
Ι Α Τ Ρ Ι Κ Α .

Σ π έρμ α τα  χωνείηυ.

Ένθα^ρ'-ινόυενο; ύπό τών παρατηρήσεων τ°ΰ ^ e " 
vay  χαί Guilliermont έπί της ένεργεία; τών σπερ
μάτων τοΰ κώνειου ό ιατρός Parola έπεχειρησε χαί 
Λ&τός τινα δοκίμια.

Μετεχειρίσδη τά φάρμακον ε!ς πέντε περιστάσεις. 
Πρώτον, είς υπερτροφίαν τής καρΜας χαί aveupusfxiv 
τών κόλπων αύτής, νόσον νέου 26  έτών τάσχοντος με 
γάλην στενοχώριαν, παλμούς σφοδροτάτους καί άκραν 
ταχύτητα τών σφυγμώ* αμα όπωσοΰν έταράττετο, η 
έκίνεϊτο. Το «ορφυροΰν άντίρ’ρινον καί αί αφαιμάξεις 
πρό; καιρόν μόνον ώφέλησαν. Διά τοΰτο τη 21 Οκ
τώβριο υ έδόδησαν τά σπέρματα τοΰ κωνιίβυ κατ’ άρ- 
χάς είς ποσότητα 0 ,1 0  μετά 0 ,3 0  δειϊχής χ ιν ίνη ;=  
6 καταπότια. "Επειτα δέ εις 0 ,1 5  0 ,2 0  έπί οχτώ 
ημ*Ρ*;·

Μετά δύο έβδομάδα; ήλαττώδη ό έρεδισμάς της 
καρδία;, χαδώς χαί ή στενοχώρια, ό άρρωστος έδύ- 
νατο νά σταδη 5ρθιο; καί νά πΕριπατήση· έμετριά- 
αθησαν δέ ομοίως καί τά άλλα συμπτώματα.

Δεύτερον' είς άγγειοκσρδΐτιν μετά χλωρώσεως. 
Ή  πάσχουσα γυ<ή ειχεν ηλικίαν 36 έτη, κρασιν α ι
ματώδη* προ πέντε έτών τά έμμηνα αυτής ήρχοντο 
δλίγα και έπώδυνα" ήνωχλεϊτο ύπό παλμών καί δερ- 
μασία; άσυνήθου; αμα όπωσοΰν έκοπια· Οΰδεμια 
θεραπεία ώφέλησεν αύτήν εως τότε· μόνη δέ ή χρή 
σις τών σπερμάσων τοΰ κώνειου έπί δκτώ ημέρας ηύ- 
δοχίμησε* διότι κατεπραύνδησαν τά συμκτώματα 
τοσοΰ-ιον, ώστε ή νοσοΰσα ένόμιζεν ότι έντελώς ίάδη.

Τρίτον* εις παλαιάν καρδΐτιν, άνευρυσμόν, κίνδυνον 
συνεχή πνιγμού, τά όποια έπασχε γυνή 60 έτών' 
προστίδεντο δέ εί; αυτά πληδώρα κατά τόν δώραχα, 
ρόγχο; οξύς καί μυκώδης, σφυγμοί 123  μικροί, παλ
μοί σφοδρότατοι καί άτακτοι, όρδόπνοια, δυσκολία 
είς τήν έριζόντειον κατάκλισιν, κυά-ωσις προσώπου 
χαί χειλεων ιδιαιτέρως' τέσσαρες φλεβοτομίαι έμε 
τρίασαν όπωσουν το κακόν' άλλ’ ή νό^ος διήρκει καί 
έπέμ ινι. Διά τούτο έδόδησαν 0 ,2 0  σπερμάτων κω 
νιίου είς έχτώ ξηρία έπί 32 ώρας· τό φάρμακον 
τοΰτο έπαναληφδέν τρεις ήμέρα; ήλάττωσε δαυμα- 
σίω ; πάντα τά επίφοβα συμπτώματα.

Τέταρτον* είς δξεΐαν κεφαλαλγίαν· ό πάσχων αύτήν 
«!χεν ήλικίαν 32  έτη' ούδαμώς σχεδόν ώφιλήδη υπό 
τριών αφαιμάξεων, τού*αντίον μάλιστα έξηκολούδει 
νά διαμέντ) άϋϊνος, νά παραληρώ κτλ.

0 ,3 0  σπέρματα κώνειου μετά 4  γραμμαρίων σάκ- 
χαρος αύξανόμενα μέχρι 0 ,4 0  0 ,5 0  ίφερον τόπβθού- 
με*ο» άιιοτέλεσμα· επειδή καί ό πυρετός καί ή κε. 
φαλβλγία καί ή αγρυπνία ήλαττώθησαν βαθμηδόν 
τοίοΰτβν, μ κ ι  δ άνθρωπο; ήτο ηδη είς «νάρ^ωσιν.

Πέμπτο»· «ΐς φομάτωσιν πνευμονική», πυρετόν ex-

τικόν, στηθολαλίαν χτλ. ‘Η πάσχουϊα ^το νιάνις 
δεχαοκταετής, είχε βήχα ξηρόν, άπέχρεμπτι πτυα- 
λα πυώδη, χατήντησεν εί; μαρασμόν, έπί «5σι δέ
τούτοι; ήτο έπαισθ^τή διά τή ; ακοής χαί ή ΰιιαρξι; 
-Ληλϊΐώδου; κενοί υπό τήν δεξιίιν χαταχλεΐδα. Τίνές 
άραιμάξει; έλαφραί χαί ή έρυσιβώδη; βρίζα ήλάττω- 
σαν όπωσοΰν τά πρώτιστα συμπτώματα* αλλά δυσ
πεψία τις παρεμπεοοϋσα έξήψε τόν πυρετόν, έτρά- 
χυνε τόν βήχα, ηΰςησε τά φλέγματα κτλ.

Τότε έδόδη ή κόνις τών σμερμάτων τοΰ κωνείου 
0 ,0 5 — 0 ,3 0 . Αφ’ ούδέ ή νοσούσα κατηνάλωσιν ώς 
έν γραμμάριον τοΰ φαρμάχου, έράνη ότι ώφελήδη ύ- 
περβαλόντως' διότι Ιμετριάσδησαν πολύ πάντα τά 
συμπτώματα, μάλιστα δέ ό πυρετός, δ βήξ καί τά 
φλέγματα.

Έχ τούτων τών παραδειγμάτων συμπεραίνει ο 
Parola 1) οτι τά σπέρματα τοΰ κωνιίου ώφελοΰσιν, 
είπέρ τι άλλο μέρος τοΰ φυτοΰ τούτου. 2) ότι ή δόσις 
των δυναται νά προχωρήση μέχρι 0 ,5 0 . 3) οτι τό φάρ- 
μαχον ένεργεϊ εκλεκτικώς, ώς φαίνεται, έπί τών χοι- 
ραδικών, αφροδισιακών κα! χβρκινιχών παδών έχει 
δέ χαί δΰναμίν τινα κατασταλτικήν οδεν χρησιμεύει 
είς τ»ς νόσους τής καρδίας xai τών αγγείων, καδώ; 
καί είς τήν φδίσιν.

(Gazelta medica Sarda.)

Θ εραπε ία  τής εχ τον χ.Ιωροψόρμου άσγυζ ία ,ζ ΐ

Συνέβησαν πολλοί θάνατοι κοί έα τής χρήσεως τοΰ 
χλωροφόρμου, χαδώς πρότιρον τοΰ αιδέρος' έσ-/άτως 
έτελεύτησε δ ά τήν εισπνοήν αύτοΰ άρρωστός τις τοΰ 
έν Αύρηλιανή νοσοχομείου' ώστε εμπνέει φόβον είς 
τούς δειλού; τοιοϋτον φάρμακον άλλ’ ό ‘Ρικόρ έπε- 
«όησεν αυτοσχέδιόν τινα καί προχειρότατον τρόπον 
πρός δεραπείϊ* τής τοιαΰτης δηλητηριάσεως. Τουλά
χιστον δ τρόπος αύτός έζωογόνησε τόν ήδη Ικπνέοντα 
άρρωστον.

