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Ospochronu jest bez zarzułu, stosowańie prosfe
'Celowość
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w oddzi Pasteurowskim przenieśliśmy ź n^będziem zalazek stab -n-a psy celem
wowej.

otrzymania hornolog'icznoj szczopionki. Niestety, po 7
pa,sazach na psach bylłsmy zmuszeni z powodów od nas
nievależnych przerwać tę placę.

_

Nr.

t4-t5

!-Ę!rl"!'" J916-l

I.k widzi'my z zestawienia powyższych danych,
szczepienia zapobiegawcze psów są koniecznym' niemal
warunkiem powodzenia akcji' zwalczania wściekliznyi
winny być w jaknajbliższej przyszłościwprowadzone w
drodze ustawy.

Oceny książek
Erich HOFFMANN. Die angeborene Syphilis i5n Lichle

30 jshriger

Spirochaeten

und 25 jóhrigel Salvaran'

forschung. (Nakł. S. Karger. Berlin 193ó slr.45. Cena R M. 4.ó0).
Jest to mała mon'ografja, poświęcorra 'p'owyższemu tetnltowi p,rzez wqpólodk,rywcę kiętka 'bladego

i

ruchliwego

birdrt_

cza-sy'filidołoga E. Hof f manna. Na treśćjej składają
się w/kłady, wygl'oszone ,ptzez. autora w Hiszpanji w 1935 r.
Autor postawił sobie za zadam\e przedstawi,ó lstan wiodzy o kiłe
wrodzonej z punktu widzenia ptzedewszystkiem patogenetycznego i'terapeutycznego w świetłewłasnych i'obcych badań otaz
własnego bogatego doswiadczenia klinicznego.'H. odrzuca bezwzględnie ,pojęcie ,,Iues hereditafia", t. j. 'możliw'ośćrprzeniesie_
nia kiły zapomocą plemnika. Ciężarrta, jako jedyna nosicielka

jadu fl<iłowego, jest odpowiedził\ta za, Ę,tŻenosŻenie kiły wro_
dzonej. Dopiero od 5-Eo 'miesiąca istnieje :rliebezpi'oczeństwo
przejścia krętka na'płód. ,Zupamocą 2'oh ik'uracyj przeciwkilo_
wy,ch, 'p,rzeprowadzonych od połowy 'do końca ciąży', udaje siq
uzyskać zdrowe dzieci. Wskazane j'est 'bezwz'ględne Neczenie za'
p'orb iegawcze,p o zornie z'drowyoh dzier|l, z il<ilą wro dzoną' lPos tę_
pem w lecznictwie jest sfosowa'nie leczenia zapofi\oaą spirocidu, aczkolwiek autor uzyśkałwyniki trwałe za'pomocą treczeni:l
s&ojarzonego,(bismut i salwarsan). M e r e n;l en d e r'

Pamięlnik Potskiego rowarzystwa Balneologicznego'

R'ok t935. (Nakładem Polskiego Towarzystwa Balneologicznego.
Wydawniclw Towarzysłwa lom XlV. Str. 3ó4).
Pamiętnik tegoroczny róźni się od p'oprzedniah, że zawiera stosunkowo m_niej artykułów ściśle'lekarŃi'ch, więcei na_
tomiact artylcułów o charakterze administracyjnym i ekonomicznym. Wśród pierwszy'ch wrięrkszośó starr'owią artyk'uły, które
wyszły spod lpióra ,najlepszego ilra$zego znawcy zagadnioń b'alneologicznych i klimatologicznych, prof. L. K o r c zy itsh i e pustynnego na ustrój", ,,Klimct
g o, a więc:
',Wpływ l<limatu

stąowy",,,Fizyka klimatu rno'rski'ogo'..,,,Ważniejsze eur-o'pej_
skie uz'dr'owiska,mors,kie" '(art1tknrły te stanowńą tozdziały z lr.a'
jącego się nkazać II to'mu ,Zatysu klimatologji lokarskiej'l, któ_
rego I tom mieliśmy sposobność omarriać w tem miejscu przed
2 ,laĘ), ,lo Ńnodki naulśi i nauczania balneologji i klimato_
logji" ,oraz wspomnienie pozgonne o Dr. Zenonie P e ł c zg'tz e'
Artykułpro,f.

