moraviaj la pli 111
a 1regularojn, nur per mallongaj vortoj mi v as tan ko111itaton por Moravio kaj
skizos la Aêefajn principojn, !au kiuj estas 1 Si I e z i o, kies P!·ezidavto estas unu el la
la organizajo konstruita, kiel estis varbitaj vicprezidantoj de U. J. C. L.
la kuracistoj por gi kaj kiel gi gis nun pliL a p I i va s ta k o 111
i ta t o konsistas
grandig is.
,
el la anoj de la pli Amalvasta ko111itat
o kaj
Lau la Aaprobitaj regularoj por U. j. el la delegitoj de la j upoj. La pli vasta koC. L., por ,,jupoj" kaj fak?i se!<cioj kaj lau mitato por Moravio kaj ~ilezio vkonsistas
la agada instrukcio de la U. J. C. L., en kiu el la II. vicprezidanto de U. J. C. L. kiel
estas <1mpleksitala tuta interna vivo de la prezidanto, el 3 anoj kaj iliaj anstataü{lntoj,
a~ocio kaL la interrilatoj de la membroj kun elektitaj en generala kunveno de U. J. C. L.,
,,U. J.", jupoj kaj fakaj sekcioj kaj per el prezidantoj de fakaj sekcioL moraviaj kaj
kiuj ~stas elkonsti:._uitaintima kunligo in- sileziaj kaj el delegitoj de la jupoj 111orater ,,U. J." kaj la Cambrn kuracista por ku- viaj. Tin êi pli vasta komitato e§tas k on ne labori por interesoj kuracistaj, estas la s i I a n ta or g an o de la U. J. C. L. Pro
êefaj, prinçipoj jenaj.
A tio g-; agas pri aferoj principaj, kiujn _al gi
U. j. C. L. estas kapo de la organizajo transdonas la pli malvasta ko111itato.Gi ankaj giaj agadaj organoj estas la pli m a 1- 1 kau preparas kaj pritraktas la proponojn
v as ta ka j 1a p I i va Asta k o mit a t o. Gi por generala kunveno, se tion êi ne faris
1~eprezentasla organizajon antaü la publiko, jam la pli 111~lvastako111itato
.
Cambro, oficoj kaj korporacioj publikaj, gi
Inter "jupoj" Akaj ,,fakaj sekcioj" estas
gvidas kaj difinas la direkton, kiel estas la tia rilato, ke la jupoj elsendas po unu deinter" soj kuracistaj defendotaj; gi akceptas, legito en êiun fakan sekcion.
pri!raktas, jugas , aprobas la proponojn de
Jen )a êefaj trajtoj, laü kiuj estas la
la jupoj kaj de la fakaj sekcioi, eê deméln- organizajo fondita.
A
,
dojn kaj revokojn de la membroj, de la jupo
La celo de tiu êi organizajo estas klatransdonitajn; cetereAgi komunikigas kun la ra. Estas solvataj en gi êiuj deziroj speciale
membroj Anur per jupoj aü fakaj sekcioj. bohe111
Jj, por ne disspliti la fortojn, konLa ,,j u p o" ampleksas êiujn kuracis- struadi sur la donita fundamento plue kaj
tojn de êiuj kategorioj, en difinita distrikto due gi enhavas êiujn postulojn êiukLÏracpraktikantajn. Tia distrikto konsistas mini- ; istajn, postulojn de kuracistoj en êiuj lanmu111eel unu politika distrikto, sed gi po- doj, t. e. defendo de la interesoj ekonomiaj,
vas ankau Aenhavi pli ol unu distrikton politi- socialaj kaj profesiaj, profundigo kaj alplekan. La ,,jupoj" pritraktas êiujn aferojn, nigado de la postuloj kuracistaj kaj de la
koncernantajn èiujn kuracistojn de la distrikto bezonoj publike higienaj, edukanta laboro
kaj antau111etas siajn bontrovojn kaj pro- interne de la kuracistaro, eê higiena-kultura
jektojn por, aprobo al la pli 111alvastako- laboro ekstere de la profesio. A
mitato de U. J. è. L.
Por ke tiu êi organizajo havu la
La fa ka j s e k c i o j konsistas el la grandegan signifon, por kiu gi estis fondikuracistoj de êiu aparta kuracista fako. Anoj ta, estas kompreneble necese, ke êiuj kude la )akaj sekcioj povas esti nur la anoj racistoj estu anoj de gi. ,
de la jupoj, sed unu kuracisto povas esti
Tion pen~dis atingi U. J. C. L. per
ano de kelke da malsamaj fakaj sekcioj, se alvoko al êiuj jupoj, ke ili zorgu pri tio, ke
li praktikas samte111pe en kelke da fakoj êiuLkuracistoj en iliaj distriktoj fa~igu a13ojde
specialaj. Ekzemple la kuracisto de la kaso la jupoj kaj tiamaI!_iereanoj de U. ]. C. L.,
por malsanaj laboristoj, estanta sa111tempe do de la organizajo. APro tio alsend is la
dentkuracist o au malsanuleja kuracisto k. s. centra asocio al êiuj jupoj la ,,r e v e rpovas esti kaj estas efektive ano de êiuj êi 1 s o j n", kiujn estis êiu kuracisto devigata
fakaj sekcioj. La fakaj sekcioj agas pri afe- subskr ibi kaj redoni al la jupoj, per kio li faroj, koncernantaj la respektivan fakon ku- rigis ano de la organizajo. Tiamanlere prôracistan, por kiu ili estas konstruitaj. Siajn gresadis la varbado de la anoj tre rapide,
decidojn ili ree trans,donasv al la pli mal- tiel ke jam la 9-an de jan uaro t908 povis
vasta komitato de la U. j. C. L.
.
okazi la generala kunveno de U.J. C. L. !au la
L a pli malvasta
ko111itato de U. nova regularo sub la signo de fir111aorganizo
V
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15 kron., por la jupoj 4 k. (regulo); por la
fakaj sekci oj oni pa gas neniun kotizajop,
êar êiu fak a kuracis to pro sia sp ccialajo
apartenas en la koncernan fakan sekcion
kaj devas esti ano de iu jupo.
La varb ad o kaj aligado de la kuracistoj
tiel antaü enpasis , ke jam en kelke da semajnoj post la alvo ko kelkaj jupoj havis gis
95°/ 0 de la reve rsoj subskribitaj.
Kvankam gis nun êiuj kuracistoj bohemaj ne estas orga nizitaj, tamen la plena
organiz o proksim igas al sia efektivigo kaj
malgr au kelkaj neorganizitaj kolegoj atingis
dum sia trijar a ekzistado multe da postuloj
kuraci sta j, pre cipe kio koncernas la kuracistojn êe la rnalsa nulkasoj laboristaj.
Kiel kresk is la nombro de organizitaj
kurac istoj bohemaj, estas videble el 1a suba
tabe lo :

La rev ers o, kiun deva s êiu kuraci sto j
subskr ibi, por povi anigi al la organizo,
enhavas la devojn, kiujn la kuracisto est as
plenumonta, t. e. defendi la interesojn kuracistajn, ne malhelpi al la kunmembroj de
la organizo, kontraustari al êiuj malhelpul oj
de la interesoj kuracista j, precip e dir ekti sin J
Jau la minimu ma tarifo kaj !au la deonto logio profesia , akc epti neniajn funkciojn au
posten ojn kuracistajn, vakantajn kontraurajte
k. s. kaj en la kazo de la transp aso de tiuj
êi devoj pagi la monpun on gis la sumo de
2.000 kron.
êiu kuracisto, kiu ne estas ano de la
organizajo, estas konsider ata kiel malutilanto
al la profesio kuracis ta kaj li ne guas la
protekton de la organizaj o. Kontra u li faritaj kulpoj de'!ntologiaj estas sen pl!naj.
La kotizajo por la organi zajo estas
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En Si I e z i o estas êiuj kuracis toj organizitaj, do 100° 0 • En la t ut a Û. J. C. L. estis 30/XII.
1909 el 2038 kuracist oj organizit aj 1853
9,;•7"" kaj la 30/Xll. 1910 el la 20-i7 kuracist oj estas
organizitaj 1915
93·5°/ 0 •

La organizajo kalkulis en la komenco
19" jupojn en Bohemujo, 6 jup ojn en Moravi o kaj 1 en Silezio. En la fino de la jaro
1908 disigis unu jupo kaj anstataü gï, fazigis 3 novak tiel ke nun konsistas U. J.
-C. L el 21 jupoj en Bohemujo , 6 en Moravio kaj 1 en Silezio.
Kiel videbl e el la pritraktita, disvolvigis nia bohema· organizajo de la kuracistoj
A

A

..

1

en êiuj tri landoj bohemaj diversmaniere:
plej unue en Silezio, rapide, sur fundo landa, sen diferenco de la nacieco, poste en
Moravio kaj laste en Bohemujo malrapide
transfoJm adis la ,kuractstoj la maljunan organizajon de la U. J. C. L. !au nova regularo; do ,,ma 1r a pide me, k i o k us a s
en la k a r a ktero
de la bohema
homo generale
ka j de l a bohema
ku-
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kulpo 1'aj aspektas kiel indulgo, dum nek 1 trapason, seniginte gin je êia ombro de
la unua, 1 ek la dua havas sen_on, kiam iu krimo. Sed post la efe½tivigo de la supredirita (v. sub 5.) dezirajo. kontrau kiu kaj
perso no plenumas sian devon.
6) Eê respondinte firme je la supraj kio la legdonanto estus defendanta la kudemandoj, mi ne I eas, ke povas okazi ka- raciston?
Do je la 6 demando de la enketo mi
zoj, en kiuj decidi estas al la kuracisto malfacile. Sed kun tiaspecaj kazoj la kuracisto res pondas negative.
7) Ke generale en duelo partoprenu po
en la praktika vivo renkontigas sufiêe ofte,
ckzemple antau grava operacio, al kiu la 1 du kuracistoj, estas tre. eê treeg ~ dezirinde,
indiko 1;e estas por li tute nediskuteb la kaj sed neniel postulinde : forigi la bonon pro
li por trankv iligi sian konsciencon êiam, sen manko de la plibono, senigi la duelantajn je
ia ajn reguligo, konsiligas kun alia kolego. la helpo de unu · kuracisro pro foresto de la
Tial ankat1 en la priparolata afero oni de- dua, tio estus simple kTimo.
En la antaüiranra punkto mi jam diris,
vas lasi al la ,kuracisto la liberecon de 1
agado. Ôeneralc la solaj postulantoj kaj re- ke solaj postulant oj por la kuracis to estu
guligantoj por la kuracisto <levas esti nur scienco kaj konscienco. Nune mi aldonos,
scienco kaj konscienco kaj la starigitaj de ke êia geno de kuracisto en lia profesia
ili indikoj aj kontraü.indikoj, kies ofendo agado minacas per dangero al la suferantaestas punata !au punlegaro. Tiu êi aserto ro kaj al la s Jcio. Starigu specialan rcsesceptojn ne havas kaj se ili ekzistas, ili pondeblecon de la kuracisto pro grava operacio. pro apliko de nesufiêe elprovita meestas nur sajnaj.
Tie êi mi devas unue ateutigi, ke ko.1- dikamento kaj tuj pligrandigos la nombro
fliktoj de la kuracis'a etiko kun la §tata Je- de mortintaj malsanuloj, el kiuj multaj estus
garo ne ek;istas kaj ekzisti ne povas . Ciu sa\·iraj. se la kuracisto estus libera en sia
!ego estas - almenau esti devas - rur agado. Antaunelonge - estas vere - en
fikso de regulo. kiun la etiko de la donita Odesa (Rusujo) la urbestro malpernwsis al
socio akceptis jam antaü. la apero de la la kuracistaro la aplikadon de salvarsano.
!ego. Okazas nur iafoje konflikto inter d'.I Se I mi alparolas nun al kulturular0, por
devoj, kiuj reciproke sin kontraudiras kaj kiu la agadmaniero de la Odesa'a urbestro
esceptas, sed kiuj ambaü. estas diktataj de ne estas deviga, nek imitinda.
la etiko. Tiam la kuracisto pesas la gradon
8) Estas dezirinde, sed ne necese stade la graveco de êiu el la devoj aparte rig i etikajn normojn sole pri la kondut ado
kaj agas ko.;f-:rme al la superpezanta devo. de kuracistoj en dueloj.
Sed samtempe li estas devigata malobei je
la dua devo kaj tia malobeo estas jam per
7.
si mem krimeto, kiu ankorau iafoje povas
(Originalo esperanta).
trovi s:n en konflikto kun la punlegaro.
D-ro Bronislaw Natrc::-Sk alkowski,
Por garantii al la kuracisto la agadliLwow.
berecon kaj defendi lin kontraü. eventualaj
Kiel kuracisto, mi komparas la gisnukulpigoj, riproêoj kaj suspe ktoj je malbonuzo, la legdonanto liveris en tiaj kazoj di- nan ekzistadon de dueloj kun la ekzistado
versajn nmedojn. Ekzemple por savi san on de ia diverriculum
Me ckeli au prokaj vivon de la graveda virino, la kuracisto ces su s ver m i fo r m i s. La ideo interna de
interrompis la gravedecon. Plenuminte la la duelo kontraustaras al la sentenco de
devon rilate al la virino, li tamen malobeis I latinaj juristoj : nemo jutlex in causa sua.
je la devo rilate al la feto, pri kies estado Tial ni vidas, ke la dueloj malaperis en tiuj
zorgi ankau apartenas al li. Tiu êi malo- landoj, en kiuj la juga povo estas tiel forta,
beo estas krimeto, kiu
speciale en tiu ke êiu havas la esperon kaj certecon, ke
êi ekzemplo - apudas je mortigo kaj po- lia afero estos tute precize jugata kaj ne
vas sekvigi suspektojn je malbonuzo. Por mankos la forto, por ankau efektivigi la verhelpi al la kuracisto, la legdonanto ordonas dikton. Unu el la kaü.zoj de la politika falo
al li arangi konsiligon antaü. la interrompo de la malnova Polujo estis inter aliaj ande la gravecteco, kion plenuminte, la kura- kaü., ke la juga povo estis malforta, ke plej
cisto !iberigas sin de êia eventuala malple- justaj verdiktoj ne estis plenum ataj, êar
zuro. Alia ekzemplo. Plenumante la devon mankis la stata forto. Tial serêante justeco n,
zorgi pri publika sano kaj anoncante al la oni ofte igis judex in causa sua. Kiel las ta
estraro la aperon de iu infekta malsano, la superrestajo de antikvaj moroj kaj kutimoj
kuracisto trapasas alian devon koncerne la devas esti konsiderata la duelo. Tamen kiel
profesian sekreton. Ordoninte al la kuracisto en diversaj direktoj plibonigis la socia vivo,
tiun êi anoncon, la legdonanto sankciis lian , oni povas diri. ke en kuro de tempoj an1
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kau !a du eloj malaperos , êar i1i est as absurd ajo . lu adultul o, kiu de truis la edz an
feliêon, estante bon a skermi sto, kont entigas
la morojn, mortiga nte la pa tro n de la mm
tute jam orfigontaj infanoj.
Se oni a nkorau prip ensos, ke la komenco de nau dekonoj da J ueloj havas al- 1
koholikan bazon, oni trovos , ke tiaj aferoj
povas pli bone trovi s ian lasfa n finon en
la juga oficejo. Sed a nkau la juga leg aro
bezon as~ nepr e grava jn plib onigojn. Estas ja
absurdajo, ke iu morala bandito, de trnin te 1
la doman pacon , detruint e la bonan nomon
de iu, post multek osta pro ceso, kiel pun on,
riceva s du au tri semajnojn da aresto, tre 1
ofte ankorau ansta ta uigitaj per malgra nda
monsumo. J en estas la kauzo, kial êe ni en
Aus trio la pu blicist a a u jurna lista band :tismo
tiel ekfloregis. Mi estas certa, ke se on i
sc ius, ke la ofendo al la honoro , kies ma ljusteco es tas evidenta, estos punata per punlab oroj, au per m):lltejara malliberigo , au per
konfis ko de havajo , la du eloj nenia m ok azus .
Pri la dueloj inter maljunaj homoj oni
pre skau ne a udas . Estas êiam tute ju naj
knab oj, eê infanoj, kiuj en tia ma niero volas siajn honorajn aferojn reg uligi. Sed ili
tute ne est as heroo j. La vund o, kiu estas
tuj de la kuraci sto ba ndag ita, nature kun
êiuj asepsa j priz orgoj, tia vund o ne enhava s
en s i sufiêan da ngeron, por ke la du elo, ne
est u a lloga al multaj ma lsaguloj , deziran taj
poste fanfaroni, kiel heroo j . Ti al sajn as al
mi, ke la kuracist oj, kiuj sin se ntas ne nur
kiel metiistoj por êiama kuraca do, se d ankau portas la sta nd ardon de prog reso (mi
rimarkigas nur , kiom da kur acistoj kalkulas
la es perantista ro\ ne devas ankat'1 êees ti
dum la dueloj. Mi opin ias, ke pro manko
de kur acista tuja helpo ankaü multaj aferoj, kiuj nur en du elo est us trovigintaj la
solvo n, finigo s alimaniere kaj certe kun pli
gra nd a kaj plena kontentigo de la justec o
kaj moraleco en la so cia vivo.
8.
(Origina lo espera nta).

D-r o S . Mik olajski,
Lw6w.

Mi resu mos tie êi la opinion, kiun mi
eldiris en la kunsid o de la estraro de la
êa mbro kuracista, !dam tiu êi temo es tis
pritraktata .
La due loj kaj partopre nado en ili de
kura cistoj okazas ofte, pr ecipe en gra ndaj
urb oj kaj speciale êe ni en Lw6w kaj tial
la diskuto publi ka pri tiu êi demando estas aktuala.
Konsi derante la de mandon, êu la ku-
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racisto, anta üsciigita pri la okazonta duel o,
devas pr i tio êi denun ci al la est raro , ni
es ploru gin a nta ü êio el la starpunkto ge nera la, kiel civitanoj kaj dema ndu , êu enkomu ne la konscienca, honesta kaj estiminda civ ita no, kia ajn es tus lia profesio, havas la devon ant a umalhelpi • la duelon, se
li gustat empe eksciis pri gia intenco.
Du e ni demandu, êu la civitan > hav as la
devo n, por maleb ligi la du elon, denunci la
neplenaga n du elonton al la estraro aü eventu ale a l liaj gepatroj . La etiko kuracista estas ja nur alpl enigo de la komuna etiko kaj
gia apliko al la cirkonsta ncoj de la prof esio
kuracist a, tial gi nep re devas akordigi kun
la ge ne ralaj etikaj princip oj kaj normoj.
Do se la demand on, ge nerale stari gita n, devus respondi anoj de diversaj profesioj, eble la opini oj estus div ersaj, sed
plej versimil e la plimult o da vo êoj sin deklarus kontrau la denuncado kaj kontraü s in
intenn etado en pur e perso najn hon oraferoj n. Estas enkomune akceptite, ke en la
personajn malkons entoj n pro honoraj aferoj
povas sin inter met i nu r la pe rsonoj, rajtigitaj al tio êi de la interesa taj parti oj aü sentantaj sin al tio êi kompetentaj pro sia
pro ksima parence co au amikeco. Du e estas
principo etika, de êiuj konfesa ta, ke oni devas ga rdi silenton pri la aferoj, kiujn n i
eksciis sub la sigelo de sekreto, tute konfidenci e. Tiu êi mora la devo estas ofte en
kolizio kun alia devo, nome kun la civitana
devo a nta umalhelpi la krimajn farojn, sed
laü la regantaj mora j kompre noj la devo
pri la s ilentad o ord inare estas pli ordonanta
kaj eê la kodo p una, ne tute en tiu êi punkto
akord igant a kun la komprenoj de la plimulto da hon estaj civita noj, ordon as la denunc a d911 al la est raro nur pri kelkaj krimoj. Generale tame n la denunco es tas riga rdata kiel ma lhonoriga ago .
Estas ankaü dub inde, êu pe r denuncado al la polico oni ma lebligus la duel ojn
en plimu lto da kazoj. Ordi nare oni nur ilin
prokrast us . La perfid o de la se kret o ne trafus do la celon en multaj kazoj.
Kaj fine anka u tio êi meritas atent on, ke
kvankam la puna !ego nomas la du elon kri1110, ta men multaj ne konsi deras gin krimo.
Kond amnas gin !ego kaj eklezio, tamen la
rondoj militist aj gin apr obas , kiel pre skaü
sola n rimedo n, po r forlavi ofend on, al la
honoro kaj ankaü en civilulaj ro nd oj, almenau en cert aj kazoj , gi estas rigardata
kiel la so la eliro el la p erso naj kolizioj. Eê
la perso noj, kiuj prin cipe es tas kontraüaj al
la dueloj kaj kiuj la decidadon per an11iloj
rigardas kiel malgustan , kiel pekon, aü kri1 mon, se ntas s in ofte devigitaj starigi s ur la
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kampo de la duelo. Eê la puna legu pere
alkonsentas al la duelo certajn privilegiojn,
ne forprenante al la kondamnito pro tiu êi
krimo la civitanajn rajtojn post elsufero de
la puno kaj la j11gistaroj kutime destinas
tre rnalaltan punon pro la mortigo en duelo, prenante en konsideron la moralan altrud on, sub kies influo la akuzito restadis
kaj la honorajn motivojn de la faro.
Sekve, se la denuncado pri la intencita
duelo pro diversaj motivoj ne estas enko- l
mune rigardata kiel devo morala de la civitano, male de rnultaj estus kvalifikata kiel
ago nehonora kaj nehonesta pro perfido de
la sekreto konfidencia, oni ne povas speciale de la kuracistoj postuli, ke ili spite
la regantaj komprenoj denuncadu pri Id
dueloj.
Estas vere, ke la medicina arto havas
la taskon per la rimedoj, kiujn medicino
indikas, antauforigadi la dangeron. kiu minacas al la sano au vivo cte la homoj, sed
tiu êi devo kuracista komencas nur en la
momento, kiam la kuracisto estas alvokata
al la plenumo de tiu êi tasko êe jam ekzistanta f;ikte dangero. Profilakso kontrau krimaj agoj, povantaj minaci al la sano kaj
vivo, ne apartenas al la kuracisto, sed al
ia polico.
Kontraue unu el la plej gravaj devoj
kuracistaj estas la sekreto profesia, kiu rekte
malpermesas denunci pri la aferoj, kiujn
konfidcncic la kliento al la kuracisto sciigis.
La kuracisto devas oftc silenti ne sole pri
la intenco de krimo, kiun li ekrimarkis, sed
ankau pri la fakto mem de la krimo. Alie
la kuracista profesio perdus konfidon de la
logantaro kaj pro t:o êi sekvus grand egaj
malutiluj al la socio.
Difcrencas la opinioj, êu la devo pr i
la kuracista sekreto estas ab:,oluta kaj senkondiêa, au êu gi allasas certajn esceptojn.
Koncerne la denuncadon de la dueloj al la
estraro mi opinias la liberigon de la sekreto
kiel neallasebla, eê en tia kazo, se la kuracisto havus la konvinkon, ke li tiamaniere
efike antaumalhelpos la duelon kaj savos la
kontrauulojn de vundado aü mortigado. Tamen mi konfesas, ke en certaj, specialaj
cirkonstancoj la kuracisto, alimaniere kondutanta kaj denuncanta al la eslraro pri la
duelo, povus meriti senkulpigon.
Iom alie prezentigas la duelo de neplenagaj personoj kaj la demando pri denuncado al la gepatroj au zorgantoj. La devo
pri la sekreto ofte ligas la kuraciston ankaü koncerne neplenagaj liaj klientoj. La
kuracisto tre ofle opinios, ke li devas kasi
antaù la gepatroj de la kliento, ke fa maturiganta filo infektigis per malsano venera.

Tamen ankau ofte la intereso de la malsanulo
mem kaj de lia plej proksima êirkauantar o
indikas al la kuracisto, ke li malkasu la veron antau la gepatroj au gezorgàntoj. Mi
ne konas la preskribojn de la priduela kodo kaj ne scias, êu gi estimas kiel kapablaj
al la dub atalo nur la personojn plenagajn,
guantajn plene la rajtojn civitanajn, aù êu
gi allasas, kiel honora, ekzemple la vundhakadon de iu sperta duelisto kun dekkelkjara infano. Al mi tia duelo sajnus monstra
trouzo de la forto kaj en fia kazo mi ne
hezitus sciigi la gepatrojn pri la dangero,
kiu minacas al ilia ido. Sed aliflanke estas
junuloj 19-jaragaj, kiuj en honoraj aferoj sin
mem konsideras plenagaj kaj de aliaj estas
kiel plenagaj rigardataj, kvankam ili ne atingis la laulegan plenagon. Mi pensas, ke la
kuracisto tie êi devas iom individualig i kaj
en certaj cirkonstancoj povas la duelon inter junaj samaguloj serioze trakti, dum en
aliaj ~azoj li konsideros tian duelon kiel
petolajon, kiun oni povas kaj devas malebligi.
Kio koncernas la senpunecon de kuracistoj, êeestintaj êe duelo, la opinio en la
kuracistaj rondoj estas sufiêe unanima. La
kuracistoj en Austrio postulas, ke la kuracisto estu libera de la respondan teco pro
êeesto êe dueloj. Kie antauvideble la vunditoj .falos, la kuracisto estas bezonata. Se
la ·kuracistoj rifuia dus êeesti êe la dueloj,
la dubata loj pli ofte finigadus per morto .
Ne malofte malrnulte grava vundo sekvigas
grandan dangeron, se en la unua momento
mankis la helpo kuracista. Do kiel longe ne
prosprros tute forigi la duelojn, kiel longe
granda parto de la socio konsideros ilin
kiel malum 11ccessarium, oni ne povas riproêi
al la kuracistoj, ke ili rapidas al la kampo
de la dubatalo, por porti la helpon al la
vundotaj kaj almenaü parte forigi la sekvojn
de la malbono
Do sen rigardo al la preskriboj de la
puna kodo en tiu êi afero la opinio de la
kuracistoj senkulpigas tie êi la kolegon, partoprenintan en la duelo. Tamen de tio êi
tute ne sel<vas, ke Jau la komprenoj, rega ntaj en la kuracistaro, la kuracisto havas moralan devon akcepti la inviton al la interveno kuracista êe la duelo. La kuracisto,
kiu principe estas kontrauulo de dueloj, povas rifuzi la inviton, ne ofendante siajn profesiajn devojn. Cetere estas morale permesate tion êi fari al êiu kuracisto, se li supozas, ke la interesataj trovos alian kuraciston, kiu alkonformigos al ilia deziro, aû
ke la duelo prc manko de kuracisto estos
prokrastita gis la tempo, kiam la helpo kuracista estos garantiita. La motivo de la ri-
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fuzo povas esti ankau la cirkonstanco, ke 1
la kuracisto ne fidas al sia Îlirurgia lerteco. 1
En granda urbo pl!!i bone ni lasu la duelajn aferojn al la hirurgiistoj kaj mi tute ne
miras nek trovas gin malgusta, ke en pli
grandaj urbo; kelkaj hirurgiistoj havas famon
kiel specialistoj pri dueloj. Sed sajnas al
mi tre riska, se eê iu specialisto duela unu
sola alprenas la devon porti la helpon al
la ambau kontrauuloj kaj mi konsilus kiel
eble rezervi al si la êeestadon de dua kuracisto, por ke êiu de la du kuracistoj zorgu
nur pri unu kliento kaj por ke ili ambau
en la kazo de bezono interkonsiligu. La
respondeco pro dueloj estas grand 1 ne nur ,
antau la jugistaro kaj opinio publika, sed
ankau antau la konscienco kuracista kaj êie,
kie la kuracisto havas neordinare gran,ian
respondecon, konsiligo kun dua kolt go estas indikata. Nature, en la kazoj, en kiuj
dua kuracisto ne povas esti venigita, unu
kura cisto devas sufiêi, sed mi tion êi opinias konsilinda nur en la kazo de nepr 1
bezono. Krom granda respond eco oni atentu,
ke en la kazoj de gravaj vundigoj êe ambau kontrauuloj, kio ja êe dueloj na rnalofte
okazas, unu kuracisto ne povas plenumi
siajn devojn kaj povus sargi sian konsciencon per la riproêo, ke li pere, pro neglekto,
kiu ja estis antaiievitebla, farigis kaüzo de
la morto de la duelinto. Kaj plie la kumulado de la interveno al ambau kontraùuloj
elmetas la kuraciston al la suspekto de la
pub liko, ke li avidis kiel eble plej grandan
gajnon, kio sendube ofendas la indecon (:e
la kuracisto.
Se la afero tid starus, ke la duelo en
la difinita tempo neprc okazos, eventua lc
cê sen êeesto de kuracisto kaj se antau la
tempo de la duelo ne e tus l'ble venigi
alian kuraciston, en tia kazo lai\ mia opinio
la kuracisto, kiun oni invitas, havas la devon moralan akcepti la inviton, kvankam li
ne posed us Î1irurgian lerte,011 kaj kvankam
li estus principe kontrauulo de la dueloj.
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libervola, sana pro Dia graco kaj forta,
apa rtenas al la plej proksima familio kaj
kune kun gi al sia naciq_kaj lando, fine al
la stato kaj homaro. Gi ne havas rajton
disponi je si mem kaj sia vivo, des malpli
gi nenie kaj neniam rajtas la vivon au sanon elmeti. al dangero, kvankam la ofendoj
au malj:1stajoj, reciproke al si faritaj, estus
eê plcj grandaj. ,,Ne mortigu !" eldiris Dio
unu fojon por êiam kaj ,,ne farn al alia,
kio al ci estas malagrabla". Li diris tion êi
al êiuj de la komenco gis la fino de jarcentoj, al êiuj sur nia tera globo kaj kie ajn
trovi~os la homoj.
Prave do kaj juste la registaroj kaj estraroj malpermesas la duelojn, la transp asantajn tiun êi malpermeson severe punas
kaj jure persekutas. Tiel same Jau la lego
ili alvokas al respondeco ankau la kunagantojn, kasitajn au malkasajn, êiam preskau
egale kulpajn. Sur la bazo supra mi respondas la demandojn de la enketo konscie
kaj konscience jene:
1) La kuracisto, antausciigita pri la intencita duelo kaj satanta sian homan indecon kaj sian scienca-socian pozicion, sian
profesion gravan, ne povas promesi sian
h~lpon de antaue sen ofendo al la etiko
kuracista kaj civitana kaj ne devas gin fari
sub la minaco de grava respondeco. La intencita duelo estas ja intencita dufoja krimo,
êar mortigo kaj memmortigo, samtempe kri1110 cl êiuj plej puninda, êar oni gin pripensas kaj decidas kun malvarma konsidet'o,
inter kvazauamikoj, êar gi plenumigas malkase en la loko kaj tempo, ordinare tute
sekretaj, antau sekretaj atestantoj kaj gi êiam
estas proksima de la morto post elekto de
tranêa au pafa armilo, ofte de la ambau
sinsekve.
La ambau batalantoj, la provoka nto kaj
la provokato, sin vole _kondamnas al morto,
disponas pri sia havajo, skribas la Iastajn
leterojn adiauajn kaj aliajn, unuvorte plenumas en siaj pensoj la memmortigon kaj sur
la difinita areno antau la okuloj de la sekundantoj pereas unu ai\ ambau per la kon9.
trauula
mano, intence, lauplane kaj laucele
(Originalo pola).
mortiga, kvankam eble antau nelonge amika.
D-rv Tomas :; 1\Jqczka,
La kuracisto, alprenanta antau la duelo la
Krnk ow.
devon de la helpado, i:vazau konsentus p1i
La homoj, kvankam kreitaj Jau simileco la plarn1ta krimo, li gin akcelus kaj atendus
al Dio kaj havantaj la devon de recipro- j la agrab lajn argentajn monerojn por la menkeco, tamen diferencas, ofte eê multe, inter dita interveno, kasante sin longe anta(1 la
si, malpacas kaj batalas kaj, gor rebonigi la mondo, longe trompante la familiojn per
malbonon, s ufiêe rapideme al dueloj sin _al- mensogoj, persekutata de la konsciencriproêoj kaj êio êi ja ne povas akordigi kun etiko
vokas.
La duelo teruras la tutan rnondon, êar au iu ajn pli alta homa sento. Post finigo
anstataü interkonsenti6 i la ko_ntraiiulojngi de la duelo êiu el ni, se li cstos alvokita,
minacas al ilia sano kaj vivo. Ciu individuo, rapidos kun la hclpo al la vundito, êar tio
1
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êi estas devo kaj profesia celo de la ku- · en la aferon malvirtan, eble eê ne plenumotan, kiel tre nekonvena kaj eê ofendanta
racisto.
2) La kuri cisto principe sub neniu kon- nian indecon kaj etikon, êar kion utilus disdiêo povas nek devas dungigi al la helpo publikigi la aferon dume kasatan kaj alian
en la duelo, êar li estas malamiko de la kolegon au plurajn kolegojn maltra nkviligi
morto, malsano kaj de êio, kio dolorigas en la konscienco, elmeti al eblaj jugaj eskaj kio êe la duelo estas antauvidebla kaj ploroj kaj al la severeco de la puna kodo?
êar la duelo estas êiam ago, direktata kon- 1 Se gi estos bezonate, la interkonsiligo kutrau la homa vivo, do sendube krima, al la racista okazos legale kaj malkase sekve de
legoj diaj kaj homaj kontraua kaj tial kase la invito al la vu ditaj au mortigitaj pro
plenumata, kio gian esencon, tut ~ malbonan kontentigo al la honoro, kiel okazas cetere
êe aliaj dubaj kazoj
kaj abomenindan, tiom pli faras hontinda.
1 konsiligoj kuracistaj
3) La kuracisto , a ntauin\'itata al la êe- kaj pro fliversaj aliaj motivoj.
cstado kaj helpado êe la duelo, devas ne
7) Cu estas bezonata unu au samtempe
sole êiam kaj senkondiêe rifuzi sian hel- 1 pli da kuracis oj post finigo de la duelo,
pon, sed la intencon de duelado konvene 1 tio êi depenC:as de la senpe~a êirkauantaro
malaprobi, ta men post la fakto invitata de- kaj al gi oni devas lasi la decidon pri tio
vas rap idi kun la l;lelpo.
êi kune kun la tuta respondeco. En urboj
4) La kuracisto, kiel homo, civitano, prizorgos tion êi plej bone kaj plej rapide
ofte edzo kaj patro, eble katoliko, êiam la savadaj societoj kaj êie la flegistaj sociekiel amiko de humaneco, povas kaj devas, toj, êiam pli disvastigitaj brulga rdoj kaj la
antausc iigita pri la intencata duelo, uzi êiujn plej proksima kuracisto .
dispo nebta;n rimedojn, persone kaj per per8) Analogie al la respo ndo je lé! de•so nCJj
, informitaj pri la sekreto, por fari la 1 mando sub 51 estus dezirinde, ke la Cambataladon superflua pro paca interkonsento broj kuracistoj, niaj organizajoj kaj reprckaj de la komenco devas ekskluzi sian per- zentantaroj malaprobus kiel eble plej enersonon de la duelo kaj la malpacigintajn 1 gie la par toprenad on de kuracistoj en duturni al la Li . o kontrauduela.
eloj Jau antaüa dungo. ke ili, se eble, tion
5) La~stato, kiel plej supera zorganto êi decide malpermesu kaj ekkaptinte la kupri la havajo kaj vivo de siaj anoj, povus ragulon, plej severe lin punu.
9) En la dueloj mi neniam part oprenis
nur pro antaugar do kaj zorgo pri ilia komuna bono fari la parag rafon pri dueloj 1 kaj mi ne lasus min antaüdu ngi por neniopli severa kaj pligrandigi la punon kontrau ma sumo, êar, kkl katoliko, mi malaprobas
la kuracistoj, kiuj lasas sin dungi al la duelo tiaspecan arangadon de la aferoj prohonokaj pro mizera, iam ne ekzekuciebla pago raj kaj kion mi pensas pri la duelo, kiel
toleras malbonajn intencojn, do estas ne- kuracisto, civitano kaj homo, mi esprimis
etikaj. La kuracisto vere etika, plenumanta en la supraj respondoj .
Transsendante ankau mian opinion pri
sian devon . lau Dia ordono, memvole au
pro inv:to al helpado, tim3.s nek punojn nek · part opreno de kuracistoj en dueloj, êe ti u
paragrafojn.
êi okazo mi esprimas koran dankon al la
6) Post la supraj klaraj kaj precizaj 1 redakcio de la ,,Voêo de Kuracistoj" pro
respo ndoj, ekskluzantaj dubon pri la etikaj gia iniciatado al la diskuto pri tiel belaj,
devoj de la kuracisto koncerne lian helpa- gravaj kaj utilaj demandoj, koncernantaj la
don en la dueloj, mi konsideras implika- 1 rilatojn en la prakt ika vivo.
don de pluraj kolegoj, sajne pro konsiligo, 1

i

~e:fe:ra,
G. Re y n a u d. La profilaksakuracado
per kininokontraumarêa malsanokaj gala hemoglobinur
ïa febro. (Ma rseille-Médical 1911
n-ro 6). La daura uzado de la taninato de
kinino estas sendangera kaj efika por mal- 1
ebligi la marêan infekton : multaj Europanoj
povis tiamanierc dum multaj jaroj vivi en
tre malsaniga j varmaj landoj. -- Hemoglo-

toj.
binurio estas sekvo nur de la marêa malsano, ne de la kinino, kiu kontraüe gin evitigas J aj eê resanigas.
Car ni devas doni kininon almenau
antau la sesa tago post la inokulo de la
malsano, necese estas uzi au 50 - 60 centigra mojn êiun trian au kvaran tago n, aü,
preferinde, êiutagajn malgrandajn dozojn
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(20- 40 cen :igr.), kun forigo de kura cado
dum 3- 4 tagoj êiusemajne, se ne tro endangerigis la koloniano.
Do la registaro j devus disdoni kininon
al êiuj endangerig itaj por kontrau stari la
infekton de la anofelesoj, êar tro malfacile estas detrui tiujn êi moskitojn.
I mb ert kaj CI é ment. Rompigo de la

astragalosto.rMarseille -M édical 191 1 11-ro 6) .
Sur la antaua part o de la dekstra femuro,
fleksita en la kruro, viro ricev is vagonet on,
kies pezo tie l transdonigi s al Ua piedo, kaj
rompis astragaloston.
Moi r ou d. Aneurismo de la ambau poplitaj arterioj. (Marseill e-Médical 19 11 ,.-ro 6).
De la naskigo, lau la malsanulo, la a mbaü
poplitaj arterioj formas 3 sakojn. Morto en
la 77-a vivjaro per emb olio en la dekstra
tibikarno kaj ga ngr eno.
j. M ore ira (Rio de Jan eiro) . Negravaj
formoj de nerva leprozo. (Archil' os Bra sileiros de Medici11a 19 11. Febmaro) . La autoro insistas pri la neceseco daürigi la serêadon de medikamento efika, kiu <levas esti
trovebla, êar oni renko ntas tre ofte negravajn kazojn (abo rtivajn de Arning) , kies trakuro daür as 15- 20 ja roj kaj plilonge kaj kiuj
konsistas nur el neuro leprid oj malmulte genant aj, plakoj nesentigemaj, tre malrapidaj
atrofioj musk olaj k. t. p. Pri diagn ozo estas
interese scii, ke en tiuj êi kazoj oni ne trov:is la bacilojn de Hansen en la muko nazala kaj ke la hau tplakoj miskoloraj donas
bacil ojn nek pos t vezikigo,, nek per biops io,
êar tute ne ekzistas infiltrajo leproza , sed
nur projekcio de nerva lokigo . Kunekzisto

de malgranda lepromo haut a, eltranêita, konfirmis okaze la diagnozon. La genera la stato
de la malsanu loj, preskau êiuj apartenanta j
al plej bonaj klasoj, estas tre kontentiga. La
metodo de Baelz (enfrotado de fuksinpul voro sur la hauto n kaj injekto de 0,01 au
0,02 da piloka rpin o) estas tre utila por limigo de haütaj anestezioj sen makuloj.
E. L o pe s (Rio de Janeiro). Subkorti
kala sarkomo de la lobo parietala dekstra.
(Arclzfros È3rasil. de Medic. 19 11. Februaro).