Τή 3 Μαρτίου άπέτεμεν όρχιν καρκινωματώδη 
έχοντα δγκον ώ ; ώ ίϋ ίνδαλέκτορος. ‘Ο πάσχων ήγεν 
ηλικίαν 38 έτών, ούδένκ έδειξε φόβον ότε ήκουσεν ότι 
έπρεπε νά είσπ*εύσΐ) τό χλωρόφορμ,ον διά νά περι- 
πέση είς άναισδησίαν. 'Οδεν κατακλιδείς . 
είσέπνεε τόν ά τμ ’ ν τοΰ φαρμάκου διά σπόγγου Ιμβρα* 
χέντος εις τό ύγρόν τούτο καί πρβσφερομένου μόνο» 
έχ διαλειμμάτων είς τοός ρώθωνας.

‘Ο άνθρωπος δέν έδειξε σπασμόν τινα περί τήν 
χατάπσσίν, ή δυσκολίαν καί δυσαρέσκειαν μεγάλην κατά 
τάς πρώτα; εισπνεύσεις, ώ ; συνέβη είς πολλούς άλλου;, 
είτε υπό φόβου, είτε ύπό ήληδιότητος. "Οδεν άναι- 
σδητήσαντος έντός ήμίσεως λεπτού αΰτοΰ, ή έγχεί- 
ρησις έξετελέσδη ευτυχώς· έν ω δέ έβοήθει τόν χειρουρ* 
γόν μαδητής εις τήν έπίθεσιν τών βρόχων, είτε δεμά
των τών άποκοπεισών άρτηριώ*, δ άζωστος κινηθείς 
ολίγον διά τών χνημών ήνώχλίΐ τού; πιρί τήν πληγή» 
άσχολουμένους. Ό 0ιν εβρηγγέλίη δ κρατώ» τδ χλω-



ρ6 μ ·ρφον ν» παύση προσφίρων αύτό, έπειδή δ πάτχων 
ίρχετο ήδη να Sitxvuj τ ιιά ς σπασμούς.

Εύδβς αί κινήσεις τών μελών έξέλιπον, ό δέ 
ρωστος έφάνη ότι άπεχοιμήθη· άλλ’ £y μετα 'ύ 
τουτω δύο παρισιάμενοι μαθητα! άλλοι ψηλαφήσαν- 
τες τας συνήθεις αρτηρίας δέ* ιρτθάνθησαν πλέον σφυγ
μ ό ς ,  ού„ j, καρδία επαλλ.ν, ούτε ό θώραξ ίχινεϊτο, 
Μ ε ο ψ ις  τοΰ άνθρώπου «Τχβ νεχρική* ώχρότητα, 
τα ομμβτα ησαν «ίς τά άνω έστρβμμένα, ή δέ χεραλή 
εχλίνε χαι κιετερέρετο αυτομάτως πρός τά χάτω.

Ε» τφ  άμα τότε ό ‘Ρεκόρ προσήρμοσε το ατό^α 
του « ί; το τοΰ άρρω iron, έμφύσητβν ε ί; τι,δ; πνεύ
μονας άερα, τό* οποίον θλίβω* έπειτα τά πλευ
ρά του ,θώραχος ή,άγχαζε νά έξέλθ»;, χαθώ; έπί 
τη ; φυσι<ή; αναπνοής. ‘ Η πραξι; αύτη έπαναληφθ*ί· 
σα δ ς, αλλά μετά τα χ ύ τη το φ η ; αναγκαίας, έπανέ- 
φερε^του; σφυγμούς τών άρτηριώ/, τους παλμούς της

Τώ> ι ή'' φυοιχήν ζωηρότητα·
0 0 αρ?ωττος είσέπ*ευ5ΐ χαί έπανήλθεν είς τήν
ζωήν, καδώ; πρό <5λίγου τό* «Γ3ομβν σχεδόν τελευ- 
τώντα, μετα δέ ημισυ λεπτόν συνωμίλει μετά τών 
περιεστώτω», ούτε χάν φανταζόμενος έξ οποίου διε 
σώδη η?η x:ν?6νοJ.

‘Η συγκοπή ήτο προφανώς θανάσιμος- άλλ’ ή 
τεχνητή εισπνοή του άέρος άπό στόματος είς στόμα 
έφάνη ηρωικόν τωόντι βοη'θημα χαί άποχατέστηϊε 
τήν ζωήν.

ι ετράχις, είπε τοτε ό ‘Ρικορ, οτι μετεχειρισθη τόν 
τρόπον τοΒτο» είς ανάλογους κινδύ,ους, καί πάντοτε 
■Ρ 1 au*^' ίίΓΙ'Γυχ ί0?, ώστε άντε νά προστρέχω,
μεν εις^αλλα μεοα, οίον τήν αμμωνίαν χαί τό άλχοό- 
λιον, ή νά έρεθίζωμεν τόν φάρυγγα, 5 όρδός λόγος 
ποραγγέλλει νά μεταχειριζώμεθα τά προχειρότατον 
πάντων τών βοηθημάτων, τήν τεχνητήν ταύτην ά α -  
πνςην.

(L ‘ Union m edicalc).

Ν ιτρ ικόc μό.Ινδος.

Τά άλας τοΰτο μόνον ίσως έχ τών μολυβιχών με
ταχειρίζονται σπανίως οί ιατροί, άν χαί πολλοί τό 
επαίνεσαν. Καί ομως φαίνεται ότι δύναται πολλάκις 
οιαφερόντως νά ώφελήση.

, ,Γυ,*> τ1?, Ιπ α ϊχί* ερπητα άχωρώδη χαί κακοήθη 
βρςαμενον εκ τοΰ ί»ίοι> καί προ‘/ωρήσαντα είς τό μέ 
τωπον, τήν ρίνα, τάς παρειάς καί τά στόκα. Ματαίως 
εΟίραπίϋθη παρά παλλώ# ίβτρών* διότι τό πά9ος Sts- 
μ .ιν . πάντοτε όποιο* ^το, τούναντίον μάλιστα' καί 
ηυςανι.

' Y-ard ‘δ»ών St‘  ̂π£ρί τάί έλκώ«'ί χαί 
τας ουλάς δέρμα εφαίνετο ώς όπερτραφές, καθώς ε’ πί
της ελεφαντιασεως, ένόμισεν ώρέλιμον τήν νρήσί» 
τίνος στυπτικοΟ· όβεν συμδούλευσ.ν έμδρ,νάς νιτρι
κού μολυδου χατά τον «κόλίυθον τρόπον.

άνθραχιχου μολύβου 1 ,25  γοαμ. 
νιτρικού όξιως ύδαροος όσον άπό/ρι 

εις διάλυσίν τοΰ αλατο;.tt*\ (V
υοατος οιεστα·/μενου 50 0  γραμ.

προ; χρήσ,ν έμβροχών δίς καί τρις της ήμέρα; 
επαναλαμβανομένων, έσωτερικώς δέ έδόδη ή χΐνί,η.

Μετα τινας ήμέρας μό/ον έ Ιρπης έπαυσε νά π’ρο- 
δαινη- αι λεπίδες έπιπτο* καί τό δέρμα έπανέλαβε 
το φυσικόν χρώμα χαί πάχος.
■ 4**α ι:” ™ ήμέρας ή έπούλωσις 6πή0ξ „
ε*τελής μόλις παρέμε-ον ίχνη τίνά έπί τοΰ πρόσώ- 
Mu■ αλλ αί έμβροχαί εςηκολοόθησεν έπί πολλάς £Tt 
εδίομαδας χαρ.ν στερεωτέρα; καί β.βαιοτέρας ίάσεως,

(Scalpel),

/ i r r tS u . i J c fu r o y  τον  ίχ θ ν ι . Ια ίο ν .