F' Wał t erap' t.,,Luiltsłońca w medycynie"

nosi ,charakter historyczny. Batdzo ważne dla naszych uzdtowisk traktowane dotąd po maooszenru zagadnienie porusza A'
G ołdschmi,dt w altykule p. t. ,,Laczenie 'djetetyczne w
zdrojowiskach". rPozatem z czys'to nauiłowych a'rtykułów 'znaj_
dujemy J. Han dzela
,Dzia|anie [<ruszcowych wód jodo_
lwonicz",, M. B'lass'be'rga:
zdtoju
wych z kazuistyką ze
j ów", p odkreśląiący'równńeż koni'eczn'Ń ć u tw ot z eno
chy
z'd
,,D,u

nia I'nstytutu Balneologicznego, S. [' eszczy ckieg o :
,,Dziedziny kli,maty,czne poł'rrdniowo-zachodniej Fołski"' w'

G o,r'c zyf.skie$o:
',Jak
wania słońca ilu)b innych źródeł ener'gji promionistej?"' Wśród
artykułów ,drugiej $rupy wy'rnienić na\eży K. !- u d 'e n a :
pań,,Organizacja łecznictwa w zd'r'oj'owiskach i iej 'wrpływ na
stwowo-społocz^e znaczerl\ie adrojowisk", P. P o ds ońsk i e_
g o : ,,,W sprawie organizacji lecznictwa w uzdrtowiskaoh"' !'
Ń,o*o t ars'k'i eg o: ,,Gospodarcze zr'aczenie zdrojowisk
s'ię

mierzy natężenie p'ro'mienio-

polskich", S. Wiś n i ews[< ie go :,,Współczesne pogtup'o,litylki ,uzdr'owisk'o'wej"' A. ,J a n'k o w s k i e.laty polski'ej
_
go: ,,Uzdtowiska a saimorząd terytorjalny: i_'gospodarczy'J'

E. Za'czy ńs,kl e go: ,,Turystyka i zaga'dn'ienia k'omuni_
,kacyjne w łr'zdr'owiskach", ,S' Les'zc z y cil<i eg'o: ,,Frawne p.odstawy oraz wzory statystylki uzdrowiskorvo-turystycz-

nej", w. Gra.by -Łęckiego :,,Pralnie mechan'iczne
w,zdrojo,w'iskach i ich ltządzenie", J. K.: ,"Nowo'częsne lbu'dow.nictwo szp'itałi i sanat'orjów", 'L. K o r c'z y ńs ki eg'o:
,,Rozwojowe szlaki Szczawnicy", E. B u dz y ńskiego

:

,,Wytyczne dla rozw.ojnr Buska w związktl z wattościąlecz'tliczą
jego wód", L. Pio'trows|kńego: ,,Szkic historjilżeliestówskiego zdrojcwiska". Uzdrowiska węgierskie omawilt
O. L a i u, * artykuile rp. t. ,,Bogactwa tbalneolrogi'czne ziemi

węgiefskiej". Po'zatem znajdujemy szeleg sprawozdań, oc'en i
H' J' Lan dau'
sfuószczeń,p'rac balneologicznyoh i.t. d.
Ludwik FLECK. Enlslehung und Enlwicklung einer wis-

senschalllichen Talsache. Ein{iihrung in die Lehre von
Denksłil und Denkkollekłiv. (Basel l935. Benno-Schwabe
et Co Verlag).
Ksiąźka to niezwykła, rrrad wyraz oryginalna, o glębi Ii\ozo'Iicznej' _ Iuż w p'rz,edrmowie '(Lwów, r' 1934) autor poddtrje anallizie za'$adnienie kształtowania faktów paukowych w

ewolucj'i dziejów. _ Punlktem wyjścia ,dla dociokań o rgerrezie,
z jedlej śt'rony,rnyś'li, otobnicze1, a z drugiej, gromadnej na szłaku dziejów _ jes't rrsiłowanie au_
zbior'owości l,udzkiej
tora dotarcia do praźródeł ,poglądu doby naszej 'na istotę kiły'
W dążeniu tem autor ujawnia niezwykłą erudycję. - W mi_
styce, syrnbolice, w pokładach 'myśliczasów przeszły'ch, w po_
szukiwaniu ,ukrytych demonów, miazmatów, o'dnajduje nić
krzepką, przewodnią dla roz'rr'mienia współczesnoglo przy'czyny
'chorólb, roli dro,bnoustrojów i t. p. Z mistycznych rnroków_p'op'tz'ez łŻmlldmąopokę doświad'czalny'ch badań -- wystlzele potężnym ,błysk'i,em no'wa idea. Dojrza\a _ odpowiada zawsże
pozio'mowi krultury, 'myśrli zbi'orowej danej epoiki' Specjałrry
tozdział autor p'oświęca,anałizile rołi \łr rozw'oju twó'rczej p'ra_
cy jedlnostki ju,ż'istniejącego p.odłoża 'myśłizbiorowej, które
świaśrodowiska,otaczającego
jak dzwi'gnia
- śród 'socjałnego
iu, ..ruul" i dojrzewa. Aż z jaźni zbiorowej znów nowa myśl
pło,dn'a wystrzoli nad poziom. W związku ze wsrkazanym gló'w-