Oranda cerb a sa rkomo globoêela aperigis
dum vivo simptomojn de histerio (sindromo
histerojda de Austreges ilo, en la kazo "hemiplegia organica pse udo-hyster ica " de Babinski). La esploro de la bulbo kaj de la
medo lo en la nivel a de cervika, dorsa kaj
lumba regio noj laü metodo de We igert-Pa l
montris nenian videblan degenerigon s~kun darian . Klinike inter aliaj rimarkin dajoj la
auto ro notis: n ~eston de pap ila stazo, au
de iu ajn klara signo de enkr ania hip ertensio; nenian limfocitozon, Wasser ma nn' provon negativan ; maldeks tra n hemiplegion
progresa ntan , sen vera kontrakt uro, 4 au 5
monatoj n antaue komencintan. Refl. eut.
plant. mankis maldekstre , estis malrapida
dekst re; nenia patol og ia reflekso atestas pri
atingo de la sistemo pirami da ; refl. rot. kaj
achil. mankis amb auflanke, kion la aut oro
aljugas al akceso ra kaüzo perif eria (polineurit o kaheksia) . Estas tre lerte disk utata
la naturo somatika au funkcia de la hemiplegio, kiu devus esti mot ivata de nura
kunprem o de la motora fas ko en la vojo al
interna kaps ulo, pri kio estas rememorigata
la kazo de Bab inski en 1906.

D-ro Séverin Icard (et Marseille ).

.
. .
. Postrnortaj operac1ojsur v1vaJpersonoJ.
Faktoj , pruvantaj la dangeron de la sajnmorto en hospitaloj.

( êapitro

li. de la mon dfama

verko de d-ro Icard , premiita
A k a cle mi o d e sc i e n c o j).
Tradukita

en la jaro

1\H0 de la Pariza

lai:i permeso de la Ai:itoro.

Manko de iu ajn konstatad o de la mor- ,
Evidente, mi ne povas alp reni respo n
to, tuja envo lvado de la mort intoj, kiujn oni deco11 pri la vereco de êiu el liuj êi ob forlasas tute se nzorge en la êamb roj de ka- se rvaj oj, ki ujn mi ko lektis tie êi kaj tie en
davroj, certe elmetas la malsanu lojn en la la literaturo medicina, tamen oni konsentos,
hospita loj al la dang ero de Sajna morto . Mi ke tie êi la faktoj havas la stamp on de
pru vis sufiêe, kiel mi pen sas, ke nia timo autentikec o, kiun oni ne êiam trovas alifoje :
t iurilate estas prava. Kaj nun ni vidu, êu tiuj êi faktoj estis publike konataj kaj ili
tiuj êi funebraj miaj antaüvido j esta s kon- okazis ordinar e antau multnombra êeesta nfirmataj de la faktoj.
taro . Cetere tiujn êi faktojn plej ofte ra-
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kontis la kuracistoj, guantaj grandan sciencan reputacion, kies fidindeco ne e-tas dubebla kaj la kuracistoj mem, kiuj êeestis
dum la tragika okazintajo (ekzemple Winslow, Philippe Peu, Louis, Deschamps, Franck, 1
Josat, Portal, Bouchaud, Depaul, T rousseau,
Andral, Brouardel, Morache ktp., ktp.) .
,
§ 1. P os tm o r t aj operac i o j (a ütop s i o kaj d i sse k c o, b a l za mum ado,
C e z a r t r a n ê o), e f e kt i v i git a j s u r I a 1
p e r so n o j e n l a s t a t o d e saj n a
m o rt o.
Sue, parolante en la tre interesa verko 1)
pri autopsioj, Cezartranêo kaj balzamumadoj,
avertas la operatoron, ke li estu singarda
pri la ebla eraro. ,,Estas ankau konvene,
li diras, en êiu kazo informigi êe la parencoj, amikoj au aliaj personoj, êu la mortinto
aü la mortintino dum sia vivo ne havis
atakojn de letarga sveno. Tiujn êi cirkonstancojn oni ne devas malsati, precipe en
la unuaj momentoj post la morto, êar la
autoroj fidindaj citas tre multajn ekzemplojn
de personoj, kiujn oni revokis al la vivo,
kvankam ili jam de longe estis en la stato
de vera morto" .
Mi citos konc:ze kelkajn observai ojn
koncerne la operaciojn postmortajn, kiuj estis faritaj sur la personoj, sajne mortintaj.
a) Aut o p s i o j. - La historio konservis rememoron pri certa nombro da kazoj
de la autopsio, farita erare sur personoj vivaj.
La plej malnova kaj plej fama estas la
kazo, kiun la famekonata anatomiisto Vésale preskaü estis elpagonta per sia vivo :
,,La historio rakontas, ke iu hispana nobelulo mortis en la jaro 1564 post iu malsano, kies kaüzon Vésale ne povis malkovri.
Vésale klopodis êe la familio pri la permeso al la autopsio, kiun li akiris, kvankam ne sen malfacilajoj. Do en la momcnt0,
kiam la brusto de la kadavro estis malfermita, sajnis al la êeestintoj, ke ili vidas
ankoraü la koron batanta. Kaptitaj de teruro kaj sen iu ajn esplorado ili kuris al la
familio. Baldaü Vésale aperis antaü la tribunalo de la Inkvizicio, aku ita pro mortigo
aü senpieco kaj la senkompataj aü fanatikaj jugistoj eldiris kontrau li mortpunon.
Nur danke al petoj de la tuta kortego, kiel
ankaü danke al la aütoritato de la rego
Filipo (kaj antaü êio de la granda inkvizitoro, kies Vésale estis kuracisto) oni atingis, ke la puno estis malgrandigita je vojago pentofara al la Sankta Tero". 2)
A

La kardinalo Mazarin laii rakonto vekigis dum la aiitopsio, komencita pro eraro
kaj finita pro politiko (Tourdes). La abato
Prévost, aütoro de Manon Lcscaut laiidire
mortis sub la skalpelo de vilaga hirurgo,
kiu, kredante lin mortinta, antautempe faris lian aiitopsion.
Tiuj êi faktoj, al kiuj mankas êi11ajn
ko.1trolo, ne sajnas al ni sufiêe aii!entikaj,
por esti klasigitaj inter la observaj oj vere
s ciencaj.
Pli malsupre ni citos du aliajn observajojn pri la supozataj mortintoj, el kiuj
unu vekigis dum la preparoj al la aiitopsio
kaj la alia revenis al la vivo en la amfiteatro de sekcado êe multnombra alesto de
studentoj. Analogiaj faktoj estas raportit aj
de s-ro John Fobert, M. D. kaj de aliaj
aiitoroj en l' Encyklopedie de médecine pratique, 1867 vol. I. pago 548- 549.
O. Bernutz en la longa verkajo, kiun
li dediêis al la studo pri histerio 3) , sajnas
tamen kredi pri la autentikeco de la fakto
de Vésale: ,,Vésale kaj j. P. Franck 4) li diras, estas du grandaj nomoj en medicino ;
la eraro, kiun ili ambaü faris, devas esti
grava instruo kaj instigi êiun kuracisto,1 ~l
singardo êe histeriulinoj koncerne la signojn de morto, kiuj estas konsiderataj kiel
tute certaj, se li volas eviti la maldolêan
riproêon de la konscienco, kiu estis pera
kauzo de la malg-ojiga fino de Vésale".
,,Faktoj nerifuteblaj, diras Winslow, pruvas ankaü, ke la personoj, tro rapide liveritaj al la tranêilo anatomia, donadis per
siaj krioj certajn signojn de la vivo, kiam
ili eksentis gian tranêrand on, por eterna
honto al la neprudenta anatomo, honto,
egala al la indigno de la familio de la persono postvivanta". :.).
Estas certe, ke la faktoj de aiitopsio
kaj dissekcado tro baldauaj devis esti registrataj en la epoko, kiam la kuracistoj
kaj studentoj, volantaj fari dissekcon, estis
devigataj aêeti de la ekzekutistoj la kadavrojn de kondamnitoj. La verdiktoj punaj enhavis efektive la frazon: ,,p e nd i g o t a k a j
sufoko t a, ~ i s l a m o rto se k vos", tamen plej ofte la ekzekutisto fidis je sajnoj
kaj se ni pri tio kredos al la aütoroj, okazis kelkfoje, ke ekzekutisto liveradis al anatomoj la korpojn, en kiuj la vivo ne ankorau estis plene estingita. Voltaire en la seA

A

'l En No w·rau dictionnairf de mid . et de r!tirurg . de Ja cco utl. \"ol. 18 p. 224.

1) \ ï du pli ma ls up re
la fa kton, ko nce rn ant a n
' ) Sue . Antropotomie ou f art d'injfclcr, de dis- 1 la e raron , kiun far is ti11 êi fama pro fes oro en la
sfq ufr, d'embaumer et de conserver Les parties du hosp italo de \Vien.
'
") W insl ow ( J.-8 .1. Au morlis iurrrfae sig na
corps humain . P aris 1765
minus incerta a rhinu:[;icis quam aliis exprrimentis.
: Dez eimi·ris en /)iclionnaire lzislorilfllf de la
1 Pari s 1740, p. 15.
médecine ancienne et modem e. l'a ris 1839.
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kvanta loko de Candide aludas tiun êi ak- Li malligis la korpon êe la helpo de sia
cidenton : ,,Estas vere, diris Panglot, ke vi veturigisto, metis gin sur la veturilon kaj
vidis min pendanta; mi, nature, devis esti veturigis en sian domon. Post kelkaj tagoj
bruligita, sed vi rememorigos al vi, ke plu- la kvazai:imortinto estis tute sana.
Horsti1Js rememorigas la historion de
vegis, kiam oni volis min rosti; la fulmotondro estis tiel fortega, ke oni perdis la unu virino, kiu du horojn post sia depreno
esperon ekbruligi la fajron; oni do pendi- de la pendingo naskis ' dunaskitojn , plenajn
gis min,~ êar oni povis fari nenion pli bo- je vivo. Estas permesate supozi, pro motinan; iu hirurgo aêetis mian korpon, forpor- voj, kiujn ni donos pli malsupre, ke tiu êi
tis min hejmen kaj min sekcadis. Li faris virino vivis ankoraü en la momento, kiam
al mi komence ektranêon krucoforman de oni gin deprenis de la pendingo, kiel vere
la umbiliko gis la klavikulo... Mi ankorau mortintan.
La 14-an de marto 1853 unu kondamspiradis. La krucoforma ektranêo incitis min
al tiom granda ekkrio, ke mia Îlirurg0 falis nito al mortpuno estis en Turin pendigita.
renverse kaj kredante, ke li sekcis diab- Lia korpo, deprenita de la pendingo kaj
ion, li forkuris, mortante pro timo, ktp ...." metita en êerkon, estis portata al la tomAgrippa asertas, ke en lia tempo Îli- bejo Jau la kutimo; tamen atako de tuso
rurgio estis ,,konsiderata, kiel malhonoriga" audigis el la êerko kaj oni ekrimarkis, ke
,,pro sia sangavida krueleco". Li aldonas: la pendigito ne estas morta. Senprokraste
,,Ciuokaze anatomio gin superas pri krue- oni lin transportis en la domon de la kaleco kaj estas publika buêejo al upuj kaj pelano, kie li ricevis êiujn zorgojn. Li revealiaj, egale la kuracistoj, kiel la hirurgoj, nis al la vivo, por morti definitive kelkajn
de kiuj iam la krimuloj, kondamnitaj al mor- horojn pli poste.
Marin Bunoust citas la sekvantan fakto, estis kun tre kruelaj turmentoj dissekcataj vivaj kaj havantaj ankorau konscion. ton : ,,Unu knabino 23-jaraga, servanta kiel
Sed nuntempe, pro estimo al la nomo kaj helposervistino êe... estis akuzita, ke si stereligio kristanaj, oni farigis iom pli huma- lis la moveblaiojn. Oni sin metis en malnaj: êar la homo unue estis mortigata a11 liberejon kaj pruvinte al si la stelon, konper iliaj manoj au per la mano de la ofi- damnis al morto. La verdikto estis tute
efektivigita: si estis pendigita, tamen oni
cisto..." 1;)
,
Coesalpin diras, ke li konis kelkajn sin post mallonga tempo malpend_igis, por
personojn, kiuj estis revokitaj al la vivo, elsu- porti sian kadavron al la lernejo de Îlirurferinte la punon de pendingo. Morgagni gio, kiel oni kut"mis fari kun êiuj korpoj
de la pendigitoj. La kadavro estis metita
raportas ankau kelkajn tiajn ekzemplojn.
Unu vilaga servisto estas pendigité1. La sur la tablo. Jam la profesoro pretigis sin
blankaj penitenculoj, al kies kunfrataro malfermi la ventron, kiam li ekrimarkis, ke
apartenis la ekzekutito, deprenis lin de la la korpo estas ankorau varmeta, kio lin inpendigilo tuj, kiam la ekzekutisto lin for- stigis alvoki la studentojn, ke ili helpu al
lasis. Ili portis lin en sian kapelon, kie oni Jiaj penadoj, duobligu la fervoron kaj paellasis al li sangon trifoje dum du horoj : ciencon por revoki tiun êi knabinon al vivo.
li estis revokita al la vivo, sed mortis en Ili- sekvis volonte tiun êi filantropian inviton kaj iliaj klopodoj estis kronitaj de la
la fino de la tago.
Anne Green, ekzekutita en Oxford la plej granda sukceso, êar apenai:i dudek mi14-an de decembro 1650, resJis alligita sur nutoj pasis, kiam oni perceptis kelkajn 1110la pendingo dum unu horo. Si estis jam en vojn spiradajn; kelkaj ektremoj de la kola êerko kaj oni jam estis sin portonta en ro estis senteblaj. Oni faris sangellason el
la teron, kiam oni ekvidis, ke si montras la vejno jugulara, post kiu la malfeliêulino
certajn altemantajn movojn de la brusto. audigis kelkajn gemojn obtuzajn. Post kelka
La doktoroj Plyty, Villis, Bathurst kaj Cla- tempo si malfermis la okulojn kaj ekkris
rek donis al si helpon kaj si revenis al la per voêo, sufiêe forta, por esti facile
aüdebla, turnante sin al la profesoro: Vi
vivo.
Unu muelisto el la êirkai:iajo de Abbe- ja g-in scias, granda Dio, êu mi estas
ville, pasante preter la loko, kie estis eks- kulpa.:.··"7)
Ciuj êi faktoj pravigas la opinion de
poziciata stelisto, pendigita la antauan tagon, ekrimarkis, ke la ekzekutito ne estas Sue, kiun ni citis en la komenco de tiu êi
mortinta. Kompato instigis la mueliston kla- êapitro kaj ankau la opinion de Riolan, per
rigi la dubon, kiu cetere montris sin prava.
7
6) Agrippa.
De incertitudine et vanitate scim•
ciarum. Anvers 1530.

)
Marin Bunousl. Vites plzilantropiques sur
l'abus des enterrements précipités; précautions à
prmdre pour que les vivants ne soient pas confondus avec le morts. Arras 1826, Pt 94 kaj 95.
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kiu ni finos. Tiu c1 aùtoro longe insist as '
pri la dangero, kiu ekzistas êe tro baldaua
alltopsio de la ekzekutitoj: ,,Qaamdiu calet
corpus, si param distat a suspendio, incidi
non debet, quoniam lmmanitas . et pie/as a
nabis exigunt, ut si quis vitae nondum extùzctae spiritus ejjulgeat, omni arte suscitelur, ut
vitae misera restituatur ad poenitentiam agendam". 8)
La konsilo de Riolan, admonanta la
anatomojn, ke ili lraktu la korpojn de la
ekzekutitoj kun malpli granda rapidemo,
kvankam estas malno va jam de kelkaj
jarcentoj, tamen hava s tutan aktualecon êe
la uzado de elektrokucio, kiel rimedo por
mortpuno. Plej ofte la elektrokuciito estas
nur en la stato de sajna morto kaj guste
en tiu êi stato li estas transdonata al sekcado. ,,La malsukcesoj de la elektro kucio
ne estas plu kalkuleblaj kaj tio êi estas tiom
konate, ke estus superflue pri gi insisti.
Tamen oni ne scias ankoraü, ke iuj kondamnitoj devis esti finmortigitaj de la kuracistoj êe la helpo de ekstreme grandaj
dozoj da hloroformo. Aliaj kondamnitoj marlis ne pli /rue, ol sub la franêilo de la aittopsio, kiun oni /aras preskau tuj post la ekzekuto". v)
Jeu, kion ni lega s en l' Annëe ëlectriqae
el sub la plumo, tiel aütoritata, de d-ro Fo veau de Counnelles:
,,Unu kuracisto ame1ika, d-ro Peter Gibbons, adresis al la dirnktoro de la malliberejo en New-York strangan petskribon . Li
postulas de li permeson revivigi iun ajn
krimulon, ekzekutitan per help o de la fama
elektra sego , kiu tie servas al ekzekutado .
La doktoro asertas, ke eê ne unu el la krimuloj, transportitaj al la tombejo post ek zekuto en tiu êi sego, estis mortigita per la
elektra fluo. Ili lrovis la morion - li certigas · - sub la skalpelo de hirurgo au estis
sufokitaj per la kalkotavolo".
Post d-ro Gibbons venis en la jaro
1909 d-ro Georges Shrady, por renovigi la
sama jn asertojn. Doktoro Georges Shrady estas inspektoro de mortintoj en la urbo
New-York kaj li asist is en la malliberejo de
Sing-Sing êe la ekzekutado per elektrokucio
de sep mortkondamnitoj. Liaj deklaroj ekmovis en plej granda grado la publikan
opinion en la Unuigitaj Statoj . ,,Ekzekutado
per elektro, diras Georges Shraây, ne mortigas kaj la morto estas ejektivigata nur per
la tranêilo de la kuracisto". Li asertas, ke
preskaü en êiuj kazoj estus eble revivigi la
A

A

Joannis Riolandi: Authropographia. Par is
16 18 in 8.
") \'idu: Gazette des Hôpitaux de Toulouse.
1909 p. 176.
8

)
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personojn, kiuj estis submetitaj al la elektra
fluo en la malliberejo de Sing- Sing kaj ke
ili tiam rakontus pri la turmentegoj, kiujn
oni al ili faris . Li citas la ekzemplon de la
krimulo, nomita Taylor, kiu revivigis post
ricevo de la e'ektra · soko kaj kiun la kura cistoj finmo1iigis, lasante al li ensp iri hloroformon en granda dozo. Ce alia krimulo,
William Kremmler, la unua so ko produktis
neniun efikon mortigan; la dua trapaso de
la elektra fluo brulvundis terure la malfeliêulon kaj signoj de vivo persistis, kiam la
kuracistoj sekcadis Ja cerbon. D-ro Shrady
intencas asisti êe a\iaj ekzekutoj kaj post
kiam la kuracistoj estos deklarintaj, ke la
morto okazis, li pru vos, ke estas eble reveki la vivon. 10)
b) Balzamumadoj.
Lau diro de
la autoroj kardinalo Spinoza kaj kar~linalo Somaglia estas mortigitaj de la hirurgoj, kiuj faris ilian balzamumadon en la
tempo, kiam ili estis en la stato de sajna
morto. La 4-an de januaro 1858 la fame konata akiorino Rachel estis konsid era ta
kiel mortinta dum la atako de letargo. Si
vekigis guste en la momento, kiam oni pretigis komenci balzamumon de sia korpo.
En la armeo de P otomac dum la rnilito de la amerika Seces io, unu industriisto,
kiu balzamumadis la korpojn, metis s iajn
afisojn en la tendaro.
,,Tiu êi aventuristo,
konkuranto de Ganal, savis la vivon al unu
kolonelo, kies sveno , longe dauranta, kauzit:i de la eksplodo de obuso, estis rigardata kiel morto kaj kiu, kusigita aparte ,
por esti balzamum ata, revenis al la vivo
dum la operacio". 11 )
Oni scias, ke balzamumado nuntempe
estas tre disvastigita en Ameriko. Do unu
autoro sin dediêis al la esploroj en tiu êi
rilato en New - York kaj deklaras, garantiante per sia honoro , ,,ke notinda nomb ro
da homoj estas êiujare en Ameriko mortiga ta per la proced oj de balzamumado":
Jau li tiuj êi mortoj estas sufiêe multaj, por
altiri atenton de la pub lika" opinio kaj de
la kornpet~ntaj estraroj. 12)
Ciuj jurnaloj rakontis. la tre kuriozan
kazon de katalepsio, kiun oni konstatis en
Canada en 1906: ,,Unu juna virino 25 jarojn aga, s-ino Sharto og, ·: loganta en Wisconsin, ne malproksime de Montr éal, svenis
subite en la brakoj de sia edzo, kun kiu
A

10

)

fovea u de Courmelles en 4,mée fledrique.

1908 p. 160 kaj 19C9 p. 155.

11
) Citita de Tourdes
en la artiko lo: ,,Mort"
de la Dictionuaire des scifnces médicales, 2-a serio,
vol. IX. p. 613.
1
•)
Citita en la brosuroj de la Société de Londres contre le dauger des enterrements pr ématurés.
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cm raporsi jus edzii1igis. La kuracistoj deklaris, ke ' de Filipo Peu. Tiu êi aûtoro 111
si estas mortinta kaj oni sin metis en la tas pri la fatala akcidento, kiu minacis al
eerkon, atendante, ke venu la personoj, kiuj , li okazi. Unu virino,Aatinginte la fintempon
s in estis balzamumontaj. La parencoj de la de sia graveie::o, jus mortis ; la granda
junvirino restadis dum la nokto en la apu- 1 akusisto estis alvokita . por savi la infanon
da eambro, kiam ili ekaudis bruon, sajne per Cezartranêo. La najbaroj certigadis, ke
venantan el la êerko. Ili sin levis tremantaj · la virino estas mortinta. ,,Mi ankaï1gin krepro kortuso . penetris en la êamh on fune- dis, li diras, kaj tenante la insrrumenton,
bran kaj konstatis, ke la mortintino konser- por fari ektranêon, mi vidas tiun êi virinon
vis la kadavran rigidecon. Ili revenis al sia fari ektremon, akompanatan de grincado de
loko. Unu duonhoron poste ili ekaudis klare la dentoj kaj de ekmovoj de la lipoj, pro
audeblan gemadon. Teruritaj, la viroj for- kio mi sentis tiel grandan teruron, ke mi
kuris: la virinoj. pli kuragaj, alproksimigis tiam prenis la decidon estonte operacii nur
al la eerko kaj unu el ili ekrimarkis, ke la êe plena certeco". 1·1)
D'Outr epont, tau diro de Tourdes, jam
funebra tuko sin movetas facile. En tiu êi
momento aperis la balzamumisto kaj dum estis faronta la Cezaran operacion sur la
li sin preparis por komrnci la operacion, virino, kiu montris nek pulson nek korbala virino, kiun oni opiniis mortinta, levis sin tojn kaj kiu tamen revenis al )a vivo.
subite, kaj sidigis en la çerko, skuante la
Cangiamilla en sia traktajo de la Em morttukon, kiu sin tegis. Si deklaris, ke de briologio sakr a, d-ro Debreyne en sia trakpli, ol dudek kvar horoj, si audis êion, taio de Moechialogio, por elmontri la necekion oni diris êirkau si, ne povante krii nek secon êiam fari la Cezartranêo n, kiu ajn
estus la tempo, pasinta de la supozata 1110komprenigi sian teruran situadon ".
c) Ceza r tranêo . Tiu êi operacio tau mento de la morto, citas ambau pli ol kvincertaj autoroj estis ofte efektivigata sur la dek observajojn pri la infanoj, kiujn oni povirinoj, kiujn oni kredis mortintaj kaj kiuj vis eltiri vivajn kaj sanajn el la sino de
estis nur en la stato de sajna morto. Van iliaj patrinoj, kvankam la morto de tiuj êi
Swieten kaj Baudelocque citas tri obser- pah inoj antauiris tre longajn horojn, kelkavajojn pri la virinoj, sur kiuj oni jam inten- foje ee kelkajn tagojn. ,,Kaj krom tio, aldocis fari Cezartranêon, kiam ili revivigis el nas Debreyne, ni preterlasas en silento mutsia sinkopo.
ton da kazoj, rapo rtitaj de la antikvaj auTrinchinetti parolas pri pli malfetiea toroj, por alveni sen prokrasto al la postkazo : la abdomena tranêo estis farita, la mortaj naskoj pli novtempaj kaj neneigesango arteria sprucis al la hirurgo en la blaj". ,,J en la faktoj, li konkluclas, kiuj pruvas
momento, kiam li malfermis la uteron kaj la eblecon de sukc.so post intertempo· de
la virino mortis dum la operacio. 1 :;) La ra- dudek kvar -lwroj , de du tagoj kaj eê de tri
kontanto ne alestis êe la fakto, oni do raj- lagoj''. 1 :•)
tas havi kelkan dubon p i gia autentikeco, ,
11)
Philippe Peu. La pratique des accourhetamen gi ne povus esti simile pri la fakto
13 ,

vol. 6U.

Trinc hinet ti en jou rnal geuel. de médecine

mm ts. Par is 1694 p. 333.
'"J T rad ukita francen kaj resum;ta de la abato
Denouard.

KRONIKO.
Aper1s en apa rta libro hispana traduko se li skribos al 1( postkarte la deziron ride nia enketo internacia pri mortpuno. La cevi tiun publikigaj on.
Ni estas tre dankaj al li, ke li oferis
tradukajo n faris kaj per sia propra kosto
bele eldonis nia estimata kunlaboranto d-ro sufiee da laboro kaj mono, por diskonigi
Jorge S. Hita (La Arboleda [Bilbao], Hispq- , inter la sampatrujanoj esperanton kaj nian
nu;o). La tradukinto skribis en la antaupa- 1 enketon. Eble li tr ovos imitantojn en aliaj
1 landoj ?
rolo mallongan historion de esperanto.
Ankaû nia enketo pri partopreno de kuKun vera plezuro ni trarigardi s tiun ei
verketon, kaj kompara!_!t
e la tekston espe- racistoj en dueloj, kiun ni nun publikigas .
rantan kun la tradukajo, ni iom konatigis 1 vekis grandan intereson ne nur en kurackun la lingvo hispana, kiu havas multe da . istaj, sed ankau en pli vastaj rondoj. Inter
simileco kun la lingvo Zamenhofa.
1 aliaj la princo Alfonso de Bourbon, fondinto
D-ro Hita sendos senpage sian verkon de la internacia Ligo kontraiiduela, turnis
al êiu kolego, kiu partopreni s en la enketo, , atenron de la naciaj Ligoj pri tiu êi enketo,
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kaj dank'al tiu êi cirkonstanc o versimile
aperoAs diverslingvaj traduk oj de la enketo.
Car ni gin intencas presigi en pli grandaj partoj kaj fini en plej proksimaj du aù
tri numeroj, la kolegoj, kiuj ankoraù volas
aldoni sian voêo n en tiu êi afero, estas petataj senprokraste alsendi siajn opiniojn.
En tiu êi numero ni komencas tradukon de kelkaj êapitroj el la fama verko de
d-ro Icard pri sajn11101
to kaj esperas, ke gi
estos bonvena al la legantoj.
Krom tio ni alvokas la lega ntojn, ke
i1i bonvolu alsendadi priskribojn de la faktoj de letargo, de i1i mem observitaj aù
aùtentike esploritaj. Per tia publikigo ni povus plej efike esprimi dankon al la aùtoro
pro lia afableco, kun kiu li permesis al ni

traduki esperanten sian verkon. Samtempe
ni pruvos, ke nia esperantista kunligo kapablas bone servi al tiaspecaj internaciàj
esploradoj.
1
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Partoprenode kuracistojen dueloj.
(Enketo internacia).
(Daùrigo).

Francujo.

10.
(Originalo franc a).

D-ro Bos,

52, Cours Lieutaud , Marseille.

Ankorau unu fojon mi genos Vin, sed
antaue permesu , ke mi dank os al Vi por la
komplezo , kiun Vi faris al mi, publikiginte
mian malgrandan referaton pri mortpuno en
Via sat ata revuo.
Nun mi respondos kiel eble plej mallongè Vian ·enketon pri part opreno de kuraci stoj en duelo-j.

I

1) êu la kuracisto , antausciigita pri la
okazonta duelo, p o vas konforme kun etiko
kuracista akcepti la alvokon , ke li venu al
la loko de la duelo, por doni Îl.irurgian
help on al la duelontaj?
Ne sole li povas, sed li devas as isti
al la duel o, êar oni eble bezono s lian servon.
La rolo de la kuracisto en duelo estas
la sama, kiel sur la batalkampo. Li estas
neiitrala , li ne estas kompetenta aprobi au
malaprobi la duelon au la militon; li tie êi
alestas en la celo humaneca, nur por alporti helpon. Ti al li ne dcvus esti perseku tata d e la justeco pro tio, ke li asistis êe
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la duelo, kiel li ne farigas kaptitulo milita
sur la kampo de la ba talo .
La juristoj diros, ke la kuracisto, asistant a ; e la duelo, devas esti punita, êar la
lego malpermesas la du elon, sed homa maj
persono j respo ndos , ke la kuracisto devas
esti l~sita ekster la limoj de la puna !ego,
êar h êeestas la duelon nur p or evitigi pli
grandan malfeliê on, ekzemple por savi la
vundi ton, halt igante la sa ngfluon , kiu, lasit a
sen zorg9, estus mortiginta la due linton .
2} Cu la kura cisto ne nur povas, sed
ankau de vas tion êi tari, êiam, au en certaj specialaj kondiêoj?
La kuracisto ne estas kompete nta diskuti pri la motivoj de la duelo, li devas
êiam obei al la alvok o, kiun oni faras al
lia kapableco. Sen rigard o, êu li estas por
au kontrau la duelo , êu li aprobas au malaprobas la rnotivojn de la dubatalo, li suldas sian se rvon kaj li devas agi senpartie ,
kiel sur la kampo de milita batal o. Unuvorte li havas devon zorgi kaj doni he lpon
ega le al la malamiko, kiel al la amiko . Mi
gi1: ripetas, li estas neutrala en amb au kazoj. Li pansas la malam kon kaj la mikon,
la ofend inton kaj la ofenditon, ne deman?an te, kiu estas malprava kaj 'kiu prava. Li
ignoras la motivojn de la militbatalo au de
la dubatalo kaj vida s nur la vunditajn, kiujn
li ùevas J1elpi.
3) Cu la kuracisto dev'as, Jau etiko kuracista , rifuzi la inviton al la êeesta ·o kaj
help a do êe duelo; êu li <levas tion êi fari
êiam , au nur rn certaj spec ialaj kazoj?
La du supraj respondoj determin as la
respondon je tiu êi demand o. La kuracisto
devas êiam akcepti la inviton al la êeestado
êe duelo, kiu ajn estus gia motivo , êar mi gin deno ve ripetas - li estas neütrala.
Li alesta 2 "tie êi nur por doni helpon .
4) Cu la kuraci sto, antausciigita pri la
okazonta duelo, tau etiko kurac ista povas
au devas sin intermeti por malebligi la
duelon?
Tiu êi rolo de repaciganto apa rtena s
al la ates tant oj. Estas ilia devo · ara ngi la
aferon.
Nature, se oni postulas de la kuracisto
lian opinion, li gin donos favoran por paco
kaj por repacigo de la kontrauuloj. Tamen
tio êi speciale ne estas lia rolo, kiu estas
la sama, kiel sur la kampo de militbatalo :
helpi al la vundita sendiference, êu li estas
malamiko au amiko .
Ti om pli la kuracisto, petata asisti êe
du elo devas sin reteni de la aviza do al polico au al la parencoj de la duelonto . Per
tio êi li faru s nedelikataîon, li rompus la
sekreto n, kiun oni al li konfidis. Li d o de-

1

vas r-recize sin limigi al sia rolo de kuracisto kaj gard i la se kreton profesian.
Cetere, se oni povu s sus pekti, ke la
kuracist o, antaüsciigita pri la duelo, kapa blus averti policon au la par encojn, oni lin
ne alvokus kaj la rezultato estus pli malbona, êar la vund ito ricevus neniun helpon
,kuracistan.
5) êu estas postulinde, ke la stata legdonado alkonformigu sin al la etikaj komprenoj de kuracistoj kaj sangu la paragrafop, pri duel oj, starigant e senpunecon de la
kuracist oj, partop renantaj pro sia profesio
en dueloj?
Certe, tio êi estus pos tulinda , se d estas
tre malfacila.
La !ego malpermesas kaj punas la duelon, gi do ne povas senkulpigi la êeestinton êe la duelo, kvankam tiu êi êeestinto
estus kuracisto, kiu alestis nur por mal grandi gi la sekvojn pereigajn de la dubatalo. Tamen justa jugisto konsideros s iam
la cirkonstancojn, malgravigantaj n la kulpon
de la kuracisto , se la !ego ne permesas al
la jugist o malkondamni la kulpulon. Se
1a u l e g e la kuracisto estas puninda, 1a ii
j us te c o li <le vas esti metita ekster la
afero .
Cetere pri la du elo pli po vaj estas moroj, ol legoj. Kiel longe la legoj ne punos
severe la atencojn al la honoro, kiel longe
la jugistoj sajnigos kondamni la duelintojn,
samtempe ilin tut e aproba nte , kiel longe
oni devigados la militistojn arangi siajn malpacojn per arrniloj, la int erbatado en duel oj
estos kontinuat a kaj la kuracisto devos
sekvi la duelontojn su r la lokon de batalo,
por savad i la vund otajn, sen rigar do al tio ,
al kiaj punoj li sin elmetas. Humaneco antau êio !
6) Se la supraj demandoj ne povas
esti respo ndi taj en gen eralà maniero, sed
all~sa_s en konkr etaj k no j seri ozajn dubujn
kaJ d1versan komprenon de la devoj etikaj,
êu ne es tus dezirinde starigi la regu lon, ke
la partopreno de la kuracisto en duelo devas depe ndi kiel eble de la konsiligo kun
dua respektinda kolego, kiel tio êi estas etike
rez ervita êe aliaj konfliktoj de la etik o ku racist a kun stata legaro, ekzemple en la
kazo, kiam interrompo de gravedeco sajnas
al la kuraci sto nepre necesa, por savi la
vivon de la graveda virino ?
êar Jau mia opinio la kuracisto ne estas komp etent a pridiskuti la motivojn de la
duelo, li ne bez onas postuli kon silon de
dua kolego . Li devas en êiuj kaz oj obei al
la alvoko de la duelontaj kaj as ist i êe êiu
duelo , k u estas efektivigata lauregu le, en
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alesto de atestan toj, sen rigardo, kia estis 1
gia kauzAo.
7) Cu ne estas p ost ulinde , ke en duelo
partoprenu êiam po du kuracistoj. ne nur
pro konsideroj kuracista-etikaj, sed ankau
pro ebleco de samtempa grava vund go de
ambau duelantoj, en kiu kazo la helpo de
unu kuracisto povus esti nesufiêanta?
Jes, eê se estas nur unu vundito, êar
en tiuj êi plej oftaj kazoj la dua kuracisto
helpo§ la unuan.
Ciu kontrauulo devas venigi sian kuraciston,A kiel li venigas siajn atestal)tojn.
8) Cu ne estas necese, ke la C~mbroj
kuracistaj kaj aliaj kuracistaj organizajoj kaj
reprezen tan1.aroj priokupu sin pri la demando
de la partopreno de la kuracistoj en dueloj
kaj starigu etikajn normojn pri la kondutado de kuracistoj en tiu êi afero?
Nenio malhelpas, ke asocioj, sindikatoj
de kuracistoj, eê Akademioj medicinaj diskutu pri tiuj êi demandoj.
Tamen ili sajnas al mi tiel klaraj, tiel
simplaj, ke vere ne estas multe da materialo por disk utado.
En milito egale, kiel en duelo, la kuracisto estas neutrala. Li <levas nek diskuti
nek deklari sin por unu el la kontrauuloj.
Li ne bezonas scii, êu la milito au la duelo estas justa, lia devo estas nur doni h elpon al la vundito, kiu ajn li estus .
Li do devas iri al êiu duelo, al kiu oni
lin invitas, ne kritikante la motivojn de la
dubatalo.
Mi diras: ,,de la dubatalo", sed
ne de la ,,kr immortigo" . Estas evidente, ke
la fundamentaj reguloj de tiuspecaj bataloj
devas esti gardataj. Kio koncernas la ceteron: motivojn , ofendojn ktp., la kur acisto
êion êi ignoras, li vidas nur la hom ama n
taskon, kiun li vo las plenumi.
9) Aliaj rimarkoj , precipe bazitaj sur
propraj sper toj êe helpado Îlirurgia en dueloj .
· Mi havas neniun rimarkon, por gin aldoni, êar dum mia longa kariero mi estis
nur Ul}_U fojon invitita asisti êe duelo en Parizo. Gi koncernis unu el miaj amikoj, sed
se g i estus koncernint a iun malamikon, la
afero estus por mi la sama. Mi tuj akcep tis la inviton kaj pretigis êion, kio est is bezonata por pansado en kazo de vundigo.
Tiam feliêe la atestantoj pac e arang is la
aferon kaj mi deziras, ke êiam tiamaniere
fari gu au almenau en la kazoj, kiam la honoro ne estas grave atenc ita, kiuj estas plej
oftaj.
De tio, ke mi estas partiano por alesto
de la kuracisto en duelo, tute n e sekvas,
ke mi aprobas duelon, same, kiel mia anti patio kontrau milito ne malhelpis min serv i,

kiel Îlirurgo majoro, dum la siego de Parizo
en 1870.
Duelo, kiel ankau milito , estas malsagajo kaj bedaürinde malsagajo sangiga . La
frapoj de sabro, kiel la pafoj de kanonoj,
neniam ion pruvis.
Tamen êar la homo estas besto kruela ,
kiu bezonas sangon, li daurigu interbat ali
en duelo au en milito.
La kuracisto, partiano, êu kontraüulo
de duelo kaj milito , ne estas alvokata, por
doni sian opin ion, li de vas inte rv eni nur por
pansi la vunditojn kaj en duelo, kiel en milito, lia rolo, kvankam duagrada, estas tamen la plej bela.
Tiaj estas la respond oj mallongaj, kiujn
mi devis eldiri pri diversaj demandoj, kiujn
prezentas alesto de la kuracistoj en dueloj.

11.
(Originalo franca).
D-ro Andr é M orin,
6, rue de Clichy, Paris.

1) De l a vidpunkto
a) au la duelo estas
estas delikto;
b) au la duelo estas
estas delikto;
c) aü la duelo estas
gu laroj (ekzemple

de la !eg o
permesita kaj ne
malp erm esita kaj
ordona ta per reen arme oj).

Konforme al tio êi:
a)°la kuracisto povas en la duelo partopreni;
b) la kuracisto e s tas k un k u 1 p u l o;
c) la kuracisto havas
devon kuna gi
en la duelo.
Mi ne vidas aliajn alternativojn .
Kiel kunkulpulo, la kuracisto devas esti
persekutata, eg ale k i e 1 cetera j aga nt o j
en la dramo.
2) De Ia v id punk t o de 1a m o r ale c o tiu êi demando, kiel ankau la demando pri milito , individual a propraîo k. c.,
es tos nur tiam solvita, kiam êiu j homoj estos perfekt aj aü kiam nur unu el i1i res tos .
Ti al ~i esta s unu el tiuj multaj deman doj, pri kiuj oni povas diskuti de la vid punkt o retorika, ·tamen konf esa nte de antaue , ke on i sin amuzas kaj ke la disku to
havas nenian alian signifon.

12.
(Üriginalo franca ).
D-ro E. Dac!zemin,
Maël. Carhais , Côtes du Nord.