Ιο ελαιον του χαλαρίου τρέφει προδανώς ώ ϊτε  
χρηιιμευει χαί ώς αντιληπτικόν φάρμακον ιί-  
τ ν  νεμομένην τό αώμα φθίσ..· έπειϊή όμ«ς δυ,κόλωί 
ενίοτε καταπινοοσιν αύτό cl λαμβάνοντες, ό Τρουσσώ 
μετεχειριοδη ω?ελ ιμ « ς t !( 10J,;  Κατά τ -ν πόλιγ  ̂, 
ριοστους τοάκολουθο- μίγμα αύ „ δ, τ4 έπ5Ϊίν 3UVJ 5 
πολυ εις τους ιατρούς.

Β;υτύρου προσφάτου 125 γραμ.
Ίωδούχου ποτασίου 6 έκατοστόγρ.
Βρωμούχου ποτασίου 20  __
Χλωροαχου σοδίοο 2 —

, βούτυρον τοΰτο χαταναλίιχεται έντος τ ίς  η . 
μέρας έπαλειφόμινον είς άρτου τεμάχια.

(R eperto ire de pharm acie)

Τοπ ική θ εραπε ία  τΐ/ζ οξε ία ς  λ α ρ κ γ γ ί τ ιά ο ς  
χα,ι χραχεϊίτιΰοΓ.

Ό  Καθηγητής του έ* Glasgow Πανεπυτημείου 
Eben W arto r έξέδωχε βιδλιάρ,ον περί τοΰ iv T.x ,t. 
μένου τουτου. Συγκεφαλα,ουνται δέ αί ίδέαι τοϋ συν- 
γραφέως εις τάς άχολούδους προτάσεις-

1) Τά διάλυμα του νιτριχου άργύρου έπιτ^έυιενον 
εις μυχωδη 6μένα νεωστί φλεγμαίνοντα ενεργεί δια- 
φόρως χατά τόν βαθμόν καί τήν δύναμιν τί«ς φλεγμο
νής, δηλ. δοθιίση; ασθένειας έρεδίζει μόνον τά τριχο
ειδή αγγεία του πάίχοντος τόποι* καί τών δια*ρΓτι- 
χών άγγείων, έπ! δέ οξείας καταστάσεις αυξάνει τήν 
πληθώραν του υμένος διά τής ελαττώσεως τής ρευ- 
στότητος τοΰ αΓματος έντός τώ* άγγείων.

2 j Έ π ί τής όξείας λαρυγγίτιδος, όπου λείπει 
γένεσις ψευδών ύμένων, Γσως δέ καί έπί τής γ νη ,ία ς 
αυτής διφθεριτιδος, ειτε όμενογόνου κυνάγχης μετά 
έχκρίσεως λευκωματώίους 3λης,  ̂ τοκική χρήσις τοΰ 
καυιτιχοΟ δυλύματος τουτοο, ποικιλλόμενης τής πυ-

. . ν . , . ί ς  χατά λόγον ΐής φλεγμονής, χρησιμεύει πολ-1 
λάκις.

3 ) ’Επί τής δςείοες περιόδου τή; κυρίως λαρυγγο. 
τρ ιγειίτ ιδο :, αί έρεθιιιικχί επιθέσεις δλάπτουσι μάλ
λον' ότα* όμως ή άρόνιιτία ύποχωρή η5η εις τα αν 
τιφλογιστιχά χαί άλλα τοιαΰτα βίηδήματα, αι ε ι ρ η pi e - 
ναι έμβροχαί συντελοϊσιν εις τήν ίατρείαν.

4) Τά οίδημα τής έπιγλωττίδο:, ειτε ώς πρωτο
γενής νόσος, είτε ώς σύμπτωμα άλλης θεωρηθή, βελ* 
τιοΰται, ένίοτε δέ καί εντελώς ιατρεύεται διά τής το 
πικής χρήσίως τοΰ νιτριχου άργύρου έπί τοΰ οίδημα 
τος αύτοΰ.

5) Εχ τώ* είρημένων ποριζόμεδα οτι χυρ'.ως εις 
τήν χρονικήν χατάστασιν τής φλεγμονής τοΰ λάρυγγος 
πρέαει νά έλπίζωμε* αίτια αποτελέσματα τών χαυ 
στιχών έπιθιμάτω*.

(B ulletin  de T herapeutique).

Έ .ίμ ιν θ α γω γά .

Ό  Δόκτωρ Kuchenmeister έπεχείρησε διάφορα 
πειράματα έπί τών συνήθων έλμίνθαγωγών. Εξ αυτών 
δ’ έπληροφορηθη ότι ή ταινία άποθνήσχει

Εις αφέψημα γαλακτώδες του χούτσου έντός Ί |2 
ώρας.

Εί; μίγμα τερμινθίνης χαί λευκώματος έντός 1 
ώρας.

Είς αφέψημα τοΰ χούσσου μετά λευκώματος έντός 
1 χα! 1 12 ώρας.

Είς αφέψημα γαλακτώδες τής ρίζη; ^οιας έντός 
3 ώρών.

Εις τά χίχι^ον ε·*αιον μετά λ»υ/.ώμ*τος εντός 8 
ώρών.

Είς τά σκόροδον, κρόμμιιον χτλ. έντος 8 ώρών.
’'Asa τά χουσσον εξέχει πάντων τών έλμίνθαγωγών 

κατά τής ταινίας.
Αί δέ άσχαρίδες εζησαν 18 — 20 ώρας είς λεύκωμα, 

όπου προσετέθη καφ-.υρά,
Μίγμα έλαίου τερεβινθίνης καί λευκώματος έφάνευ 

«ε πολλάς άσχαρίδις είς δύο ώρας καί ήμίσεια* μέχρις 
εξ ώρών.

Άσκαρίδες εζησαν τεσιαράκοντα ώρας εις μίγμα 
έλαίου τερμινθίνης καί έλμινθοχόρτου (είτε ό>ς χόνεως, 
είτε ώς έγχύματος.)

Έβυθίιθησαν άσκαρίδες είς λεύκωμα μετά σαντο 
νίνης ένωμένον, άλλά δέν άπέθανο*- τουναντίον δέ έ 
φονεύθηοαν είς έγχυμα υδαρές μόνης τής σαντονίνης

Λιάλυμα έλαιώδες σαντονίνης ένωμένον μετά λευκώ
ματος έφόνευσεν άσχαρίδας είς δέκα λεπτά.

Κλύσμα σαντονίνης χαί κιχίνου έλαιου δοδέν είς αί 
λουρον έξέβαλε πολλάς ελμινθας νέκρας. Φονευθέντος 
τοΰ αίλουρου ευρίθη ίλον τό κατώτερον μέρος του έν
τερου άπηλλαγμένον σκωλήχων, έν ω πλησίον τοΰ 
στόματος εύρίσχοντο τέσσαρες νεκροί, τά δ· λεπτόν 
ίντερον πίριεΐχεν έτι τι*άς ταινίας ζώσας.

Μίγμα λευκώματος xei Ιγχύαατος πυκνοΰ άνίσου 
έφό/ευσ* τούς σκώληκας είς 24  ώρας.

Πετροσέληνο» έ»ωμένοί μετά λευκώματος έφονευ3ε 
ταχέως άτκαρίδας.

Άλευρον σιννάπεως καί λεοκώματος τάς έιόνευτε» 
εις 6 ώρας.