ny.r, pr'*d.,,iotem rozważań historyczn5łcfu

i

teoretyczrrych

staje się dla autora odczyn Wasse'rman'na, jego Eęnezl'
7 'p,taŻródeł dzi'ejów ,medycyny. Napięcie 'socjalne d|a zagad''
nień kiłowych było zaw:sze potężne, gromadlne' Rodzilo się w
ewolucji wierków z wtązai ideowych, prastarych, 'p'rzed n'a'ukowemi. Szło tu bowiem, popierwsze, a zatazę wenelyczną','o ipodlożl eŁycznem znamiennem' a po }'ie''wiązało się z dojrzewa'
jącą ideą qporną, zbioiową wiarą w istnienie znamion kiły we
trwi. To właśnie,moralnep'odłoże,,ptzeiklę te j bezCZa'SZlCŻącej,c h o r o'b y" tworzyło myślzbiorolvą'
dźwignię, w poszukiwarr,iach ,dowodu kily we krwi. _ O'dczy'n
W ass'elr m ann a' wytosły z istotnych- choć ztazubłęd'
ny'ch, z,a\ożeń, doświad,czeń, ,rrie dający'ch się zawsze ściślerc_
p'r,odukować, stał si'ę jednak po wielu odchyleniach, bezdrożach,
zwątpieniach, przekształc'aniach na drodze 'badań isto'ty jego'
potężnym czynnikiem rbadawczym w r'ozwoju ser'odjagnostyk'i'
'Z płodnej,dzialalności zbńorowe'j wyrasta, zraz'u jakby poo_
macku, z biogiem czasu świladomie, nowa my'śl 'skrzyd'lata' Jest
orra 'tylko wt'kładnią zjawisk działania pocjatnego, t<tóre łv granic'aęh twórpzę, ptapy 'jęd'nostki skupić zrazu się' jeszcze 'lrig
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ba_

przl.pacl:ktr. l,c'krtrzt l't 2, 1.,'
sttr(}\cir ltlślilttlt'11,' rlzl.rI.,

pozornie stalbiłizowanego' syste_
m'u myś{enia, spTzyja |r'ozwojovIi .nowego jego kionunku, jego

w zbiorowości lrudzkiej. Skłaóają się na
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'
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U'Lclu

i C' Lobo'

ngrek uwzględniać dokładnie
u iralo*y \Y
'dpdl{n'u rrkreślnć poziom wapnia wę
przemlłrnę wtlpłll{'tłł.mlanÓw{clo
Lrwi. Jeżeli prlzlom ton Jęrt za ltlgkl' trr można na przebieg za'
paleniia nelek k()l'u ygtrrle wplynnć przcz 'potlnicsienie'tego pozio,rru
ą I'aratlnrmołlu, zwla$r,au{ ważlro jest działanie
""po*o"
parathormonu w pr'ypndkłolr u npllerriu nerok' prz'obiegającyclr
z ,objawa,mi kurczowgmi. (Rruxctlł.'s rnćd' 1935 Nr' 41)'

Oncll

-o'podajc nultqpujtlce wskuzówki 'dl.a roz'
poznania objawów itrzewnowych: wzlnożouy o'pór powlok'
L."or"rry"h w Ńołicy, clotkniQtcj ztt1rlrlcrricnr; zaparcie stolcc;
n* twairy ma'l'uje się straph,. blaclośćtwarryi język obłożony'
Scbróder

5l'rl

lekami svtr'tctt t'zttt'ttrr. l'
lgczuictlvu llolt c rlt ' rr'r t "

seoPt{l tyltodlllrlwłl lv olr|Eu ó tygotlnl}_ohJuwdlw zatruc'ił' Mtrżnp jp 'krłmbhr,{)wnd a ll$prlritnlG{ * lp(} t cełpkl r[1l'nrli'gulu dzicn(l,5 tray rdzy d'i{'tltlie. W choĘl€-urnB * ublłlriklem łlmnurlu;po
ltor$k l u $holyalr drltknlętyeh lrcrntlroltlłmi lub pęk_
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Wskazówk praktycznt'