Al Via enketo pri par top reno de kura cistoj en dueloj mi respondas jene:
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13.
l ), 2) kaj 3) Kiel longe ekzist os idio- '
toj, volantaj interbatali en dueloj, la kura (Originalo esp eranta) .
cistoj devo s asis ti al ili, kiel ili asist as a l
D -ro Ar doaùz,
la batala ntoj en la duelo de nacioj. Ilia riCher bourg.
fuzo ne povus, en plimulto da ka zoj, malI) La kuracist oj neniam derns konsenti
helpi la duelon kaj servus n ur por fari p li
dan ge raj la bedaiirindajn sekvojn de tiu êi êeesti êe la dueloj; la duel o esta s ese nce
kontraua je la fizikaj kaj fiziologiaj interesoci a Judo .
soj de la homo ; tial la kurac :stoj devas ,
4) Interme tante nin p or peni maleb ligi same kiel la legoj, uzi ilian rutan povon,
la du elon, ni forlasas nian rolon de kura- por gin malhelpi.
cistoj, ni agas kiel amikoj au kiel êiu pe r2) La kuracist oj dt, as nenia m êeesti
s ono prudenta, tamen sen iu ajn sanco in- êe la dueloj ; oni povas esperi, ke tia maflui la ho mojn, kiuj perdis la sago n.
niere la nom bron de la duel oj oni plima l5) Estas evidente, ke la k uracist o, apu d- grandigos.
estant a êe ·la duelanto pl enumas sole sian
3) La kuraci sto devas êiam rifuzi sian
rolon kuracista n, kiu konsi stas en malgra n- êeeston; sed kontrau e li ne de vas rifuz i
di gad o de êiuj suferoj kaj d e la risko j de sian medicinan hel p on. kiam oni gin pomalsanigo kaj morto, de kie ajn ili d eve - stulas post la okazi ma jo .
nus. La kuracisto vidas nur vundit ojn au
4) La kuraci st o , ama usc iigita, de vas
malsanulôjn egale en apa so, kiel en elega n- peni evitigi la duel on.
tulo, ega le en ribelulo , kiel en genda rrno,
5) Pro tio es tas tme nenecese , ke oni
ega le en memmortiginto , kiel en viktimo de aliformigu la lega ron, certigame al la kuraakcidento.
Se oni nur malfermetas la por- cist oj, êeestant aj êe duel oj. ke ili ne estos
don al esp lorad o de la kondiêoj , en kiuj punataj .•
nia klien to estas vundi ta, oni alve nas gis
6) Car !au la gener ala \'idpun kto la
denuncado de la mals anulo al la polico,
duelo prezenta s nenian imeres on. tute ne
kiel kuragis fari unu Îlirurgo h ospita la en estas necesa interk onsiligo de kuracisto j. Oni
Par izo, au gis rifuzad o de la helpo al tuta devas simpl e fori gi perfon e la du elo n, kiel
kategori o de vunditaj, kiel laû diro far is la malindan je la civilizitaj popoloj, tio m pro
kuracistoj de la re spubli ko Arge ntina kon- gia malgrnndanim eco, kiom pro la maljusta
cerne la laborist ojn d um la lastaj tum ultoj daniero, kiun gi naskas en kelkaj okazoj.
en Buenos-Ayres.
Hon oro lrnvas nenion komunan kun tia
êi paradaêo !
Ni do devas kons ervi por niâ interna
7) Se on i ak ceptas la êee st on de la
jug o la homan kritik on de la motivoj , kiuj
alkondukis nian klienton al tio, ke li estas kuracist oj êe duelo. oni dev as postuli, ke
vundita, sed ni gard os nin, p or ke de tiu ili alestu du ope.
8) Est us interes e. s e oni metus tiun
kritiko nask igu neniu influo sur nian kondeman on sur la tago rdon de la diversaj
duton rilate al la vun dito .
medicin aj societoj.
La lego devus komp reni, rekon i, aprobi
tiun êi kon duton, kiu estas nece sa; tamen
14.
estas pli oportune al la estraro kapti la rigardantojn, ol la agan tojn êe êiu akto de
(Originalo esp era nta).
perforto. En tio êi ni neni on sangos , se ni
D-ro L. Camazet,
ne uzos forton, tio estas la ge neralan opo9. rue jules -Simon, Rennes.
zici on, s olidaran kaj fortegan, kontrau apliêar pro religiaj kaj aliaj kauzoj mi tute
kado de la !ego rilate al ni en tiu cirkonstanco - kaj tie êi estas la respondo al malap robas la duelo n en êiu ajn okazo,
estas por mi neebl e respon di êiujn proponVia 8-a demando.
itajn demand ojn; ta men mi provos alporti
6) kaj 7) Alesto de 2 kuracistoj sajnas mian opi nion pr i kelkaj el ili.
al mi nepr e necesa pro êiuj konsideroj kaj
Pro la supr e diritaj kauzo j, êiam mi
mi rifuzus sola asisti êe duelo , kun escepto,
rifuzas êees ti d uelon . kiel kuracisto; sed,
se la duelo absolute kaj certe ne povus esti p ost la due lo. se oni pe tus mian Îl.irurgian
prokrastita gis alveno de dua kolego .
help on, mi donus gin senhezite al la vun9) Mi alest is nur êe unu duelo per dito.
pisto loj, kie ni atingis de la atestantoj, ke
La kuracis to, antausc iigita de unu el la
ili ne metis kuglojn en la armil ojn . Mi pen - doel ont oj pr i la oka zonta duelo, neniam desas, ke tio êi okazas ofte.
vas sin interme ti, po r malebligi la duelon.
T.o êi estas afero de la sekundantoj. Ce-
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tere tion farante, êu li ne perfidus la profesian sekreton ?
Se êiuj kuracistoj Jifuzus êeesti duelojn por alpord sian hiru rgian helpon, la
dueloj certe estus pli maloftaj. La kuracis o,
kiu akceptas êeesti duelon , farigas kunkulpulo de la duelantoj, do li meritas punon,
kiel ili kaj ne estas necese sa ngi la legon
pri la dueloj, starigante senpunecon de la
kuracistoj.

1

16.

(Originalo franca).
Dro Brébant,

Marolles - en - Hurepoix (Seine et Oise).

Prin c i p e la kuracisto ne devas êeesti êe duelo, êar per tio êi li sin farus
kunkulpa.
Li devas malkasi tiun êi sekreton; tio
êi estas egale laulega, kiel la denuncado pri
aborto kaj plie gi estas morala.
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La sekvoj de tia kondutado estos, ke
en certaj ~azoj oni ne turnos sin al du elo.
Tamen se la kuracisto en sia kariero
kura cista povus savi nur unu vivon, li devus asisti êe duelo.
Jen la res pondoj al la enketo:
1) La kuracisto ne ofendas sian devon,
se li asistas êe duelo.
2) La kuracisto <levas êiam akcepti inviton al la duelo.
3) Li <levas nen iam rifu-:i.
4) Antailsciigita pri la d uelo, li devas
sin intermeti , por gin ma lhelpi.
5) La !ego devas starigi senpunecon
de la kuracist o.
6) En kazoj dubaj konsiligo kun kolego estas necesa .
7) Alesto de du kuracistoj estas postulinda.
8) Niaj asocioj devus pridi skuti tiujn
dem an dojn.
(Dailr igota).

D-ro Briquet (Arm entiPres, Francujo ).

La

Kuracista

La ,,Kuracista Sold o" estas nom o de
la asoc io de francaj kuraci stoj p ::>
r protekto kaj profesia defendo.
•
La ,,Kuracis 1a Sold o" kreis plie asekuran kason konh ail civ .1ai respondecoj (tio
estas : monaj kompensaj oi), kiujn pov as altiri sur sin kuracisto en la ekzercado de sia
profes io; gi as ekuras siajn anojn gis 2000
fr.ïnkoj.
A
La kotizajo estas po dudek frankoj
êiujare kaj intersan ge por tiu êi sumo la ano
de la .,Kuracista Soldo' ' aldone al la asekuro de 2000 frankoj, Jus dirita , povas ricevi senpage êiujn laillegajn konsilojn utilajn,
es peri apogon moralanA kaj êiujn konsil ojn
en multe da malfacilajoj kaj, plie, Jinancan
helpon en êiuj procesaj ma lfacilajoj, kies
so lvo rilatas al la generalaj intereso j de la
prof es·o, ekzemp '.e rifuzo ail redukto de la
su ldo, nepravigitaj k. t. p.
La ,,Kuracista Soldo '' ebligas al la kuracisto konh·austari ind ividue kontrail pretendoj ail tarifoj , kiujn li prave jügas neakordi heblaj kun la situacio, merit ita per si~j
lernadoj, sia laboro, kaj sia sindonemo. Oi
donas apogon al siaj anoj, ldam iliaj privataj inter esoj est as ofenditaj de sociaj novaj
situacioj, A ail ruini gitaj, pro soleco , de
malfel iêajo neantailvidita.
La malkonsentoj ail procesoj, kiuj dum

1

Soldo.
la jaro 1910 estis akzamenitaj, povas esti dividitaj, !ail la raport o de le generala sekretario , en 6 klasoj:
.
1) Aferoj de komuna kaj persona fairn,
ail aferoj klaraj, precizaj, p ri kiuj la juga
kutimo estas s .arigit a: e,:kasigo de s uldajo, pago, rifuzita de malbona kîiento, apliko
de leg 1 ta 1 ifo por interveno êe laboraj akcidentoj au por publika help o k. t. p. Tie
êi la ,.Kuracista Soldo" donas konsilojn laulegajn , apogon moralan , sed ne monan.
2) Aferoj, kie la k unfratoj estis viktimoj
d e êikano, nejustaj jugoj, kiuj pov us plie
ofendi la generalajn i1,teresojn d e nia pro fes:o. Tie êi la ,,Kuracista Soldo '' donas apo gon monan .
3) Afcroj de generala fako, !dt: estas
intere :;e klarigi iun punkton de la jug a kutimo. La ,,Kuracista Soldo'' paga s êiujn
elspezc,jn de la pro cesoj antail êiuj tribunaloj.
4) Civila re spondeco en ekzercado de
la profe sio. La ,,Kuracista Soldo" pagas gis
2000 frankoj, sen diskutado.
5) Procesoj, entreprenitaj de la sindikatoj , k es êiuj anoj estas ankaü anoj de la
,;Kuracis ta Soldo" (bedailrinde tiaj sindika toj estas malmu ltaj) ; tie êi, se la konsultataj advokatoj de la ,,Kuracist a Soldo " opinias, ke la proceso es tis rajte entreprenita,

voêo DE KURACISTOJ

90

la ,,Kuracista Soldo'' donas apogon monan 1
al la sindikato.
6) Aferoj de geni:rala defendo. La .,Kuracista Sold0" subtenas per mono la utila:n
gazetajn kampanio·n; gi faras êe la ministroj la necesajn vizitojn, por plendi, aü altiri la aten on pri tio êi aü tio.
Se sindikatoj kuracistaj p. enas precipe
sur sin la defendon de la genera laj interesoj de la kuracista profesio kaj la ,,Kuracista Soldo' la defendon de priva ta j
interesoj de la kuracisto, tamen generalaj
kaj pr;vataj interesoj povas kunm ksigi; tiel
la ,,Kuracista Soldo" devis sin enmiksi en
multaj afero_ide kolektiva defend o. Dank' al
gi multe da punktoj necertaj de la juga kutimo _estis d terminitaj kaj aliaj estis sangitaj. Gi sin intermetis en 2,000 procesoj antaü ê aj tribunaloj: jugejoj pacaj aü de unua
instanco, apelaciaj jugistaroj, kasacla kortumo, prefektejaj konsilantaroj, stata konsilantaro kaj êe tribunalo de konfliktoj.
Rilate al tute privataj interesoj la , Kuracista Soldo" sin intermetis en pli ol 10,0 00
disputoj, kiujn gi ofte pacigis dank' al siaj
konsiloj, arbitracioj kaj lau.legaj konsiloj.
J

1

~e:fe
W e i c h se 1bau

Kreita la 14-an de novembro 1897, la
,,Kuracista Soldo'' ~alkulas nun proksimume
du mil cent anojn. Gia sidejo estas la sama,
kiel de la ,,Kuracista Interhelpo'·, france
,,Concours médical" 132 faubourg Saint-Denis, Pdris, mirinda Asocio kiu utilegis al
pia profesio de tridek jaroj.
La elspezoj de la ,,Kuracista So!do" en
1910 estis tridek mil frankoj, el kiuj duono
por la procesaj kostoj.
La ,,Soldo" akceptas kiel anon êiun
francan kuraciston, kondiêe ke li estas jam
ano de iu kuracista asocio, nome sindikato
k. t. p., au ke li_ estas prezentita de du anoj
de la ,,Soldo". Gi povas nuligi, poste, la
akcepton de la kuracisto , kiu estus malbona
kunfrato, batal anta nerajte kontraü siaj kolegoj.
Mi skribis tiun artikoleton, êar mi pensis, ke gi estos utila al fremdaj kuracistoj,
kiuj dezirus krei, en sia lando, similan asocion. Mi ne povas tie êi traduki la tutan
regularon de la ,,Kuracista Soldo", sed la
kunfratoj, kiujn tio interesas, povos skribi
al la adreso supredonita kaj ricevos ekzempleron de gi, france presitan.

:ra toj _.

(Wien). Pri sangoj

· Unue ,,hidropsa degenero·', fiel nomata
de la aütoro. La protoplasmo de la insuleTl'orhensd 1ri/t DJJl N - i-o :3) Lau Di am a r e pitelioj perdis normalan strukturon. La hikaj S c h a f e r influas la insuloj de Langer- dropsa degenero estas sekvata de atrofio
hans grave la glikogen-materiosangadon (su- aü de kompleta pereo de la insuloj. Precipe
kersangadon) per ilia interna sekreciado. gi estas observebla êe pli junaj personoj
Por klarigi, êu koncerne la devenon de dia- 1 kaj gi estas neniam akompanata de sklerozo
beto ludas la insuloj gravan rolon, êu ne, , de pankreasarterioj.
W. es_ loradis ekzakte en 183 kazoj de diaDua sango estas sklerozo aü _ hronika
beto pankreasojn ne nur mikroskopie sed êirkaü - kaj eninsula inflamo. Gi estas
ankaü el la vidpunkto, êu estas gusta la same ofta, kiel hidr. deg., sed ob~ervebla
teorio, ke la insuloj ne estas konstantaj, ana- nur êe r li, ol 50 jaraj personoj. Gi estas
tomie memstaraj organoj.
akompanata preskaü êiam de sklerozo de
Kelkaj kazoj montris makroskopie ne- 1 pankreasarterioj.
nian abnormecon, êe aliaj estis konstatebla
Tria formo estas hialina degenero. Ôi
kelkfoje altgrada atrofio kun samtempa alt- estas pli malofta, ol aliaj kaj estas akomgrada malpliigo de la pezo, au pli malpli panata êiam de sklerozo de la pankreasarterioj.
frapanta grasinfiltrigo de la organo.
Aliaj sangoj estas hemoragioj en la inMikroskopia observado montris êiam sulo). Ofte estas konstatebla regenero de la
sangojn. Plej ofta sango estis malmultiginta insuloj, precipe en la kapo de pankreaso ,
nombro de la insuloj.
êe hidr. deg. de la insuloj, respektive êe
Volumenmezuradoj de la insuloj - fa- diabeto de junaj personoj.
ritaj nur en kelkaj kazoj - montris, ke la
Kelkaj kozoj, speciale tiuj kun insulvolumeno de la insuloj malgra·n~igis pli alt- sklerozo, montris frapantan hipertrofion de
grade, ol tiu de la glandoparenhimo.
la insuloj. . En la glandoparenhimo trovigis
Konstante observitaj gravaj san~oj de ofte atrofio de glandoglobuletoj kaj ties epila insuloj estas jenaj:
telioj. La plej altgrada . atrofio de glandopa111

en pankreaso êe diabefo ( Wù:ner klinische
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renÎl:mo trovigis en la kazoj kun dukto pan- /
kreasa fermiginta per konkr emento. En serio de diabetoj kun hidr. deg. de la insuloj
preska u au Aentute ne trovig s iaj sangoj èe
glandoparenhimo. Tial oni 11e povas kons:deri sangojn en glandoparenhimo kiel grave
signifaj por la deveno de diabeto.
Konsiderante, ke estas observeblaj êe
diabeto gravaj sangoj nur en la insuloj de
pankr easo, plue ke patologiaj procesoj en
aliaj organoj ne estas kapablaj, parte lau
kvalito, parte pro mallonga dauro, ludi gra- 1
van rolon koncerne la devenon de diabeto,
oni povas resumi, ke la priskribitaj sangc.j
en insuloj de Langerhans prezentas anatomian kauzon de diabeto.
D- ro Sos.
He c h t kaj K ô h 1e r (Wien). Esploradoj
pri asepso. ( Wiener l.:linische Woche11scl1t
·ift
1911 n-ro 11) , Modernan hirurgion progre-

sigis altJra de kiel eble plej ekzakta asepso .
La autoroj re komendas de tempo al tempo
farot an, science bakteriologian, revizion de
!a tuta kompleksQ de asepsaj , imedoj en
hirurg;aj stacioj. Ci tio estas bona, unue por
firma fidindigo de la gis nun uzataj r:m,doj de asepso kaj due por anstataüigo de
la eventuale tro longdaiiraj kaj ko;npliki aj
rimedoj per science motivitaL metodoj. Forigo eê de etaj malkorektajoj (Stas tiom
pll grava, ke kun progr,sa do de Îlirurg"a
tehniko plimultigas la postuloj, al gi direktitaj. Tiaj esplcradoj €Stas praktike tre utï aj.
La autoroj arangis iliajn esploradojn Jau
kvar grupoj, nome rilate al 1) instrumentoj, suturoj kaj ban Jagmateria·o, 2) operacianto, 3) paciento kaj 4) ope.-. ciejo. Ili resumas jene :
1) Absolùta asepso estas akirebla gis
nun nur ê~ la medioj senpere desinfektigeblaj, resp. steriligeblaj: in.3trum.ntoj, suturo,
bandagoj.
2L!deala asepso de la manoj ne ekzistas. Ciuj gis nun uzataj lavadmetodoj rezultigas maksimume malpliigon de germcj,
rt:sp. redukton de kontagieco.
3) Steri'.a gumoganto servas en komenco de opera io kiel asepsa tego por la mano kaj kiel suverena r;medo kontrau infekto.
4) Per ½°lo sublimat-alkohol-solvajo
estas akirebla sur la hauto provizore absoluta ase pso. Per jodtinkturo igas la hauto
ne asepsa, nur felprepari1a.
5) Malutila influo per infekto el la aero
g~nerale ne estis konstatebla. Plenrajta estas
la postulo separi operac·ejojn !au t akterioIogiaj vidpunktoj.
D-r o S6s.
S a I o m o n kaj S ax 1 (Wien). Sulfur-

_

91

Estas eble oksid'gi parton de neutra sulfuro êe karcinom-malsanutoj per H2 0 t, malal'grade koncentrita k::j k nstati devenintan
de tio sulfuracidon. La reagoAe; tas gis ioma
gr do sendependa de la nutrajo kaj u:inkoncentrigo de la mal anulo El mal elpantaj la n agon substancoj estas konata g s
nun n ur antipirino. La reago estas versajne
facile uzebla p~ovo, per kies helpo estas
ebl ! fari fruan diagnozon de karcinomo, se
ne en êiuj, lamen en ce,ta kazoj. Ôian interrilaton kun la tumoro pru vis jam pli ofte
mala,1ero de l:l. reago, ob ervita p st operacio.
D-ro lM.~.
M a r t in . La veziko urina dum naskado.
(Arch.iv. f, U1111aekologi
e Bd . 88. Jf eft 2). M.
esploris anatomie kaj rentgene la inan vezikon ; rentgene tiamaniere, ke li plenigis la
vezikon per bismuto. La veziko estas fiksita en sia situacio per la ligamentoj. sin
etendantaj al la najbaraj organoj, lig. pubovezikalaj kaj uterovezikalaj, eventuale la
arterio vezikala kun la êirkauanta kunliga
histo. Dum naskado la ve?.iko estas plej
ofte premata dekstren, pli aii malpli, depende de la pleneco de la utero. La dekstrenlokigo de la veziko estas klarigata per
la plej oft~ dekstrentordigo de la utero.
D-ro B ischitdcy .

Ba r t a Suprarenoj kaj seksa karaktero.
( Ard 1. ./: Uyna ek. Bd . '&. 1fi:ft 3). Ce knabîno deksesjar aga, kiu daur e perdis la menstruon, disvolvigis êiuj signoj de la tipo
vira. Plenbarbo, harigo de la brus to; neniu hermafroditeco, kiel montris la sekcio
post interkurinta malsano, kiu mortigis la
pacientinon. Atrofio de la ovarioj kaj tumoro de la suprarenoj .(strumo). Oni povas
int rrilatigi êi tiujn trovajojn kun la disvolvigo
de la vira tipo (sekreciado interna).
D - 1·0

Bisc!titzky .

B o Ia f fi o. Kistomo polipoza sur la dorso utera samtempe kun aliaj maloftaj trovajoj
sur :a internaj genitaloj. (Zeitschr. f. Uyn.
und &eb. B ct. {j :ï , Jfi,jt 3) . Malofta kazo de
kistomo polipoza sur la utero de kvardekkvinjara multfoje naskintino. La kistomo
multfaka pendis sur la utera dorso per trunketo muskoleca, dika kiel dika fingro ; krom
tio estis malgrandaj cistoj samspecaj s ur la
utero. Ôi estis kovrita per epitelio ciliara
kaj vidigis his ton ovarian. La kazo au koncernas ovarian histon dispecetigitan au la
tumoro devenis de la ligamentoj ovariaj,
kiuj en embrionala tempo en la ovaria germo estis alilokitaj kaj poste estis transportitaj al la utero.
D- ro Bi schitzky.
K e h r e r. Pri la kono de la dermojdaj
reago en urino de karcinom-malsanuloj.( Wie- j tumoroj de la vagino. (M onatschr. f. Geb 11.
ner lclinisclte Wochensc/wi,ft 19 11 n-ro 13). Gyn . B d. 30 Il eft 6). La tumoro estis for-
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igita tra la vagino post la diagnozo fibro- 1 agon sekvigas. êe la pacientoj, êe kiuj la
miomo. La mikroskopia elserêado vidigis reago jam komence de la specifa terapio
fibrosarkomon, kies elirlokon oni devis opinii estis pozitiva, v. Scaboky atingis malpli bola profundajn tavolojn de la kunliga histo najn rezultatojn, ol êe la pacientoj, êe kiuj
sub la vagina mukmembrano. En aliaj ka- komence de la kuracado ankau ne ekzistis
zoj la parauretrala au periost,_ala kunliga diazoreago.
histo povas esti la devenejo. Ciu largbaze
D-ro A dolf B iscltitz lcy, Pr ay .
situaciita tumoro estu fundamente forigata
O. Do r n b 1ü th (Wiesbaden). Dekutipro la ebieco, ke gi povas koncerni sarmigo de morfino per pantopon
-o. ( Deut. med .
komon.
D-ro B ischit zlcy.
Wodiensc!t1·. 1911 JH' O 15). Ce kutimigo al
H e i ma n n. Kiagrade pli longa aii pli grandaj morfindozoj oni povas anstataiiigi
mallonga litripozo postnaska influas la farigon / morfinon sen malfacilajoj kaj tuj per grandaj
de la retroversofleksio?(Monatschrff~ f. Geb. dozoj de pantopono , subhaute kaj interne,
u. Gyn. Bd. 31. Heft 2). Oni lasis la viri- kiujn oni siaflanke povas facile kaj en malnojn alterne frue kaj malfrue en la puerperio longa tempo êesigi sen nova postula de
levigi. Virinoi, kiuj levigis je la dua gis morfino.
D-ro Fels.
kvara tago, vidigis retrofleksion en ¼%, 1
J. Sc ha tte ns te in (Wilno). Aldono al
tiuj, kiuj levigis je la naua tago, je 2%.
Fn :e devis levigi nur tiuj virinoj, êe kiuj la efiko de vazotonino. (D eut. m ecl. Woclumnek antaii nek dum nek post la nask o oka• schr. 1911 n- ro 15). \razotonino konsi ;tas
el iohimbino, kiu malaltigas la sangop resion
zis eê la plej malgranda abnormajo.
kun aldono de uretano, por malgrandigi la
D-r o Adolf Bis chitzk y, Pray .
seksan eksciteme'..:
on. La autoro aplikis vaV. Sea b o ky. Pri la diagnoza kaj prozotoninon
en
dekdu
kazoj de plialtigita sangog110zavaloro de la Ehrlich'a diazoreagoêe
presio
sur
la
bazo
de aorta insuficienco,
pulma tuberkulozo. (Z eitschr ift f. Tu berl.·ul.
aterosklerozo
kaj
aneurismo.
Li aplikad is
Bd. 17. JI. 2). La esploradoj koncernas 372
ordinare êirkaue 15 injektojn po 1 k. cm.
tuberkulozulojn, 12 tuberkulozo - suspektajn / êiutage au êiudutage. En sep kazoj, el kiuj
kaj 38 netuberkulozajn personojn. V. Sca- en tri nitroglicerino malsukcesis, li atingis
boky trovis, ke en êiuj stadioj de la pulma
por kelka tempo dauran efikon. En kvin
tuberkulozo la diazoreago povas esti pozi- 1 kazoj ne estis vera efiko kaj unu el ili retiva, ke tial la diagnoza valoro de la reago
venis al sukcesa kuracado per nitroglicerino.
estas tute malgrava. Prognozrilate kontraüe Malutilajn
efikojn au seksan ekscila konstante aperanta diazoreago en la urino temecon laflankajn
autoro
ne
observadis.
de la tuberkulozuloj havas malbonan antaiiD -ro Fell:i.
signon. La plejmulto da malsanuloj jam dum
2- 3 monatoj post la konstanta aperado de
M. Fa I ta (Seged). Salvarsano êe sufela diazoreago pereis, sed êiuj maksimume roj de la okulfundo.(Deut. med. Wocher!sclu·.
dum unu gis unu kaj duono jaroj. La J.<Jll.n-r o 15). Definitiva jugo pri salvars 1no
konstanta aperado de la reago tial êiam raj- êe sifiilisaj okulsuferoj estus hodiau ankorau
tigas konkludi la gravecon, la progresadon trofrua, êar la observado estas ankorau
de la malsano. La konstanta foresto kon- tro rnallonga. Nur post pli longa tempo
traiie plej ofte signifas bonan prognozon. estos decideble, êu pravigita estas la opinio,
Pase vidiganta d:azoreago ne permesas gra- ke la recidivoj post apliko de salvarsan o
vajn konkludojn. Tial v. Scaboky ne kon- relat:ve pli ofte kaj pli forte atakas la okusentas kun la starpunkto de Michaelis, kiu lon. Hodiau ni devas havi la jenan vidpro pozitiva diazoreago volas escepti la pa- punkton. Se la okulnervo estas malsana, la
cienton de la kuracado en kuracejoj. La 1 salva1:,sanopovas malutili kaj ne estas uzenurino de febrohavaj tuberkulozuloj vidigis da. Ce sifilisa ek!1'Jalsanigo de la hialojda
pli ofte diazoreagon, ol tiu de nefebrohavaj. 1 korpo, retino kaj horiojdo la kuracado per
Se okaze de la aplikado de tuberkulino ek- hidrargo kaj jodo estas preferinda kaj nur
aperas diazoreago, la altaj dozoj da tu- s_egia malsukceso salvarsano estas provinda .
berkulino ne estas la kauzo; jen la diazo- Ciam antau apliko de sa lvarsano dezirinda
reago povas esti klarigata el la plimalbo- estas preciza esploro de la okuloj.
nigo de la stato, kiu guste la klinikan reD-ro Fels.
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Icard ( eJ Marseiile).

. .
.
Postmortajoperac10J
sur v1vaJ
. personoJ.
Faktoj, pruvantaj la dangeronde la sajnmortoen hospitaloj.

(êapitro

Il. de la mondfama

ve rko de d-ro Icard, pre miit a en l a jaro
A ka de m Î O d e SC i e 11CO j).
Traduk ita Jau permeso

1910 de la Pariza

de la Autoro.

(D atirigo ).

Certaj fiziologoj reduktis gis kvaronhoro kaj eê gis apenaû k .lkaj minutoj la
tempon, dum kiu la feto, entenata en la
utero, povas postvivi al la patrino. Ili eble
erara s, tamen ne estas eble, de la vidpunkto
de fiziologio, konsenti pri la longa daüro de
la postvivad o, kiun akceptas la teologiaj
aütoroj. Estas versimile, ke, kiam sukcesis
la operacio, farita en tiom malbaldaüa horo,
la morto de la patrino devis esti nur sajna,
au almenaii gi farigis reala nur mallongan
tempon antaü la operacio. Tia interpreto de
la faktoj rezultas el la analizo mem de la faktoj, kiujn raportas la teologiaj autoroj : ni
citos nur du el ili, kiuj tute nin pravigos. ·
•
Unu sinjorino mortis en Bruxelles
jaud on je la deka horo matene; la sekvintan sabaton je la deka horo matene si naskis infanon 7 monatan vivantan. Deklaro
de la konsilio, subskribita de Riolan kaj
de pluraj aliaj famekonataj kuracistoj de la
fakultato Pariza d ras, ke tre versimile la
morto reala okazis ne pli frue, ol vendredon vespere en la momento, kiam oni observ is ekmovojn de la ventro kaj la tre klare
aüdeb lan vagitus interne.
Rigaudaux estis alvokita. en 1740 por
akusigi virinon en la êirkauajo de Douai.
Li ne povis senpro kraste eliri kaj kiam li
alvenis, la virino estis jam mortinta : jam
de du horoj si estis envolvita en morttuko.
Malgraü tio li pienumis la devon de artificiala akusigo kaj elprenis infanon mortnaskitan.
Fininte sian laboron kaj konsiderante
sian êeeston senutila, li retiris sin, sed baldaü estis ree alvokita: la infano donis signojn de- vivo kaj kiam Rigaudaux alvenis,
li gin trovis ploranta kun tioma forte, kiel
se gi estus naskita feliêe. Mirigita pro tiu
êi fakto, li volas esplori la patrinon duan
fojon: oni sin denove estis envolvintaj. Li
ordonas forigi la tutan funebran aparaton
kaj post atenta esploro li sin opinias mortinta,
kiel post la unua esploro. Malgraü tio li
forirante rekomendas êirkaüigi sin per certaj zorgoj kaj lasi sur la lito: post du horoj la patrino estis plena de vivo. 16)
16 )

Debreyn e /11.a
ec!tialogie p. 447 gis 456.

êu tiuL êi ambau observajoj kaj precipe
la observa jo de Rigaudaux ne estas de la
speco, ke ili permesu al ni supozi, ke tie
êi estis eraro kaj ke la morto tute ne estis
certa en la kazoj tiel multaj de la postvivo de la feto, raportitaj de D~breyne kaj
Cangiamila? Cu la samaj observajoj ne rajtigas nin aserti, ke en tiaj kazoj povus esti
dangere ne sole al la infano, sed ankaü
eble al la patrino, lasi efektivigi la Cezartranêon al la persono, nesperta pri medicino
ft~i post la mome11to de la supozita

morio?

Debreyne mem, malgraü sia fervoro en defendado de la tezo, ke estas necese antaii
êio garantii bapton al la infano, estas devigita konfesi tiun êi dangeron kaj konsila;,, por antaüforigi gin, uzi komence suprajajn hautajn entranêojn, precipe sur la
plandoj de la piedoj: bedaürin c:e tiu êi rimedo
estas tute senvalora. ..Tamen fine, li diras,
oni kontraudiros al ni : se hazarde la virino estis nur en la stato de letargio au
sveno, unuvorte en la stato de sajnmorto,
êu la nekompetenta mano ne okazigus
morton realan kaj subitan?" Kaj li respondas: ,,Sendube, tio êi estas ebla, eç sub la
mano plej len a kaj pleL ekzercita. Oi estas
tie êi unu el tiuj fat~lajoj malfeliêa\ de tiuj
malgojigaj eventualajoj, kunligitaj kun la
malfaoileco de la afero, kief diras la teolog0j kaj kiuj tre feliêe estas ekstreme maloftaj". Tamen ne tiom maloftaj, se la faktoj
de postvivad o, kiujn rememorigas Debreyne
mem kaj Cangiamila, estas vere aütentikaj.
§ 2. P e r s i s t a d o d e k o r b a t a d o, k o n-

s ta t i ta êe aütopsio.
Oni trovos en nia libre kelkan nombron
da observajoj, pruntitaj de famaj autoroj antikvaj. La moderna_ medicino sajnas
ne atenti tiujn êi observajojn kaj ne alkonsentas al ili iun ajn kredon, kvazau la antikvuloj estus havintaj malpli da sagaceco
kaj da klarvideco, ol ni. Ni . citis pli supre
la opinion de Riolan koncerne la dangeron,
kiu ekzistas êe tro frua sekcado de la ekzekutitoj. Tiu êi opinio de la malnova aiitoro
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trovas plenan pravigon en la observaJoj tute
La unua kazo estas entenata en la tezo
novtempaj, kies aûtentikeco ne povus esti de Parot. Ôi koncernas la ·ko ndamniton,
dubata.
·
kiu estis pendigita en Boston en 1858 kaj
Kelkaj amikoj, studentoj de medicino,
kiun observadis la doktoroj Clarck, Ellis
estis kunvenintaj en la amfiteatro de la kokaj Schaw. La ekzekutito restis pendanl1
rnuna hospitalo en Marseille por ekzercigi
dum dudek kvin minutoj kaj post kiam oni
en la medicino operacia. Car ili intencis fari
êesigis la pendadon, ekzistis nek bruoj nek
operaciojn sur la okulo, ili klopodis havigi
batoj de la koro, la pupilo estis dilatita, la
al si fresan kadavron. Oni ja scias, ke la morto unuvorte sajnis nedubebla al la kuokuloj rapide difektigas posi morto kaj estas I racistoj. T amen jen je dekunua horo tridek
konvene, por sin trovi en la plej bonaj konminutoj, t. e. unu horon kaj duonon post
diêoj normalaj, plenumi la ekzercojn opera- 1 komenco de la ekzekuto, movoj de regula
ciajn sur tiuj êi organoj kiel eble plej bal- pulsado montrigas en la vejno subklavikula
daü post la morto. Danke al bona trinkmodekstra: ,,Almetante la orelon al la brusto,
no oni havis la deziratan objekt on: la ka- oni konvinkigis , ke gi efektive dependis de
davron de la infamo, kiu mortis apenaü. anla koro kaj oni audis 80 fojojn por minuto
taü du horoj. La ekzercadoj komencigis,
unu solan baton, regulan, bone audeblan,
jam la ambaü okuloj estis operaciitaj je akompanatan de faclla impulsio. Oni tiam
katarakto, kiam · unu el la studentoj kredis
malfermis la torakon kaj eligis la koron, kio
percepti movad ojn fibrilajn flan ke de la re- tute ne ekscitis tiujn êi movojn pulsant aj n.
giono prekordiala. Mirigita , li tuj almetas la La dekst a atrio sin kuntiradis kaj dilatadis
orelon kaj konstat~s kun miro, ke la koro
kun energio kaj reguleco. Tagmeze la nomankorau batadas. Ciu el la studentoj lauvice
bro da pulsadoj estis 40 por minuto ; je la
almetas la orelon kaj êiuj re l:onas la persiunua horo kaj kvardek kvin minutoj ili estis
stadon de la korbatado. Timo kaj miro vi- 5 p or minuto. La movoj spontaneaj êesis
digas sur la vizagoj de la alestantoj, ili in- 'je dua horo kvardek kvin minutoj kaj la
terkonsiligas, hezitas kaj en la konfuzo ili ekscitebleco malaperis nur je tria horo dekne scias, kion decidi. Antau ol decidigi, ili ok minutoj, pli ol kvin rorojn post la penauskultas la lastan fojon kaj trovas tiam, ke digo . Kvankam d-ro Clarck gin ne dira s,
la koro haltis: la batadoj tute êesis. Tiu êi estas ekstreme versajne, ke la soko, audata
êe auskultado antau la malfermo de la tofakto okazis antau êirkaue dudek jaroj.
Unu el la alestintaj , hodiau kuracisto, cer- rako devenis de la movoj de la dekstra
tigis al ni gian autentikecon.
atrio kaj ne de la ventrikuloj". 18).
Profesoro Goupil raportis en siaj kurLa dua fakto estas simila al la unua,
soj, ke, estante elevo, li ricevis unu tagon
sed autopsi o ne okazis, êar la eJzekutito
la ordonon fari autopsion en la momenvekigis, dum oni lin transportis. ,,Gi okazis
to, tre proksima de la morto; post kiam la e~nPerth kaj estas raportita de Hofmann 1 !').
perikardo estis malfermita, li prenis la koGi koncernas
ankau
krimul on, kondaron kaj tiam sajnis al li, ke li sentas kunnmitan je pendigo; li havi s êirkau la kolo
tirigon de tiu êi organo; rapida tratranêo
gangliojn, kiuj neütraligis parte la ~kuntiride um1 granda angio finis la kruelan dubon,
gon de la snurlaêo, !du lin sufokis. Ciuokaze
kiu naskigis en la mento de la juna kuratiu êi individuo restis pendanta dum dud~k
cisto.
minu toj, kuracisto konstatis la morton kaj
La sama fakto, !au Tourdes, estis konla korpo de la ekzekutito estis transportita
statita en unu kazo de holero.
galope en sargveturilo al la êambrego de
,,Novnaskito estas eltirita el la rivero
aütopsioj;
la oistanco de la loko de ekzeIll kune kun la placento kaj umbilika snuro,
kuto al tiu êi êambrego estis sufiêe granda.
nedifektitaj; kuracisto alpasas preskau tuj al Kiam la sargveturilo alvenis, la kuracistoj,
la autopsio; la atestanto, kiu persone êe- kiuj atendis kadavron, estis surprizitaj, viestis, kaj kiu meritas fidon, certigis al ni, dante la individuon starigi antaü ili kaj rigardi ilin per la okuloj timegigitaj. La penke post malfermo de la pericardo li vidis
la koron ankorau batadi". 17 ).
digito revenis al la vivo. Oni telegrafis al
la ministerio de justeco, demandante, kion
La du sekvantaj kazoj estas observitaj
de la kuracistoj kaj ni devas ilin konsideri
oni devas fari kaj la ministerio respondis,
kiel tute certaj en êiuj iliaj detaloj. Jen kiel ke oni nenion faru kaj atendu. Ne estis nepri ili jugas s-ro profesoro Brouardel, de cese tro longe atendi, êar tri au kvar horojn
kiu ni ilin pruntas: ,,Tiuj êi du faktoj, li
1s) Parot. De la mort apparente. Paris 1860.
diras : permesas neniun dubon".
19) Hofmann. Nouveaux 1/éments de médecine
17 )

Tourdes, Loc. cit. p. 614.