Τά αυτό σννέβη καί διά τοΰ μοριοφύλλου'— πολλοί 
σκώληκές έμμένοντες «ίς τά έγχυμα τοΰ tanacetam , 
φοΰ και χαμα·.μήλου έζησαν 24 ώρας.

ΆρέΊιημα καρυοφύλλων μετά λευκώματος τού; 
έϊόνευσε* εις 24  ωρας.

Τά πετρέλαιον καί τό cajeput τού; έφόνευσε τα- 
γύτιρον τών 6 ωρών.

Είς τά πικρά φάρμακα αί ασκαριδες εζησαν μο»ο* 
2 4 — 40 ώρα;.

‘ Η θειΐχή καί χλωρο'χος οόδα έφόνιυσεν αυτά; εί; 
18 ώρας.

‘ Η άχνη τοΰ υδραργύρου εϊς 2 ωρας.
Έκ τούτων ουυιπεριίνομεν ότι ή ια-τονίνη, 10 · 25 

εκατοστόγραμμα, ηνωμένη μετά έλαίου οονιοει ασφα
λέστατα τούς έ·δογινεΐς σκώληκας, οϊον ασκαρι^ας 
κτλ. λαμβανεται δέ τά φάρμακον κατά μικρά κοχλιά
ρια άνά δύο.

(F ro r ie p 's  Tags berichte iiber die fortschrifte 
der naturund. H eilkunde Pharm acologic Band. 
1. p. 317 .)

Ό ρψα .Ι ιχη  α ψ ί ' ρ ρ α γ ία .
" »

Μετά τήν πτώσιν τοΰ όμφαλίκου συμπλέγματος 
έ*ισυμβαίνει ένίοτε αίμο^ραγια θαναιιμος, οδε* απαι
τείται ταχ ιΐα  βοήθεια δι ά να προλαββ το ατ.αισιον 
τοΰ βρέφους τοΰτο τέλος.

Τά συνήθη αιμοστατικά ό'.ίγον χρησιμευουσι. Καί 
ουιως ή κόνις τοΰ κολοφωνίου καί της στυπτηριας 
σωρεύεται έξ άνάγκης είς τόν αιμορροοΰντα τόπον, 
επιτιθεμένων καί τεμαχίων άγαρικοΰ, η σπληνίων 
αλλεπαλλήλων. Α παιτείτα ι προσέτι καί τά αιμοστα
τικόν ΰδ,ορ τοΰ B roch ieri, τά ιλαιον τής τερμινθί- 
ν η ς ,  ά πάγος, άν κοί όλίγον ώφέ/.ηοαν.

Τίνές μετε/ειρίσδηταν ίπανειλημμίνως την κα->τη- 
ρ ί α ο ι ν  δ ι ά  τοΰ νιτρικοί άργύρου, ή χιχί̂  τοϋ ̂ διάπυρου
αύτοΰ σιδήρου' άλλ’ ή έγχείρητις « 2τη δυσχόλως 
έκτιλ ιΐτα ι μετά τής αναγκαίας άκριβείας* επειδή ουτε 
τό αίμο^ροοΰ* άγγεΰν διακρίνεταί' δθε̂ ν ω ; έπί̂  τά 
πλεΐστον τό αίμα έξακολουθ.ΐ κρουνηδόν άναβλύζον.

Ένίοτε καί 'άφ ' ου παύση πρός καιρόν ή αίμορ’ ■ 
^αγία, έπαναλαμβάνεται·πάλι» μετά τινας ωρας, η
καί τινα λεπτά μονο'. , » >

•Ο βράχος, η ««ρ^εσις τοΰ αίμορροουντος αγ-
γ,ίου ®αινεται δ ασφαλέστατος πρός θεραπείαν τρό
πος. Γίνεται δέ αυτη ουλλήβδην, είτε en masse- 
καθώς εκφράζεται ό διάσημος μαιευτής P au l Dubois. 
Ίσως'δ .ά  νά μή βλάψωμεν τά περιτόναιον έντέμνοντες 
βαθύτερον, εως ου ευρωμεν τά περιδεθησόμενα άγγιϊα , 
έδυνάμεθα νά περιλάβωμεν είς τον βρόχον έλόχληρον 
τό οαφαλιχόν τύλωμα· άλλ’ αύτά πολλάκις λείπει,



άναπληροΰσι δέ τον τόπον αυτοί τίνές μόνον σαρχώ- 
διις Ικρύϊΐις* Ιπειτα ή πιΐρα άπέδειξεν ότι χαί τούτου 
γινομένου ή αιμορραγία επανέρχεται.

Ό  Δαλουρι αυμβουλιύιι τόν ακόλουθον τρόπον διά 
τήν ίγχιίρησιν.

Εΐσάγοντις δριζοντείως βελόνην λαγωχιιλιχήν δια- 
πειρώμιν <ν μέριι τό πάχος τοϋ δέρματος τή ; κοιλία; 
χατά τήν βάσιν τοΰ όμραλοΰ* Ιπειτα καθέτως προς 
τήν βελόνην ταιίτην έμπιίρομιν χαί διυτέραν άλλην 
υποκάτω αυτής' μετά δέ ταΰτα κερί έκάστην αυτών 
πιριιλίσσομιν πολλάκις μίτον κηρωτόν είς σχήμα τοΰ 
«ριθμητικοϋ ψηφίου 8. περί δέ τήν τιτάρτην, ή πέμ- 
πτην ήμέραν άφαιροϋμεν τάς βελόνας ταύτας' άλλά 
δυμ}ιέρει μάλλον νά περιμένωμεν Εως ου κ ίτ$  οίχοθεν 
αύτή ή έσχάρ*.

(L ’ Union m edicale).

Π αραλ υ σ ία  τής χ ινήσεω c xac τής α ίσθήσεως.

Είς τοΰ; κοιτώνας τής θεραπείας τοΰ διάσημου 
ίατροϋ Ανδράλ παρετηρνίθη έσχάτως τό παράδοξον καί 
σπάνιον πάδος τοΰτο, δηλ. παράλυσις τή ; μέν κινή. 
σεως έξ άριστερών τοΰ σώματος κατά διάφορα μέρη, 
τ ί ;  δέ αίσθήσεως έκ δεξιών. ‘Ο πατήρ τοΰ πάσχοντος 
άπέθανιν αποπληκτικός, καί αυτό; δέ ουτος έπαθεν 
αιμορραγία» εγκεφαλική*, ώττε κατόπιν ταυτης άνε- 
φάνησαν διάφορα σημεία τής παραλυσίας τοΰ τρίτου 
και έβδομου ζεύγους έξ αριστερών, καδώ; καί μέρου; 
τοΰ πέμπτου.

‘Ο καθηγητή; άπέδωκε τά αποτελέσματα ταΰτα 
ούχί εί; τήν συμβάσαν αιμορραγίαν, άλλ’ είς φυματι- 
κόν τινα δγχον τοϋ έγχεφάλου' διότι έχτός τή ; άορο- 
δισιάδος μόνη τοιαυτη αιτία δύναται νά προξε>ήση 
μεριχάς καί άλληλοδιαδόχους βλάβας τών κρανιακών 
νεύρων αμφοτέρωθεν* επειτα ό άρρωστος φέρει φυμά 
των συμπτώματα καί ε ί; του; πνεύμονα;* άλλ’ 5 
ογκος αυτός ύπίτεθη κατά μέν τήν συστασι» πολλα- 
πλοΰ;, κατά δέ τή* έδραν κείμενο; ε ί; τήν βάσιν αύτήν 
τοΰ έγκεφοίλου. Τοΰτο πιθανοποιεΐται κα! έκ τή ; συ. 
νεχοΰς, άλλά μετρίας κεφαλαλγίας, τών ιλίγγων κα! 
ναυτιάσεων, εί; τά ; οποία; δ πάσχων ύπόκειτοκ.