()zopki są znoszone
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Wctllug!l,e hebgnlęra,

t1.1''
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tu',i1o:
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Okrcs,'r\ rlzir';irir ' ' l'

tlzicjc'lrlr'śli'./iIll'(l\l'' llll | '
cza olkresórr'' rr l. l,'li, |' ''
s'icdzq, tlrrpri'ki trit 1""''l'

lotvśfl0'poc'tłwszy od'grupy fenylowej (1912)' skończywszy rxr
prawdopodo'bnie
t|ruPtę r:ykrlłńoksonytometylowej (1933), i ta
nlę Jort tutstnln. Niekiedy ]ek w'artolściowy ''powstaje dzięki
prlyp{dkowl, Trrk wlaśnieotrzyrnałKno rr w'r. 1884 antyrlrynę, 'nlnlą,c lnny col pfzcd sdbą, a mianowicie, otlzymanie

f l

I

1

sunietlłl5' i rrlrikliur |'l"l
rvytnieniottci u lr ltrlr rr'
stn <lrzyl ,,silvtt rt rttt,t '

jach 'i 'klinikach .całego świata. Przyjrzyjmy się dziejom we'
ronalu. Zw'lązek ten, kwas d'wuetyldbarb'iturowy, został otrzyKażm6ny w r. 1882 ptzez Colnrada i Guthzeita'
jaką
pre_
jest
ten
dosil<onalono
droga,
znana
ldkarzowi
dcmu
lbarbitu_
grup
szkieletu
do
różnych
wIprowadzanie
|prrcz
t'ufilt

rqbsęh
ńlę*l gml łkut|cy odby fu ltow

r'I

lrr,:tlrr lrrr

'I'q iśoiclrcllt'tlr Llt lr',l 't
profcsor llrottisl.ru l',',
jtiw {arlllrtcii, lri:;1,'r r l. "

wanego łańcucha badań, setek plólb, ,prowadzonych w labórator_

nloezopędny Nor:urlf |l, eaolrkilch

..r

zcti sytrtlrqbtli(,tr( (/)'l:ll'r

dawczych, nadzieje - oczekiwania, zawody, Lr,czucie pragnien"
wola ,!ózum. _ Stąd toż i w pedagogji rzecz tak ważna wskazywanie 'tristoryczuej drogi dziejów ludzki'ch,' 'by 'ksztalcony
p'oznać 'mógł okresowy rytm nafastania _ d'ojrzewania myśli
zbiorowej; by sam sprzyjać rnógl wy'krvciu nowych faktów w
wy]starcza z up'olem' w zwątpi€ni'u
badaniu tzeczy.
- I nie
stwierdzać, żę ,,wszystko to już było", llecz, lprzeciwnie, 'z pruźródeł myśli 'czerpać soki 'nowe, bo w d'uchu trvórczym wieków
krynica zbior,owej my,śli'naszej. J"|. R o tst ad t'
Bronisław.KOsKoWsKl. Zarys hirtorii leków. PrzyczyNakładem Mag'
nek do hisiorji {armacji. (Warszawa 1935'''Wiadom.
'
Farń."
iwydawcy
redaklora
faim. Fr. Heroda'
Sir. 298).
flistorja ldków nie lpowĘna byó dziedzirrą obojętną światu lekarskięmu: znąjduje ]się ona Etzecież na pograniczu 'dziejów
medycyny i farmacji. L,ekarue przępi,sują, a'p'tekarze wydają z
ap'tek setki leków. Czy jednak adopci E$kulapa i Hygiei wieizą dużo o pochodzeniu ,leków, o dziejach ich odkryóia, bądź
sy'ntezy' o,'rozwoiu |:badań nad ich działanie'm na 'us'trój żyłvy'?
l{aczej nięwiele, pomimo że łristołja uczy' jak unikać błędów'
& wiadomo, jak drogo płaci się za doświadczenia. Większość
clzisiejszych leków wartościowych _ to tylko ogniwa nie;przer_

G. 1)c'nnlng 1 E. Krurrse

:t

przez'l'schirclr

fnno,gie czynniki, wiecznie żywe, dynamiczle, jaźni' z:biorowej :
niewyczerpan a żądźap'osz,ukiwań _'zestawień zjawisk pod'ob_

nych do siobie, usiłowanie czynionia wciąż nowych prób

l.

to

uzupetnieniem już uznanegoł
przeks;tałaoniom

Nr

l'

syntety'czncj t:ltitritlr, t ..rr
posiada ów' zrvil1zt'k' 1'r u l ;'
cenniejszych śIlltl'L,''rr rr
sicjszy ltatvrirl tlo lt, zttt,

A' każ&a zddbycz 'dołświadcza,lnastaje isię ukolei

lmogą.

l
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