legale. Kun antauparolo kaj komentarioj de Brouarde\. Paris 1880.
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Obse r vajo . - Junulin o, kuracita en la kodis en la komuna hospitalo inter la naskinhospitalo en Parizo kaj deklarita mortinta , retinoj kaj kiu multajn el ili mortigis. La fatigo muna
n nas spontau ee al la vivo sur la portil o en la mO•·
de la irado metis tiun êi personon en la sta- m\:nto, kiam oni sin port as al la k - muna tombfoton de elêerpigo, kiu kaCizis, ke si falis en sajo.
sinkopon tuj kiam si alvenis kaj estis ku,,Fili ·o d ~ iu metiisto nomita Gouge,
sigita en Iito. Oni sin varmigis ekstere per kondukita en la hospitalo1 komunan kaj tie
varmaj tukoj kaj sukcesis revigligi sm per êi. deklarita kiel mortinta pro la malsano,
korekscitiloj el sia malfortigo. Post unu hor~ kiu kaiLis , ke oni sin transport is en la hosi denove refalis en la saman staton kaJ spitalon, feliêe donis signojn de vivo en la
oni pensis, ke si mortis ; la fratino de la tempo, kiam si estis sur la portilo, kiu serdormoêambro lasis al mi avizi, ke en sia vis, por sin transporti en la komunan tombapartajo trovigas la individuo, pri kiu mi fosajon. Tiun êi fakton povas ankorau konpovos disponi por miaj lekcioj de anatomio firmi Johanino Gouge, fratino de la rekaj Îlirurgio. Miaj studentoj transport is la viviginta, !av· stino, logant~ êe ~a str~to ~e .
korpon, kiu jam de du horoj restadis en la !'Arbalète, en ant 1 üurbo Sa111t-M1chel
'. (C1- '
kortc, envolvita nur per tuko kaj kusanta tas Bruhier) 2G).
sur portilo, elmetita al akreco de la jarseb se r va Î o. - Malsanu lo revenas al la vivo
zono. Ili alportis la korpon en la amfiteatrcn, en l 1 0êambrego
de mortintul oj de la hospitalo kone esplorinte gin. La sekvintan tagon ma- muna en Wien (Austrio '.
tene antaii la vizito êe la malsanuloj unu
,,Doktoro Ferro prop0f!ÏS al mi viziti la
juna Îlirurgo diris al mi, ke li audis plen- êambron de mortintuloj. Gi estas granda
dajn bruojn en la amfiteatro, kvazau iu plo- êambro, pura, havanta du altarojn, ornamiregus kaj gemus profunde kaj ke la teruro tajn per lanaj tapisoj. Tie êi oni lokas la
lin malhelpis sin levi kaj iri, por min averti. mortintojn, kiuj devas resti en tiu êi êambro
Mi iris rapide esplori la person on; mi ekvi- 48 horojn. Super la altaroj Apendas sonoridis kun èoloro, ke tiu êi bedaurinda kna- lelo, tre facile ekmovebla. Gia snuro finigas
bino, kiu tiam estis jam vere mortinta, estas per kvasto, kiun oni metas en la manon de
farinta penadojn, por sin liberigi ? e la tu- 1 la mortinto, por ke li povu avizi pri sia
ko, kiu sin kovris. Si havis unu p1edon sur eventuala revivigo. S-ro Ferro diris al mi,
la tero ekstere de la portilo kaj unuAbrakon ke unu mortinto revenis al la vivo en la
apogitan sur la barilo de la trabajo de la êambro de mortintoj en la komuna hospitablo por sekcadoj, apud kiu la portilo estis talo" . 27 ) .
lasita. Mi rememorigas al mi la sentojn de
0 b s er va} o.
Junuli no, kiun tr\ kurac !stoj
teruro kaj kompato, kiuj min trapenetr is ~n ..
la hospitalo en Wien (Aust rio) de klan s mortmta,
tiu momento; mi dubas, êu ekzistas vidajo en
rev enas al la vivo en la momento, kiam oni estis
pli malgojiga kaj pli kortusanta. Mi gin vi- sin ente rigonta.
dis mem kaj tiu êi fakto sola devus sufiêi ,
,,Junulino, fraulino J. M... ricevis en- la
por pravigi la projekton de la regularo dekkvina v·vjaro atakojn konvulsiajn tre f0rkontra u la trorapidemo kun enterigoj''.
1 tajn, kiuj, generaliginte, daüris tri semaj_n
ojn.
Tiu êi fakto estas absolu te aiitentil a: La stato sajnis tre grava; famekonataJ kugin citas la fama Îlirurgo Louis, kiu êe g1 racistoj deklaris, ke al la malsanulino restas
êeestis, kid li konfirmas en sia rakonto. 2 4 ) . nur malmulte da tagoj de vivo, kiam si eniris en la hospitalon de Wien (Austrio), kie
Obs erva}o.
- M:.lsan ulo en la komuna
hospitalo en Par izo. deklarita kiel mort inta, r , yenas
Pfendler povis sin observi. ,,La sekvintan
sponlanee al la vivo en 1 komuna tombofosajo.
vesperon - li diras - kiam mi estis apud
,,Unu laboristo, logan a êe la strat o de sia lito, si taras ekmovon, levas sin,
Lavandi(•res, malsanigis kaj estas transpor- jetas sin sur min, kvazau por min êirkaütita en la komunan hospitalon. Post kelka braki kaj refalas poste, kvazau fulmofrapita
tempo oni lin konsideris mortinta, trans- de la morto. Dum kvar horoj mi ne povis
portis lin al Clamart kune ku.1aliaj mortin- ckobse rvi iun ajn spiron de vivo kaj mi
tuloj de la samaAhospi.a lo kaj metis kun ili faris kune kun s-roj Franck kaj Schoffer
en la tombofosajon. Li revenas al la vivo êiujn eblajn penadojn, por eksciti en si la
êirkaü la dekunua horo nokte, desiras sian
mortotukon, frapas al la logejo de la pordi- glement géncral au sujet des enterrements et emsto, kiu malfermas al li la pordegon kaj baumements. Paris 1746. vol. I. p. H5-146 .
~ 0) Bruhier- d'Abbaincourt (J -1.), Loc
. cit. vol. 1.
revenas en sian logejon". (Citas Bru ..ier) 2 ;').
Louis Lettre deu.rième sur la certitude des
sig nes de la mort. Paris 1752.
"") Bruhier-d 'Abbaincou rt (j.- 1.\. Additions au
' 1)

mémoire présenté au R.oi sur la nécessité d'un rè-

p. 148

149.
" ) Rampout. fragm ~nts sur l'tlat de 1~ médecine en Allemagne. Visite aux hôpitaux de y1en_ne ,
sa lles mortuaires, en Journal g.eneral de medecme.
Vol. XXVII. 1806.
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fajreron de la vivo: nek spegulo nek plum o
bruligita nek amoniak o nek pikad oj pov is
doni al ni iun signon de sentec o ; ga lvan ismo estis aplikata, tam en la malsan ulino
montris neniun kuntirigemon. S-ro Frank
mem opiniis s in malviva, tamen por êiu
kaz o konsilis lasi sin en la lito. Oum 28 horoj okazis neniu sango; oni kredis jam senti
lom da odoro pro putrado. La sonorilo de
mor lintoj estis sonorigita. La amikinoj vest is
la malsanulinon blan~e kaj ornamis sian
kap on per florkrono. Cio êirka(1 si estis pr etigata por entombigo. Por konvinki gi pri
la progr eso de putrado , mi revenis al fraulino M . .. , sed la putrado ne estis pli progresinta, ol antaue kaj kontraue, kia est is
mia miro , kiam mi kredis percepti malfortan
movon de spirado. Mi sin den ove observis
kaj mi vidis, ke mi r e eraris. Mi faris sen prokraste frotadojn, aplikis iritilojn kaj post
duonhoro la spirado pligrandi gas, la malsanulino malfermas la okulojn kaj frapita de
la vidajo de la funebra aparato, reak iras
la konscion kaj diras al mi, ridante : ,,Mi
estas tro juna por morti". Oni sin transp ortis tuj en alian apartament on, kie si falis
en dormon , kiu dauris dek horojn. La resanigado progr es is sufiêe rapid e êe aplikado
de aromaj l aj tonikaj ban oj kaj la malsa nulin o, k es nerva sistemo plene liberigis
de la stat o malsa nema, sajnis tiel fresa kaj
bonfartanta, kiel antaue. Oum sia stato letargia, kiam êiuj funkcioj sajn is interrompitaj,
la fortoj konc entrigis en aüdado, êar si
audis kaj konsciis êion, kion on i diris êirkau si kaj si citis al mj po ste la latinajn
parol ojn de s-ro Fran ck. Sia plej terura situacio estis en tio, ke si kompr enis la personojn, prep arantajn sian enterigon, ne povante eliri el sia s [ato".
Tiu êi observaio, farita de profes oro
Pfendler el Wien, kiu mem gin publikigis,
havas karakteron de aütentikeco, tute ned ubebla. Morand, de kiu ni gin pruntas, ald o,nas al gi la sekvantan gustan rimarkon:
,,Tiu êi fakto estas frapanta ekzemplo de
la dangero, al kiu povas esti elmetita h;steriulino, nome de la enterigo dum vivo kaj
gi pruv as al ni, kiom en si milaj kazoj estas
necese alpasi al la entombigo nur tiam,
kiam êiuj signoj de la morto reala estas
tre evidentaj". 28 ) .
0 b s e r v a Îo . - Sajna morto de la malsa~ ulo, kiu spontanee revenas al la vivo en la êambro
de mortintoj de la hos pitalo en Liège.

,,En la hospital o en Liège estas loko,
nomita salle des décédés, kie oni êiutage de28) C. V. Pfe ndler (d e Wien ). Quelques observations pour servir à l'histoire de la léthargie Pa-

ris 1853 tcitas Morand, en Magnétism anim al).
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ponas la mortintojn , kiujn la sekvontan tagon mate ne pr enas la êerkoveturilo, por ilin
veturigi al ilia lasta logej o. Antaü cirkaüe
ses se majnoj du internul oj de la hos pital o,
dezirante fari iajn eksper imentojn anat omiajn,
alve nis vespere al tiu êi êambrego, por selekti kadavron inter la korpoj , kiujn la
morto estis frapin ta dum la maten o. Unu
de ili havis êe si lanternon.
,,Kiel ajn oni estus kutiminta al la bil-•
do de !a morto, tamen oni I eniam sen certa
emocio eniras en la lokon , kie trovigas kadavro j, precipe nokte . La du internuloj estis
sub la influo de tià emocio, kiam ili pen etris en- la êambreg on de mortintoj .
,,Gi esta s grand ega halo gotika, al kiu
oni aliras tra dekduo da st upo j ; krado ,
de la fla nko de la rivero Ourthe finas gin kaj
enlasas malsek econ, kiu, trap enetrinte la murojn, fluetas en brilantaj strioj laulonge de la
stonoj . La noktaL birdoj , havant aj siajn nestojn en la arkajoj de la kornico, sajnas
esti gar distoj de tiu êi funebra loko , kies
silenton ili kelkfoje pe rturbas per sia peza
flugo au akraj ekkrioj.
,,Kia m la du internuloj tien êi eniris,
la tremetanta lumo de ilia lanterno forkurigis la vivantajn loga ntojn de tiu êiu hej1110 de la morto. Ilia emocio pligrand igis êe
la bruo, kiun faris tiuj êi funebraj dommastroj , forlasa ntaj ilian rifugejon; tamen ili
sin retrankviligis kaj komenci s trar iga rdi la
kadavrojn, por fari sele kton.
,,Oum ili estis okupataj per tiu êi esploro, sajnis al ili, ke ili aü das iun, spirantan
malantau ili. Ambau sin returnis vigie, sed
neniun ekvidis, konvinkitaj do, ke ilia imago ilin trompis , reko mencis denove movad i
la kadavrojn. Spiro obtuza, sed pli forta, ol
la unuan fojon, aüdigis deno ve . Tiam timo
tute ek posedis la internulon, kiu tenis la
lanternon. Li komencis krii, forkurante al la
pordo , kiun li volis malfermi, ne pensante
en la konfuzo, ke antaue estas necese tiri
la riglilon de la seruro. La malfeliêulo, vidante siajn peno jn nekapablaj malfermi la
pordon, perdis komplete uzadon de sia prudento, desovis sin sur la te ron , sp irega nte
kaj pli morta, ol viva . Dume lia kamarado,
pli kuraga ol li, klopodi s malkovri la ka uzon de la bruo, kiun li estis aud inta; pensante , ke gi devenis nur de unu el la kadavroj, etenditaj sur la pavim o de la êambrego, li êirkaurigardis ilin êiujn kaj efektive
li trovis mm korpon, kiu ankoraü konser vis iun specon de la varmeco de la vivo.
Li klinigis super gi kaj almetante la orelon
sur la bruston de tiu êi malfeliêulo, li aüdis tre klare spiradon malfacilan. Tuj li
pr enis la kadavron en 1a brakoj, por gin
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transporti en unu el la êambroj de la hospitalo. En sia rapidemo li renversis la lanternon, kies lumo estingigis.
,,Ne malkvietigante pro tiu êi akc idento, la internulo direktis sin kun sia sargo
al la pord o. Sed tie êi liaj pied oj implikis sin
inter la kruroj de la alia intErnulo, kiun timo
alnajlis al la tero kaj pri kiu li ne plu pensis. Timigite laiivice, li imagis , ke li renkontis alian kadavron , faligis la korp on, kiun li,
porti s kaj penadi s malfermi la pordon, por
forkuri. La internulo, sidanta sur la tero
sentante , ke la kadavro falas su r lin, kolektis êiujn fortoj~, al li restantajn kaj rejetis
gin antau sin. Gi falis inter la kruro j de la
alia int ernul o, kiu, pose dita de la nervoza
timego gis ekstrema grado, renversigis teren kaj perdis konscion. Feli êe la bruon, faratan per tiu êi sceno , audis la flegistoj ,
kiuj alkuris kun lumilo. Ambau internul oj,
kvietiginte pro ilia êeesto, reakiris la senzojn
kaj rakonfü, kio estis okazint a.
La kadavron, kiu estis iu homo, pri
kiu oni kredis, ke li estas mortinta, dum li
nur estis enprofundiginta en letarg ia krizo,
oni transp ort is en liton , Ide c ni donis a l li
êiujn flegoj n, kiujn sia stat o faris necesaj .
Li estas hodiau en plena resanigado kaj
forlasos la hospitalon en kelkaj ta goj. Pri
la ambau internul oj, ili, liberiginte de la timo, pro mesis al si, ke ili ne plu reven os
nokt e en la êambregon de mortintoj".
Tiu êi observajo estas prenita el la
jurn alo Le Droi t (24 oktobro 1853). Jos at,
de kiu ni gin pruntas, rimarkigas, ke tiu êi
tragika epizodo, kiun li komence supozis
imagit a, montr as sin, post informig oj kaj
post forigo de trograndi gado, kiel entenanta
fundon de verec o, kiu gustigas gian publi kigon. 29 ).
0 b s e r v a 1o. - Malsanulo en la hospitalo
de Gex revenas en la êerko spontan ee al la vivo
en la momento de enterigado.

,,Nok te unu viro mortas en la hosp italo de Gex; la sekv intan tagon maten e oni
2 9) Josat. De la mort et de ses caractères. P aris 1854 p. 373.

lin metas en la êerkon. Je dukunua horo
oni preparas lian enterig on, kiam subi te oni
audas bruon , venantan de la êerko kaj frapado n sur la kovril on. Oni tuj malfermas
la êerkon kaj eltiras la homon viva nta: li
estis nur en letargi o" .
Deschamps , kiu citas tiun êi observajo n,
al.donas al gi la jenan rimarkon : ,,La enterigoj, farataj antau la te mplimo de 24 horoj,
estas oftaj en la distrikto de Gex. En Ferney, ekzemple, oni cita s du tiajn ente rigojn,
kiuj faris malagra~lan impr eso n sur la loga ntaro. La sama jurnal o citis alian ekzemplon de la dormo letar gia kaj tro rapida
enterigo en Angoine: (Dord ogne) 25 de
aprilo 1845". 30 ).
Observaj
o. - Juna virino en la stato de
sajnmorto vekigas sub la skalpelo de la prosek toro
en la amfiteatro de la hospitalo Charit é en Parizo.

Ponisat, amiko de Michelet, iradis êiutage mate ne al la lekci o de ana tomi o en ia
amfiteatro de la hospitalo Charité: ,,Tiun êi
tagon -- li skribas en sia notlibro - la
kadavro de la virino, ankorau jun a, devis
servi al la . elmontradoj anatom iaj. La prosektoro eniras. Mal var ma kaj se rioza, li rigar d;s unu momenton la mortintinon; poste
li prenis kaj levis êiun el la membroj, kiuj
refalis sur la sto nplaton kun bru o obtuza
kaj s urda , karakteriza por la objekt oj malvivaj. La p1uvo e3tis farita; la sekcado komencigis. Ce la unu a ektranêo per la skalpe lo, direktita en la reg ionon s upra n de la
brusto , nenio movigis. La viz~go restis dolêa
kaj malgoja, sed sensenta. Ce la dua ek tranêo delikata strieto de ruga sango kù mencis flueti malrapide de la vund o. La
mano de la prosektoro ektremis . . . Li levis
sup r en la kadavron, de kies bru sto eliris
ste rtoro, sekvita baldau de subita ek movo
konvulsia. La mortintino estis nur en leta rgio; ni estis dissekcq_ntaj viva ntan virinon" .
Tiun êi obse rvajo n citas Michelet , kiu
nin informas, ke li gin trovis skribita e.1 la
notka jero de sia amiko Ponisat. 3 1) .
" 0)

31 )

Deschamps toc. cit. p. 24.
Michelet. journal, p. 231-233 .

KRONIKO.
Ôis nun Jau nia scio aperis la traduko ' Au s tr i o : ,,Prager medizinis che Wochenschr ift".
d e nia demand aro pr i parto preno de kura- 1
cistoj en dueloj en la sekva ntaj land oj kaj Ge r manu j o : ,,Medizinisc he Kl-inik".
Kr o a tu j o : ,,Lijeêniêki Vijestnik" .
revuoj:
Fra ncuj o : ,,Medic ina",
internacie en ,,Voêo de Kuracistoj".
,,La Pre sse méd icale ",
Po l u j o : ,,Gtos el.,ekarzy".
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tajn en litera tu ra verkado, kiel ekz. j urnaloj fakaj kaj êiutagaj, bibliotek oj, eldonejoj
k. t. p.
En la cirkulero de la instituto, kiun ni
ricevis, ni trovas la no mon de d-ro Schwab,
kiel reprezentanto de la lingvo esperanto.

Fr an c u j o : ,, Gazette médicale de Paris' ',
,,Le Courrier médical",
,,L'Avenir médical",
,,La Quinzaine the . apeutique",
,,Le Concours médical",
,,Le Repertoire de médecine et
de chirurgie",
,,Rennes médical".
Be I g uj o: ,,Le Scalpel",
,,Le Progres médical".
Sv i su j o: ,,Therai:;eutische Monatsberichte".
His pan ujo: ,,Siglo medico",
<""-.1
,,Clinica y Laboratori ô4 • '
Ang]ujo:
,_The Hospital".
Ru 111an uj o: ,,Spitalul".
Krom tio la demandaro, estis presita
ankau en aliaj revuoj kaj jurnaloj,
sed
ne alvenis al ni pri ili sciigo. Ni do petas
C1UJ11 legantojn alplenigi la supran Iiston kaj
alsendi la koncernajn ekzemplerojtJ.
lnteralie la princo Alfonso de Bourbon,
fondinto kâ"j protektanto de la Ligoj antiduelaj, sciigis pri nia enketo el la ,,Revue
médicale"
kaj ekinteresis la Ligojn pri
tiu êi afero, kio varbas, al esperanto novan interna cian organizajon, entenantan homojn el plej altaj sociaj klasoj.
Sekve de la iniciato de la princo Alfonso de Bourbon invitis la redaktoron de
,,Voêo de Kuracistoj" la prezidanto de la
Pola Ligo antiduela, la princo Jerzy Czartoryski, legi referaton pri la enketo dum la
generala kunveno de la Ligo la 26-an de
aprilo en Lw6w. La prelego multe ekinteresis ~a audintaron kaj estis raportita en êiutagaj jurnaloj.
En Bochum (Germanujo) faris prelegon
antau tiea societo kuracista d-ro Be hm
pri ,,esperanto kaj medicino". Prezidis dum
la kunveno la fatr:ekonata profesoro Lobe k e r, kiu esprimis al la paroladinto dankon pro traktado pri tiel interesa temo .

*
En Krakow, kie la sekvontan jaron
okazos la internacia kongreso esperantista,
elektis la tiea klubo esperanta, kiel prezidanton, universitatan profesoron de higieno
d-ron O cl o Bu j w id, kiu vigie jam nun
klopoclas pri la antaiiarangoj kon~resaj. Ni
povas esperi, ke sub gvidaclo de prof. Bujwid la movado esperanta ankaii en polaj
rondoj kuracistaj pli disvastigos.

La redakcio ricevis:
Propraj nomoj en Esperanto.Verkita de
prof. P. Ch r i s t a 11e r.
Mezdunarodnijjazik esperanto,ego woznikuowenie, sostaw , stroj, znacenie i razpros!ranenie. De d-ro V. A. Ko p os o v.
De l'esparAanto. De d-ro Cui s nier.
Prezo 0·25 fr. Ce J. Crépin-Leblond, Rennes.
France.
lntarnacia ekspozicio por vojago kaj tu~
rismo. Berlin 1911.
Fundamentaj principoj de !a vortaro
t.Speranta. Verki s E. Boira c. Ce Hachette
d'· Cie, 79 Boulevard Saint- Germain, Paris.
. Konsiloj pri Higieno de R. Stolle. Tradukis J. Bore 1. Prezo O·IO Sm. êe Esperanto-Verlag Mailer & Borel, Berlin.
Komerca korespondo.Prezo O·I O Sm.
Ce Esperanto-Verlag Moller & Borel, Berlin.
Auf sicherer Bahn. Freie Übersetzung
des Zamenhofschen esperantistischen Trutzliedes ,,La vojo". Von Theodor
Fuchs.
Esperanto,seine Entstehungund Bedeutung. Von Theo d or Fuchs.
Esperanto und ldo. Von Theodor
Fuchs.
Du rakontoj de A. ê~hov. Tradukis B.
Kotzin. Prezo O·l O Sm. Ce Moskva Librejo
Esperanto. 26 TverskaJa, Moskvo.
Al Montmartro. Himno. Poezio de J.C a m. Chaigneau,
muziko de F. de Me ni 1. Prezo fr. 0,25.
Le problème de la langue internationale.
De E. B o ira c. Prezo fr. 0,25.
A

*
Supera staba kuracisto d-ro Berger fondis kune kun d-ro FoeïSter, neurologo kaj
d-ro Plachte, praktika kuracisto, la ,,Centran
oficejon por literaturo medicina" (,,Medizinisch literarische Zentralstelle\
Charlottenburg, Kantstr. 19). La instituto intencas unue
helpi al la kolegoj, science laborantaj, havigi al si kaj ekposedi la medicinan literaturon en êiuj lingvoj, kiel ankau en verkad o
de la literaturaj helpaj laboroj, plue volas
doni sian helpon al êiuj institucioj, kiuj bezonas por sciencaj celoj kuracistojn, sper-
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ENH/\\7O:
Partopreno de kuracistoj en dueloj. (Enketo internacia l. (Dai'trigo ). Franc uj o. Opinioj de d-ro
Bos (Marseille), d-ro André M orin (Paris ), d-ro E. Duch e min (Ma ël. Carhais), d-ro Ardouin
(Cherbourg), d ro L. Camu z e t (Rennes), d-ro Br é ban t (Marolles-en-Hurepo :x).
D-ro Briquet
(Arm enti eres). La Kuracista Soldo .
Refera toj - W e i ch s e I b a u m. Pri sangoj en pankreaso êe diabe to. - H e ch t kaj Ko h 1er.
Esploradoj pri ; sepso . - Sa 1o m o n kaj S a x 1. Sulfurreago en urino de karcinom-malsanuloj. M a r tin. La veziko urina dum naskado . - I3 art a . Suprar enoj kaj seksa karakrero. - B o 1a f fi o.
Kistomo polipoza sur la dors o utera sam tempe kun aliaj maloftaj trovaî oi sur la internaj genitaloj.
K e h r e r. Pri la kono de la dermojdaj tumoroj de la vagino. - H e i m a n n. Kia~rade pli longa au
pli mallonga litripozo pos tnaska influas la fari gon de la retroversofleksio. - V. ~cab
o k y. Pri la diagnoza kaj prognoza valoro de la Ehrlicha diazoreag o êe pulma tuberkulozo. - O. D o r n b l ü th. Dekutimigo de morfino per pantopono. - J. S c h a t t en s t e i n. Aldono al la efiko de vazotonino . M . F al t a. Salvarsano êe sufer oj de la okulfundo.
D-ro Séverin
le a rd , Marseille ). Postmortaj operacioj sur vivaj personoj.
Kroniko.

TARlFO DE LA ANONCOJ:
Unufojaenpreso:

Spaco
l/l

1;2
¼
1;8
1;tG

tuta
da
da
da
da

--

pago
pago
pago
pago
pago

70
35
18
10
6

kron.
kron.
kron.
kron.
kron.

--

austr.
austr.
ai:istr.
ai:istr.
ai:istr.

Almenaii 6-foja
enpreso
---

p or êiu:

p or êiu:

60
30
16
9
5

kron.
kron.
kron.
kron.
kron.

Almenaii12-foja
enpreso

aiistr.
aiistr.
ai:istr.
ai:istr.
austr.

-

40 kron.
20 kron.
12 kron.
7 kron.
4 kron.

aiistr.
ai:istr.
ai:istr.
aiistr.
a11str.

11 111111111111 11111
Dep cst komenco de januaro
la kvara jaro de sia ap erad u

1911 , clum

1

1
6erm
anaEsperanto
-6azeto

monata
~azeto
parpropa~anoo
_ _ ~e
__Esperanlo
__ . _ _

Q_._.
_ _ _ _ _ __

estos eld cnata en form o de êiusemajna revuo
kun riêa ra porta kaj literura e nhavo kaj diversaj int eres eg aj aldonoj.

SolarBgulB
apBrilnta
Bspsrilntistil
sBmajna
gazBto

la plej malalta abonprezo, en Germanujo rekte
mendebla êe la pos toficejoj (N-ro 560 de la
listo) por M. 1,25 jarkvarone, eksterlancten
por Sm. 3,50.
Specimeno

kontrau

respondkupono.

Abonantoj ricevos niajn eldonaîoin: La blonda
Ekberto 0,20 Sm. - Hermano kaj Doroteo
de W . v. Goethe, esp. B. Küster 0,50 Sm.
kun 20¾ da rabato.

Jara abonprezo kun ,,Liter. Jarlibro " rb.
2.50 (Sm. 2.65), - Sen ,,Liter. Jarlibro"
rb. 2.00 (Sm. 2. 10).

œ-- Oni

ald onu au monon au respondkuponon
por la al se ndo. Nur mendoj superantaj
la sumon de Sm. 2,50 (sen abonprezo)
es tas efektivotaj afrankite.

Adreso: Warszawa Redakci o -

Varsovio (Polujo )
Krucza 47-A, Administra cio
Hoza 20.
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VOCO
DEKURACIST
Monata re'7uo por internacia korespondadode Kuracistoj
Ell wuœco estas forto .
l\dreso de la redakcio kaj administracio:

D-ro Stefan Mikotajski
Lwow, Strato SniadeckichNro 6
Aiistrio-Galicio.

•

*

Eliradas la 1-an de êiu monato.
Abonprez o jare: 2 spesmiloj = 4·80
kronoj austriaj = 4 markoj = 5 frankoj = 4 silingoj = 2 rubloj - 1 dolaro.

REDAKTORO:D-RO STEFAN MIKOLAJSKI.
Kunlaborantoj: An g 1 u j o. D-ro J. C. ü. Reed (Chatham), d-ro R. Warden Briggs (Birmingham),
d-ro G. Johnston (London). Au s tri o. D-ro Edmund Sos (W ien). Be I g u j o. D-ro W,...Broeckaert
(Antverpen). Bo h e mu j o. D-ro A. Bischitzky (Prag) , ct-ro Jozef Sedlaèek (Jenikov), d-ro Sipek (Prag ).
Br a z i 1 i o. D-ro Reinaldo Fred. Geyer (Bagoary\ B u I g a r tt j o. Petro Penkov (Jambol). Fr an c u j o.
D-ro Artigues (Versa illes), s-ino A. Blondin (Nice), d-ro Briquet (Armentieres), d-ro Crozat (Givors),
d-ro Cuisnier (Rennes), prof. d-ro H. Dor (Lyon), d-ro Le Duigou (Cherbour g), d-ro L. Hopenhendler
(Nice), d-ro L. Jenny (Chalons-sur-Marne) . Germanuj
o. D-ro Behm (Witten), d-ro K. Briegleb
(Worms), d-ro Kaiser (Dresden ), d-r o Kleider (Nordhau en), d-ro Kunschert (Wiesb ade n), d-ro Leuwer
(Bonn), d-ro Papsch (Innsbruck), d-r o Rothschuh (Aachen), d-ro Spa,ncken (Meschede), d-r o Stubenvoll
(Reichenhall), d-r o K. Weiss ,Gmünd ). Hisp a n uj o. D-ro Rogelio Perez Domingo (Httermeces), d-ro
Linarés (Cordoba), d-r o Jor ge S. de Hita (La Arboleda), d-ro Rafael de San Millan (Madrid), d-ro Federico
Montaldo (Madrid ), d-ro Navarro Mingote (Biota). Ho 1and o. D-ro Smulders (Schijndel). H u n g a ri o.
D-ro Austerlitz (Kolozsvar), d-ro Kovâts Jozsef lBudapest ), d-ro Schatz (Budapest). J a p an u j o. D-ro
S. Yamasaki (Kioto). Kanado.
D-ro A. J. Hunter (Teulon ). Kroatujo.
S-ino Danica de Bedekovié
(Zagreb). Mor av i o. D-ro A. Jouza (Strazek) . Po I u j o. D-ro K. Bein (Varsovio), prof. d-ro Bujwid
(Krak6w), d-ro 1. Fels (Lw6w), d-ro Gelibter (Zamosé), d-ro A. Goldenber g (l..6di ), d-ro Kleski (jabfo now),
d-ro I. Krenicki (Varsovio), d-ro J. Krenick i (Varsovio l, d-ro Polikier (Varsovi o), d-ro Salpeter (Podhajce),
d-ro B. Ska!kows_ki (Lwow), A. Szewczttk (Belz), prof. d- ro Wrzosek (Krak6w), d-ro Leon Zamenhof
(Varsovio), d-ro Zenczykowski (Plock). Ru man LI j o. D-ro Haralambi (Turnu Magurele), d-ro G. Robin
(Bukarest). Rus 1and o. D-ro Abram son (Nogajsk ), d-ro P. Gracia nov (Lebedin ), d-ro Kirilov (Nikolsk,
Siberio ), d-ro V. Koposov (Simbirsk), G. Krajz (Odessa), d-ro B. Pero tt (Halila), d-ro Portnjagin (Simbirsk\,
d-ro Rebrov (Vladivostok), d:::rn I. Sameckij (Ôizak), d-ro Sobolev (Poltava). Sv i s LI j o. D-ro Fr. Uhlmann (Huttvil). U n u i g i taj St a t o j de Amer i k o. D-ro J. B. J. Brossard (Laprairie), d-ro S. L. Roseboom (Rochester), d-ro Wallace (Louisville), d-ro E. M. Webste r (Chicago ). A i1 s t ra 1i o. D-ro V. Lamb
(Elliston), Fras Evelyn Place (Adelaida ).

D-ro Kunschert (Wiesbaden).

Hemeralopio

en la prusa armeo.

La interesa artiko lo de doktoro Rebrov
en Vladivostok: "Al la demando pri hemeralopio" en la januara numero 1911 de
"Voêo de Kuracistoj" instigis min esplori
la oftecon de tiu êi malsano en la prusa
militistaro.
Oank' al afab leco de sinjoro dokti::ro
St a p e Ife 1dt, êefkuracisto de la Wiesba dena garnizona hospitalo prosperis al mi
ricevi ekstrakto jn el la sanitaraj raportoj de
la prusa armeo pri tiu êi afero por la periodo de tridek kvin jaroj. Petinte la permeson de la generalo êefkuracisto de la prusa
armeo pri la publiki 'go de tiuj êi ekstraktoj
en ,,Voêo de Kuracistoj", mi ricevis anko-

rau kelkajn detalajn raportojn pri epidemia
hemeralo pio dum la jaro 1905 kaj mi po vis kunm eti jenan skizon:
Hemeralopio en la prusa armeo estas
nur spora da malsano kaj gia ofteco sajnis
ankorau plimalgrandigi je la fino de la antaua jarcento. Oum la tuta tempo de tridek
kvin jaroj (1873 - 1907) estis observataj
êirkaue 800 kazoj de hemeralopio, malgranda nombro rilate al la militistaro. Oum la
jaro 1873 estis notataj 82 malsanigoj , dum
kvin jaroj 1874- 1878: 228, en 1879 nur 4,
en la sekvintaj du jaroj 1880-18 81: 59,
en 1884-1888: 121, en 1888 kaj 1889 neniu kazo.
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De la jaro 1890 gis 1900 estas notitaj 1 stran ge, ke en Neisse nur la unua bata lionur êirkaue 54 kazoj , de 1901 gis 1907 no de la regim ento 23 liver :s malsan ulojn,
dum en Brieg, kie du bat alionoj de la re 74 kazoj, el kiuj 50 malsanig oj apartenis
al unu epidemio en la gan :iizono de Brieg gimento 157 logis en la sama kazerno kun
kaj 20 al ma lgranda ep idemio en Neisse la un ua batali ono de la regimento 156,
escept inte unu kaz on, nur la I egimento 157
somere 1905, pr i kiuj mi detale raportos
pli sube.
montris malsanigojn je hemera lopio. Prave
·
Oni vidas, ke la nombro de la hemer- diras la raporto pri tiu êi afero : Oni devas
supozi, ke tiel la suna blindetig o kiel la
alopiul oj tute ne es tas proporcie dismetita
tra la apartaj jaroj, sed certe rnalgrandigq_ streê antaj noktaj marsoj kaüz as la ma lsasin montris je la fino de la antaua kaj la non, êar pruveb le la I batali ono de la rekomenco de la nuna jarcento .
gimento 156 ne faris tiel oftajn kaj streêanNiajn Iegantojp eble interes os la fakto, tajn ekzercadojn dum varmegaj kaj sunbriinsiste akcent ata en diversaj jaraj rap ortoj, laj tagoj, kiel la 157 regimento kaj nur unu
ke la malsan o okazis preskau nur dum la noktan manovron. La regimenta raporto de
somer aj monat oj kaj preci pe en la orien taj Neiss ~ kulpigas kiel kauzojn de la malsamilitkorpusoj de la provinc oj, najbaraj al la nigo man ovrojn kaj lacigo jn en la ekzerca rusa imperi o, en la garnizo noj de Koenigs - dejo de Lambs dorf, kien la bç1.taliono estis
berg, Danzig, Graudenz, Th orn, Pillau, Mag- elmars inta kun bivaka doj, plie la blindigon
deburg, Neisse , Glatz , Cosel, Brieg. En unu per la sunb rilo kaj generalan lacigo n. Laüraporto estas citataj pli oftaj malsa nigoj in- dire dum la monatoj majo kaj jun io 1905
ter kampar~n oj de Pose walk (Pomerujo) kaj presk au êiam regis varmego kaj sunbr ilo.
gia êirkauajo. Kelkfoje hemera lopio _ estis Difektoj de la nutr ado, c;ie la vivmaniero
obs erva ta êe malliberul oj en fortika j oj, eê rilate al fumado au guado de alkoholo ne
en la pliokcident aj garnizon oj de Minden estis pruveblaj, la hemeralop iuloj plej multe
kaj Stra ssbu rg. Plej ofte malsanig is malfor- est is san;ij kaj fortaj s oldat oj, lauregu le
taj kaj post aliaj suferadoj, kiel ekzemple in- viva ntaj. La esplorado de la okuloj montris
termita febro, anemiaj kaj palaj soldatoj ; êe plej multaj malsanuloj helajn, grizaja a u
sed sufiêe ofte ankau sanaj kaj fortaj per- bluajn, nur malmult e da pigm ento hav ansonoj ma lsanigis, preskau êiam post trola- tajn iridojn, s ufiêe ofte dikigon de la palcigo de la ret ,no per he laj radioj de suna pebraj randoj kaj kataron de la konjunktivo,
1
lumo ta&e au per elektra lnmo dum noktaj 1 kelkfoje ankau negravan keratiton au pingvekulon sur la rand o de la korneo; iafoje
ma novroJ.
Nur malmultaj pacientoj montris gra- êeestis ks eroz o de la_ sk lero. En la spegul vajn difektojn de la retino kaj de la vido- bildo la okula postajo aperis tre pa la kaj
nervo, kelkfoje kserozo de la sklero êeestis, an emia, cetere norm ala, nur malofte la resed plej ofte nenormal eco neniu estis trove- tino s in montris pli malhela; la vidokapabla ; her eda dispozicio, truozo de tab ako bleco ta ge estis normala.
La terapio (êie preskaii la sama) estis
pe r fumad o kaj flarado malofte kiel kauzoj
estis supozeblaj; Jau la eldiro de unu sol- jena:
.
En Brie g oni logigis la malsanulojn en
dato, kiu de infana ago somere suferis hemeralopion, sammani ere lia patro kaj tri du grand ajn êambro jr: de la kazerno, en
fratoj dum la s omeraj monatoj estis ataki- Neisse en la ga rni zonan hospita lon. Tage
kaj nokte san itara subo ficiro observadis ilin,
taj de la malsano.
Pri la epide mioj, jam supre cititaj, en 1 zorgis pri )Jona nutra do (dublaj viando la garnizonoj de Brieg kaj Nei sse mi de- l porcion oj kaj legomoj) , 3- 4 foja dozo de
vas ankorau diri kelkajn vortojn. En Brieg unu kulero da fisoleo, evit o de he la sunmalsanigis êirkaue 50 infanterianoj de la 1 lumo. La ks erozo estis kuracata sukcese per
unua kaj dua bataliono de la regimento 15-7, ungve nto el hidra rgo amido-bich lorata .
La malsano daùr is 14- 18 tagojn mezen Neisse 20 soldatoj _de la unu a bataliono 1
de la regimento 23. Ciuj mals anigoj, escep - nombre; preskaii êiuj malsa nuloj resa nigis:
tinte unu en marto kaj tri en aprJo, oka- Nur la so ldatoj, kiuj montris difektojn de
zis en la monatoj majo, junio kaj julio kaj la vid okapab leco au sangojn en la retino
pr eskau êiam post blindetigo per suna lumo ne res anigeb lajn, aû pli ol unu remalsanidum streêanta j marsoj au post noktaj milit- gon je hemeralopio , estis eksi gitaj kiel invaliekzercadoj kaj genera la lacig o. Kelkajn mal- duloj. Eble intereso s kelkajn legantojn aüdi,
sanulojn, ne trov antajn la vojon dum nok - ke Jau la raporto j la hemera lopio atakis
sammezure la soldato jn de diversaj servo taj manovroj, kamarad oj devis konduki
jaroj kaj ke suboficiroj tute ne malsan ihejmen.
Lau la raportoj regimentaj estis tre gis. Rilate al la profe sio antaü la milit-
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servo ne estis rimarkebla diferenc o: kampa- 1
ranoj kaj metiistoj, au fabriklaboristoj kaj
ministoj estis sammaniere ataki taj de la malsano. Tre interesa estas la raporto de la
speciala okulist o kaj êefkuracisto de la kvindek unua regimento doktoro Kr i en es, kiu
(mem skri!Jinta: ,,pri akuta hemeralopio"
1895) estis sen dita Briegon de la generala
komand o, por konstati la kaiizojn de la
grandnombra malsanigado je hemeralopio
en la 157-a regimento kaj por fiksi gia n
kontraiibataladon .
Sinjoro Krienes opinias, ke la kai:izo de
hemeral opio estas malfortigo de la sentebleco kaj mallargigo de la vidokampo por
ru gaj kaj bluaj lumradioj per sango de la
pigmento de la retin o. La akomodeblec o
kaj adaptebleco al la malheleco estas malgrand igitaj per manko de ekvilibro inter la
konsumo kaj regen erado de la vidstofoj. La
komencon de la malsano preskaii êiam sekvigas blindetigo au malutilo de la nutrado.
Rilate al la kaiizoj de la hemeralopio en
la 157-a regimento d-ro Krienes evidente
argumentas, ke nek difekt oj de la nutrado
pek lokalizitaj malsanoj de la retin o au
horioido (kiel retinito pigmentoza) efikis
la hemer alopion, sed nur tro forta kaj tro
daurant a blindigo per suna lumo dum la
plej helaj monatoj de la jaro kaj ankora•1
tiu êi cirkonstanco , ke mu I t a j malsanuloj laii
la rezultato de la spegulesplorado inklinis
al blindigo pro nesufiêa kaj difekta pigmento
de la retino.
~kstere la malsanaj okuloj montris la
samaJn aliigojn, kiel supre Jau la regimentaj raportoj estas dirit e, kserozon, dikigon
de la kornea rando, hiper emion de la korne o kaj konjunktivo , kiuj simptomoj de kelkaj autoroj estas konsiderataj kiel inklinigantaj al hemeralopio.
Aprobinte êiurilate la gisnunan kuracadon, sinjoro Krienes nkome ndis la uzadon
de flavgrizaj konkoformaj okulvitroj dum ,
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lumplena vete ro por soldatoj, kiuj inklinas
al blindigo kaj hemeralopio.
Supozante, ke la minekspluatado pro
la sanganta lumigado treege inklinigas la
okulojn de la ministoj kaj metalfosist oj al
hemeralopio, mi skribis pri tiu êi temo
al la fama oku lkur acisto kaj okulisto de la
ministoj sinjoro doktoro S c ho en e man n
en Saarbrü cken. Li respond is al mi, ke hemeralopio inter la ministoj estas tre malofta, certe ne pli ofta, ol êe la alia logantaro. Cetere la malsano en la okcidenta Germanujo estas tre malofta kaj êiam la sekvo ·
de gravaj difektoj en la nutr ado. Versajne
hemeralopio estas kai:izata per la baciloj de
la kserozo, kiuj certe kunhe lpas êe malfor teco kaj tro]acigo. Diversaj malsanoj de la
retino kaj horoido malofte estas akompanataj Je hemeralopio (ekzemple retinito pigmentoza ).
Resumante j e la ffno de mia raporto
la demandojn dè sinjoro Rebrov, mi devas
diri, ke la observadoj pri hemeralopio en
la prusa armeo, escepte la pli malgrandan
nombron, estas preskau konformaj al la citajoj pri la rusa armeo. Jen la respondoj:
ad 1) En la orienta Oermanujo okazas
sporada j malsa nigoj kaj maloftaj ep idemioj
de hemeralopio tiel en la armeo, kiel en la
loga ntaro.
ad 2) Plej nombraj malsanigoj estas observataj en la somera sezono .
ad 3) La daiiro de la malsan o estas
dµ gis tri semajnoj.
ad 4) La objektivaj slgnoj estas la samaj, kiel en Ruslando ; bedaiirinde la pl ilargigo de pupiloj neniel estas citata.
ad 5) La kuraciloj esta s ankau la sa maj, kiel en Ru3lando: bona nutrado , fisol eo,
kuracado de la kserozo, indul go al la okuloj.
ad 6) La samaj kauzoj kiel en Ru,slando ank ai:i en Germ anujo estas citataj . Cu
la baciloj de kserozo Judas rolon en la etiologio de hemera lopio, ankorau ne estas certe.