Ό  άρρωστος ουδέποτε ίπαδεν αφροδισιακόν μόλυ
σμα,τοΰ όποιου νά δευτερογενή συμπτώματα έδύναντο 
νά έπισυμβώσιν ανάλογα πρός τά περί ων ό λόγος. 
Εκτός τούτου ομως υπεβλήθη δίς καί είς τή* αφροδι
σιακήν θτραπείαν.

Περίεργον έφαίνετο κατ’ αυτήν τήν περίστα:ΐν καί 
ή αναισθησία τοϋ δέρματος τή ; τι κοιλίας καί τοΰ στή- 
θου;. Προήρχετο δρά γε αύτή, Ιλεγι διαπορών δ κα 
θηγητής, έκ τής συμπιέσεως τοΰ έγκιφάλου, ή έκ 
ανωμαλιών κα! τής χρονική; τών κατά τή» πέψιν 
άλλ οιώσεως, η τ ι; έπιφέρει ένίοτε τοιαύτην αναισθησίαν 
τοΰ δέρματος μάλλον, ή ήττον έκτεταμινην.

Όταν ή ήμιπληγια γενναται άπό τήν αιμορραγίαν 
ένό; τινο; ήμισφαιρίου τοΰ εγκεφάλου, ή παραλυσία 
τής αίσθητιχότητο; τήν παρακολουθεί κατά τό παθάν 
αύτό μέρος, κ«ί πιριορίζιται ιίς  τά άκινητοΰίτα όρ

γανα, σπανιω; δέ έπεκτιίν ιτα ι περαιτέρω* πολύ δέ 
σπανιώτερον κατέχει άκριβώ; καί μόνον τό μή παρα- 
λυθέν έκ τή ; ημιπληγία; ημισυ τοΰ σώματο;.

Σ ά κ χ α ρ  τοϋ ήχατος .

Τό αίμα περιέχει ένίοτε σάχχβρ γλιυκώ δ ι; διά 
τήν ιίς αύτό μετουσίωϊΐ» τών άμυλωδών βρωμάτω», 
μάλιστα δέ οσάκις τρώγωμεν πολλάς σακχαρώδεις 
υλας, οίον καρωτόν καί κράμβην καί σευτλίδα κτλ.

Ά λλ ’ ό ζωηλόγος Bernard άπέδειξεν άναμφιλέχτως 
οτι καί τό ήπαρ αυτό έ/. φόσιως παράγει τοιοΰτο 
σά*χαρ. Ευρεν αυτό είς τό ήπαρ τών κυνών,τούς ό
ποιου; ειχε τεδραμμένου; διά κρέατο; έπί πολλά; εβ
δομάδάς, καδω; και άλ??ων ζωων καταδικασθεντων 
εί; ασιτίαν πολυήμερον. Όταν τότε τό γλεύχωμα εύ- 
ρίσιηται εί; τά ; ήπατιχάς φλέβα;, λείπη δέ έκ τής 
τών πυλών (είτε πυλαϊ<ή;) λεγομένης, ανάγκη πδ*α 
*ά παραδεχδώμεν ότι ή υλη αδτη εκκρίνετε ύπ’ αυ
τών των ήπατικών σαρκίων.

‘Η ποσοτη; τοϋ γλευχώματος τούτου αύξά*ιι, ή 
έλαττοΰται κατά τάς περιστάσεις. Ό  σακχαρώδης 
διαβητη; προερχεται ές υπερβαλλούση; έκκρίσεω; τοΰ 
ήπατικοΰ τουτου σάκχαρο;.

Οι ιατροί εμενο» έκπληκτοι βλέποντις οτι κεντού- 
μενον μέοο; τ ι τοΰ ραχίτου μυελοϋ ού μόνον ηΰξανε τό 
γλιύχωμα, άλλά καδίστα παρευθύς διαβατικόν χαί τό 
ζώο».

Εξαχολουθών τά ; τοιαυτας έρευνα; ό είρημένο; ευ
φυέστατος παρατηρητή; έπληροφορήθη ότι ή περίσσευ- 
ρις αΰτη τοΰ γλευχώματος συνίβαΐνε* όμοίως χεντου- 
μένων,ή γαλβανιζομένων τών σειρών τοΰ όγδοου νειρι- 
κοΰ ζεύγους, κατέπαυε δέ παντελώς ή έκχρισι; άποκα- 
πτομένω» τούτων. Περίεργόν τι όμω; άνεφαίνετο τότε* 
διότι άν μετά τήν άποτομήν ταύτην ή,ρεθίζετο τά 
άνώτερον άκρον, άποκαθίστατο ή εχχρισι;· άπόδειξι; 
οτι ή ένέργεια αΰτη μεταβαίνουσα ε ί; τό νευρικόν 
χέντρον έπανήρχετο αύτόθεν είς τά ηπαρ διά τοΰ νω 
τιαίου μυελοΰ καί τοΰ συμπαθητιχοΰ νεύρου.

Τό προχείμενον σαχχαρ έςελθόν ουτω διά τών 
ήπατικών φλεβών καί διελθά» τήν άνωτέραν κοίλην 
φλέβα καί τάς δεξιάς τή ; καρδία; κοιλίας, έρχεται 
είς τού; πνεύμονας, όπου μέρος μέν καταναλίσκεται 
είς ανθρακικόν πνεΰμα έξερχόμενον διά τή ; εκπνοίς, 
τό δέ ύπολοιπον άφανιζεται εί; τό αίμα, συ»ενουμε*ον 
μετά ειδική; τινο; οργανική; υλη;.

Ά λλ ’ όταν αοξάνη ή εκκρισι; οΰτη τοΰ γλευκώμα- 
το; οί πνεύμονε; έρεδίζονται, το άνδρακιχόν πνεΰμα 
εξατμίζεται άφθονώτιρον, τό δέ αρτηριακόν αίμα 
φαίνιται μελανόν. Τότε μή καταναλισκόμενον διά τών 
πνευμόνο» (εί; τήν αναπνοήν) πλεονάζον δέ καί ε ί; τό 
αίμα τό γλεόχωμα έξέρχεται διά τώ* ούρων.

Ή  ποσότη; αύτοΰ χαταντα μέχρις 135 γραμμα
ρίων κατά δίλιτριν όγροΰ, ι ι τ ι  πολλών χιλιόγραμμων 
κατά νυχθήμιρον.

Εύρίσκεται δέ καί ιίς  τά πτύαλα χαί τόν Ιμιτ*»,,

κα ι τόν ιδρώτα κτλ. Τό υπίρτραφέ; ηπαρ διαβητικού 
τ ινο ; εδωκι καί «ΰτό μόνον 57  γραμμάρια γλευκώ- 
ματο;, έν ω συνήθωί πιριέχει 23 . Διατι ξενιζόμεδα 
άτι πάσχουσι* οί πνευμονε;; μήπω; τοΰτο δε» έ;η 
■γεϊται διά τοΰ κόπου, τόν όποιον ΰποφέρουσιν άλ- 
λοιοΰντι; τό πλιονάζον γλευχωμα, όσο» δέχονται; 
Τ ότι πρό; έπανόρθωσιν τών γινομένων άπωλιιών αυ- 
ξά»ει ή δίψα, ή ορεξι;, ή πέψ ι; κτλ. άλλ' αί δυνάμιι; 
βαθμηδόν έλαττβΰνται άμβλυνομένη; τή ; όράσεω; xa! 
τή ; γ ινιτικής όρέξεως, ταραττομένου τοϋ νοά;, καί 
έπιγινομένη; ίσχνότητο;, εως ού έλθη καί έ θάνατος 