Ôis kiu grado povas ekonomia organizacio de kuracistoj
malakceli la dekadencon de nia ekonomia ekzistado?
De doktoro L. Skorscheban.
Estro de la ,,Ekonomia organizacio de la kuracistaro en Wien ".

La kauzoj de ekonomia dekadenco en
kuracis taro estas diversaj. La êefaj kauzoj de proletariigo de la kuraci sta stato,
precipe en urbegoj, estas unue la lego pri
malsanulkasoj el la jaro 1888 kun envicigo ,

de monhavaj eleme ntoj de la logantaro en
la devigan asek urad on de malsanuloj kaj
due, parte el tio êi sekva nta, entute ne konforme al la plinombrig o de la popolo granda
plimultig o de la studanto j de medicino. Sed
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estus erare, se oni kulpig Û.s nur la cititajn
kauzojn pri la rapida ekonomia dekadenco
de kuracist oj. Ankau la indiferenteco de la
registaro kaj de aliaj oficestraro j, kiuj estis
êiam surdaj kontrau êiuj plend oj de kuracistaj korporacioj, estas suld aj pri tio, ke
la plinombro da kuracist oj vivas, anstatau
kiel pli frue en bonstat o, en zorgoplena
ekzistado. Kaj ankau ne kiel lasta cirkonstanco estu akcentita, ke la historia kaj jam
proverb a diseco kaj maltoleremo inter kolegoj ma' utilis des pli la situaci on, ju pli
gi estis el si mem ne kontentiga. Kaj eê
pli! Kiam igis la mizero en kura cistaro plej
altgrada , tiam disput o kaj malpaco en niaj
rondoj atin gis ne nur la plej altan gradon ,
sed plej bedaurinde ili manifestigis antau
la okuloj de la publik o, pro kio niaj malamikoj havis bonan okaz on eluzi kontrau
ni la situacion. La unuaj klopodoj pro organizo de kuracistaro estis malhelpataj per
politikaj kaj religiaj diferencoj, enp enetrintaj ankau en la rondojn de nia kuracist aro kaj malebligantaj tiel êiam unuecon .
Nur kiam la provinc aj kuracisto j de
iualsupra Austrio arangis la unu an fojon
rezistencomovadon kaj turnis sin al la kok goj en Wi en pri e vent u a I a monhelpo,
nur tiam ekmontrigis tie kaj êi tie ankau
en Wien iom da intèreso por la afero kaj
disvastigis iom post iom ankau en la rezidencurb o, instigite el kelkaj centroj, la tendenco: unui gi kur acistaron sur ekonomia
bazo.
Konsiderante, ke ekkomen cis samtempe
ankau en aliaj kronlando j de la regno
Austrio, t. e. en Bohemujo, supra Austrio,
Stirio, Karinti o kaj Morav ia la sama movado, la afero, kvankam ne promesanta en
WienAgrandan sukce so n, tamen pru ne ripozis. Ciu konant o de la situacio en la rondo
de Wien'aj kur acistoj (konsistan ta el tro
heterogenaj elementoj), devis ankor au en la
. jaro 1906 konfesi, ke fonda de ekonomia
organizacio ne estas esperebla. Tam en en
autuno de la sama jaro okazis la miraklo :
la fondigo de ekonomia organizacio efektivigis kvazau dum unu nokto. La 16-an de
decembro okazis la fondiga ku1!y eno en la
êambrego de ,,Gesellschaft der Arzte " cSocieto de kuracistoj). Kritike konsiderante la
4¼ jaran funkciadon de tiu organizacio,
fondita kun nesufiêaj monrimedoj kaj kuniginta neorientitan anaron, oni devas konfesi, ke gi malgrau tio, ke gi ne estis kompleta kaj ne disponis pri sufiêe da mono,
atingis tamen rimarkind ajn sukcesojn kaj
tial gi povas esti satata kiel pru vo po r ab soluta neceseco de firma, unu eca organizacio.

Mi volas per la sekvantaj ekze mploj
kritike kaj objektive ilustri la organ izacion
en Wien rilate al giaj sukcesoj kaj malsukcesoj.
1) Ja m en la komenco, t. e. en februaro 1907, sciigis la kuracistaro en Wien
pri tre malagrabla afero . La registaro in_
· tends ara ngi en la pave konstruotaj klinikoj
pagot ajn apartajojn . Plenzorge, antauvidante certan malvenkon, estis la organizacio devigata kome nci bataladon kontrau
tiu nova projekt o, kiu estus grave malutilanta kura cistajn intereso jn. Dum kelkaj monatoj ni ne sciis, êu esta s la fino de nia
batalado venko au malve nko. La lasta estis
tiom pli sup ozebla , ke en la du ginekologiaj klinikoj, tiam preskau pretaj, estis jam
prepar_itaj ejoj por instalado de la pagotaj
apartajoj. La juna organizacio atingis gloran venkon. La registaro forlasis la intencon pri instalad o de tiuj apar taj oj en la
klinikoj, la êambroj, por ili destinitaj, estis
aran gitaj por aliaj celoj. Mi volas rimarkigi
jam en tiu êi loko, ke la granda su kceso de
la tiam ankorau nekomp leta organizacio
elvokis altg ra dan intereso n en kuracistaro.
2) La ordinejo de du specialistoj,
okupataj êe unu el la plej grandaj malsanulkasoj en Wien , estis malluita. Estu apude
rimarkite, ke i1i pagis la ejon el sia posa.
Konsiderante, ke tempo kaj loko de la ordinado estis de la kasestraro precize fiksita
kaj la du kolegoj, specialistoj por veneraj
malsan oj, spite fervora serêado ne trovis
konvenan ejon, ili estis en granda embaraso . Tiutempe la malsanulkaso konstruigis
propran domon . La kolegoj sciigis, ke en
la subte ra etago de tiu domo trovigos êambroj, kiujn la kaso ne be zonos kaj kiuj povus esti bone uzataj por la celoj de ordinado . La du kolegoj vizitis nun la kasestron,
plend is pri sia malagrabla situacio kaj petis,
ke la koncemaj êambroj estu donitaj al ilia
dispon o. Tiuj êi petoj esti s malafable rifuzitaj •
En ilia malespero la kura cistoj serêis helpon êe la organizacio . Ili ricevis la konsilon, ke, êar estas ja nenio por perdi, ili
avizu al la estraro de la kaso, ke i1i estas,
Jau decid o de la orga nizacio, devigataj starigi la jenajn postulojn : cedo de la logejo
(pagata de la kas o) por ordinadaj celoj kun
senpaga lumigado kaj hejtado, dungo de
vartistino kaj du asist entoj, alie iJi devus
rezigni pri ilia pos teno. Post ok tagoj estis
êiuj postuloj de la du kolegoj plej afable
plenumitaj .
3) En priva ta malsanulejo estis kolego,
okupata ne nur kie l kuracisto, s ed ankau
kiel definitive elektit a administranto . Okaze
de instalado de nova pli granda kaj luksa
A
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malsanulejo kaj fermo de la malnova estis
tre maloportuna al la estraro tiu duobla
funkcio de la kuracisto (sekundario kaj administranto ) kaj gi provis Iiberig i de la
genanta oficisto, komence bonanime kaj fine
per disciplina procedado . Estas interese, ke
la kolego tiam ekmemoris, ke ekzistas la
organizacio, eê ke li estas gia ano,A kvankam ne paginta gis tiam la kotizajon. Li
sendis tuj la monon kaj vizitis post kvar
tagoj la estron de la unuigo, por plendi pri
sia afero. Tiu turnis sin jam la sekvintan
tagon al la estro de la malsanulejo, petante
permeson pri enrigardo en la disciplinarajn
aktojn. La pEto estis plenumita kaj la delegitoj ekzamenis la plendojn, direktitajn kontrau la kolego. Antau ol la kolego serêis
helpon êe la organizacio, li transdonis sian
reprezentadon al advokato.
La estraro de
la malsanulejo trovis konvena interrilatigi
antau êio kun tiu jura konsilanto, proponante al la kolego ki'el remuneracion 5.000
kronojn (aiistr. monsist.) kaj fine estis alkonsentitaj 10.000 kronoj, êesigo de la disc :plina procedado kaj eldono de bona certifikato.
La faktoj, sub 2) kaj 3) cititaj, pruvas,
ke simpla interveno de la organizacio estis
sufiêa, por igi cedema la iom obstinajn kontrau ulojn.
4) En Wien ekzistas modela instituto,
la mondfama: ,,Wiener freiwillige Rettungsgesellschaft" (libervola societo por tuja helpado). Tiu disponas pri granqa kapitalo kaj
pri êiujare grandaj enspezoj. Gi estas ekvi pita plej moderne, unuaklase , kun automobilparko provizita. Tamen la kuracist oj de la
societo plendis, ke estas al ili eble plenumi
iliajn taskojn nur per streêado de êiuj fortoj,
kvankam la ricevita salajro ~stas entute nesufiêa. La organizacio prizorgis ankau tiun
êi aferon.
Post monatojn daiiranta batalado kontrau la societo gi estis Akontentige arangita.
La sukceso estis akirajo de 20.000 kronoj
pli da salajro, dividita inter la helpkuracistoj
de la societo.
5) Malgranda malsanulkaso subite eksigis, ne dirante la kaiizon, unu el giaj regionaj kuracistoj, kiu plenumadis la servojn
por la kaso jam de sep jaroj. La eksigito
petis la helpon de la organizacio, kiu intervenis êe la kasestraro, post kiam unue la
kaso estis bojkotita. Estis sufiêa unu interparolado por sukcesa arango de la afero
kaj samtempe akiro de gravaj profitoj por
êiuj 24 kuracistoj de la kaso, nome de fiksa
pozicio laii egale starigitaj kontraktoj. Nature estis la eksigo nuligita.
6) Regiona kuracisto de unu kaso estis
eksigita sub la preteksto, ke li certe ne vo-
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los san~i sian logejon , kio igis nec esa pro
adm inistraci aj kaiizoj. Kiam la estro de la
organLacio vizitis la kasestron, por forigi
la diferencojn, oni sciigis al li, ke la ofico
jam estas fordonita al alia kolego kaj nenio
plu estas farebla . Per interveno de la organizacio ankaii titi êi afero estis bone finita.
7) La landestrar -J de malsupra Aiistrio
intencis .preni en r,ropran administradon la
(gis nun statajn) malsanulejojn kaj klinikojn.
La organizacio energie kontraubatalis fun
êi projekton, per kiu ne nur la humanecaj
kaj por instruado de med icino destinitaj institutoj, sed Aankaii l 1 kuracistoj mem sendube estus subjetitaj al politikaj influoj. La organizacio sukcesis interesi por la afero êiujn
kompetentajn rondojn kaj instigi la kolegion
de profesoroj al plej energia kontraiistaro,
per kiu la projekto, respekti ve ties definitiva decido, estis prokrastita.
8) En Wien ekzistas el privataj monrimedoj admi nistrata naskejo por malriêulinoj.
}'ies estraro intencis arangi pagotan apartajon. La organizacio tuj intervenis kaj sukcesis atingi, ke estas nur akceptataj tiaj
monhavaj pacientinoj, kiuj havas cerMikaton
de iu kuracisto kaj la kuracadon prizorgas
ne la kuracistoj de la instituto sed la kuracistoj, de la pacientinoj libervole venigitaj.
9) La stataj helpkuracistoj petoskribis
refoje sed sensukcese pri plialtigo de ilia
salajro. Per interveno de la organizacio ili
ricevis rimarkindan plialtigon tiel, ke ekzistas
eê multaj prak tika j kuracistoj en la êefurbo,
kies enspezoj ne estas tiomaj, kiel la enspezo de la sekundario au asistento.
10) Estu fine priparolita ankaii la kazo,
kvankam ne okazi nta en Wien, sed kiu tamen havis senperan kunligon kun la êi
tiea organizacio, êar gi koncernis kolegon
en plej proks _ima regior:o en malsupra
Aiistrio. Ankaii en tiu êi kazo esfü la sukceso akirita per helpo de la Wien'a organizacio. Kolego, estante de 18 jaroj komunuma kuracisto kaj samtempe la kuracisto
de tiea brikfabriko, estis iutage avizita de
la fabrikestro, ke li devas translogigi en
najbaran komunumon . La simpla kaiizo por
tiu êi postulo esti s, ke oni volis per enlogigo de la kuracisto rentumigi la malplene
starantan domon de iu akciulo. Kvankam
la . kolego klarigis, ke lia logejsango signifus ne nur la perdon de lia pozicio, kiel
komunuma kuracisto, sed ankaii de la rajto
al pensiigo, tamen la fabrikestro persistis
pri la postulo. La kolego estis eksigita kaj
la organizacio bojk otis la oficon. Konsiderante, ke la fabriko povus el la proksima
êefurbo (kvazaii el granda provizejo ), facile
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ricevi novan kuraciston , la organizacio devis energie klopod i, por gin malebl:gi. Per
solidara kun agado de êiuj faktoro j sukcesis
malh elpi, ke la fabrik o ricevu kuracfst on
kaj post monat ojn longa vana serêado estis
la fabrikestro fine devig ata interkomprenigi
kun la eksigito, kiu nun estis denove akceptita, sed Jau kontrakto, en kiu e::estas
ankau la kondiêo, !au kiu refoja eksigo
esta s ebla nur ½._unkonsento de la kompe tenta kuracista Cambro .
Est us ja eble daurigi la serion de samaj ekzempl oj per ilustrado de aliaj faktoj,
sed gi estas , !a u mia opinio, su p erflua, êar
la celo de tiu êi priskribado ne estas doni
kompletan referat on pri la agac:lo de nia
organizacio en Wien, sed nur p: uvi per
kelkaj konvenaj ekzemploj , kian la organizaci o havas signifon. Estas fakto, generale
konata ne nur êe ni en Austri o, sed presk au
en tuta Europ o, ke la ekono mia stato de
la kuraci staro rapide malb onigis. En la antauorganizac ia periodo restis la plej urga ntaj protes toj de la au.stria kuracistaro nerespektitaj kaj la socia bonfarto est is prizorgata per helpo de nerekompencataj ko-

1

legoj. Instigite per la ciam pli kaj pli granda mizero, la kuracistaro kreis fine la aprobatan helprimedon : la organ izac ion . Tiu
pruvis jam dum gia komenca tempo, ke gi
estas la unika p otenco por forigo de gran da
maljusteco de la nuna jarcento , kiu sin esprima::; en nerespektad o de plej primitivaj
postuloj de la kuracistaro , kiel ankau por
restituo de la socia pozicio, kiun la kuracisto meritas lau sia senlaca agado por
la bonfarto de la homaro.
-Est as dezirind e, ke tiuj ekzemp loj estu
êie satat aj Jau ilia merito , po r ke balda u
malaperu la h onto de nia jarce nto t. e. kuracista pr oletario.
(Tra dukis d-ro S6s).
Rimark o : Ni dank as tiun êi artikolon
al la kolego, kiu estis iniciatinto kaj de post
gia fond o estro kaj plej agema ano de la
orga nizacio en Wien . La êi tiea kolegaro
suldas multan danko n al la meritp lena kunbatalan to por kurac istaj sociaj interesoj. La
Wien'a organ izacio estas sendependa parto
de la regna organizacio en Austrio. (La
tradukinto ).

D-ro Séverin Icard (el Marseille).

. .
.
Postmortaj operac10Jsur v1va1persona].
Faktoj, pruvantaj la dangeron de la sajnmorto en hospitaloj.

(êapitro

II. de la mond fama

ve r ko de d-ro Ica r d, pr e miita
A k ad e ru i o d e s c i e n c o j).

en l a ja ro 1910 de l a Pari za

Tradukita !au permeso de la Autoro.
(Daurigo).
0 b <; e r v a Î o. Sajnmorto de frenezuli no, vekiganta êe la unua ektran êo de la skalpelo en la
amfitealro de sekcadoj en la frenezul.jo en Malt?.

Unu tagon, kiam mi petis lian helpon
êe autopsio , la Maltano diris al mi, kuntirante la brov ojn.
,,]en kortus anta anek doto, komuniki ta
e sen emoc io mi faras la unua n
al mi de unu stud ento de med icino, kiam ektranêon per sl<alpelo sur kadavro kaj mi
mi estis , kiel eksterul o. en la hospital oj de rakon tos al vi la kau zon de tio êi.
Parizo. Mia kamara do estis grandk reska, forta
Antau kvin jaro j mi apartenis al la servo
junulo, ses piedo jn alta . Lia bro nzkolora kuracista de unu fren ezulejo en mia lanqo.
vizago estis sulkigita de cikatroj, kies ori- Frenezulino mortis nokte , kiel on i supo zis,
ginon mi ne konis. Li veni s en Fran cujon pro ru pturo de aneü rismo kaj sia korpo
por sin perfektigi en la studoj de med icino, mate ne estas transpo rtit a al la amfiteatro.
ricevinte êiujn grad ojn en la fakultato de Car mi estis la sekvontan tagon ekzam eMalta kaj tre avida de scienco, li frekven - nota pri la visce roj ab domena j, mi iris sola
tad is diligente la kurson Îliru rgian de d-ro en la êambr egon de mort intoj, tenante 1am •
Chass aignac en la hospit alo Lariboiss ière. pon en unu mano kaj la instrum entan
Renkontante nin reciprok e êiutage êe j kesteton en la alia . Estis la deka horo ves la lito de malsanuloj, ni kunli gis nin per 1 pere.
amik eco kaj interparolis ofte pri la aferoj
La indi viduo kus is nuda sur la tab lo
prof esiaj post la vizito de la majstro.
marmora. Mi eltiris la instrument ojn el la
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skatoleto kaj sta rigint e la lampon sur la epigastro de la mortintino, por pli bone vidi, mi
intencis malko vri la hepaton, kies sistemon
arterian mi volis stud i. Per certa mano mi
komencis la ektranêo n. Tam en apenau la
pinto de la bisturo penet ris en la karnon,
kiam Agranda krio aiid igis. La mortintino sidigis, jetante teren la tamp on, kiu estingigis
kaj mi eksentis siajn ungojn, gratantajn
mian vizago n, dum sia alia mano , malseka Il
kaj malvarma kiel glacio, kapti s miajn harojn kaj frapad is per konvulsiaj mov oj mian 1
fronton kontrai'.1 la angu lo de la funebra
kusujo. Mi ne provos priskribi al vi la teruron de tiu baraktado. Mi estis freneza ...
mi kriegis pro dol oro . .. kaj mia mano,
armita per la ska lpelo, frapis en malplenon ; Atamen sub ite la skalpelo trafis
malhelpajon kaj mi se ntis min liberigita de
la terura pr emego " .. ge mo obtuza audig is
kaj mi falis sveninta tere n.
La se kvintan tagon frumat ene miAekse ntis, ke iu skuas min êe la sultro . Gi est is
gardisto
de la a mfiteatro , kiu dem an dis
min, kio okazis kaj kio kaiizis mian svenon.
Mia unua rigardo direktis sin sur la
kadavron. La morti ntino ku sis sur la flanko
kun sa ngmaku lita abdome no. Sia maldekstra
mano premtenis tufon da haro j, kiun si est is
al mi elsirin ta kaj la dekstra mano penis eltiri
el la sino la ska lpelon, kiun en mia konfuzo mi al s i enigis en la kor on . .. Mi
komprenis êion. Tamen mi ne volis diri la
vero n". (Cita s Bouc hut) 32 ).
0 b s e r v a j o. - Virine, deklarita mortinta,
revenas al la vivo en la êambro de mor!intoj en la
momento de la entombiga ceremonio.

En sep tembro 1905 oni akceptis en la
hospitalo n de Iseo (provinco Brescia) virinon ido havan, nomatan P éa, por sin flegi
en grava malsa no. Malgraii sindonaj zorgoj
de la kura cistoj post kelkaj tago j Péa mortis. La morto estis konstatita , la dokume nto
pr i tio êi pretigita, la mortintino vestita kaj
lok ita en la êa mbro de mortintoj . La filinoj
de la mortintino tele grafigis al Asia patro,
p ar ano nci a l li la grava n novajo n. La se kvintan tagon matene, kia m la parencoj kaj
konatuloj atendis la horçrn de enter igo, dum
oficistoj de la funebraja entrepreno t:stis
metontaj la korpon en la êerkon, on i au.dis
gemo n kaj sa mtemp e P éa malfermis la oku••
lojn kaj rigardis mirigita êirkau si. Oni sin
tuj tran sportis sur la liton, kie si plene re konsciig is el la stato letargia, kiu kaiizis, ke
o ni sin rigard is kiel mortintan. 33 )
En Les Signes de la mort. Paris 1883 p.94 kaj 95.
Tiun êi observaîon komunikis al ni s-ro
Guasco Gio. Vincenzo, estinta subp refekto en Sainte.Marguerite, Ligurie .
32)

'13)
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0 b se rv aj o. - .Malsa nulo · en la Pariza komuna hospit alo, kies litka rto, sub skribita de internulo, enhavis la vortojn: mort o k o n s t a t i ta ,
revenas al la vivo sub influo de malvarma bano.
Trou ssea u alestis êe tiu êi fakto.

,,De longe oni jam sc iigad is el diversaj landoj , en kiuj Îlolero disvastigis, pr i la
dangero de tro ba ldauaj enterigoj kaj pri la
g, avaj eraro j, kiujn povas kauzi en tiu êi
ma lsa no sajno de la mort o. Unu el la plej
interesaj ka zoj, kiujn mi observis en la ko mun a hospitalo, konfirmas tiujn avertojn,
tial mi petas vin gin dispub liki gi, kiel gi
tion êi, laii mi, merit as .
,,lnfaA
n o, ses au sep jarojn aga, atakita de holero, kusis en agonio, malvarma, kun malbrilaj okuloj, en unu el la litoj
de la êambro de Saint Bernard en la komuna hospitalo. Sur gia litkarto ensk ribis
internu lo:
1a m o r t o
k o n s ta t i ta.
Pro kelkaj aiitom ataj movoj en la regiono
de la labi oj oni prenis la ideon trakti gin,
kie l asfiksiu lon, per malvarmo au per longeda ura ban o. Oni gin transportis en banon
je 14°: gi ésis tie êi lokita kiel senviva
korpo; la kap on subtenis en la ma noj hospitala servanto . Post kvin minutoj da masagado de la membroj en akvo la respirado
komencis reaperi, la brustkesto sin dilatis,
la naztruoj oscilis. Post dek minuto j la respi rado abdomena estis sentebla, gi farig is genera la kaj alta. Post kvaronh oro la bu so
iom malfennigis, la infano osce dis, la pa lpebroj dis igis; la oku loj reprenis iom de
la brilo, kiun ili estis tute perdintaj. Laii
nia unua ideo ni plia ltigadis tre malrapide
la temperaturon de la bano. Apenaii gi est is
atinginta dudek du gradojn, kiam ni ekvidis, ke la respirado de la malsa nulo plimalfaciligas kaj fine post kelkaj minutoj preskau
tute êesas . La indik o estis evidenta: oni devis malp lialtig i la temperaturon de la akvo,
por remeti la infanon en la unuajn kondiêojn,
kiuj tiom al ni prosperis . Lau nia atendo
tio êi sukcesis; malvarmo dum kvin minutoj
sufiêis, por redoni al la infano la resp irad on.
Dume venis s-ro T rousseau, kiu jetsprucigi s
malvarman akvo n sur la vizagon de la malsanu lo. Facila gemo, spirado pliprofunda,
levigo Je la palpeb roj atestis tu j pri la viva
sentado, ki un la infano havis . Denova
aspergo faris ankorau pli rimark indan efikon . La infano movadis la membrojn kaj
turnadis la kapo n. Oni aiidis la vorton
m a I v a r m e sort i de gia buso. Apude
estis se ringo kaj ven is al mi la ideo elpren i
el gi la pistonon kaj plenig i per akvo malvarma la instrum ento n. La sprucflu o de la
akvo, sortanta per sia propra pezo el la tubo,
estis direktata s ur la frunton de la infan o,
kiu eksentis vivan impreson. M i a D i o,
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k i e 1 m a 1var me, gi diris. Baldau poste enprofundigis kelkajn fojojn s1a1n fingrojn
gi povis sidigi kaj trinki dufoje post asper- en la superan aperturon de la laringo (!au
gado dum dudek minutoj per tiu sama ma- indikoj de s-ro Monod), sed êio estis senniero, kiun oni interrompadis de tempo al utila. S-ro Am:\ral havis la feliêan ideon
tempo, por sekigi la infanon per sekaj tukoj. fari respecon de artefarita respirado per alterLa infano jam reakiris iom da fortoj, gi hel- na kunpremado kaj relasado de la abdomenaj
pis al si per la manoj, i:;or sirmi la vizagon kaj brustkestaj parioj. La malsanulo ne re •
kontrau la fluo de la akvo, kiu gin genis. vivigis kaj s-ro Andral diris jam: ,,Li ne
La koro batadis , la cirkulado e~tis sentebla, la estas pli viva, ol la kadavroj en la amfipiedo, kunpremita super la kruro, farigis teatro".
rozkolora. Frapante per la manplato sur la
Tamen danke al sindonemo de s-roj
femuron, oni aperigis gian rugigon, la ko- doktoroj Axenfeld kaj Lacaze, kiuj ne êesis
loro de la vizago estis kontentiga. Ni pen- fari tiaspecan respiradon artefaritan, la
sis, ke ni povas gin transporti en la Jiton. malsanulo fine post kvin minutoj faris malLa unua ekzemplo de asfiksio, kauzita per longan ensp iron, kiun sekvis alia nur post
ekstera varmigo, kiun ni estis vidintaj antau kelkaj sekundoj, poste la respirado reguligis.
nelonge, ne prezentis sin al nia penso. La Tamen dum unu horo ekzistis deliro kaj
infano estis envolvita en varman kovrilon konvulsioj kvazau tetanaj : la pulso restis
kaj kusigita en la lito. La spirado baldau malgranda kaj regula (Citas Duchesne de
malfaciligis kaj post du minutoj la infano Boulogne).
êesis vivi. Oni gin denove transportis en
0 b s e r va j o. - Indiana estis deklarita kiel
banon, tamen sen sukceso. Enmeto en malen la r.ospitalo de Calcutta kaj ai:itopsiata
varman akvon ne povis plu efiki sur ka- mortinta
ses horojn post lia transp orta al la amfiteatro de
34
davron ... (Citas Pigeaux) ).
la fakultato de medicino : la batado de la ko ro
0 b s e r va j o. -

Malsanulo en la hospitalo
de Charité en Par is, deklarita mortinta de la profesoro Andral, estis revivigita per artefarita respi rado.

persis tis, kion oni senpere konstatis êe la malfermo de la torako.

En decembro 1854 viro dudek unu jarojn
aga, kusanta sur la lito n-ro 5 en la êambro
Saint-Felix (Charité, apartaîo de s-ro Andral) estis akceptita pro epistakso ripetiganta kaj tre abunda, kiu lin faris anemia.
Unu matenon li eksentis doloron en la dekstra flanko, tiel fortan, ke oni ne povis ektusi lian abdomenon, ne provokante )i ajn akrajn
kriojn. Samtempe ekzistis sinjetad o, maltrankvileco, sed neniom da febro. Por konvinkigi, êu tiu êi doloro devenis el iu lezio,
au êu gi estis nur sentado trograndigita
pro la timo, kiun al la malsanulo kauzis
holero, kies kelkaj kazoj tiam en la sama
êambro estis, oni submetis lin en êeesto de
s-ro Andral al inhaladoj de Îlloroformo. Li
estis en la pozicio duonsida, apogita sur
kusenoj, alte kusigitaj (tiun êi pozicion li
êiam konservis pro sia granda kresko). La
unuaj inhaladoj estis senefikaj kaj oni estis
devigitaj apliki al li tri fojojn sub la nazon
kompreson, malsekigitan per Îlloroformo, ne
malhelpante tamen aliron de aero. Oum tiuj
êi procedoj li subite estis kvazau fulmofrapita. La spirado haltis, la pulso farigis
neperceptebla, f in e l a k o r b a t a d o n e
est i s p I u k on s t a te b I a p e r 1a o r e 1o.
Oni uzis e k s ci t a don per akvo malvarma,
pinêado de la hauto k. t. p. S-ro Axenfeld

La 1-an de februaro 1861 oni alportis
el la civila hospitalo de la fakultato de medicino en Calcutta, por fari autopsion, la
korpon de unu Indiano, en la ago de êirkaue 25 jaroj. La transporto al la amfiteatro okazis je la 6 matene kaj cirkaue je la
7 oni taris la injekton de la solvajo arsenika en la arteriojn. Je la 11 horo la
prosektoro malfermis la torakon kaj la abdomenon, por sekci la nervon simpatikan. Tagmeze s-ro Macnamara vidis klare, ke la
koro batas. Ekzistis movo vermikulara regula de la vestibulo kaj de la ventrikulo
dekstraj. La perikardo estis malfermita kaj
la koro nudigita en sia natura pozicio maldekstre. La agado de la koro, kvankam regula, estis tre malforta kaj malrapL' a. La
vestibulo maldekstra ankau funkciis, sed la
ventrikulo maldekstra estis kuntiriginta kaj
rigida kaj sajnis senmova. Tiuj êi sistoloj
spontaneaj dauris gis la 12 horo 15 minutoj kaj eê post tiu êi horo la flanko dekstra
de tiu êi organo kuntirigis sub la influo de
stimulilo, ekzemple skalpelo kaj tio êi daüris
ankorau dum unu kvaronhoro.
Tiun êi fakton rakontis la Îlirurgo de
brigado W. Curran kaj citas gin William
Tebb kaj Vollum35). Kiel ni diris pli supre,
la persisto de korbatoj, konstatita êe la malfermo de la brusto ne pruvas, ke oni autopsiis vivantan homon; tamen aliflanke ne-

1
"· ) En Gazette médicale de Paris vol. 3. n-ro
15 de 5-a aprilo 1832. p. 155.

3 • ) Loc . cit. p. 236, lau la Heath, May, 21 sep tembro 1886 p. 121.
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nio pruvas en simila okazo, ke oni auto psii s mortintulon. La homo, pri kiu temas,
estis en la amfiteatro de êirkaü e sep horoj,
kiam la korbatoj haltis; li estis transportita
el la civila hosp italo, do la morto antaüve nis je sufiêe malproksima horo. Pro tiu êi
tiom longdaür a persista do de la korbatado,
konstatita tiel longtempe post la momento
de la supozata morto, oni rajtas demandi,
êu tiu êi koro, kuntiriganta ankoraü kiel
simpla hist o muskola en la momento de la
aü.topsio, ne kuntirigadis efektive kiel organo
centrala de la cirkulado en la momento, kiam
la bedaürinda lndiano, deklarita mortinta,
dum li estis eble anko raü vivanta, estis
transportita en la amfiteatro n, versimil e sen
iu ajn esploro.

-

--
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0 b s e r v a o. - MaJsanulo revivigis en la
êambro de mortintoj kaj vivis ankorai:i du tagojn
(Komuna hospitalo en X . . .).

La fakto okazis en 1886 en la komuna
hospitalo en unu 1re granda urbo, kies nomon ni prisilentos pro insisto de la êeet~into, kiu al ni komuniki s tiun êi observajon .
Unu malsanulo el la êambro de februloj
estas kiel mortinta transportita en la êambron de mortintoj, sed baldaü oni ekrimar kis, ke li donas sign ojn de vivo, rekusigis
lin en la liton kaj li vivis ankorafi du tagojn .
O b s e r v a î o. - Malsanul o el la hospitalo
de St-Julien de Savol (Canada ) revivigas post kiam
li estas per du fojoj deklarita de la êefkurac isto
kiel mcrtinta.

La frato Célestin Guillet de la kongregacio de Oferuloj (Oblats ), hodiall (1909),
aga 67 jarojn kaj loganta en )~ Misio apud
-la lago Muskey en la cparh10 de Pnnce
Edw. Mc. Elroen ricevis en 1907 fra- Albert, estis atakita de variolo en 1867 kaj
pon sur la kap on en la strato de Youker s transportita en la hospitalon de S!. , ulien(Westchester-County ) : el tio êi rnzultis frak- de-Laval, kiun subtenas la monahin oj de
turo komplikita de la kranio. La vundito St. Vincen t de-Paul. Li havis la liton n-ro
estis transportita en la hos pitalon de S-ta 17. Post kelkaj tagoj li sajnis morti kaj oni
Jo~efo en tiu êi urbo . Dum li estis sur la lin konsider is mortinta. En la momento de
operacitablo, li falis en la sta ton de sajn- la vizito la kuracisto alproksimigis <lili kaj
morto. Oni perceptis êe li nek korbatad on, post esploro diris al la fratino dejoranta:
nek respirajn movojn kaj êiuj penado:, kiujn ,,La n-ro 17 mortis, bonvolu lasi lin envoloni faris, por lin revenigi al la vivo, restis vi". Kiam la frat ino alvenis, por lin envo lvi,
sensukcesaj. Oni lin deklaris mortinta kaj do- si konstatis restaîon de la vivovarmo,
nis ordonon forigi la kadavron : unu hospi- havis do dubon pri la real eco â e la mo1-to
tala servantino, preterpasante, rimarkis tre- kaj si prokrastis la env olvadon spite la opimadon de muskoloj sur unu el la kruroj de nio de alia fratino, kiu deklaris: ,,Li vere
la supozata kadavro. Esp lorante lin pli de- estas mortinta, gi estas nedubebla". La setale, oni ekvidis analogian tremadon de la kvintan matenon alven is denove la kuracisto
torakaj musk oloj. Tiam oni )aris envejnan
kaj li montris grandan miron , kiam li ekviinjekton de la normala solvajo de la mara dis la Asupozatan mortinton ankorau sur sia
salo kaj oni rekomencis la procedojn de la lito. "Cu vi do - li diris al la fratino artefarita respirado. lom post iom la koro volas fari relikvojn de la n-r o 17 ?" La
denove komencis bati kaj respirad o reapa- fra tino eldir:s sian timon kaj la kuracist o
ris. Post dutagaj senê esa j flegoj la malsa- ne insistis pri senprokrasta enter igo kaj
nulo rekonsciigis. Li resti s en la hç_>spitalo lasis la aferon. Cirkau la 5- 6 horo postsep semajnojn kaj eliris resanigita Uurnaloj tagmeze la saman tagon la supozata mormedicina j de la jaro 1907).
tinto ekkriis: li revenis al la vivo kaj post
kelkaj semajnoj li forlasis la hospitalon tute
0 b se r va î o.
Sajna morto: spontanea
37
revivigo en la momento de la aiHopsio (Hospita lo resanigita. ).
0 b se r va Î o. - Vundita homo, deklarita
mortinta sur la operacitablo, revenas al la vivo en la
hospitalo de Sankta Josefa en Youkers.

A

de New-York).

En la monato majo 1864 unu homo
mortis sub;te en hospitalo de New-York kaj
êar la kuracistoj ne povis klarigi al si la
kauzon de la morto, i1i decidis fari au to:psion. êe la un ua ektranêo de la ska lpelo
la supozata mortinto revekigis kaj baldaü
komplete revenis al la vivo (Citas d-ro P.
Hartm ann). 36 ) .
' 8)

p. 80.

F. Hartmann : Enterré vivam. Leipzig 1895

î

Observa
o. - La infanoj, trovitaj vivaj
en la sino de la patrino en la momento de la ai:itopsio (La hosp·tal o de S-ta Antono en Paris kaj
la hospital o de S-ta Bartol omeo en Palerm o).

D-ro Kergarade c, membro de la Akademio de medicino, raportis la sekvantan
fakton, kiun li per sone obse rvis. ,,En 1807,
li diras , kiam mi estis kuracisto internulo
37 ) Ni ricevis tiun
êi obse rvaîon de mo11sinjoro Emile J. Legal,. episkopo de ~aint-)\lbert. "Ciui!1
detal ojn - li konfmn as - doms al 111 la frato G.
Guillet mem la 28-an de februaro 1909".
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en la hospitalo de S-ta Antono en Parizo,
virino graveda mortis. La sekvintan matenon p6st la vizito ni iris en la amfiteatron.
Oni taris malferrnon de la abdomeno kaj
eltiris infanon, al kiu ni havis feliêon doni
la bapton".
Xavier Henri, Îlirurgo de la hospitalo
de S-ta Bartolomeo en Palermo, malferminte la ventron al la malsanulino, kiu mortis
jam antau dudek kvar horoj, tro vis filinon
vivantan, kiu estis baptita. 38 ) .
En tiuj êi ambau kaz oj la longtempa
postviv o de la infan o pruvas evidente . kiel
ni diris pli supre, ke la patrino ne estis
mortinta en la momento, kiam oni estis sin
transportinta en la êambron de mortintoj.
_Tie êi estas duobla eraro de la diagnozo:
la kuracisto eraris samtempe pri realeco
de la morto de la patrino kaj pri realeco
de la morto de la infano.
0 b se r va

Î o. - Tri infanoj, trovitaj de Bou-

chaud en la 11mf1teatro en stato de sajnmorto (la
hosp italoj Parizaj).

Bouchaud tri fojojn trovis vivaj en la
amfiteatro !a infanojn, kiujn oni estis auto. psiontaj kaj kiujn inanicio longedaura metis en la staton de sajna morto. ,,L<1eraro diras la autoro - estas tre facila. Cio anon-cas la morto n: malvarmo, senmoveco, sensenteco, kelkfoje rigideco. Se oni ne esploras ekzakte, oni ne povas eviti la eraron.
Tamen se oni senvestigas la infanon kaj
gin observas kelkajn momentojn, oni rimarkos la eraron. Pinêado kelkfoje elvokos movon tre malrapidan kaj mallautan krion
. pl en dan kaj tre dolêan. Tarn en kelkafoje
nenio aperas. Tiam oni i evas fiksi la rigardon al la insert oj de la àiafragmo pro
la malr apideco de spirado kaj kelkafoje
atendi unu minuton au pli longe . La koro
donas malmulte da indikoj. Oni apenau
audas konfuzan bruon kaj nenian precizan
batadon". 3 u).
0 b se r v a Î o. - Infano novnaskita, forlasita
kiel mortinta, revenas al la vivo en la akusigejo
de Paris.

,,Infano trovigas aparte metita inter la
kadavroj de la mortnas~itul oj, êar gi donis
neniun signon de vivo. Ce nia esploro kune
kun s-ino Legrand, êefa akusistino de la
Maternité, ni perceptas batojn de la koro
· kaj post tiuj indikoj de la vivo ni reve kas
al la viio la infanon post du boroj de sajnmorto. Car la infano naskigis antau la lim" 8) Tiujn êi du observa}oj n citas d-ro Debreyne
en Maechialogie, Paris 1847. p. 451 kaj 452.
39 ) Bouchaud:
D e la mort per inanition et
éludes exper mentales sur la nutrition chez le ,zouvaau né. Tezo de Paris 1864.

tempo de la gravedeco, gi baldau
1,Citas Deschamps) 40).

m )rtis".

0 b s e r v a j o. - lnfanon novnaskitan revekas al la vivo profesoro Portal en la Pariza amfiteatro en la momento de ai:itopsio.

Oni alportis unu tagon al Arttono Portal infanon, naskitan en asfiksio. La kadavreto estis jam de kelka tempo en lia amfiteatro, kiam li pre 'igis por gin sekci. Tamen en la momento, kiam li intencis komenci la operacion, venis al li la feliêa
ideo blovi al gi dum kelka tempo aeron
en la bronkojn. Post 2 - 3 minutoj la infuno
estis revivigita. Simila fak to estis observita
de unu anatomiisto de Lyon, kiu gin komunikis al la barono Portal. Depaul parlas
pri tiu êi fakto: li gin audis de Portal
mern. 0 ).
b) La hospitaloj

militistaj.

0 b se r va j o. - Militisto revenas spontanee
:il la vivo en la momento, kiam la êefkuracisto
estis lin deklarinta mortinta kaj ordonis transporton de la kadavro en la kadavrejon de la hosp italo de
Grenoble ).

Tiu êi kazo koncernas Bernadotte'n en
junago, kiam li ~estis ankorau simpla soldate
au suboficiro. Gi trovigas priskribita en la
historio de tiu êi generalo, verkita de B.
Sarran 42 ) kaj estas al ni indikita de d-ro
Callamand (el Saint-Mandé ).
,,La patro Elisée, la sama, kiu ~en la
tempo de Restauracio, estis nominita hirurgo ordinara de Ludoviko XVIII., farante
unu matenon la viziton kuracistan en unu
el la êambregoj de la hospitalo en Grenoble, alvenis al unu malsanulo, kiu ne prezentis plu iun ajn signon de vivo. La kuracisto palpas la pulson: gi ne batas plu ; li
esploras la koron: giaj pulsadoj êesis; li
levas unu brakon, kiu refalas malvarma kaj
rigida sur la liton. Tiam konvinkita, ke gi
estas nur kadavro, la patro Elysée ordonas
transporti gin en la kadavrejon kaj pasas al
alia lito. Tamen post la patro Elisée iris
juna Î1irurgo, s-ro Villars, kiu, sendube intencante fari eksperimentojn · sur la mortinto,
donis al la hospitalaj servistoj la signon, ke
ili transportu Bernad otte'n en lian divizion,
kie post kelkaj momentoj li trovis lin reviviginta el la sinkopo, konsiderita de la unua
kuracisto kiel morto''.

î

0 b se r va o. - Militisto en la ~tato de
saj nmorto revenas spontaneè al la vivo dum la

Deschamps, !oc. cil. p. 41 kaj 42.
Depaul en Die!. de Scieri·es Médicales, vo lumo 65, parto 2-a, p. 588.
4 2) Histoire de Bernadotte, 2 volumoj en 8-o,
1545. Vol. I. p. 3.
4 0)
41 )
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ferdeko de unu stata sipo. Li vivas hodiau
en Marseille en plena uzado de sentoj.,.. CeM ars e i 11e 9 de m art o 1902.
tere li estis tiom frapit a de la okazintaj o, ke
,,Oum unu kunveno de la Societo por li konservis ankorau hodiau sendif ektan repsiÎlikaj studoj en Marseille venis sur la tag- memoron pri gi, tute tiel, kvazau se la fakto
ordon la demando pri la antautempaj en- estus okazinta hierau.
terigoj. Mi komunikis la sekvantan fakton,
Tiu êi sipisto en 1856 veturis el Toupri kiu d- ro Icard, mia kolego, petis ke mi lon al Martinique sur la fregato Ifigenia,
.skribe rap ortu. Jen gi estas en resumo:
komandata de la admiralo Duquesne. ,,DumAntau êirkaue dudek au dud ek kvin ja- voje, post kiam oni albo rdigis P~.r kelk_a
roj mi r enkontis hazarde unu el miaj mal- tempo en Havane, aperis ~sur la stpo ep1novaj kamaradoj, s-ron F ... , vestitan al mia demio de la flava febro . Ciutage oni 1etagrand a miro per la robo de pastro. Kiam dis en maro n la kadavrojn de kvin au
mi li~ demandis pri la kauzo de tiu êi trans - ses viktimoj. De la personaro , kalkulanta
formigo, li I akontis al mi kio se kvas:
500 membrojn, ni restis nur 150. Post alveno
,,Oum la milito de 1870 envicigita kiel al Guadeloupe la malsanuloj estas tran spor rekruto en la artilerion, li estis sendita en titaj en hospitalon kaj êar mi lauvice se nAfrikon, malsanigis kaj venis en la hospi- tis min elêerpita, oni min tien kondukis,
talon militistan de Bey kun la diagnozo : kiel la aliajn. Kiam mi~venis, oni mi_nkufebro tifojda. Li. deliris senêese. Unu tagôn sigis en liton. Kiel havajon mi posed1s nur
oni lin deklaris mortinta kaj transp ortis en zonon ledan, kontenantan kelkajn centojn
la amfiteatron, kie li pasis nokton tute nuda 1 da frankoj kaj sur la fingro mi portis sigelsur la . marmora tablo, atenctante la auto- ringon. Ni estis je dek mejloj de Martinique.
psion. Matene la kuracis to subma joro, kiam La kuracistoj, konside rante min tre malsana,
li alproksimigadis la ska lpelon al la ka- \ opiniis konvene min sanktoleumi.,,i. La sekdavro , kredis perc epti ekgemon, esploris vintan tagon· mi prezentis neniun signon de
ekzakte la korpon kaj ricevis du bon r ri la vivo kaj kreda nte min mortinta, oni kovris
realeco de la morto. F ... estis senprokraste mian vizagon per tuko, kiel gi estis kutimo,
transportita en la êambron kaj baldau re- kiam iu mortis. Oum la vizito kuracis ta,
konsciigis.
konvinkitaj, ke mi estas mortinta, oni mtn
,,Mi substrekas tiun êi fakton, kiun al prenis, por meti min en êerkon! ta~en en t~u
_mi F .. . sciigis, nome ke li estis ha vanta momento mi faris ekmovon kaJ om rekoms,
plenan konscion, de tempo neprecizigebla, ke mi vivas ankora u kaj metis min denove
kiam li ekvidis la kuracisto n, alvenantan sur la liton. La kuraci sto min esp loris kaj
kun sia instrume ntujo, tamen estis al li konstatis la eraron. La negroj, supozante
. ne~ble anonci sian staton de vivo per ali-! min mortinta , jam forstclis al mi la zo~on
maniero, ol nur per neperceptebla gemo.
kaj la ringon, kiun mi portis. Iom post 10111
,,Frapita de tiu. êi eksterordinara aven- mi rekonsciigis, post kelkaj tagoj mia ~ano
turo, en kiu li kredis vidi eksternaturan in- plibonigis, baldau mi estis sur la vo10 a!
tervenon, per sekvo de ideoj, facile kompre- resanigo kaj reakirinte plene la sanon, m1
nebla, Ji sin donis al studoj religiaj kaj de- rev enis sur la ferdekon ".
finitive sin al ili dediêis.
,,Li diris al mi la nom0I} de la mal0 b s e r v a j o. Sajna mor to êe militisto sekve
.
t
de falo sur la kapon. Spontanea revivi go en la êamgranda vilago, k ie 11 estis paroh estro, amen bro de mortintoj de la hospitalo en. la momento,
mi gin ne memoras kaj ne audinte de tiu kiam Îlirurgoj, konvinkitaj pri la morto, serêis la
tempo pri li, mi ne povas doni infonn ojn kal1zon de la morto.
pli detalajn, kiuj povus konduki al preciza
. ,,Soldato indigena, aparte nanta al la 7
esp loro de la fakto. Mi gin tre bedauras , reaimento de kavalerio, en 1878, portante
êar mi tion vidas, ke tiu êi fakto pro manko depesojn al Nowsher a, estis dejetita de ?ia
de detala esploro, permesanta verig i êiujn êevalo kaj falis je la kapo sur akropmgiajn cirkonstancojn, eble êe la legontoj ne tan stonon de la vojo. Li ruligis sur la dorfaros la sa man impreso n, kiel gi faris sur son kaj estis trovita en tiu êi pozicio post
min".
Subskr ibite:
êirkaue ses au sep horoj. Oni lin transporD-ro Goudard
tis en la êambron de mortint oj de la hoestinta k11racisto militista . spitalo europa ; liaj membroj estis tute flakO b se r va j o. _ Militsipano sajne morta recidaj. La hemora gio estis tre negranda. La
vivigis spo ntanee en Ia momento, kiam oni Jin metis
stono estis ankorau enigita en la osto frunta.
en la êerkon en la hospitalo de Guade loupe .
Nek korbatado nek respiraj bruoj estis perLa sekva nta fakto okazis al unu el niaj I cepteblaj. La membroj komplete rigidigis
klientoj, dum li servis kiel suboficiro sur la .. kaj oni vidis klare gra ndan kvant on da ma al1topsio en la amfiteatro de la hospitalo de Bey
en Algero (Observajo gis nun ne eldonita ).
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kuloj pro dekompozicio. Oni neniun povis
konvinki, ke tiu êi homo vivas. La Î1irurgoj
majoroj Hunter, Gibson kaj Buggs, ~iel ankau la farmaciisto S. Pollock kaj hirurgo
asistento J. Levis, ankau , mi Amem, estis certaj, ke li efektive mortis. Car en la armeo
oni estas ekstreme detalema pri la aferoj,
kiuj koncernas la kauzon de morto, la Îlirurgo majoro Hunter forigis la stonon kaj
la fragmentojn de la osto frunta (antau ol
li estis skribonta la ateston pri la morto),
kiam al nia granda surprizo la kadavro fermis la okulojn, kiuj estis malfermitaj en la
momento, kiam estis alportita la kadavro.
Sekvis malgrandq hemoragio seroza. Vidante tion êi, oni decidis operacii per trepano, ne uzante tamen Îlloroformon kaj oni
forigis ankorau aliajn fragm~ntojn de la osto,
kiel ankau grandan koagulajon de la sango,
kiu premis sur la cerbon kaj kiam la soldato dum tiu êi operacio kelkajn fojojn ektremis, oni enversis al li en la buson korekscitan medikamenton kaj transportis lin
en la hospitalon regimentan , de kie li eliris
post ses kaj duono monatoj komplete sanigita. Pli poste li eê faris ekspediciojn en
Egipton kaj Afganistanon". 43 ) .
0 b s e r va î o. Oficiron, deklaritan mortinta
de la êefkuracisto en la hospital o m!.).itist
a en.Krems
(Ai:istrio malsupra ), rekonas juna hirurgo , kiel vivantan en la momento, kiam oni intencis dejeti el la
fenestra la kadavron.

,,En 1809 s-ro M. X... farmaciisto majoro trovigis kune kun la ambulanco, kies
li estis ano, en Krems, urbo de la Austrio
malsupra, kusanta apud la bordo de la rivero Danubo. En unu bata leto li ricevis en
media · parto de la antaubrako sabrofrapon,
kiu distranêis la arterion radialan . Mi devas tie êi rimarkigi, ke gi estas la arterio,
kiun plej ofte palpas kuracist oj, por esplori
la pulson de la malsanuloj. La vun do rapide cikatrigis, sed êar la cirkulado estis
parte interrompita , rezultis Ade tio êi komence en la membr o infiltrajo, kiu sufiêe
longe persistis, kaj krom tio 11 pulsado ne
estis plu sentebla en la malsupra part o de
la distranêita arterio, t. e. en la regiorto de
la karpeo. Post k~lka tempo aperis epidemio en la hospitalo kaj baldau vastigadis
kun tia forto, ke la mortintoj seninterrompe
unu po: t alia sekvis.
,,Fine venis mome :1to, kiam la êambrego de mortintoj ne plu sufifis kaj oni estis devigataj provizore dej etadi la kadavrojn tra la fenestro cn malgrandan korton gis la momento de ilia enterigo. Cetere
43
) Tiun êi observajon komunikis
d-ro Chew
al William Tebb kaj Vollum, kiuj gin citas en sia
verko: Premature burial, London, 1896, p. 90 kaj 91.

pro ilia restado en la korto nenio estis timinda. êar oni estis en mezo de la vintro
severa ' kaj la kadavroj kusis tie êi nur tre
mallongan tempon. S-ro X ... ne forkuris antau la malsano kaj estis transportita en la êambron, kie jam kelkaj malfeliêuloj gemis. Malgrau la plej zorga kuracado la malsano tre
rapide progresadis. Unu matenon la kuracisto, farante la viziton; trovis s-ron X...
senvarma kaj senspira. Li prenis tiam la
dekstran manon de la malsanulo kaj serêinte senrezultate la pulson arterian li deklaris lin mortinta kdj ordonis al la servantoj forporti la kadavron.
,,Ili tuj obeis al la ordono ricevita kaj
jam alproksi111igis al la fatala fenestro, ira
kiu ili estis dejetontaj la malfeliêulon, al kiu
certe la falo kaj malvarmo forrabus la ekziston, kiun al li lasis la malsano, kiam aperis juna Îlirurgo kaj Ademandis la servantojn, kiun ili portas. Gi estas - i1i respondis - la n-ro 4-a el la eambro de oficiroj. Lau tiu êi indiko la Îlirurgo rekonis
sian amikon; li sublevis la tukon, por lin
rigardi la lastan fojon; poste li volis certigi
mem pri la real-=co de la morto. Tamen
sciante pri la malnova vundo de s-ro X. . .
kaj pri la sekvoj, de gi kauzitaj, li prenis
lian maldekstran manon, serêis la arterion
kaj baldau sentis kelkajn malfortajn pulsadojn. Li ordonis tuj reporti la malsanulon
en la liton, êirkauigis lin per zorgoj kaj post
kelkaj tagoj li havis la g-ojon vidi lin resanigita".
Tiun êi fakton rakontis al Lenormand
la heroo mem, la farmaciisto majoro X ...
Ni gin citas Jau la autoro, kiu garantias
gian tutan autentikecon. 44 )
0 b s e rv a j o. Mi:itisto, deklarita mortinta
kaj senprokraste transport: ta en la amfit<!atron, revivigas post dek horoj en la momento de la aqtopsi o.

"Soldato, alvenanta el Ameriko, eniris
en la hospitalon de ....
en 1764; êirkau
la fino de decembro de la sama jaro li falis inter dekunua kaj dekdua horo nokte en
tiom malb onan staton, ke oni lin kredis
mortinta. Oni lin tuj transportis en la amfiteatron, kovrinte lin per tuko; êirkaue post
dek horoj la frat o J.... , kiu devis fari Iian
autopsion, venis tien kune kun la fra!o T ... ,
s-ro Baubeau kaj s-ro Doublet, êefhirurgo
Pariza. La~ frato J.. . . apenau faris entranêon suprajan sur la brusto de la malfeliêulo, longan je largo de kelkaj fingroj, kiam
tiu êi donis signojn de vivo, sed post kelkaj minutoj li denove falis en la saman sta"") Lenormand : Des inhumaii 11s précipitées,
Macon 1844, p. 106.
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ton. Estus malfacile pentri la miron Ade la
kuracistoj ., kiun kauzis tiu okazintaj o. Ili
esploris la b@daurindan homon kun tuta
ebla atento kaj trovis ankorau fajreron
de vivo. Ili lin kusigis en varmigita lita kaj
helpe de la zorgoj, kiujn iii faris, havis la
feliêon lin revi vigi. Tamen li ne longe guis
la vivon kaj mortis post du semajnoj. Tiu
êi malfeliêulo promenadis du tagojn post
tiu êi akcidento; li e_ê ludis je kartoj kun
siaj kamaradoj kaj levigadis el la lito èiutage gis sia morto. Tiun êi fojon oni lin
observis 48 horojn, antau ol la autopsia estis farita". (Citas Ganal). 4 5)
(0 b se r va 1o. Hospitala servanto, deklarita
mortinta, revivigas spontanee en la êambro de mortintoj en la hospitalo militista en Cassel.
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,,Oum mi estis en Oermanujo, diras Durande, ·16) servanto hospitala, helpisto farmacia de la hospitalo en Cassel, sa jnis esti
mortinta. Oni lin partis en la êambron de
mortintoj, kie li estis envolvita en tukon.
Post kelka tempo, revi vi~;inte el la letargio,
li rekonis la lokon , kie oni lin lasis. Li trenis sin gis la pordo, kiun li frapis per siaj
ambau piedoj. La bruon feliêe aiidis gardostaranto, kiu, ekvidinte la movon de la tuko,
alvokis helpon. Oni transportis la agonianton en liton varman kaj mi vidis, ke tiu êi
homo gis la paco kontinuis sian hospitalan
servon. Se li estus ku!!-premita per bendoj kaj malvastigantaj ligajoj, li ne povus sin
audigi ; Iiaj senrnzultataj penoj faligus lin
en novan sinkopon kaj li estus enterigita
viva".

45 ) Ganal:
46
Mort réelle et mort apparente, Pa- ·
) Ourande:
Menzoire sur l'abus de l'enseveris 1868, p. 240 .
lissement des morts, Strassburg 1780, p. 68.

Partoprenode kuracistojen dueloj.
(Enketo internacia).
(Oai:irigo).

Francujo.

16.
(Originalo franca).
Dro René Fel!zoen,

4 Boulevard de Cambrais, Roubaix.

En la ,,Presse Médicale" mi legis Vian
demandaron pri partopreno de kuracistoj en
dueloj.
Kvankam mi ne estas partiano de la
duelo, kiu ne pruvas nek iam ajn pruvis,
ke la venkinta duelinto estis prava, mi devis antau kelkaj semajnoj asisti, kiel kuracisto, al unu al miaj kamaradoj, kiu estis
publike grave ofendita. Do, konante la aferon, mi eldiros mian modestan opinion kaj
respondos la diversajn demandojn, kiujn Vi
faras.
Mi pensas, ke la kuracisto ne ofendas
sian devon, kiam li akceptas inviton al la
duelo, tamen nur en tia kazo, se la duelo
estas motivita en maniera serioza. Mi aldonas , ke en tia kazo la kuracisto ne n i am
devas postuli pagon por sia peno, kio bedaurinde ne êiam farigas .
La kuracisto, antaiisciigita pri la duelo,
1!.e rajtas sin intermeti,A por gin malebligi.
Gi ne estas lia rolo. Ciu kontraiiulo havas
siajn atestantojn, kiuj sole jugas, êu la duelo devas okazi, au ne. Se la atestantoj ne

konsentas inter si, oni devas sin turni al
arbitraciant o . La kuracist o ne estas kompetenta diri eê unu vorton p or au kontraii la
duelo, kompreneble, se la moti vo ne estas
infana.
La kuracisto, asistanta êe duel o kaj helpanta al sia vundita kli ento, ne devas esti
punata nek eê persekutata.
Sajnas al mi, ke la alesto de la kuracisto êe duelo neniam povas esti dubebla.
Se oni forlasus la duelantojn sen tuja helpo
kaj se okazus gravaj vundigoj, gi ne estus
plu duelo, sed preskau mortigo, intencita
mortig9.
Ciam du kuracistoj estas necesaj, po
unu por êiu kontr auulo, êar nur la kuracistoj estas kompetentaj decidi en kazo do
vundigo, êu la dubatalo povas esti kontinuat a, au devas esti êesigita kaj tiu êi decido devas esti farita ambauflanke.
Mi do opinias, ke la êambro kuracista
orientgalicia tute estis prava, esprimante la
opinion, ke estus dangere lasi la due1antojn
sen help o senprokrasta kaj ke la kuracisto
ne devas malkasi la sekreton pri la okazonta duelo.
Mi finas, dirante, ke mi allasas duelon
nur en la honoraferoj eksterordinar e seriozaj au en la kazoj de atencoj, farlt aj pu_blike, kiel gi okazas iafoje en la Cambra
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de deputitoj en Francujo. Mi neniam aprobas, se du junuloj en la ago de 18- 20 jaroj
duelas pro malgrava motivo au por akiri
la gloron, montrante al la kamarad oj belan
cikatron meze de la frunto au de la vango,
kiel estas kutime en Germanujo êe 11 studentoj.
Lau mi en tiaj kazoj la kuracisto devas rifuzi sian helpon. Estas vere , ke la interesataj gin ne deziras.
17.

(Originalo franca).
D-ro Charles Vidal,

27 rue Emile Zola, Castres, Tarn.

Han in difinas la komprenon ,,kuracisto" jene: ,,Kuracisto, s. 111 • me d·i eus,
10:1:çoç,de m P. di cari kuraci au µsow, mi
flegas, kaj de 1aoµo:t, mi sanigas, estas homo,
kiu praktikas medicinon, kiu flegas malsanulojn kaj kies arto konsistas en rnalgrandigado do homaj suferoj au en ilia forigado".
.
Littré
kaj Robin
aldonas, ke ,,la
kuracisto suldas helpon kaj flegon al la
proksimuloj, kiel tion êi de li postulas moralo kaj lia konscienco".
Laù tiuj êi premisoj la konduto de la
Cambro orientgalicia sajnas tre prava kaj
oni povas nur aprobi, ke gi esprimis la
opinion, ke estus efektive dangere lasi la
duelontajn sen tuja helpo en kazo de gravaj vundigoj.
Aliflanke estas firma la principo, ke
neniam, en neniu kazo, la kuracis:o povas
malkasi ne sole la sekretojn, kiuj estis al li
konfiditaj (speciale, ke duelo estas okazonta),
sed ankau tion, kion li sciigis pro sia profesio. En la unua kazo li malrespektus ordonojn de la honoro kaj en la dua kazo la
sekreton profesian.
Tiu êi principo estas konforma al la
indeco de la kuracisto, al ekzakta kompreno
de lia rolo socia kaj al la socia neceseco
de la sekreto kuracista.
Sekve, oni povas, !au mi, asert i:
1) ke la kuracisto ne malrespektas sian
devon, akceptante inviton al duelo, êar eble
tie estos vunditaj, bezonantaj kuracistan
helpon;
2) ke li êiam devas akcepti tiun êi taskon, se nur liaj religiaj konvinkoj ne kauzas, ke li malaprobas la duelon. Tamen ankau en tiu êi kazo sajnz.s al mi, ke, se la
duelontaj povas nur lin peti pri helpo, pro
diversaj kauzoj, li devas memori, ke lia
esenca rolo estas kuraci kaj kuri kun helpo
kontrau malsano, kiel soldato kuras kontraii
A

malamiko, kiam la trumpetoj lin vokas, sub
minaco de perfido.
3) Antaiisciigita pri la duelo, la kuracisto ne devas sin intermeti. Tio êi apartenas al la atestantoj kaj amikoj de la duelontaj. Oni sin turnis al li, kiel al kurac isto,
por ke li k u ra c u, se estos bezono.
4) Jes, estas necese, ke la !ego starigu
senpunecon de la kuracisto , kiu asistas êe
duelo. La kuracisto devas . êiam povi kuraci
sen timo pri si mem. Tion êi postulas motivoj de humaneco kaj intereso socia.
5) êeesto de la kiuracisto neniam estas
disputebla, kie versimile povas esti vunditoj, sekve ne ekzistas kauzo por serêi konsiligon Is_unkolego.
6) Ceesto de du kuracistoj en êiu duelo
estas dezirinda pro antauzorgo.
7) Niaj asocioj profeslaj devus pridiskuti tiujn diversajn demandojn kaj precipe
la asocio de S-ta Lukàso en Francujo, kiu
estas katolika kaj kiu penas interkonsentigi
la postulojn medicinistajn kun la devoj re. .
•r1g1aJ.
18.
(Originalo esperanta).
D-ro Briquet,
• 51 rue Nationale, Armentières.

La sciigo, kiun mi sendis al kelkaj jur naloj pri via enketo, estis nun presita en:
L' Avenir médical,
La Quinzaine théra peutique,
Le Concours médical,
Le Répertoire de médecine et de chirurgie.
Tiu lasta j urnalo diras:
,,Ni jam parolis (Répertoire 1902) pri
la duelisto, kiu rifuzis pagi la medicinistan
salajron. Doktoro Noir konsilis en tiu kazo
alvoki la dueliston al la jugistoj, sed êu la
konsilo ne estas dangera? Simila kazo estas
maloftega, êar la kuracistoj, kiuj êeestas êe
duelo, estas ofte intimaj amikoj de la duelantoj kaj tiuj êi devas oferi al ili donacon,
kiu estas proporcia al la geno".
Jen miaj respondoj:
1) Ne, se oni ne estas haltigata de
motivoj religiaj au filozofiaj.
2) kaj 3) Ne. Oni estas êiam libera
akcepti, au rifuzi.
4) Ne, li ne devas zorgi pri tio.
5) Jes, sed mi pensas, ke êiam kaj en
êiuj landoj oni senkulpigos la kuracistojn.
6) kaj 7) Jes.
8) Niaj asoc ioj havas multe da temoj
pli gravaj por diskuti.
9) Ne.
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(Originalo franca).
D- ro Orosjean,
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8) Jes, en la regionoj, kie tio êi penindas.
20.
(Originalo franca).
D-ro Haller,

Héron.

1) Simple honoro ne permesas al kuracisto kunagi en la malbona faro,Akiu ceB:nche.
tern estas la plej granda malsagajo, kiun
1) Honoro kaj specia le la honoro prohomo, tiel nomata civilizita, povas plenumi.
2) La kuracisto havas C:evon protesti fesia, ne prrmcsas al la kuracisto asisti kicl
kontrau la krimo, antau ol gi efektivigos, prakt ikulo êe duelo.
2) La kuracist o havas devon pro hu~
do nenion fari, por sin doni al la dispono
maneco doni helpon al êiu vundito, !dam
de la duelontaj.
Tamen se li estas alvokata, kiam la al tio êi prezentas sin okazo. Tamen en la
vundo jam estas farita, li sendube suldas kazo, kiam samtempe oni alvokus min al du
sian helpon al la duelinto, kiel al êju alia vunditoj, unu viktimo de skerrnado au duelo, alia viktimo de akcidento, mi ne hezivundito.
3) La kuracisto principe devas rifuzi tus iri unue al la lasta.
3) Kiel praktikisto, la kuracisto devas
peton pri asistado en duelo kaj pri helpado
en gi. Tamen estas eble, ke certaj cirkon- rifuzi asistado n êe duelo kaj eê atendadon
stancoj permesos al li fari escepton el tiu en preteco, se oni lin bezonus je la fiksita
tago kaj horo, kiam li scias, ke tio êi konêi regulo.
4) La deontologio ordonas al la kura- cernas duelon.
4) La kurncisto, kiu scias pri la okacisto malhelpi la duelon, se tio êi estas ebla,
êar ,,profilaksi al la vundo valoras pli, ol zonta duelo kaj kiu kredas, ke li povas Jin
gin kuraci". Kaj plie, êiu homo devas lasi malebligi, devas tion êi fari.
5) Ne.
al aliaj kiel eble fari plej malmulte da malsa6) Ne.
gajoj.
7) Ne.
5) Ne estas dezirinde, ke oni starigu
8) Ne.
g e n e r a 1e senpunecon de la kuracisto, • kiu J
9) Se oni allasus pnnc1pe asistadon
pro sia profesio asistas en duelo.
6) En esceptaj kazoj (vidu sub 3) estas de la kuracistoj êe duelo, devus êeesti midezirinde, ke okazu antaue interkonsiligo. nimume ses kuracistoj, po tri por êiu du7) Se la êeesto de kuracisto en certa ka- elanto : iln devus akompa ni unu au du sargzo estas permesita, estas bezonata j pli bone veturiloj kun kompleta materialo por asepsaj operacîoj .
du, ol unu kuracisto.
A

I

KRONIKO.
En ,,Burschenschaftlicne B!atter" (Berlin 1911 n-ro 11) presigis d-ro Hoeflrnayer
(Würzburg) respondon al nia enketo pri
dueloj. Bedaurinde la autoro dediêis la pli
grandan parton de sia verkajo al polemiko
kun la ·aserto, ke legaro ê i e malpermesas
al la kuracisto pa rtopreni en dueloj. Tiu
êi vorto ,,êie" englitigis en la traduk on germanan, faritan de unu el la samideanoj,
kvankam en nia demandaro gi ne trov igis.
ôustadire do la tuta polemiko de d-ro Hoeflmaeyer ne koncerna s nin, sed la tradukinton. Cetere se la aserto, ke êie al la kura*
cisto estas malpermesite asisti êe dueloj,
,,Le Moniteur Médical", aperanta en estas iom trograndigita, ankau la kontraua
Paris (1911 n-ro 18), publikigis artikolon opinio, ke nur en Svedujo la kuracistoj estus
pri esp~ranto el sub la plumo de d-ro A. pro tio punataj kaj en êiuj aliaj landoj laClerc (Vichy).
sas la Iegdonantoj la kuracistojn senpunaj,
ne estas konforma kun 1ealeco. Ekzemple
*
*
*

Nia oferema kaj âgema kunlaboranto
d-ro Jorge S. de Hita (La Arboleda, Hispanujo) ricevas gratulojn de multaj samideanoj pro la eldono en hispana traduko de
nia enketo pri mortpun o. Nun la autoro
pretigas la tradukon de la kuranta enketo
pri partopreno de kuracistoj en dueloj.
Pro manko de spac o ni estis devigitaj
nur malgrandan part on de tiu êi enketo enmeti en êi tiun numeron, kion ni intencas
kompensi, dediêante al gi plejparte la sekvontan.
*
*
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en Austrio nur en la projekto de nova kodo
puna estas proponata senpuneco de la kuracistoj.
La redakcio ricevis :
Gvidlibrotra Bad Reichenhall,internacia

kuracloko en la germanaj Alpoj. Eldonita d ~
la esçerantista grupo en Bad Reichenhall ,
Germanujo .
Kelkaj vortoj pri teosofio. Parolado de
s-ino Diou- Trou ilion. Paris, Pres a Esperan tista Societo. 33 rue Lacép ède. Prezo fr. 0·25.

ENHf\-00:
D-ro Kunschert
tWiesb l!_den
). Hemeralopio en la prusa armeo.
D-ro L. S k o r s ch e ban. Ois kiu grado povas ekonomia organizacio de kuracistoj malakceli
la dekadencon de nia ekonomia ekzistado? Tr ad ukis d-ro Sos.
D-ro S é verin Icard <Marseille ). Postm ortaj operacioj sur vivaj personoj. (Daurigo ).
Partopreno de kuracistoj en dueloj . (Enketo internacia). (Dalirigo ). Fran cuj o. Opinioj de d-ro
René Felhoen
(Roubaix), d-ro Ch arles Vidal · (Castres, Tarn ), d-ro Briquet
(Armenti ères), d -ro
Grosjean
(Héron\ d-ro Haller <Binche).
Kroniko.
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estos eldonata en formo de êiusemajna revuo
kun riêa ra port a kaj literura enhavo kaj diversaj interesegaj aldonoj.

SolarEgulE
apEranta
ESPErantista

sEmajna
gazEto

la plej malalta abonprezo, en Germanujo rekte
mendebla êe la postoficejoj (N-ro 560 de la
lista) por M. 1,25 jarkvarone, eksterlanden
por Sm. 3,50.
Specimeno

kontrali

respondkupono.

Abonantoj ricevos niajn eldonaîo in: La blonda
Ekberto 0,20 Sm. - Hermano kaj Doroteo
de W. v. Goethe, esp. B. Küster 0,50 Sm.
kun 20¾ da rabato.

Jara abonprezo kun ,,Liter. Jarlibro " rb.
2.50 (Sm. 2.65), - Sen ,,Liter. Jarlibro"
rb. 2.00 (Sm. 2.10).

Adreso: Warszawa Redakcio -

Varsovio (Polujo)
Krucza 47-A, Administracio
Hoza 20.

BIF" 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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VOêO
DEKURACIST
Monata revuo por internacia korespondadode Kuracistoj
En wm eco estas Jort o.
l\dreso de la redakcio kaj administracio:

-------Eliradas la 1-an de êin monato.
Abonprezo jar e : 2 spesmiloj
4 80
kronoj ai:'Lstriaj 4 markoj
5 frankoj
4 si!ingoj 2 rubloj
1 dolaro.

D-ro Stefan Mikolajski
Lwow, Strato Sniadeclcich Nro 6
Aiistrio-Galicio.

REDAKT0R0: D-RO STEFAN MIK0I:,AJSKI.
An g lu .i o. D-ro j. C. G. Reed (Chatham), d-ro R. Ward en Briggs lBirmingham),
d-ro O. Johnsto n (London). A i:i s tri o. 0-ro. Edmund S6s (Wien). Be l g u j o. D-ro W:...Broecka ert
(Antver pen). Bo h e mu j o. D-ro A. Bischitzky (Prag ), d-ro Jozef Sedla cek (Jenikov), d-ro Sipek (Prag)
B ra z il i o. 0 -ro Reinaldo Fred. Geyer (Bagoary'. Bu I g a-ru j o. Petro Penkov (Jambol). F ra n c u j o.
D-ro Artigues (Versailles), s-ino A. Blondin (Nice), d-r o Briquet (Armentieres), d-ro Crozat (Givors),
d-ro Cuisnier (Rennes), prof. d-ro J-1. Oor (Lyon), d-r o Le Duigou (Cherbomg ), d-ro L. Hopenhendler
(Nice), d-r o L. Jenny (Chalons-sur-Marne) . Germ an u j o. 0- ro Behm (Witten), d-ro K. Briegleb
(Worms), d-ro Kaiser (Dre sden), d-r o Kleider (Nordhau ,en), d-ro KunschHt (Wiesbaden), d-r o Lell\"er
(Bonn), d-ro Papsch (Innsbruck), d-ro Rothschuh (Aachen), d-ro Spancken (Meschede), d-r o Stubenvo ll
(Reichenhall), d-ro K. Weiss lÙmünd). H is pan u j o. 0-ro Rogelio Per ez Domingo (lluermec es), d-ro
Linarés (Cordoba), d-r o Jorge S. de Hita (La Arboleda), d-ro Rafael de San Millan (Madrid), d-r o Federico
. Montaldo (Madrid), d-ro Navarro Mingote (Biota ). Ho l a ndo. 0-roSmulde rs (Schijndel). Hungario.
D-ro Austerlitz (Kolozsv,\r), d-r0 Kovats J6zsef (Budapest), d-ro Schatz (Budape st). J a p an u j o. 0-ro
S. Yamasaki (Kioto). Kan ad o. D-ro A. J. Hunter (T euton). Kr o atujo. S-ino Danica de Bedekovié
lZagreb ). Mor av i o. D-ro A. Jouza (Strazek) Po I u j o. D-ro K. Bein (Y~rsovio), prof. _d-ro Bujwid
(Krak6w), d-ro I. Fels (Lw6w), d-ro Gelibter (Zamosé), d-ro A. Goldenbcr u;(Ludzl, d-ro Klesk1 (jabfon6w),
d-ro I. Krenicki (Varsovio), d-ro J. Krenicki (Varsovio l, d-ro Polikier (Y!lrsovio), d ro Salpeter (Podhajcc),
d-ro B. Skalkows.ki (Lw6w), A. Szewczuk (Betz), prof. d-ro Wrzosek (Krak6w), d-ro Leon Zamenhof
(Varsovio), d-ro Zenczykowsk i (Plock). Ru manu j o. D-ro Haralamb i (Tu rnu Mngm:ele), d-ro G. Robin
cBukarest). Rus I and o. D-ro Abramson (Nogajsk l, d.-ro P. Gracianov (Lebedin ), d-ro Kirilov (Nikolsk,
Siberio), d-ro V. Koposov (Simbirsk), O. Krajz ( Odessa), d-r o B. Perott (Halila), d-ro Portnja gin (Simbirsk>,
d-ro Rebrov (Vladivostok), d-::,r
o I. Sameckij (Ôizak), d-ro Sobolev (Poltava) . Sv i su j o. 0-ro Fr. Uhlmann (Huttvil). Un u ig i taj S t a t o j d e Amer ik o. D-ro J. B. J. Brossa rd (Laprairie), d-ro S. L. Roseboom (Rochester), d-ro Wallace (Louisville), d-ro E. M. Webster (Chicago). A i:i s t ra I i o. 0-ro V. Lamb
(Elliston), Fras Evelyn Place (Adelaida).
Kunlaborantoj:

D-ro Reinaldo fred. Geyer.

f>ipotezoj pri la signifo de Wassermannreakcioêe sifiliso
kaj patogenezode generala paral'izokaj tabeso.
P er helpo de hemiaj procedo j oni m on - 1 denti g is la n otind an pliig o n de leciti no en
tris en la la sta j jaroj ke lkajn tre int e resa jn
la sero de t iaj ma lsanuloj;
la pliigo povis
fakt ojn ril ate al la m etabo lis maj mal ord oj êe
at ing i eê 10 g r. ert la tut a sero k va nt o d e
s ifilis o .
la organismo
de paralizuloj
kaj tabes uloj .
G 1i k in (en Biochemische Zeitschrif t Parale le la last a verkin to konstatis p ;iigon
Bd . 19 1) trovis ma lalti go n de la proporcio
d e la ekskrementala
leci tinparto.
de lec it'no kaj eê gian tutan mala p ero n en
P roks imigant e a l tiuj êi fak toj n ovaj la
la longa j os toj kaj ostomed o la graso de boneko nata n p ozit iva n kaj fortan seroreakpro gres i_va j paralizuloj k aj P eri t~ (Zeitsch~·- cion d e W assermann, la faktojn ankoraù de
f expenme ntelle Path . u. Therapte (V), ev 1- 1· pozitiva r~~~l ta!o _de !a Y1as~erma ~111
-re~~cio
') Citita . de B' a b, Wiener Mcd. wo c!tcnsc!tr. kun n espec tflkaJ hp oJdaJ. anttgenoJ, o nt_ J~~n
n. 1. ·19 11.
·
·
. p_ova~? kun Bab (loco cttato), ko_n s! n11 111-

---
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potezojn, aplikeblajn al la patogenezo de
parasifiliso.
Bab
emas kredi al ekzisto de lipojdofilaj substancoj en la sero de progresivaj paralizuloj, substancoj,
pli malpli
rekte dependa ntaj de la etiologia aganto de
sifiliso.
Tiuj lipojd ofilaj s ubstancoj kaptus la
lecitir:on, retenante gin en la sango, tiel senigant e la organo jn, precipe la nervan sistemon, je ilia plej grava nutril o; kiel sekvo
de tiu êi êiuta ga deficito la îuonike mal sataj êeloj s'n arangus sur vivonivelo malsu pera per akomodigoj degenerativaj kaj finaj
neresanigeblaj lezioj funkciaj kaj anatomiaj.
Tiu êi hipotezo e~tas, certe, tiamaniere elmetita, iom tro simpla kaj, kiel ni vid os,
gi vere lasas neklarigitaj kelkajn~cirkonstancojn de êefa graveco en la_ mehanism o de
la parasifilisaj malsanigoj. Gi estas tamen
la unua provo de sistema kunmeto de faktoj pri la gis nun nek omprenebla trakuro
kaj fino de certaj sifilisaj infektigoj.
La iom post iom kreskanta akumulado
de lecitino en la sango per la lipojdofilaj
produktoj de la treponemo-metabolismo klarigas la êelan deg eneron nespecifikan de la
nerva sistemo, la nulan reagon al specifika
terapio kaj la senhalte progresantan antaùeniron de la malsano.
Bab mcntras ankaù , ke oni rajtas kredi
al la ekzisto de lipojdo-a vidaj substanc , j
en la sero, kapablaj influi la lecitinon kaj
citas pri tio la eksperimenton de Wass ermann kun ovoj de ehinodermo , kies segmentigon li obte nis en la sero de sifilisuloj.
Tie ans tataùis la sero la spermatoz oon,
esence, laù ideoj de Lo e b, funkciantan
lipojdofilan substancon.
Kvankam tre alloganta, la hipotezo de
Bab tre malbone akordigas kun la farta
reakcio pozitiva de Wassermann en paralizo genera la kaj tabeso. Li mem ase rtas,
ke la plej altaj proporcioj cie lecitino renkontigis en la seroj negativaj. Sed tiaj kazoj
estas tute esceptaj, kiel oni scias. Tamen se
oni pripensas, ke envejna injekto de lecitino
po vas sangi normalan negativan reakcion
en parad9kse pozitivan, oni tuj kompr enas,
ke la mehanismo laù Bab ne povas esti la
vera patogenezo de parasifiliso.
Tiu êi lasta fakto tarnen apud alia rezultato de plej novtemp aj esploroj de
E 1i a s b erg (Riga - Deut. Med. W ochenschr. 16 febr. 1911), kaj R. Bi eh ler (samIoke) montras al ni la vojon al plej klara
kompreno de la patogena proceso de meningo enc~falito kaj tabeso apud aù p os t inflektigoj hronikaj.
·
Samtempe ni vidos la kauzon de la

pozitiva reakcio de Wassermann êe la malsano, nes enterna al Iuesterapio 2) kaj, eb le,
oni sukcesos îeti intensan lumon sur la tutan serion de biologiaj fenomenoj.
Mi aludas la fakton, eks perirnente konstatit an de Eliasbe rg, pri la manko de libera
aleksino (komplernento) en la sero de lepro
kaj paralizo pro gresi va . Unu e, oni vidas facile, ke en tia sero povas kun esti, flanke
unu de la alia, antigen o + antikurpo, sed liberaj. Tie l klar"gas la pozitiv:1 reakcio de leprasero kun êiaspecaj antigenoj flanke de
la sole poz itiva reakci o de lepromekstrakto
nur kun lepro. Tiel ankaü klarigas la pozi tiva reakcio de Wasserm élnn êe para lizuloj.
Tarnen oni ankaü povas pensi , ke eble genera la paralizo pova~ havi, kelkokaze, diversan etiologion, êar, se ne e~tas komplemento en la sero, iu ajn sistemo fiksanta
(antigeno + an tiko rp o) po vas okazig i pozitivan rezultaton êe Wassermann reakcio,
kiel 11i vidis pr i leprasero.
Ciuj ideoj de tiu êi artikolo estas eks perim ente elpruvataj en la Laborejo de la
klinik oj de la êi tiea Medicina Fakultato
sub la direktado de d-ro O I in t o de O live ira.
Jen, nHri, kiel on i po vas , }au_ mi pensas, pli kont entige ima gi la mehams non de
la pliigo de lecitno en la sango de prog resivaj paralizu loj, rasante tute neniun fakton
eks ter nia hipotezo.
Antau ol ni gin elmetos, es tas ·bezone
ankorau remerno rigi la fakton, jam antai'.te
konatan, sed laste denove kaj ree pr iparo latan de Eliasberg:
la malpliig
on
de komplem
ento liber a eu la sero
d u m I a d i gest ad o. T io êi signifas, ke
cium tiu êi fazo de nia metabo lismo estas
fenomenoj hemiaj, bezonantaj komplemen ton.
Apud la granda nombro da an alog ioj,
konataj inter infektado kaj nutrad o, resanigoreakcio kaj as tmilad(? êela, jen plu~ signo
de ana log io ~n la mehanism o mern. Cu dum
asimilado, êu dum kontr aumikro ba defend o,
la banala fermento estas mcesa. Sufiêos do,
ke dum longa tempo infekta rnalsano konsumu parton de la enzimo, por ke certe
suferu la nutrad o pro deficito de as imiligo
pro hronika êela malsato, ne êar la êeloj
ne estas kapablaj utili gi la nutrilon, ne êar
la nutrilo ne estas porta ta al ilia intima
proksimeco , sed nur pro tio, ke mank as la
nec esa kompl~ment o por gia utiligo.
Tiel lecitino de la dig esta tubo estas
portata de le ~kocitoj en la sangon kaj pasas
tra la parenhimoj, tiuj êi tam en ne povas
2) Ankai:i por la pli farta reakcio de cerbospi nala fluidaJo.
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fiksi gin per la malsataj haptoforo j. Tiel le- J
citino akumu ligas en la sango, gis kiam
leu koc itoj t _te ne sukcesas pl i da lecitino 1
enpreni. Tiam komencig_?s pliigi la fekala lecitino. Ne rekte do êiu hron ika malsano, Jau
nia hipotezo, povus k ei genera lan para\iz on. 1
Tam en, klinike, on i êiam au preskau
êiam kunligas tiun ma Isa non ka j tab eso n kun J
sifiliso . Kiel harmoniigi nia n patogenezan
hipotezon kttll tiu êi fakto d e bbservado? 1
Tie êi ni devos distingi la simp lan degeneron pro mank o de komplemento , nece sa
al la intima êelo nu trado, de la speci fika intoksiko de êelaj haptoforo j per antigenoi
mal saneca j. Sed tia sat igo de êelfunkci oj
est os ebla nur post ki_?m antigeno po vas
libere cirkuli en la fluidajoj, êu pro Jacigo
de specifika reakcio (antikorpa produktado ), 1
êu pro tute malsufiêa komp leme nto.
Tiam restus vere speci fikaj lezioj, postirantaj al simp la dege ero, en loko minoris

resistenfiae.