Έ κ τούτων συμπεραίνομεν οτι ή πρώτη αίτια τοΰ 
διαβήτου προέρχεται ίσως άπά έρεδισμόν τινα τών 
πνευμονογαστρικών νεύρων* άλλ ό διαβητης έπιφαι. 
νεται Χυρίως εί; τού; υγρού; καιρού; και τόπου;, χαί 
ι ί ;  τάς γυναίκα; μάλλον, σπανίω; δΐ εις τά παιδί», 
ω ιτ ι  συχνότατα άπανταται μεταξύ 3 0  κχί 4 0  έτώ». 
Πασαι αί κράσεις υπόχεινται είς αύτόν όμοιω;* άλλ’ ή 
κληρονομική διάδεσις εύκολύνιι πλειότερον τήν άνάπτυ. 
ξίν του. ‘Η φυτική τροφεΐ συνεργεί διαφερόντως είς αύ
τήν χαθώ; καί τά μεθυστικά χαί τά θερμά ποτά καί 
τά άλιυρώδη και σακχαρώδη τρόφιμα. Ήάντα ταΰτα 
ταράττουσι τήν μετουσίωσιν τή ; τροφή; καί άχολού- 
θω ; τήν ενέργειαν τοΰ ήπατο;. Σημειο>τέον δέ ότι 
κατά τή» μέσην ηλικίαν, ότε πλεονάζουσι τά ήκατιχά 
πάθη, αναφαίνεται συχνότερο; καί ό διαβήτης.

Οΰδόλω; άρα σχεδόν τά νεφρά ενέχονται εί; τήν 
παραγωγήν τοΰ πάθου; τούτου ώ ; τέως έδοξάζετο" 
άλλοιοΰνται όμω; καί αύτά κατ’ ολίγον ώ ; αύξομένη; 
τή ; έκκρίσεώ; των δηλ. τ ΐ ;  Ινεργεία; των.

Έ πί τοΰ διαβήτου παρετηρήθη πάντοτε υπερτροφία 
τοΰ ήπατο; τήν όπίία» έβεβαίωσαν ό M artin Solon 
καί K ayer, κ>θώ; έσχάτω; καί ό ιιρημένο; Bernard 

Έντιΰθεν πίπτει ή θεωρία τοΰ Bouchardat θει» 
ροΰντο; τόν διαβήτην ώ ; μεταβολή» τοΰ άμύλου εις 
γλιύκωμα* διότι ά» καί ή άμυλώ5η; τροφή αΰξάνι; 
τό σάκχαρ, ή παντελή; όμω; αύτής έλλειψις ού· 
δαμώς καταπαύει τόν διαβήτην.

Άκυροΰται δμοίω; χαί ή γνώμη τοΰ Miathe οτι 
μή ύπάρχοντε; άρχούντω; άλκαλιχοί οί χυμοί δέν 
δύναντα: νά διαλύϊωσι τό σάκχιχρ, ώ ιτ ε  διαβαίνει εί; 
τά αίμα άναλλοίωτον. Διότι άν καί τά άλκαλικά ΰδατα 
τοΰ V ichy ώφελώσι tcu;  διαβηκκού;, τά αίμα αύ
τών δέν γίνεται οξύ, υγρόν δέ άλχαλιχώτερον αύτοΰ 
δέ» διαλύει τό γλεΰκωμα,χαθώ; άντέτεινεν ό Magendie.

Έπειδή τό σάκχαο τοΰ ήαατος εξατμίζεται έν 
μέρεί διά τών πνευμόνων ε ί; άνθραχιχό* πνεΰμα, καί 
φθείρεται ε ί; τά α ίμα ,  ή άναπνοή δέν πρέπει νά πά- 
οχν), καδώ; καί αύτό, όταν δήν δέχονται τήν άναγκαί· 
αν ταύτην ΰλην, πολαί δέ νόσοι δέν προέρχονται άρά 
γε άπά τή* έλάττωσιν τοΰ σάκχ^αρο; εί; το ηπαρ ; 

θέλομε* έπαναλάβει τό θέμα τοΰτο.

4 Ν Α Α Ε Κ Τ Λ .
Βρογχοκήλην θερινήν, ή έπιδημικήν ώνόμαοε» 

ιατρό; τ ις , δ D. Nivet, δξεΐαν φλόγωσιν τοΰ

θυροειδοΰς άδένο;, τή* δποίαν παρετηρησιν επιδη- 
Βαχώς χατά τό θέρος είς τήν πόλιν ClerniOUt 
τή; Γαλλίας, όπου έξασχεΐ τό έπάγγελμά του* άλλά 
καί άλλοι ίατροί έγραψαν ι ί ;  τήν 'Ακαδημίαν τής 

ατρίχή; τών Παρισίων βεβαιοΰντε; ότι χαί αύτοί 
ιίμοίω; άπήντη»αν τό νόσημα τοΰτο, άποδιδόντες τήν 
αιτίαν αύτοΰ είς τήν πόσιν ψυχροΰ υδατος, έν ω  τό 
σώμα τών παθό/των ήτο θερμόν, εί; δέ τή* θεραπείαν 
ήρχεσαν πάντοτι αί έντρίψεις ύδριωϊωική; άλοιφή;.

Γενομένη; συζητήσεω; ττερί τοΰ πάθους τούτου έντός 
τοΰ άχαδημιαχοΰ συλλόγου τών Παρπίων δ Κ. L arrey  
είπεν ότι είδε πολλάκις τή* προχειμενην όξίϊαν βρογχο
κήλην έπί νεοσυλλέκτων, οίτινες ά:υνήδει; ό»τες νά 
ϊέρωσι περιδέραιο» καί μάλιστα τοσοΰτον σκληρόν 
και παχύ ώ ; τό τώ* σιρατιωτώ*, αμα άνεπαύοντο 
είς σταθμόν τινα μετά μαχράν πορείαν, εσπευδον 
ν’ άποτίνάξωσιν εύδύ; τό ένοχλητικάν ε ί; αύτού; τοΰτο 
τοΰ λαιμοΰ περιβόλαιον* όθεν προσεβάλλοντο είς τόν 
θυροειδή άδέ»α. ΓΙροίθετέον εί; τή» παλι»δρόμησιν 
τοΰ ίδρώτο; ταΰτη* καί τήν συμπίεσιν τοΰ λαιμοΰ, τήν 
οποίαν ύποφέρουσιν.

Τότε ό Κ. ‘Ρού (Roux) ήρώτησε τόν L arrey  άν 
δεν πιττευ5 ότι ή χρήίΐς τοΰ καπνοΰ (δηλ. τά κά
πνισμα) συντελεί πολύ είς τήν γένεσιν τών πρησμάτων 
τοΰ λαιμοΰ.

‘ Ο L arrey  άπή ντη σεν  ό τ ιή ? η  ή έ ρ ώ τ η σ ί ς τ ο υ  άφορδ  
τ ά  λ εμ φ ικ ά  π ρ η ι μ α τ α  τ ώ ν  άδένων τοΰ λ α ιμ ο ΰ ,  ο ύχ ί  
δέ τήν  προχειμένην ν03ον.

‘Ο οέ ‘Ρου ύποβαΛων είπεν οτι πεπεισμένος πιρί 
τουτου θέλει έπαν»λάβει τήν πρότασίν του ταύτην 
κατά πρώτην άλλην περίστασιν.

‘Η ίδέα τοΰ Κ. ‘Ροΰ φαίνεται περίεργος, ένομί. 
σαμεν δέ σπουδαίον νά διακοκώσωμίν αύτή» ιίς τού; 
χατά τά ; επαρχίας ιατρού; διά νά πληροφορηδώσι 
χα! αύτοί έ ; ιδία; άντιλήύεως.

Έν τούιοις ή μιγάλη καί πολυετής πείρα τοΰ 
Νέστορος τών κατά τή* Γαλλίαν χειρουργών οήμεοον 
παριστάνει όλεδρίαν τήν κατάχρησιν τοΰ καπνοί καί 
κατά τούτον τον λόγον, έν ώ ήτο ηδη γνωστόν κατά 
πόσους καί άλλου; τρόπου; βλάπτει άνεπαισθήτως 
τήν ύγείαν.

‘Η παρατήρησις οΰτη άναοαίνεται έν καιρω,' ότε 
κτίίν ιτα ι τοσοΰτον καχοζήλως ή χρήσις τών σιγάρων.

—  Άποπερατώσας τήν σειράν μαθημάτων περί 
λιθοτομίας, ή μάλλον κυστοτομία; ε ί; τά έν Λονδίνω 
νοσοχομεΤον Saite  M ary ό χειρουργός W illiam  Coul- 
son διεκοίνωσεν εί; τού; άκροατά; αύτοΰ ίςληρεστάτην 
άριθμητίκήν ίκθεσιν τών κατά διάφορο·.’;  καιρού; χαί 
τόπου; γινομένων κυ*τοτομιών, περιλαμβάνουσαν 
6 ,309  τοιαΰτα; περιστάσει;. Βιβαίως παρατηρήσεις 
έχπληρουμιναι εί; μαχράν διεστώσας χώρας καί έπί 
πάντη διαφόρων περιστάσεων δέν πρέπει νά θεωρώνται 
ώς μαθηματική άλήθιια· άλλ’ έξ αύτών δυνάμεθα νά 
πορισθώμιν σπουδαία χαί λόγου άξια βυμπεράσματα, 
καθώς ή πιθανή τή ; ζωής διάρκεια τοΰ ανθρώπου ώς 
ατόμου έξήχθη έκ πολλών παρατηρήσιων άναλόγων.



Τόποι
Νβσοχομιϊον L u- Εγχιιρ. Άποβιώτ. ’Αναλογία.
nev ille 1492 141 1 έπί 10
Ηόΐβΐ Dieu Παρι
βίων 1 8 0 8 - 1 8 3 0 100 28 1 έπί 3
Charite βμοίως

1 8 0 6 — 1831 70 35 1 έπί 2
Beaujon, Ρ ϊΐϊέ , Wai-
son de Sante έμοίως 56 18 1 έπί ο
Δέχα νομοί τής Γαλ
λίας ............................ 119 24 1 έπί 4
Π ιλατιία  τβϋ Dupu-
y t r e n ............................ 356 61 1 έπί 5
Αύστρία . . . . 133 25 1 έπί  ‘
Λομβαρδία 1044 217 1 έπί ^
Νεάπολις . . . . 308 47 1 έπ!  6
Βουρτεμβέργ . 120 7 1 έ«! 17
Βοημία . . . . 26 4 1 έτ!  9
Δαλματία . . . . 40 4 1 έπί  10
‘Ρωμοίχόν χράχος 33 3 1 έπ: 11
Σαρδηνία . . . . 21 6 1 έπί  3
Σουηδία . . . . 36 5 1 έπί  7
Δαηα . . . . . 35 12 1 ίπ!  1
Νοσοκομείο'* Cork 15 00 .1 έπί 0

—  S. Thomas 144 1 ΐ 1 έπί 7
—  Bristol 354 79 1 έ ττ ι Α
—  Leeds 19/ 28 1 έπί 7
—  S. M arie Μόιχα ; 41I 42 1 £ΐχι 9
—  [Ιινσυλβινίας 83 10 1 έπί 8

Εγχείρησις δίπλευρος 42 9 1 έπί 4
—  Cheselden 213 20 1 έπί 10

Liston 115 16 1 έπί 7
Νοσοκομείο·* Norwich 794 93 1 έπί 7

6 ,3 6 9 958 1 έπί 6
Έχ τοϋ άριδμοϋ τών έγχιιρή ιε*>ν τούτων τά δύο 

τρίτημόρια χαί έπέχεινα έξιτιλέσδηταν άπό της άρχή: 
τοϋ ένιατώτο; αίώνο;· συ^έβησαν δέ θϊνατοι 9 Γ)8 
ι ’ χε 1 θάνατο; έπί 662 , ε’ς δέ τήν ’Αγγλίαν άπο9-ή- 
σχει I «πι τών 7, (τά όλον 1743 .)

Ό  Coulson ή.εύνησε προτέτι χαι τήν ά;ίαν τών 
διαφόρων χειρουργικών τρόπων έπί τή; κυσχοτομίας, 
τήν συχνότητα της λιδ ιάτιω ; χατά τάς ήλιχίας χτλ 

‘Η ήλικία δύναται πολύ έπί τοΰ αιτίου, ή δυςυχοϋς 
άποτελέσματο; τής προχειμένη; έγγειρή?ε·Λς. Ουτω 
κατωτέρω τώ» 10 έτών αί άποβιώσεις άναλβγοΰιιν 
ώς 1 πρ4ς 13· Ιπιιχα αύξάνουτιν άπό 10 έτών με 
ρις 80 ώ ; τό 1 πρός 9 , τό 1 πρός 6 , τό 1 πρός 4, 
τό 1 πρός 3 , 65 , τό 1 πρός 3, 23, το 1 πρός 2, 71. 

Ταΰτα βυγχ«ραλϊΐο3''ται συνοπτικώς διά τοΰ έξή;
πίναχος· Έ γχ ιιρ . ’Αποβ. Αναλογία.
άπό 1 μέχρ 10 έτών 1466 112 I έ π ί ί3 ,08
—  11 — 20  — 731 71 1 έπ ί10,20
—  21 — 30  — 205 31 1 έπί 6 ,61
—  31 — 40  — 141 24 1 έπί 5 ,83
—  41 — 50 — 123 27 1 έπί 4 ,5 9
—  51 — 60 — 161 441 1 έπί 3 ,6 5
—  61 _ 7 0  — 126 33 1 έπί 3 ,2 3
—  71 — 80 — 19 7 1 έπι 2,71

2962 ~355 1 έπί 8 ,37

Βάρος. tf ητ. Αποβιώσεΐς. ’Αναλογία.
Υπέρ τήν ούγγίαν
1— 2 οιίγγ.
2 — 3 »
3 — 4 »
4 — 5 .
5 — 6 .
6 — 7 .

529 47 1 έπί 1 1 ,2 5
119 18 1 έπί 6 ,61

35 J 6 1 έπί 2 . 1S
11 7 1 έπι 1 ,57

5 3 1 έπι 1,66
2 0 1 έπί 2 ,
2 2 ι έπί 9*“>

703 “ 93 1 έπίί 7 ,56
Ε 'τιυδ ίν  χατοραίνιχαι ότι σπαν'ω; ιύρίσχεται λίδρς

έλκων επεχεινα τών 4 — 5 οΰγγιών,

(T he Lancet.)

—  Λι υπομνήματος πρός τή< ’Ακαδημίαν τών ’Ε
πιστημών ό χηυι/.ό; F landin άπέδβ ξεν οτι καδώς 
τ* ανόργανα, ή μεταλλικά, δμοίως χαΐ τά έ»όργανα 
s « :x i  ίηλ. ή φ,ιτιχά δηλητήρια άνευρίσχονται ιΰκόλω; 
e1.; τους τοπου:,5ιου έτέδησαν, ή είς τά ίργανα, οπου 
απορρορ·ηδε*τα κιτήντησαν- ουτε ή προωδευμέ··») μάλι
στα σήψις άρ<εϊ νά καταστρέψΐ) πάντοτε, ή νά διαλυτή 
:ά τοιαΰχα δηλητήρια.