·

La negat iva reakcio de Wassermann
jam estus ankau klara , êar ne ekzistas en
la unua varianto antikorpoj, sed nur antigeno .
La forte pozitiva rezultat o de la W. reakcio
sajnas kred:g i tamen, ke genera le kun ekzis tas en la se o antigeno+antikorpoj. êe manko
de komplemento . Oni dirus - kaj tiu deduko bel e akord igas kun la klinik o - ke preskau êiam para sifiliso atingas la personojn
ku n tre alta kapableco de specifika reago,
êe kiuj dum longa temp o mal grau forta viruseco de la germoj sufiêeg .! produ ktigas
antiko rp oj kaj kon sta nte neutralig as antigeno
per fiksado de komp lemento .
La tuta batalo deru ligas silent e en la
flttlda interna medio kaj la êeloj de la par enhimoj su fera s nur la konsekvencojn de
g ravaj malordoj en la nutrado pro la siego,
en kiu vivas la org anoj kaj nur p os t êeso
de la komp lementa funkcio ili estas ekoku p ataj, pagante tiam la elspezoj n de la 111ilit
o.
Se ni imagos organ ismo n, kontrau e, kun
tr e malforta reago specif ika kontra i1 la viru so (ma lmulte da antik orp oj), ni vidos sup eri en la simptom oj pli fruan komencon
de parasifiliso pro rekta atako al la orga nêeloj kaj êe la manko de komp lemento samtempa ni vidos ankau la pi e] fortan akumuligon de lec itino en la sango, en tiuj êi
kazoj kun neg a tiva rezultato de Wasserman nreakc io, êar la h aptoforoj estas sat igitaj de
antigeno, nova ka uzo de n fiksigo de lecitino .
] en negat iva W. , kiu ne signifas neeston de la malsano ka j kies prognost ika
va loro estas rekte la kontraüo de tio, kion
on i kredas generale : p ozitiva reakcio prognozo malbona; negativa reakcio - prog-
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nozo bona. êe parasifiso nega tiva reakcjo
povas esti malbona signo .
Estas ko na te, ke tre grav aj kazoj de
terc iari a sifiliso donas sa me neg at ivan W.
reakcion kaj ke gene rale bone aspektantaj
malsanuloj kun latenta s ifiliso don as la plej
altajn prop orciojn de pozitiva j rezultato j.
Tiaj faktoj apogas la elmet itan hipote zon,
kiu n in tenas al la observo de la tri faktoro j variebla j en la infektigo kaj de diver saf eb laj formuloj de la amboceptoro j de la
sero : 1-e grado de viruseco, 2-e grado de
pacifik a reago de la orga nismo kaj 3- e indico de resisteco, reprezentataj de la antigena , ant ikorpa kaj komple nta funkci oj, al
kiuj kores pondas sero j diversaj.
En êiuj seroj trovigos neutraj sis temoj:
antigeno+antiko rp o+ko mplemento.
Sed, kiam virus eco d e germoj estas tre
forta, oni p ovas ankorau renkont i organ ismojn, forte reagantajn au ne reaganta jn , kun
granda resisteco au negranda res isteco .
En la kazo j eks tremaj ni hav os la se kva ntajn eblecojn por la sero:
1-e Antigeno + kompl emento (RW -) (komenco de sifiliso);
2-e Ant ikorpo
komplemento (RW + ) (unuaj tempoj de sek undaria kaj late nta sifiliso);
3-e Antigeno
ant ikorpo (RW + + ) for est as kompl emento (genera la paralizo,
malrapida tabeso ) ;
4-e Antigeno (RW - ) fo re s t as antik or po
kaj kompleme nto · (fina fazo de progres iva paralizo, sifiliso gumoza grava kaj
eble, tr ansire , dum recidiv oj kaj tuj pos t
spec ifika terapio (pro la treponemode ••
tru igo de Ehrlich).
AI ex and e r vidis kazon de sifil iso sekundaria s ~smonata, tute ne kuraci ta , kun
rozeolo, sifüido cirk-loforma de la kolo kaj
iridito deks tra, kiu donis tute negativan rezultaton kun êiuj eks traktoj kaj n u r farigis
poz itiva post injekt o d e Hata . Kazoj de pozitivigo de la ant at'te nega tiva reakcio post
,,606" est is jam viditaj de multaj observ intoj. P os t ,,606:' sufiêe ofte kaj reg ule post
Hg+ J. akirita negat iva reakcio .-~farigas
poz itiva. Eliasb erg kaj Bieh l er vidis ,
same, tiun paradoksan rezultaton nega tivan
kun lepro m - antiformin - ekstrakto guste en
unu kazo de latenta lepro nerva kun ekflorigo de okula lepromo kaj konstateblaj baciloj .
Oni sentas, ke rezultato de W -reakcio
estas ambaüsenca, tio _estas : + W. R. povas est i signo d e malgrava sta to,. - W. R.
signo de alta graveco. Plie, se W. R. estas
nega tiva, tamen la rnalsano pavas ekzisti
kaj esti elmontrata per la se rêado de la

+
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antigeno sera per la rimedo de antikorpoj
konataj, !au procedo de Marrnorek êe tuberkulozo. ·) Ni montras tie êi certan vojon al
klara utiligo de Wasserm ann - reakcio por
diagnozo, prognozo kaj terapio de sifilisaj
malsanoj kaj apudaj malsanoj.
Oni rimarkos, kiel estas delikata la klarigo de Wassermann-rezultatoj kaj kiel multe
dependas de klinikaj komparo kaj rezonado
la vera senco kaj utileco de la rezultatoj de
tiu êi admirinda metodo de sero-analizo,
kreita de B ordet kaj O e n g o u.
Ni tute ne konsentas kun la voêoj, revenantaj êiam pri nenia valoro de Wassermann-reakcio por prognozo kaj terapio.
Nur ni volus serioze averti praktikistojn
kontrau la nepripensa klarigado de poziti-,
vaj au negativaj rezultatoj, kiel unusencaj
absolutaj indikiloj.
Fine, tio, kion oni scias : a) - pri la
influo de lecitino injektita sur la rezultaton
de Wassermann - reakcio kaj b) - pri la
ebleco fiksigi komplementon per antigenoj nespecifikaj êe sifiliso, c) - pri la foresto de
komplemento en la sero kune kun d) ekzistanta autonoma fiksado de komplemento ; e) - pri la konata fenomeno de
absorbado de komplemento per la ekstraktoj
hepataj kun normalaj seroj; f) - pri la
parad oksa povo malhelpanta de hemolitika
sero en altaj dozoj en certaj okazoj, kaj
g) - pri la lastatempe notita fakto de Alexander 1) , ke certaj kobajo-seroj rnalhelpas hemolizon kun la ekstrakto, kio estas fakto
analogia al la normala malhelpanta povo de
la ekstrakto kun normalaj seroj, kondukas
nin al la kreo de novaj hipotezoj pri certaj
kauzoj de eraro êe Wassermann-reakcio, devenantaj precipe de la seroj, ekzamenataj
kaj uzataj kune kun hepatekstrakto .
Analogie al la fakto de AI e x a n d e r,
Ri e de 15) (Rio de Janeiro - direktoro de
la Laborejo patologi -anatomia de ia Frenezulejo Nacia) vidis la malhelpantan povon de la ekstrakto altigi aü malaltigi kun
la sero de la sama normalkontrolulo mm
tagon post la alia, tre versajne !au tio, eu
la sero estis prenata dum digesto au dum
fasto (malsato).
En tiu êi observajo de Riedcl oni ne povas kulpigi la komplementan rilaton de la
sero al la ekstrakto, kiel faras A I ex and e r
por la sero de kobajo, êar la kontrolsero
estas neaktivigita. Ni devas akcepti, ke dum
digesto aperas en la sango substancoj, kaPresse méd. 2 Jan. 1909.
Med. Klinik. 1911 n-ro 5.
•J Tiuj ci kai1zoj de eraro esta s nun ekspe rimente studataj de mi kaj Riedel.
3)
1
)

pablaj fiksi komplementon per helpo de
certaj substancoj de la ekstrakto de h,_epato.
Sed kiuj estas tiuj substancoj? Car in..
jekto de lecitino en la sangon pozitivigas
normalan negativan seron 6) , oni facile turnas atenton al la penetro de lipojdoj alimentaraj dum la digesto. Tiu êi pliigo de
· lipojda enhavo de la sango donas pozitivan
rezultaton, kiam gi ne estas neutraligata per
antikorpoj
de tiu ver a n ut rada
an t i g ~no . Kiam tiu antigeno de nutrado
en troajo . restas libera, gi renkontas en la
hepat ekstrakto antikorpojn konvenajn kaj
fiksas komplementon. Lau tia hipotezo, kiu
similigas la m e ÎI an i s m oA
n de malsanèca
antigenneutraligo al la mehanismo de prepara transformo de asimilada digesto, metante apud la malsanecaj specifikaj sistemoj,
fiksantaj la komplementon A(toksino
antitoksino) la specifikajn nutrajajn sistemojn banalajn de komplemento - fiksado (lipojdo
+ a.ntilipojdo 7) k. t. p.), la malhelpanta
povo de hepatekstraktoj kun normalaj seroj
dependas de ilia riêeco je antikorpoj banalaj (specifikaj por glikozo, por lecitino k.
t. p.) kaj varias kun la riêeco de la banalaj nutradantigenoj de la sero (dum digesto : pli da ghkozo, da lecitino, da aminoacidoj k. t. p.) apud, eble, moment a fiksado de la tuta komplemento de la sero 8) .

+

6
) Sed oni atentu, ke eê pe r sero
de para lizulo, entenanta altan dozon da lecitino, oni havis
negativan rez ultato n.
7
) Kontra i1 la ideo de
lipojdo-antigeno oni citos, eble, ke la organismo de injekt ita besto ne
prod uktas antikorpojn por lipojdo .
Ni tamen kredas . ke tiu objekcio ne estas tiel
valora , kiel sajnas unuavide.
Jen kial.
Normale, oni povas akcep ti, la organismo
ating as si:m plej altan povon de a ntikorpo-produk tado por lipojdoj tiel, ke nur post I i p o j dom a 1s a t o oni tro\·as la antikorpojn en la sango, ne
post lipojdoinjektoj, kiuj ja tute malape rigus la
antikor pojn. neprod ukteblajn de certa besto supe r
certa individua Iimo, jam normale atingata de la
nutrobez onoj kaj nutri leniro.
8
)
Nun estas ja proksima la ideo, ke la fiksado de komplemen to per helpo de nespecifikaj
antikorp oj êe sifiliso apena i1 povas <!lmontri la substan cojn adekvataj n de la sero sifilisa kaj nenion

specifikan de tr eponemozo. Kiel la nespecifikaj_amikorpoj de la hepatekst raktoj, i1i montrus norma l-

antigenojn de nutra do, kiuj ne estis fiksataj de la
êeloj organaj kaj restis en la sango, pro manko
relativa de kornplemento libera , kai1zata de la infektigo nei1traligo de toksinoj k. s. Tiuj êi substancoj de la sero, tre ctiversaj nutriloj, sed precipe lecitino kaj aliaj lipojdoj, povas esti elmontrataj per iliaj sp ecialaj antikorpoj au tiuj êi lastaj per
la unuaj.
Ni scias, ke. se hepato estas ,,subsu!iêanta ",
glikozo injektita pasas tra la sango en la urinon.
Normala hepato tion ne perm esa s, fiksante glikozon. Tamen en la hepato oni tro vas glikogenon,
ne glikozon. Ni povus diri . ke la hepata êelo ha-
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La malhelpanta povo de hemolitika sero
en altaj dozoj klarigos iom alie.
Se ni akceptas la ideon de nutranti-·
geno, ni povas kredi, ke dum mateno estas
en la sero (dum malsato) liberaj nutrantikorpoj. Se ni do miksas serojn de malsama horo, de la mateno kaj de la nokto
(de la malsato kaj de la digest o), ni kon- .
stituas sistemojn fiksantajn la komplementon. La sero de la mateno enhavas antikorpojn banalajn+komplementon , la sero de la
nokto pliigon troan de antigeno banala êe
manko êu 1de komplemento, êu de antikorpoj
~analaj. Tio êi Iasta okazas êe la normo.
Ciuj antikorpoj banalaj estas saturataj per
antigeno kaj restas iom da komplemento
apud libera antigeno.
A Sed, êe malfortuloj, dispepsiuloj, kaheksio, pedatrofio k. t. p. eble ankau kom. plem~nto povos manki.
ACiuokaze plej ofte oni trovos antigentroajon banalan en la seroj 9) precipe de
kunikloj, kobajoj k. s. eksperimentbestoj.
Se oni miksos altan kvanton da sero
hemolitika de bone nutrata kuniklo kun sero
matena de kobajo malsata, ni estos metintaj kune, !au nia hipotezo:
1) antigenon banalan de la neaktivigita
sero de kunkiklo + 2) antik-orpon banalan
de la sero de kobajo malsata + komplementon. R. = banala malhelpo de hemolizo.
Sed, se ni uzas dozon tre malaltan el kunlklo hemolitika, nur tiu êi amboceptoro-hemolizino restos sufiêe forta por ag i; la banalaj antigenoj ne estas pli sufiêe multaj,
vas enzimon antikorpan de glikozo, kiun gi sub
komplementa influo f1ksas - kiel sistemo neu lra
(de glikozo
antikorpo
komplemento) kaj kiu
estas glikog ena. Simile akazus par lipojdaj .
Uni vidas, kian genera lan metadan kreis Barde t kaj Ge n go u ne nur par bakterialagia, sed
ankau par analizoj biolugiaj de narmala metabalismo. Se ni reenvenus de la sistemaj bana laj de
tipo glikaza-glikogena, ni pavas silenti pri nia tendenco similigi la neutraligan do marbidaj antigenoj
al tia ge nerala bialagia procesa de fer mentado kaj
ni vere pensas, ke tre eble antitaksin o
taksino
kam plement o estas substanca tr e proksima de
taksina eu hydratita au malhydratita. La ideaj de
Wei char d *J pri la ep ifanin-reak cia, aplikita de
S e i ff e r t **1 al la serod iagno za de sifilisa, estas
fakte favora al tiu similiga.
9
) Tiu troaja dependas kredeble de la aga de
opsoninaj (kiuj ja malpliigas dum digesta). Kiam
apsoninoj age migas lelikocitajn, ili dailras enpreni
. en la sangon la nutrajn antigenajn, kvankva m ili
ne pavas fiksigi en la arganaj, pro deficita êu de
antikarpaj, êu de komplementa.
Sajnas, ke ani ne devas identigi opsoninajn
al la aleksina, êar ili estas pli facile difekteblaj in
vitro, al la kamplementa.

+

+
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por fiksi la tutan komplementon de la kobaja sero, sekve hemolizon ni vidos.
Simile okazas êe la malhelpo, observata de Alexander.
Tiu êi autoro ne
praktikas la regul on de malsatigo de la kobajoj, konsilata de Ta e g e, M ü h sa m kaj
aliaj. 10 ) Li ricevas do serojn antigeno-riêajn,
kiuj povas malhelpi hemolizon kun eks trak:toj antikorporiêaj 11 ) .
Tiu sama klarigo per la ideo de banalaj s istemoj, fiksantaj komplementon, mal fermas novan vojon en la studo de biologiaj fenomenoj.
A. Mar m o r e k (loco cit.) asertas, ke
la komplemento mankas preskau tute êe
gravedaj virinoj kaj dum puerperio. Al tiu
êi fakto ni devas aldon i la kuriozajn .kaj
tre interesajn eksperiment oinAde Ho fb au e r 12)
pri embrio - mort igo per holest erinnutrado
de gravedaj kuniklinoj. Kiel êe parasifiliso,
la rezultato de tiu Î1o1esteri nnutra do est is
manko de lecitinfiksigo en la placento kaj
macerado de la feto, same kiel êe sifilisaj
_virinoj kun fetoj kaj sen iu ajn signo de
luesleziono nek treponemo. En kelkaj oka zoj sajnas do, ke aborto estas vera parasifiliso.
La meÎlanismo de la morto de la embrio estas facile komprenebla en la eksperimento de Hofbauer, se ni akceptas la tde on de sistem oj banalaj de nutra do. La holesterino agis, fiksante komplementon, tute
kiel antigeno sifilisa kun antikorpoj specifikaj de la sango. Tiel en ambaü Akazoj la
holesterino au alia lipojdo -komponajo ne fortiris la lecitinon , kiel estas tentata kredi
Bab, sed gi nur utiligis la komp!ementon
liberan de la sero. Post e ne restas pli da
komplemento, kiu tamen estas bezonata al
la organa fiksad o de lecitino. Tiu, kiu unue
renk ontas la komplementon, tiu gin utiligas.
Antau ol alveni al la organoj, au al la placento, la sa ngo estis senigita je fermento,
êu per la infekta malsan o, la septicet11io, êu
per la troa ant igeno de nutrado (la ho leste rino êe eksperimentoj de Hofbauet).
La konsekven co estis la apudmalsano
kaj 1<1aborto.
.
Oust e kiel êe parasifiliso, por kiu pli
novaj obs~rvoj montras eblecon de specifikaj trovajoj, oni renkontos fetojn kun tre10)
11
)

Med. Klinik. 5. 1911. pg. 185 .

Kiam ne ekzistas kamplementa libera en
la sero ekzamenata per W-r ea kcia, ban alaj sistemoj
(antikarpa
ant igeno de nutrado ) estas jam en gi
kaj, minimume, plifortigas la rez ultatan po zitivan,
se ne simulas gin. Tia akazas êe progresiva paralizo, tabe so , Jeu kemio mielajda (Emery ), lepro (Elias ber g), k. certe êe aliaj malsanaj, karakteri zeb laj pe r
kamplemento mankanta.
12) Berl. Klin. Woclzenschr. 47. 1908.
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ponemozo certe pli ofte pro la pli granda
sanga riêeco de la feto kompare kun la ceteraj part oj de la orgg_nismo kaj specialaj
kondiêoj de cirkula do. Ce nerva parasifiliso
oni <levas ankau kalkuli la influon de vaz aj
lezioj kiel faktoron de malfacila pen etrado
de la treponemoj en la cerbosp inala akso,
kon tra ue al tio, kio vidigas en la plac enta.

noj êe la reakcioj !au la metodo de B o rde t kaj Ge n g o u, interalie la malh elpa ntan povon de altaj dozoj da hemoliti ka sero ,
la normalan malhelp antan povon de hepat ekstrakt o kaj de aliaj organekstraktoj tanti korp oj d~ nutra do ).
V. Sajnas ank au dezir inde konstati . êu
la banalaj sistemo j, kiuj pliforti gas la W .
reakci on êe paralizo , ne simula s kelkfoje la
specifi kan. rezulta ton.
Resumo.
VI. Sajnas eb le, ke dum sifilisaj fazoj
1. Sur la faktoj de G I i k i n, P e rit z kun nega tiva reakc io cirk~las libera nur la
kaj H of bau e r l. on cerne la intersango jn de antigen o luesa, kiu povus videbligi per kolecitin o en la organismo êe paralizo progrenata antik orpo (anstatau ekstrakt o) Jau la
siva kaj tabeso kaj la eks perimen tan embrio - reakcio de Mar m o r e k por la ser êado de
mortig on oni povas kon strui hipo tezo n pri tuberk ulozaj tok sinoj en la sero kaj urino .
patog enezo de parasifilis o, kiel unue gin tenVil.
ur en tiuj êi kazoj la êeloj pa tis Bab.
renhi maj estus rekte atingataj de la viruso ,
II. Niaj ideoj pri la mehanismo de tiuj en la senc o de hapto forsatig o per antigeno,
patologiaj fenomenoj tre klarigas , se ni kon- , lau la principa bazo de la Eh r I i ch a tesidcras ankorau la faktojn de E I i as ber g orio pri imunizo . La negativa reakci o de
pri manko de komplement o êe leprul oj kaj Wa sserm ann estas do prognoze grava, kiam
paralizuloj kaj de Mar m ore k pri la defi- gi estas paradoks a.
cito de komplemento êe gravedaj virinoj kaj
VIII. La simi ligo, de ni farita , inter a ndum puerperio.
tigen-nei:itralizo kaj nutr il-fiksig o sajnas renIII. Tiu êi lasta cirkons tanco kaj la kon- kont i ap o;on en la fenomenoj de la epifaninsumo de komplemento dum la diges to (an - rea kcio laü W r i ch a rd t, en kiuj li rimar kau konstatita de E I i as be r g); la fakto, kis O H jon-pliigon 13 ).
vidita de Rie d e 1 (Rio de aneiro ) pri osci IX. La metodo de komplement ofiksado
ladoj de la normala malh elpanta povo de nes pecifika eble montras nur la tr oajon da
hepatekstrakto kun sero de la sa ma kon- certaj nutrilo j en la sango kaj oni povas
trolo (versajn e !au la horo de elpre no) apud konfidi al ili la diag nozon de sifiliso nur,
la komparebla fakt o de A I e x an d e r pri se la specifika antigeno estas speco de limalhelpo oscilanta de ekstrakto kun la pojd o au fiksata al lipojdoj, kiel supo zis Bab.
variado de la kobaj-s ero klare ~indik as tre
(Brazilujo) , 12/V. 1911.
intiman analogion inter la mehan ismo de P ort o Alegre
nei:itralizo de antigenoj morbidaj kaj fiksado
D-ro Reina/do Fred. Geyer,
êela de nutril oj, êar en ambau , kazoj la
(El
la Serolog ia Sekcio de la Laborej o
sama komolem ento intervenas .
de la Klinikoj en la Medicina Fakult ato ) .
•
IV. Lâ ekzisto de tiaj, nutra j, komplementofiksant aj, banalaj sistemoj klarigas
13) D eufsche med. Woc·1 schr. 26 Ja n. 1911.
grandan nombron da paradoks aj fenome-

Kiom da rimedoj kaj kiajn ni havas por korektado
de ~stigmatismo miksita (As. M. H.)?
S k ri bis d-r o Jan Ju r k o w ski.
(Ai:itoreferato el ,,Po st~p Olrnlistyczn y" (Pr ogres o oft almolog ia) Krakov o . Augusto 1910).

Korekta do de ametropio nomigas la metado antau la okulo de tia vitro, kiu la okulon ametropian faras emetropia . Sekve se
la okul o estas je du rilatoj ametropia, oni
devas doni al gi du vitrojn, el kiuj la un u
korektas unuan ametropion kaj la dua alian.
Do êe As MH la plej simpla kaj rekte ce-

I

lant a rimedo estas korektado de la meridiano miopia per konk ava cilindro kaj de
la hiperop ia meridiano per kon veksa cilindro . Tial kombinajo de du cilindroj kun
kontra uaj signoj (
kaj - ) estas la unua
rimedo de kor ektado de ·As MH. Se per P
nï nom os la serêatan okulvitron kaj pro
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simpleco en êiuj okazoj ni supozos, ke la
vertikala meridiano de la okulo estas miopia kaj la horizonta la hiperopia, tiam, signinte la akson holizontalan per a. h. kaj
la akson vertikalan per a. v., ni ricevos la
jenan formulon d~ la korektanta rimedo :
konkava cilin d. A a. h.

=

(!)
c konveksa cilind. B a. v.
Tiu êi rimedo estas klasika kaj origina
po r êiuj ceteraj rimedoj, kiujn ni de gi devenigas, apogante sin inter aliaj je la sekvantaj asertoj:
I) Du cilindroj (okulvitraj) kun diversaj
s ignoj, sed kun la sama kiomo da dioptrioj,
kunmetitaj tiamaniere , ke iliaj akso j estas
paralela j, En refrakcia koncerno egalas al
n ulo (efikas kiel platvitro) .
2) Du cilind roj kun la samaj signoj kaj
kun aksoj kunmetitaj recipro ke vertikale,
efikas kiel sfera vitro kun la sama kiomo
da dioptrioj kaj kun la sama signo.
Apogante sin je tiuj êi asertoj, ni ricevas el la unua formulo ankorat'1 du novajn,
nome la formulojn de sferoj, kombinitaj kun
cilindroj :

p

=8
p =8

p
kaj

konveksa-sfero B
konkava-cilindro (A

+ B) a. h.

konkava-sfero A
konveksa-cil ind ro (A

+ B) a. v.
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(III)

êi lento ekzemple en vakso, ni ricevos tiamaniere ankaû surfacon toran dusignan, sed
la kurbaîoj estos ordig itaj kontraue, nome
konvekseco havos A dioptriojn kaj konkaveco B dioptriojn. Do por havi modelitan
surfacon kun dezirataj kurb ajoj (nome - A
kaj + B), oni devas gip ricevi de alia bulo
tora, kiu havas kurbajon + A kaj - B.
Sekve ekzistas duspecaj sui facoj toraj kun
similaj êefaj kurb al oj, kiuj kontentigas nian
principan post ulon. Lau la deveno de tiuj
êi surfacoj ni povas la unuan, faritan de
1 bulo tora, nomi pozitiva kaj la duan, faritan
el modelo de bulo, negativa lento. Do ni
havas novajn du rimedojn por korekta do
de ast igmatismo :
_ Lento- tora dusigna I konkavo A a. b.
p

_

p -

tlV)

Lent o tora dusigna I konkavo A a. h.
modelita (negativa ) ) konvekso B a. v.

(V)

Lentoj toraj dusign.aj havas la jenajn
ecojn : (rigard u streka j on 1) cc .estas
linio de la plej gra nda konkaveco kaJ no migas meridiano konkava · êefa; vv e~tas
linio de la plej granda konvekseco, nom1gas
merid iano lrnnveksa êefa; punkto o de ilia
trara nêigo - poluso !enta. Se ni komencos
turni linion cc êirkau poluso, tiam refrakcio
de sinsekvaj pozicioj de tiu linio aliigados ,
nome konkaveco m~lpligrandigados, poste
aperad os linioj kun konvekseco, kiuj pli1 grandi gados gis vv. Inter pozicioj konkavaj
kaj konveksaj kusas linioj nn kaj n 1 n1 en
kiuj refrakcio egalas al nulo (sekve estas
rektlinioj) ; tiuj Iinioj nomigas meri~i~1~
oj
neutralaj ; ilia pozicio estas precize ~1!mita
kaj ciependas de la gran.deco de rad10J,pe~
kiuj estas strekitaj kurb ajof _c~ kaj_ yv ;_ m
supozu , ke R1 kaj R2 estas ttu1 rad10J; t1am
1 la pozicion de la meridiano neutrala difinas
la f rmulo:

êiuj vitroj, kiuj povas kontentig i nian
principan postulon, devas havi en direkto
vertikala konkav econ je A diopt rioj, en direkto horizonta la konveksecon je B dioptr ioj ; ni facile povas kontroli, ke en' fonn uloj II kaj Ill tiu êi postu lo estas plenumita .
La sekva ntaj rimedoj • estas lentoj toraj
dusignaj kaj giaj kombinajoj ; pri lentoj toraj kaj surfacoj mi skr-ibis en ,,Voêo de
Kuracistoj" en numero augusta 1909 . Okulvitro kup surfaco tora tiel diferencigas de
kombinajo de du cilindroj, ke en gi ambaii
kurbajoj kusas en unu flanko. de vitro (alia 1
estas plata), sed en kombinajo kusas unu
kurbaio en unua kaj alia en dua flanko.
Vitro tora dusigna
havas formon, kiel en strekaj o 1, kie cc si,;;nifas
konkavecon, havantan ekzemple A dioptriojn kaj j
vv signifas konveksecon
ekzemple je B dioptrioj ; 1
sekve tiu êi vitro povas
korekti nian miksitan
astigmatismon.
Strekaîo 1.

Tiu êi lento tora devenas el bulo tora
kaj estas eltranêalq_ de gia interna flanko. Se
ni faros depremajon (au modelon) de tiu

buldevena (pozitiva)) konveks o B a. v.

1

sin. œ

-=-V - R,-R, t R,

kie x estas la angulÔ inter cc kaj nn.
Meridianoj neutralaj est?.s limo inter
konkava kaj konveksa parto de lento tora;
en strekajo l la parto konkava estas strekita, scd la konveksa estas sen strekoj.
Nun ni povas toran lenton fari periskopia . Oni scias, ke la grado de periskopieco de la vitro estas la kiomo da dioptri oj,
je kiu ni pligrandigas refrakcion de la antaua flanko de lento kaj je kiu ni malpligrandigas ~-1a refrakc ion de la malantau a
flanko; sekve la generalan refrakcion de
lento ni ne aliigos . Do ni starigu lenton
toran tiel, ke: tora surfaco estu antauen kaj
en tiu êiJsituacio ni aldonu al gi gradon
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f konkavo A a. h.
de periskopieco C; por tiu êi celo ni aldo- \ p
lento dutora I konvekso B a. v.
(VUI)
nos de antaüe konveksan sferon C dioptrioj
Al tiu êi Iasta lento (VIII) ni povas
kaj de malantaüe konkavan sferon C diop.;
aldoni gradon C de periskopieco; tiam ni
post plisimpligo ni ricevos :
ricevos amba ü to. ajn surfacojn; la formulo
konvekso tora f {B +c) a. v .
de la vitro estos :
p
l (C-A) a. h.
(VI)

=

=

·

8 konkavo sfera C (kondiêe C > A)
Se ni starigos lenton toran tiel, ke la
surfaco tora estos de malantaüe k1j tiam
aldonos gradon C de periskopiec -, ni ricevos la vitron :
p _

-·

konvekso tora

p

konvekso sfera C
(VII )
t
J ( C · B) a. v.
1
1
..._.,wn rnvo ora ·1 (A+ C) a. h. (kondiêe: C> B)

= .::::;
ko nkavo tara

,~+
1

>

V.

j:(-~+- t :
,3

kondiêe : C

C) a.
A

C) a. h.

kaj C >

.

Ni povas ankaü. dismeti toran surfacon
Do ni havas naü tipojn de vitroj (I- IX),
je ambaü flankoj de la vitro, sed por ke gi . kiuj êiuj havas en unu direkto refrakcion
kontentigu nian principan postulon, giaj kur- - A kaj en la perpendikula direkto + B,
baJoj devas havi la refrakcion : en unu di· · kion tre facile oni povas kontroli; sekve
rekto - ~ , en perpendikula + ~; kune ili êiuj priskribitaj vitroj povas korekti la donitan
As. M. li,; tiuj formoj de vitroj devenas el
faros - A kaj + B; sekve ni havos la kombinajo de kvar konataj formoj de lentoj:
vitron de tiu êi formulo:
1 sfero, cilindro, toro kaj menisko.

Be:fe::r:a
Prof. A. Jar o c k i. Pri dieta kuracado
de ronàa stomakaulcero. ( St. P ctersburger
medic. V7o c!œnsclzr(ft. 191 1, n- ro 2) . Ôis nun
ne estas kornuna konsento r ri L'ieta kuracado de ronda stomaka ulcero. Plej ofte
estas uzataj du dietaj kuracmetodoj de tiu
êi malsano: la metodoj de L eu b e kaj de
Len ha rt z. Prof. J ar oc k i, Aapogante sin
sur la novaj fiziologiaj donitajoj, ricevitaj
dank al laboroj, elirintaj el la laborejo de
prof. Pa v 1o v, montras, ke nek la unua
nek la dua metodo povas nin kontentigi,
êar ili ne sparas la stomakan mukmembranon, sekve ne atingas sian êefan celon ;
ansta taii i1i la aütow proponas novan metodon de nutrado de tiuj êi malsanuloj.
La principoj de lia metodo estas sekvantaj. AlAla malsaquloj oni devas doni sufiêan nutrajon ne nur por la pli bona resanigo de la ulcero, sed ankaii tial, êar êe, la
homo malsata tre facile eligas pro psihaj
kaiizoj tiel no mata ,,apetita suko",, kiu pavas inciti la ulceron. Sed la nutrajo devas
esti tiel kunmetita, ke por gia digesto estu
bezona plej malgranda laboro de stomako
kaj plej malgranda kvanto da stomaka suko.
Tiujn êi kondiêojn kontentigas la ovblankoj, pri kiuj estas moùtrite, ke ili rapide
transiras el stomako en intestojn; krom tio

1

1

1
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êe digesto de ovblankoj eli1?;astre malmulte
da stomaka suko. AI la malsanuloj kun ronda
stomaka ulcero ni povas doni ankaü grandan kvanton da graso, êar la graso malfortigas fa eligadon de stomaka suko kaj sekvigas la malfermon de piloro kaj la eniron
en la stomakon de pankreasa suko kaj de
galo, kiuj neiitr4 ligas la stomakan enhavon.
Sed samtempe la almikso de graso al la
mangaîo sekvigas gian pli rnalrapidan transiron en la inteston kaj sekve pli longan
restadon kaj digestadon en la stomako. Tial,
por ke la digesto de ovblankoj en la stomako ne daü.ru tro longe, la mangado de
ili kaj de graso devas esti disigita. La aütoro
vidas la êefan celon de sia artikolo en la
atentigo de la legantoj je tiu êi cirkimstanco.
Oni ne nur r.e devas donadi la albuminon
kaj la grason kune, kiel tion faras L e ù b e
kaj Le n hart z, sed oni devas ilin donadi
en diversa tempo, ekzerpple matene kaj vespere., Por ke la eksteraj o kaj la gusto de la
nutrajo ne eivoku la kutimajn agrab lajn impresojn kaj tiamaniere ne sekvigu pliAabundan eligon de stomaka suko, la nutrajo ~evas esti donata en formo de apartaj hemiaj produ~toj, sed ne en formo de prep aritaj mangajoj. La akvo, ricevata perla buso,
ankaü. plimultigas la stomakan sukon ; tial
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la malsanuloj ne devas trinki akvon, sed
anstatau tio êi oni devas fari al ili klisterojn. Pro la sama kaùzo oni devas malpermesi al ili la ~nglutadon de glacio,Abuljono,
vianda solvajo, alkoholaj trinkajoj, kafo
k. t. p.
La kuracado de la ronda ulcero !au
prof.Jar oc k i farigas sekvantamaniere. Post
la alveno de la malsanulo kun sangado ni
pov~s dum la unuaj 2- 3 tagoj doni al li
nenion per buso kaj nutri lin nur per klisteroj, aù jam en la unua tago ni donas al
li matene unu ovblankon kaj vespere 20,0 gm.
da ,plej bona provenca oleo ; krotp tio ni
taras du au tr i nutrajn klisterojn. Ciun sekvantan tag on la nombro da ovblankoj estas
.pligrandigata je unu kaj la kvanto de la
oleo - je 20,0 gm. La nombron de la ovblankoj la autoro alk ondukadis gis 8 dum tago.
Kiam la malsanulo ricevas jam kelkajn ovblankojn, oni anstatai:iigas la Anutrajn klisterojn per klisteroj kun solvajo de sukero
(10,0: 300,0). La malsanuloj tre facile akceptas la ovbla nkojn. La akcepto de oleo
estas pli malfacila kaj ordinare, kiam la
taga dozo da oleo atingadis 120,0 - 140,0gm.,
êe la ma lsanuloj okazadis vomo; sed ne
estas necese dçmadi tiel grandan kvant on
da tiu êi nutrajo. Se la ole o estas akceptata malbone, oni povas provi enkonduki
gin per sondo, kiel tion konsilas Rie g e 1.
Pli . poste oni pov as doni la suk eron per
buso kaj ankorau pli post e ankau lakton
kaj pli maldelikatan nutrajon. La autoro
uzis kun sukceso tiun êi dieton êe ronda
stomaka qlcero. Por montri, ke gi donas
pli bonajn rezultatojn, ol lakto kaj kremo,
li priskribas unu el la observitaj de li .ka:..
zoj de tiu êi malsano.
La saman dieton rekomendas la aLttoro
ankaù por troa acideco de stomaka enhavo
kaj por konstanta eligado de stomaka suko.
D-ro I. Kr enicki (Varsovio).
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IL Anatomio
kaj etiologio.
La
autoro priskribas detale la -situacion de la
reno en abdomeno, la interrilatojn kun la
najbaraj organoj, precipe kun ia apartaj êirkaukovriloj de la reno - la kapsulo fibroza,
la kapsulo adipoza, la fascio renala kaj iliaj
reciprokaj interrilatoj estas êi tie klarigataj.
Grava por la kompr eno de la renaj pusadoj estas ankau la kono pri la arango de
la arterioj, vejnoj kaj limfaj vazoj en la apartaj êirkaukovriloj, pri kio oni ekscias êi tie
êion sciindan. La anatomio klarigas al ni
ankau la diversajn specojn de la abscesoj
depende de la lokigo. Plue · ni devas diferencigi abscesojn êirkaurenajn sen pusado
en la reno mem kaj abscesojn. de la reno .
Israel montris, ke la plejmulto da kazoj
estas procesoj, devenantaj de la reno. En
ma lplimulto da kazoj
la
êirkaur enaj
abscesoj farigas senpere per metastaza infekto aü per trarompigo de la najbaraj pusigoj en la renan kapsulon adipozan.
Plejofte abscesoj renaj kaj êirkaurenaj
sekvas pusadon ie en la korpo, kelkfoje nur
malgravan pusadon sur la korpa supraj o,
ekzemple furunkulon, ekzemon k. t. p. MalIonge, kiam ajn pusbakterioj, precipe stafilokokkoj, trovas okazon eniri en la korpon,
tiam povas sekvi êirkaurena absceso.
III. Di a g no z o ka j opera ci o. La
êefaj simptomoj klinikaj similas la abscesojn apen dicitajn. La paciento malsanigas
subite kun fro.stotrem o, febro kaj forta difuza do loro en la rena region o. Kio okazis?
El iu loko malsana - oni atentu antauajn
furunkulojn, anginon k. t. p. - s 'afilokokkoj venis en la renon kaj nerimarki te sekvigis êi tie malgrandan pusigon. Subite la
fibroza kapsulo estis traborita kaj la puso
venis en la kapsulon adipozan; jen la kauzo
de la sut ita malsanigo. La doloro, komence
difuza, post kelkaj horoj lokigas simile, kiel
êe apendicito.
La klinikaj aperajoj estas tre malsamaj
L. Re h n. La frutempa Ekkono kaj ope- kaj dependas de la loko de la absces o, êu
racia kuracado de la abscesojêirkaürenaj. gi trovigas post, êu antau la reno, êu prok(Zeitschrift für arztliclze Fortbildung. 8. jalzrsime de la diafragmo , êu sub la reno, êu
gang, n-ro Il kaj 12). I. Bakteriologio.
ekstere, au interne de la reno. La preciza
lnfektaj mikroboj, precipe stafilo_kokkoj, en- kono pri la anatomiaj interrilatoj estas la
penetrintaj ie en la sangvojon, estas eligataj êefa kondiê o por gusta diagnozo kaj gustaper la reno, ofte sen klinike troveblaj santempa kaj celkonscia operacio. La autoro
goj de la rena funkciado. En aliaj kazoj fa- priskribas la diversajn komplikaj ojn, kiujn
rigas rena absceso. La inklino de la reno sekvigas diverslokaj êirkaurenaj abscesoj.
al pusadoj havas du kauzojn: unue la aranNe êiuj malgrandaj renaj abscesoj okazigas
gon .de giaj vazoj, kiuj estas finarterioj kaj êirkaùrenajn pusigojn. Kelkfoje ili pligrand idue la difektigon de la rena histo per la gas interne en la reno kaj trarompigas en
antaùe e!igitaj toksinoj. J. Koch diferen- la re1pn pelvon.
cigas du formojn de rena pusigo: abscesoj
Car la paciento, suferanta pro metaskortikalaj kaj medolaj, ambau eksperimente
taza renabsceso au pro êirkaurenaj pusigoj,
fareblaj.
estas elmetita al multe da dangeroj, êiuj
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autoroj rekomendas kiel eble plej fruan opePri la plenumado de la operacio la
racion. Nur tre malofte puso resorbigas au aut oro konsilas: 1) La reno devas esti super enkapsuligo farigas nemalutila. Nur mal- fiêe el reparita. 2) Oni atente ekzamenu
ofte la operacio de êirkaiirenaj au renaj la kapsul on adipo zan rekte sur la rena supusigoj estas tiel urga, kit ! êe apendicito praio, gis la puso estos trovita. Ofte la kliakuta, sed tamen oni ne atendu tro longe. nikaj simpt omoj montras, kie la puso estu
Preciza diagnozo estas êefa k2ndiêo. Oni serêata. Se tiuj indikoj forestas, oni p1·oceclu
konsideru êiujn klinikajn aperajojn kaj ne- _sisteme. Kunkreskajoj kaj adhezi ,j estas boniam preterlasu la ekzamenon de la urino, naj vojmontriloj
kiu kelkfoje donas gravajn klarigojn. La
IV. Nun sekvas ka z a r o. La autoro
autoro malkonsilas la provan punkcion, kiun citas 0 interesajn kaj instruajn kazojn, opeli nomas superflua kaj eventuale ankau raciitajn de li.
dangera.
V. E k s p e riment a pat o log i o. SciResume la autoro konstatas: ,,subite igoj pri propraj eksperimentaj esploroj, baaperanta doloro en la rena regiono, akom- zitaj sur la ekrnktaj provoj de Josef Koch
panatl de frostotremo au febro, kune kun ,,pri la hematogena deveno de la nefrito
la etiologia momento Jasas nin suspekti pu- pusa per stafilokokkoj" finas la Ieginclan
sigon en la rena kapsul o adip oza. La aliaj artikolon de la fama autoro.
klinikaj simptomoj estas diversaj Jau la loko
de la pusigo. Sed iii sufiêas, por instigi nin 1
D-ro Adolf Bischitzky (Prag ).
al la operacio.

Partoprenode kuracistojen dueloj.
(Enketo internacia).
(Daurigo).

Francujo.

22.
(Originalo franca).
D-ro Ch. Schmitt,

21.

(Originalo franca).
D-ro J. Philipp e,

32, rue Grenett e, Lyon.

Gratulante al Vi pro Via iniciato, kiu,
kiel mi esp~ras, havas celon malgrandi gi
tiujn êi restajojn de s0vagaj moroj, kiujn
oni nomas cluelo, mi sendas la respond ojn
al Via demandaro.
Post sperto kaj ma!ura pripensado mi
estas kontrauulo de duelo kaj partiano de
honoraj jugistaroj, kiuj devus esti starigataj
êiam lau la postulo de nur unu de interesataj partioj.
La jugistoj honoraj devas esti alvokataj el inter honorindéij personoj de la sama
profesio.
Bonvolu, por fini la belan aferon, proponi al diskutado tiun êi novan demandon.
Jen miaj respondoj:
1) Jes, certe.
2) kaj 3) Li devas rifuzi êiam.
4) Jes, se tio êi estas ebla, je la nomo
de la homamaj principoj.
5) Ne.
6) Jes.
7) ??
8) Jes, certe.

1) Ne.

229 rue St. Honoré, Paris.

2) En certaj kazoj, en kiuj la moraleco
de la duelontaj estas dubebla, li ne devas
'd oni sian helpon, sed kiam duelo estas jam
okazinta, estas l a ctevo kuraci la vunditon,
kiu ajn li estus.
3) Nur en certaj kazoj.
4) Jes.
5) La kuracisto en neniu kazo povas
esti simile traktata, kiel la atestantoj. Lia
rolo komencas nur post la bat 1lo, post la
delikto. Li do ne devas respondi pro tiu êi
fakto.
6) Ne.
7) Ne.
8) Jes.
23.
(Originalo franca).
D-ro Cuisnier,
10 rne Legraverend, Rennes.

Jen mia respond o al Via enkett>. Ôi
havas nu( tre malproksiman rilaton kun la
demandaro, êar pro motivoj, kiujn klarigi
mi opinias senutila, mi tute malaprobas la
duelon.

~ oco DE
Tiuj êi mot ivoj ne permesas a l mi asisti
al la duelo sub neniu preteksto kaj en neniu
karak tero, (kiel aganto, ates tanto, ·Jmracisto)
kaj nek la deontologio nek l:i. legoj p ovus
influi au modifi mian opinion pri tiu êi
afero.
Estas do al mi ind iferente , êu la legdonado au la societoj medici naj alportos sangojn en la nun a stato . Nur unu kazo povus
motivi mian interve non kaj g i estas nedepend a de la duelo : ti u êi kazo estus, se
mi preterpasus au hazard e trovig us en la
najb areco de la loko, kie duelo okazas kaj
mi estus petata alveni, por doni helpon al
la vundito . Tiaokaze, eê se mi sc ius, ke la
afero koncern as duelinto n, mi ne povus, pro
hum aneco, rifuzi al li la helpon.
Vi pov as utiligi tiun êi respondon, kiel
pla êos al Vi Finante , mi insistas pri tiu êi
punk to, ke ne estas eb le duob lig i sia n perso necon : la kuracisto ne povas forges i, ke
li estas homo kaj ke certa j cirkonsta ncoj
povas kaj devas lin liberig i de la ap likado
de lia prof es:o , precipe se tiuj êi cirkonstanc oj estas kontraûaj 'al liaj konvi nkoj
religiaj au filoso fiaj.
24.
(Orig inalo franca ).
D-ro E. Dam ey

4 rue Jean-Bart, Douarnenez.

Ricevinte hodiau ,,Rennes medical", mi
tro vis en gi la artik olon pri dueloj kaj laû
la alvo ko mi formul as miajn rimarkojn pri
tiu êi temo.
1) Ni, kura cistoj, ha vas taskon kuraci
malsa nulojn kaj vunditojn, sed ne helpi al
la homo j s in reciproke vund igi.
Ni supozu, ke iu industriisto diras al
la kuracisto : ,,Sinjoro, mi intencas fari eksper imenton, êe kiu mi ordonos al la laboris to grimp i sur tre altan trabajo n sa nceliga ntan , de kiu tre versaj ne li falos. Mi ne
volas instali arangojn por lia senda ngereco,
sed Vi venos, por esti preta h elpi al li, se
li estus vund ita·'. La kuracisto se ndub e
respondos: ,,Sinjoro, ne faru tiun êi ekspe ri menton en tiaj kondiêoj. Kio min koncer nas, mi ne partoprenos en tia entr epre no".
Kaj ni êiuj konse ntus kun tiu êi kur acisto.
Kial ni ne konsentus pri la d emando pri
dueloj, kiu estas tute a nalogia.
Ofte la duelonta j rezi gnus d e la interbat a lo p er armiloj, se ili scius, ke ili ne havos
gara ntiita la t ujan helpon kuraci sta n. Do
la kuracisto, k iu akceptas inviton al la duelo, faciligas la dub atalon kaj en cert a grado
gin akcelas, li do starigas kontrau la tasko
d e la k u r a ci s t o.
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2) Mi rifuzus en êiu okazo .
3) Se mi diras, ke la kuracis to devas
rifuzi sian ales '.o n, estas ev idente, ke kontraûe li ne devas r fuzi sian helpon, se la
dubatalo malgrau êio okaz is kaj unu el la
kontrauulo j esta s vundita .·
En simila kazo la kur acist o ne riga rdas la duelinton, sed la vu n di to n. La
kur acisto ne maltrankv iligos sin pro la kon dieoj moralaj , en kiuj la vundo estas farita.
Tiu êi afero ne koncernas lin, se li ne volas
transpas i sian rolon.
4) La kuracisto na devas ank au sin
int ermet i, por maleb ligi la due lon per alia
maniero, ol per rifuzo de s ia kunh elpo . Li
estas kuracisto kaj ne dev as alpren i alian
rolon, ol la rolon de kur acisto. En neni u
alia okazo gi es tas permesata , kial do oni
farus escepton por la duelo.
5) Kial post uli se npun eco n p or la kuracisto j, kiuj asis tas êe duelo ? La sinjoro,
kiu mortigas la ~lian en du elo, estas, malgrau êiuj subtilajoj de rezonado, kiujn alvoka s la modo kaj malgrau la ,,regu loj de
la honoro", nenio al ia, ol k ri rn u I o kaj
la ku racisto , kiu, prornesante sian aleston,
kunh elpis al la prepa rado d e la krim o, estas
k un k u I pu 1o kaj Jau mia op inio oni lin
juste p. o tio êi persekutas.
6) Mi ne kompr enas, por kio ta i:ig us
tie êi konsiligo. Se on i interkonsiligus, êu
la dubatalo estas konvena, mi jam respondis, ke tiu êi afero ne koncernas la kuraciston. Cetere la opinio de la ko lego ne pavas modifi la nian . Se la kolego es tas partiano de la duelo, li iru por êeest i- êe g i,
sed li ne havas povon, por min inklini al
êeesta d o.
7) Se on i konse ntas, ke la kurac isto
êeestu êe du elo, pli bone êeestu du kuracist oj, êar ambau kontrauuloj povas bezon i
samtempe kaj tre urge la help on kurac istan.
8) La asocioj kuracistaj ne estas kom pe te ntaj , por altru di en simila kazo regulojn
de kondutad o, anstataue la publikigo de
tuta êi tiu enketo povas esti uti la, êar gi
insti gos al tre dezirinda j meditadoj.
9) Mi hava s neniun spe rton nek gin
havos versimile, êar mia decido estas êiam
rifuzi mian kunhelpon (sed ne mian helpon) .
Kaj tio êi alkond ukas min al eldiro de mia
propra opini o pri duelo j.
Se iu individuo min frapos, au insul tos, mi tute ne konsideros min senh ono rigita, se mi preferos persekuti lin antau la
tribun aloj, anstatau min elmeti al la dangero esti ankorau de li mortigita kaj postlasi la edzinon kaj la infanojn en malriêeco.
Kaj por mi estas indiferente, kion aliaj
opinias pri mia honoro en tia kazo.
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25.

(Originalo franca).
D-ro f ablonski,

1

1

beblajn kazojn. 7) Jes. 8) Jes. 9) Mi asistis
ê~ kelkaj dueloj, sed havas _nenion pli por
aldoni al la supraj respondoj.

17 rue des Arénes, Poitiers.

29.
(Originalo franca).
Dro Burlareaux,

1) Jes. 2) Jes . 3) Ne. 4) Se eble. 5) Jes.
6) Jes. 7) Jes. 8) Jes. 9) Ne.
26.
(Originalo franca) .
Sauvage,

Artikolo, aperinta en la Pariza »Bulletin
de la Société Médicale« 1911 n-ro 2).

siudento de medicino, Rennes.

1) Jes. La kuracisto ne plenumas sian
devon, se li ne akceptas la inviton al asistado êe duelo.
·
2) La kuracisto ne devas akc epti êiam
asistadon êe la duelo.
3) En certaj kazoj li devas rifuzi.
4) Antausciigita pri la okazonta duelo,
li devas sin intermeti, por gin malebligi.
5) Estas dezirinde, ke la !ego starigu
senpunecon de la kuracistoj , kiuj asistas êe
dueloj.
6) ....
7) La êeesto de du kuracistoj en êiu
duelo estas êiam dezirinda.
27.
(Originalo franca) .
Roger,

studento de medicino, Rennes.

..

1) La kuracisto povas êeesti êe duelo
por doni helpon kuracistan ol la vunditaj.
2) N e sole li gin povas, sed ankau
devas.
3) La kuracisto devas neniam rifuzi sian
aleston tie, kie oni povç1.s liu b ezoni.
4) La kuracisto ne devas esti peranto
de iu ajn part~, li devas nur iri al la duelo por doni hirurg ian helpon, se gi estos
necesa.
5) Jes. Kiel unuflanke la kuracisto estas
devigata al profesia sekreto kaj oni ne p ovas posfoli, ke li perfidu gin, tiel duaflanke
li ne devas esti malkvietigata en plenumad o
de sia profesio.
·
6) kaj 7) Estus pli bone por la duelantoj kaj por la kuracistoj, se êeestus êe
dueloj po du kuracistoj.
8) Diversaj asocioj kuracistaj efektive
devus preskribi la kondutadon de kuracistoj
en tiu êi afero, a11 almenau formuli konsi lojn sekvindajn.
28.
(Originalo franca).
D-ro Constantin,

·23 boulv. du Muy, Marseille.

1) Jes. 2) êiam.
3) Ne povas rifuzi.
4) Ne. 5) Jes. 6) Mi ne vidas tiaspecajn du-

J

Nia koleg o d-ro Biraud el Poitiers ekhavis bonegan ideon, proponante al la Societo de Sankta Lukaso, ke gi eldiru sian
opinion en -la enketo internacla, kiu en tiu
êi momento estas publikigata en Austrio
pri la êeestado de kuracistoj en dueloj.
Lau mia opinio ni ne povas rifuzi nian
partoprenon en tiu êi konsiligo, destini ta reguligi unu fojon por êiam la demandon, jam
de longe pridiskutatan ; mi do ne hezitis
akcepti la inviton, ke mi estu la referanto
pri ti il êi afero.
Cu la kuracisto hav as rajton part opreni
en duelo? Unuavide la respondo al tiu êi
demando sajnas al ni samtempe tre simpla
kaj tre klara. Jes, cert e, rigardante la aferon sole el la vidpunkto de la karitato krista na, ni supozas, ke la kuracisto plenumas
sian devon, se li konsentas asist i al duelantoj, êar per sia êeesto li malpligrandigas
la ris~ojn de la duelo kaj êar lia roto esence
estas p orti helpon al proksimuloj en êiuj
eblaj cirkonstancoj.
Oni eê povus iri pli
malproksim en kaj aserti, ke el .la vidpunkto
r:gore katolika la êeesto de la kuracisto:
insp'.rata de kristana kredo, estas des ph
konsilinda, êar gi povas permesi al tiu êi
kuracisto realvoki la vunditan duelinton a l
sentoj de pentado kaj h elpi al li fini la vivon kristane, se malfeliêo volus, ke li estu
mortige vundita. Tamen Talleyrand estis tre
prava, kiam li diradis, ke oni êiam devas
ne fidi al la unua impr eso kaj pri la temo,
kiu nin okupas, unu .demando devas antau
ni aperi, antau ol ni hayos rajton konsul ti
niajn proprajn individuajn impu lsojn, pri
kiuj ni tre bone scias, ke ili facile povas
nin trompi. La dernando estas, kia estas
opinio de la Eklezio pri tiu êi afero?
La Eklezio multe sin okupadis pri tiu
êi demando, koncernanta la duelon, komencante de la XV-a ja rce nto t. e. de la tempo,
kiam aperis tiu êi kutimo en nia okcidenta
mondo. Mi ne volas tie êi analizi la bullojn
au leterojn pontifikalajn, rilatantajn al tiu êi
temo de la bullo de la papo Julio II (24 februaro 1509) g .s la letero de la pap o
Leono XIII (12 decembro 189 1) ,,Pastoralis
officii" al la episkopoj en la imperio de Germanujo kaj en Austrio-Hungario.
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kuracisto, asistanta ·êe duelo, subfalas al la
kondamno de la Eklezio kaj al gia ekskomuniko pli granda .
Ankau pri êi t:u temo la tekstoj Jasas
neniun okazon . por diskuto. La kuracisto
estas kondamnata en maniero absoluta, senescepta, almenau se li havas la liberecan
sin deteni. Tia êi aperas klare el dive1:saj
dokumentaj, kiujn mi citis. Estas vere. ke
plimulto · da ili ne mencias aparte la kuraciston, tamen ni trovas en la bulla de Klemenso VII. la vortajn, kiuj evidente , koncernas la kuraciston: subfalas al la kondamno ne sole la duelantaj , sed ankau tuta
kategario de personoj, inter kiuj Jau intenco
de la pap a la kuradsto certe estas entenata. La kuraciston celas ankau, kvankam
lin ne nomas, la papo Klemenso VIII., kiam
li kandamn as la personojn, kiuj interkonsentas haltigi la batalan post la unua vundigo au post certa nombro da sabrofrapoj,
faritaj de ambau partoj. Tiu êi mencia, tre
preciza, rememarigas al mi la historion de
unu el miaj kalegoj militistaj, cetere tre bona
katoliko, kiu kredis, ke li estis tute ortodoksa, partoprenante en duelo en la sekvantaj kondiêoj:
Trovigante en lako izolita de Algerio,
kie li estis unu sola kuracista, li estis invitita al duela, kiu lasis atendi, ke gi estos
tre <langera. Kamence la kuracisto rifuzis,
sed fine li akceptis la invitan sub la klara
kandiêo, ke li havas rajton haltigi la batalon, kiam tio êi sajnos al li kGnYena.,,Tiamaniere - li diris al mi tre fiere - mi transformis li duelan, kiu estus versimile mortiga, en duelon relative pacifikan". Sed tiu
êi kalego kun tiel bonaj intencaj sin trompis, kiel mi pensas Jau la supre citita teksta .
Ankau al la kuracista aplikigas la bullo
de la papo Pio iX. en la alineo, kie li difina.s: ,,quoslibet complices vel qualemcunque operam aut favorem pr aebentes" .
Gregoro XIII. ankau aludas la kuracistojn, kiam li kondamnas ,,êiujn, kiuj favoras pli au malpi l:l duelantojn, havigante
al ili ,,equos, arma, pecuniam, commeatum
et alia subsidia cienter subministrantes etc".
Fine mi trovas en la bullo "Aposta"
licae sedis " de Pio IX. kandamnon kontrau
êiuj kun)rnlpuloj da la duelantaj sen escepta,
ekzemple kontrau la atestant aj, la k u raci s t o, au la k onfesp r e n anto,
kiu
interkansente kun la duelantaj venas proksimen de la lako de la renkonto , por doni
en kazo de bezono la helpan de sia ofico.
La tekstoj estas do precizaj kaj la demanda povus esti konsiderata de ni kiel
*J Le duel dans la législation ecclésiastique.
Revue Pratique d' Aoologétique. Tome X. 1919 kaj solvita. Tamen ni trovas en ,,Canoniste" de
1884 la decidon de la Sankta Ofico de la
1910.
'

Inter tiuj êi ekstremaj publikigajoj ha- 1
vas lokon: la bullo ,,Quam Deo" de Leono X 1
(23 julio 1519); la bullo de Klemenso VI!,
pli poste la bullo de Pio IV en 1560; sekvas la gravaj decidoj de la koncilio en Tridento (kunsido de 3 kaj 4 decembro 1563);
poste la bullo de Gregoro XIII ,,Ad Tollendum" (5 decembro 1582); poste la bullo de
Klemenso VIII ,,Illius vices" (17 augusto
1592), la ! u!!o de A!eksanqro VI (1665), de
Benedikto XIV ,,Detestabilem" (1752).
,,Leginte êiujn êi dokunientojn; tiel multajn kaj tiel konsentajn, kiel ne mi1i skribas s-ro Cimetié, profesoro de la juro kanonika en l'Ecole d'Issy *) - ke certaj katolikoj eldiras ankorau dubojn pri la malboneco de la duelo kaj penas pruvi, ke en
certaj cirkonst~ncoj gi êesas esti krimo.
Kaj por ni, kuracistoj, la demando. ne
devas esti tiamaniere star igita, kaj nia Societo sajnus al mi malbone informita, se gi
renovigus la diskuton pri la demandoj de
la duelo. Pri tiu êi temo êio jam estas dirita, la plej malgrandaj detaloj estas pesitaj
kaj gis la demando de la duelo en la armeo
êion profunde trameditis kaj solvis en plej
klara maniera la papo Benedikto XIV. Se
mi bone komprenis la tekston de lia encikliko, estas malpermesite sub puno de ekskomuniko, rezervita al la papo: ) nstrui,
defendi êu publike, êu private, la opiniojn,
kondamnitajn de la Sidejo Apostolika" kaj tiu '
êi malpermeso kaj puno validas ankorau
nuntempe, êar la konstitucio ,,Apostolicae
sedis" de la 12 oktobro 1869 ripetas lauvorte la samajn normojn.
Ni do ne volas nin elmeti al tiuj gravaj kondamnoj nek perdi la tempon, renovigante la diskuton pri la demando de dueloj. La duelo estas malpermesita, êiam malpermesita kaj ne ekzistas escepto, se per
duelo ni komprenas la difinon, donitan de
la Eklezio: ,,Singularis pugna duorum inter
se ex condicto sponte suscepta armis ad
occLendum sive graviter vulnerandum aptis" . Unu momenton mi kredis, ke pro la
limigo, entenata en la vorto ,,graviter", oni
ne povus konsideri kiel dueloj la interbatalojn de studentoj germanaj per rapiroj, êar
mi supozis, ke iii estas tiamaniere organizitaj, ke neniam povas okazi gravaj vundigoj. Sed ankau tiuj êi interbataloj estas malpermesitaj de la Eklezio kaj kor,cernaj tekstoj estas klaraj.
Do la demando pri duelo, komprenata
en gia tuteco, ne devas nin interesi. Nin
interesas nur la demando, en kia grado la
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31 majo 1884, kiu meritas mencion. ,,La

1

30.

kuracisto kaj la konfesprenanto - diras tiu
D-r o de Oaulejac
êi decido - ne povas atendi la alvokon de
Tlemcen, Provinc o d' Oran Algerio.
duelantaj dum la bata 10 en kazo de bezono,
Kia ajn estus la barbareco de la duelo,
ne povas do, ne elmetante sin al dangero la kuracisto ne nur ne ofc:ndas sian devon,
de ekskomuniko, akompani ilin sur la lokon konsentante asisti êe la due\o, sed eê li
de renkonto: ilia êeesto sola estas efektive ' devas tion êi fari.
kuragigado kaj trankviligas la ku\pulojn pri
Oni lin ne invitas, kiel homon, sud nur
la fina rezultato de la batalo por la korpo kiel kuraciston, p r ke li estu preta sur la
kaj por la animo. Ili eê ne povas esti pre- kampo de la renkonto helpi al la vundito kaj
taj al la dispono de la interbatalant oj en iu tiamaniere plenumi sian humanecan rolon.
najbara domo au loko, por pli rapid e alveni
Certe, pro motivoj homaj la kuracisto
al la unua alvoko. Tamen, se ili gin faras povas havi tandencon rifuzi s:an asistadon
sen s ci o de 1a d u e Ion t o j, ilia alesto êe la duelo en iu speciala kazo, au genenesciata ne povas kuragigi la kulpulojn kaj raie en êiuj kazoj. Tia rifuzo ne povas esti
oni ne povas ilin kulpigi pri la ago de ka- permesata , esc!!ptante la kazon, ke iu koritato, kiun ili plenumas".
!ego el najbarajo facile substituos la kuraMi konfesas, -ke tiu êi restrikcio, cetere ciston, rifuzantan si n asisto_n. La kuracisto
tre saga en teorio, ne sa;nas al mi havi alv-okatah:ivas nur unu devon: asisti êe duel ·.
grandan signifon praktikan. Efektive mi malLa kuracisto antausciigita pri la rekonto
facile imigas la kazon, ke la kuracisto po- ne devas sin intermeti, por gin malebligi.
vas entrepreni êiun singardon postulatan, En kontraua okazo li elpasas el sia rolo
por ke lia alesto en najbareco de la loko kaj meritas, ke Ja !ego lin frapu. Kontraue,
de la batalo ne estu konata de la duelon- se li estas k u ra c i ,:,:t o, sajnus indigniga, se
toj. Tio êi vere tre malofte povas o'<azi.
Ji estus punita pro la samaj motivoj kiel la
Sekve, mi opinias, oni devas konkludi, atestentoj. La alesto de la kuracisto êe duelo
ke la kuracisto, se li volas resti konsenta ne estas gisputebla . Lia ag:ido komencas post
kun la spirito de la Eklezio, dev, s energie batalo. Gi ne estas e:1 io ajn ligita kun la
rifuzi sian kunhelpon en êiuj aferoj de la ' TJ_Jalpacigoj
de la kontrauuloj antaü la duelo.
duelo. Estus tamen certe trograndigo, se oni I Gi estas 2gado humaneca. Ôi ne toleras
ne farus escepton por la dueloj en armeo :. I konsiligon kun alia kolego.
kiam la kuracisto pro ordono asistas èe
Tiamaniere rigardata , la roi > de kuraduelo de militistoj, li pri nenio respondas, cisto en duelo faras d zirinda, ke alestu du
êar la êefoj militistaj preskribis gin, malgraü kuracistoj dum êiu renkonto. Efektive, amla kondamnoj, supre cititaj kaj la êefoj pre- baü kontraüuloj povas esti vunditaj, alianas sur sin la respondecon. Tia estas opinio flanke nur unu de ili povas rie vi ·vundon,
de la teologoj kaj gi sekvas el h bone sed tiel gravan, ke la stato de la vundito
komprenita principo de karitato, de mode- bezonas aleston de du kuracistoj.
· reco kaj justeco, konata sub la nomo fJNkcia,
La opinioj de kuracistoj pri fuj êi diLa distingo inter volo libera kaj volo, kiu versaj demandoj tiom disigas. ke la as.ocioj
ne posedas sendependecon. aperas klare profesiaj devas sin okupi pri 1li, por difini
kaj la menciita principo en aplikado volas, · la limojn de la devoj en tiu êi afero.
ke la puno sekvu êiam kulpon gravan subKio koncernas nin, kiuj povis asisti êe
jektive kaj objektive. Sajnas, ke tie êi prave dueloj, ni havas la firman konvinkon, ke la
povas esti alvokata la intcnco de la legdc- kuracisto, alv,·kata al duelo, ne rajtas rifuzi
ninto, kiu ne volis starigi devon ,cum tanto siai1 êeeston êe la renkonto pro la motivoj,
incommodo' ·.
1 supre diritaj.

KRONIKO .
Ni? enketo pri dueloj sekvigis en la ' r eau x la temon el la starpunkto katolikafranca jurnalaro medicina apartajn diskutojn 1 medicina. lnstigis lin al la artikolo la propri tiu sama temo. En .Bulletin de la So- 1 pono de d-ro Bir au d (Poitiers) en la
ciété Médicale de S. Luc, S. Come, S. Damien" 1·Societo de S-a Lukaso, ke gi eldiru sian
(1911 n-ro 2 majo) pritraktas d-ro Bu r lu - opinion pri êi tiu demando. La artikolon
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de d-ro Burlureaux ni tradukas, êar gi inte- , labori, sendu vian adreso n al la redakcio
resos la kolegojn, precipe katolikojn.
de la ,,Zahnarztliche Rundschau", Berlin
En ,,Le Médecin Praticien" (1911, 12 N. W. 23. Claudiusstr. 15.
aprilo) aperis traduko de nia demandaro
Dentkuracisto H. Blum.
(la traduki nto d-ro Wicart). Citinte tiun êi
Berlin-Wilmersdorf.
fonton, dediêas la êefredaktoro en la ,,Revue
Médicale" (1911 n-ro 878, de 17-a majo)
enkondukan artikolon, por respondi niajn 1
demandojn kaj invitas la legantojn, ke ili
La redakcio ricevis :
alsendadu siajn rimaïkojn, êar la temo aparHeinrich Heine. Libro de Kantoj. (Unua
tenas al plej interesaj. Ankau êi tiun opi- ;
serio.)
Trad. d-roAL. L. Zamenhof, L. Belnion ni ripetos en esperanta traduko.
mont
k. aliaj. Ce Esperanto Propaganda
En ,,Tperapeutische Monatsber ichte"
(19 l 1 n-ro 5) aperis artikolo de prof. d-ro 1 Instituto, Leipzig. Prezo O·l 0 Sm.
D-ro L. L. Zamenhof. KoA
ngresa ParoFore 1 (Yvorne, Svisujo) ,,Kelkaj vor,oj pri
mondlingvo", en kiu la autoro pruvas la 1 lado en Washington. Eldonajo kaj prezo ,
necesecon de artefarita lingvo internacia por kiel supre.
medicino kaj rekomendas esperantôn al la
Ondino (Undine) de Frederiko Barono
kuracistoj. La sama disertacio estas publiki- de la Motte Fouqué. El laAgermana origigita en ,,Schweizerische Rundschau für Me- nalo traduk is. K. My s 1i k. Ce: Esperantodizin" Akaj estas ankau eldonita en aparta Buchhandlung A. Schonfeld, Wien, IX., Unirepresajo.
versitatsstrasse 8. Prezo 0·50 Sm.
En la rusa jurnalo ,,Vestnik obsêestveBossuet. Funebra parolado pri Louis de
nnoj veterinarii" (Informilo pri la socia ve- Bourbon, prince de Condè. El la franca lingvo
terinario) aperis tradukoj de niaj artikoloj tr,1dukis Lou is Ba st i en. Ce Presa Espepri ,,p:ialtigo de la tarifo kuracista en Fran- rantista Societo, Paris, 33 rue Lacépède.
cujo" (1911 n-ro 1) kaj pri la ,,Kuracista Pi·ezo 1 fr.
Soldo" (1911 n-ro 6).
Saluto al Belgujo. Poezio de H. Menalda
La 4-an kaj 5-an de julio okazis en Lodi Beventer. Muziko de F. d e M é n i 1. Eldo(Regno Pola, rusa imperio) la unua kongreso nejo : ,,Espero", Prinsestraat 48, Hago (Nede la provincaj polaj kuracistoj. En tiu êi derlando ).
kongreso arangis d-ro Goldberg prelegon
Ostlorn. Vilaga skizoj de S. Ulfers. El
Pli la valoro de esperanto por kuracistoj.
holanda
lingvo traduk is M. J. W esse 1.
Ceestis êirkaue 60 kolegoj, kiuj tre intersiEldonejo:
D. van Sijn & Zoo11, Rotterdam.
gis pri la temo.
Prezo
1
·65
Sm., bindita 2·05 Sm.
Oka.........._
de l;;J.Il. Federacia Kongreso en
Vichy.
Gvidlibreto, publikigita sub la
Sarragona (Hispanujo) paroladis d-ro Pa Il e j a en la tiea Kolegio Medicim pri espe- Parma Kompanio de ,,Vichy-Etat".
ranto. La audantaro, plejparte kuracistoj,
Esp~rantista Kantaro. Arangita de Ka r 1
montris fervoron por esperanto kaj multaj 1 J o s t. Ce Universala Esperantia Librejo.
promesis lerni nian lingvon.
Rue de la Bourse, 10, Geni>ve. Prezo 1 fr.
D-ro Wilhelm Lamb el Hummoct Hill
DemandarJ pri !a his!orio, literat uro k?j
(Aiistralio) tradukis nian artikolon pri ,,Go- organizaJoj de Esp ranto por esperantaj
menol'' por la tiea medicina revuo.
el<zam~noj. De R. de Ladevt•ze. Prezo 0·5
Sm. Ce: Friedrich Ader, Esperanto-Verlag,
Dresden A.
Himno Espero. Poezio de d-ro L. L.
Ni ricevis la sekvanta n a\vokon kun Zamenhof. MuzikoAde Hen ri de Coppet.
peto de gia publikigo :
Prezo 1 fr. 50. Ce la Presa Esperantista
Societo, 33 rue Lacépède, Par is.
Kuracistoj kaj dentkuracistoj !
La Rego de la 0ra Rivero au La Nigraj
La ,,Zahnarztliche Rundschau'' volas
doni al ni parton de la gazeto por kura- Fratoj de J o h n Ru s k i n. Prezo o·10. Ce:
cistaj kaj dentkuracistaj artikoloj en espe- Esperanto Verlag Mi.illnr & Borel, Berlin.
Aline. Svisa rakonto de C.-F. Ramuz.
rantlingvo.
Tradukita de René d e Saussure.
Prezo
Kunlaboristoj
estas
serêatajl
Tial mi petas vin êiujn, kiuj sin inte- 1 Sm. êe: Universala Esperant ia Librejo, 10,
res as pri tiu êi afero kaj kiuj volas kun- rue de la Bourse, Genève.
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EN H f\\7O:
D-ro R ei n a 1do f r e d. Ge y e r. (Porto Alegr e, Braz ilio). Hipotezoj pri la signifo de Wasse rmannrèakcio êe sifili~o kaj patoge nezo de generala paralizo kaj tabeso .
D-ro ] a n J u r k o w sk i. (Human, Polujo). Kiom ê!a rimedoj kaj kiajn ni havas por korek tado
de astigmat ismo miksita ?
Refe rato j. Prof. A. J a r oc k i. Pri dieta kura cado de ronda ulcero.
L. R e hn. La frutempa ekkono -kaj operacia kuracado de la absce soj êirka iirenaj.
Part opr eno de kura cistoj en dueloj. (Enketo Jntern acia). (Daiirigo). Fran c uj o. Opinioj de d-r o
P hi 1i pp e (Ly;m) , d -ro S c h mit t ( Paris), d-ro Cui s nier (Rennes ), d ro Dam e y (Douarnen ez), d-ro
J ab 1on s ki Poitiers), s-r o Sa u va g e (Renn es), s-ro Ro ge r (Rennes), d-ro Co 11s t a nt i n (Marse ille),
d-ro Bu r lur e au x (Pa ris), d-r o G au l ejac (Tlemc en).
Kroniko.

TARIFO DE LA ANONCOJ:
Spac0

l/1

¼
¼

1/8
1/tG

t uta
da
da
da
da

Unufoja enpreso:

-

pa go
pago
pago
pago
pago

---

70
35
18
10
6

kron.
kro n.
kron .
kro n.
kron .

austr.
au str.
austr.
austr.
aust r.

0

Almenau 6-foja
enpreso

Almenau 12-foja
enpreso

p or êiu:

p or êiu :

60 kro n. aus tr.
30 kron. aus tr.
16 kro n. aust r.

40 kron. austr.
20 kron. aüstr.
12 kron . austr.

9 kro n. aust r.
5 kron. aust r.

7 kron. austr.

--

1

-

-

4 kro n. austr.

1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1
Depr st komenco de januaro 1911, dum
la kvara jaro. de sia aperadu

Polafsperanlisto 6Ermana
EspEranto
-6azsto
1
1

mona!a
~aze
topor~ropa~anùo
detsperanto.

Q_

est os eld nata en formo de êiL\S-';!
~'ze"- vuo
kun riêa ra ~orta kaj liternra enhavo kaj diversa j interesega j a ldonoj.

SolarsgulB
apEranta
sspsrant
ista
sEm
ajna gazEto
la plej mal alta abon prezo, en Genn anujo rekte
mendeb la êe la pos toficejoj (N- ro 560 de la
listo ) por M . 1,25 jarkvaro ne, eksterlanden
por Sm. 3,50.

Specimeno kontraii respondkupon o.
Abona ntoj ricevos niajn eldonaîoin: La blonda
Ekberto 0,20 Sm. - Hermano kaj Doroteo
de W . v. Goeth e, esp . B. Küster 0,50 Sm.

kun 20?/0 da rabato.
Ja ra a bo npre zo kun ,,Liter. Jarl ibro " rb.
2.50 (Sm. 2.65), - Sen .,Liter. Jar libro"
rb. 2.00 ,(Sm. 2.10).
Adr eso : Warszawa - Varso vio (Polujo)
Redakcio - Krucza 47-A, Administr acio
Hoza- ::?O
.

au res pondkuponon
por la alsend o. Nur mendoj superant aj
la sumon de Sm. 2,50 (sen abonpr ezo)
estas efektivota j afrankite.
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