—  Διάρορα ε??η τέ φέρονται εί; τό ίμπόρ ον, έξ 
νυτών ?έ τά διά τή ; Ρω^τίας έρχόμι*α Ιχουσι τήν

γεΰσιν, όδεν καί τιμώνται
χου,. . ν  
άναλόγωςχυμωτατην 

πλειότερον.
Αλλ ή παρα σχευασία τοΰ τέ καί ή συλλογή μάλι* 

ιτα  αύτοΰ είς τήν Κίναν καί Ιαπονίιν άποιιτιΐ πολ- 
λ ώς κόχους.

Ε σχάτως δέ παρετηρήδη οχι τά φύλλα τοΰ παρά. 
γοντος τόν χαρέν δενδρυλλίου (ι'δε Τεύχος Μνηυιοσύνης 
Ε . ) ώ ς  ιύχυμότατα _ καί πολυπληδέστατα ένταυχώ 
ίυνανται νά άναπληρώτωσιν έπωφιλώ ; τοτε'. Οί κά
τοικοι τής Όλλανδιχή; άποιχίας Sadung εί; τήν Σου . 
μάχραν μεταχειρίζονται τό άρέψημα τών ρύλλων τού- 
ων. ‘Ο Δόκτωρ Gardner γνωττός διά τάς είς τήν 

Αμερική* περιηγή-ιις του ίλαβϊ δίπλωμα προνομιοϋ- 
χον έπ! τής προπαρασκιυής τών ρύλλων τούτων τοϋ 
ναρέ κατ άναλογον τρόπον πρό; τόν συνήδη τών φύλ
λων τοΰ τέ.

‘ Η βλας·ητ!ς το ' χαρερόρου δένδρου γίνεται τοσοϋ· 
τον έρμητιχή,ώς·! ο ί ίδαγενεΐς αναγκάζονται νά κόπτωσι 

ά πλιονάζοντα φύλλα. Έχουσι δέ έχ τούτων ίπαισδη- 
τοτέραν γεΰιιν τά χιτρινίζοντα χαί αυτομάτως άποπί- 
πτοντα έχ τών δένδρων. Ταϋια σχιυάζονται άραιρου- 
μένη; τής οτρυρνόχητος τοϋ χυμοΰ διά τοϋ πυρός, 
περιφλοϊζομενων δηλ. τών χλάδων άρ’ ου δεδώσιν είς 
γχαλίδας, ή μικρούς φαχε'λλους· άπαιτεϊται δέ χατ’ 

αύτήν τήν πιρίστασιν νά μή άναδίδωται σχεδόν χαπνός 
διότι βλάπτει τών φύλλων το άρωμα* ε'πειτα ταΰτα 
ριβόμινα διά τών χειρών μεταβάλλονται είς κόνιν 

λεπτομερή’ αν δέ ένωδή ε ί; ταύχην χαΐ χόνις τοΰ ξύ* 
λου, δίδει δριμυτέραν δύναμιν είς τό έγχυμα,τό όποι
ον δεωριΐται ώς ή?ύ, καταψυχτιχόν χαΐ δριπτιχόν 
ένταυτω, εύχολύνον δέ προσέτι χα! τήν πε'ψιν.

‘ Q χοιαύτηκόπς μιχαρέριται ή3η ώς άρθρον ιμπο- 
ρ!ας εί; διαφόρους τόπους τοΰ ανατολικοί Ωχεανοΰ.

 Δυνάμει Αύτοχρατοριχοΰ διατάγματος διωρΐ*
οδιρα» Καδηγηχαί είς το έ» Παρισίοις ίαχριχόν Σχο- 
λεΐον χή; μέν δεραπ»υπ<ης χαί ιατρική; ύλης ό Κ. 
Grisole, τής δέ βοτανική; καί ρυσική; ίιτορίας ό 
Κ. M oguin-Tandur.

Ό  καθηγητές  ΌρφΙ.Ιας.

Οί μεγάλοι ά/δρες άναρα(νόμ«νοι εις τόν κοομον 
έχ διαλειμμάτων διά μεγάλας πολιτικά;, ή έπιστη- 
μίνιχάς μεταβίλάς δέν άνήχβυοιν ιδιαιτέρως ε ί; κάνέν 
εδνος, ούτε είς κά'ένα τόπον· άλλ’ ώ ; χαδολικοι τή; 
οΐ<ουμένη; πολίται ώρελοΰτιν δμοίως πάντα ; τούς 
λαού;,οδεν καί ό δά/ατος αύχων ώ ; κοινόν δυστύχημα 
ύπό πάντων έ^λαμβάνεταΐ.

’ Αν είς τήν τάξιν ταύτην διίτάσωοί τινε; νά υ 
ύ ώ ιω ι ι  χαί τόν έσ/άτω; άποδανόντα καδηγητήν Ορ- 
ρίλαν, ούδεις ομως δύναται νά άμρισβηιήχΥ] οτι 5 ά»ήρ 
ήτο ανώτερος τών συγχρόνων του, ότοι είς τάς αύτά; 
κατεγίνοντο δεωρίας, καί τόν αυτόν έπηγγέλλοντο 
τής άνδρωπίνης σοφίας κλαδον.

Βϊβα'ω; 5 β;ρζέλιο; έτελειοποίητε τήν χημείαν διά 
πολλών ανακαλύψεων χα! διαφόρων φαινομένων έξη 
•γήτεως, καδώ; έ Θόμψων καί άλλοι' ό Ααβο»ζιέ 
όμως έφάνη ύπέρτιρος αυτών, χαδότι έδημιούργησε 
τήν έπισχήμην ώ ; ό Βουρϊών τήν ρυτιχήν ίττοριαν.

Γερμενος ήτο τή» παχρίδα ό διάδοχος τοΰ Βουρ- 
ρώνος Κουβιέ' άλλ’ είς τήν Γαλλίαν εςεπαιδεύδη, 
έχιΐ έσπούδατε τήν ρύοιν χαί παρά τώ ' σορών αυτής 
είτή·/δη εί; τήν έρευναν τών μυστηρίων τη;· οδεν 
κατέστη άζιος διάδρχο; τοΰ Βουρρώνος' άλλ ανάλο- 
γον πλεονέκτημα ειχε καί δ Όρρίλα; ώς πρός την 
έραρμογήν τή; χημείας καί τών δηλητηρίων τήν άνιυ· 
ρεσιν.

Έ λ τί,ς Ισπανίαςκατήγετ» xai ό ’Ορρίλα;' αύτοδιν 
δ’ έπεμρδη είς Π ιρυίου; ύπό τοϋ έπιμεληχηρίου 
τή ; Βαρχελλόνης διά νά δ:δ*χδή τήν χημεία» έρηρμο 
•μένην εί; τάς τέχνα;· άλλ’ είς τήν Γαλλίαν άπερι 
σισε νά κατασταδή, άροΰ έςε^ράγη πόλεμο; μεταςυ 
αύτή; καί τής πατρίδος του' οδιν άνεϊε’χθη καί αύτο; 
κληρονόμος τών ίνδοξοτάτων τή ; Γαλλίας χηαιχών τοϋ 
Φουρχρουά, χαί τοΰ Βιοχλέ», τών οποίων ή<ουσε τα 
μαδήματα καί παρεσχευ*ζ« τά πειράματα τή; διδα
σκαλίας.

Ά λλ ’ ό Όρρίλα; ήτο προωρυμένο; νά διαπρέψΐ) 
ίσως περυσότερον χαδότι έμόρρωσεν έξ ολίγων τινων, 
ώς εΐπεϊν, στοιχείων όλόχληρον καί σπουδαιοτάτην 
έπισχήμην, τήν ίατρονομίαν, μάλπτα δέ τήν δηληχη- 
ριολονίαν,ήτις τοσοΰτον βοηδεϊ τού νόμου;, ρωτίζει 
τού; διχαστας, υπερασπίζεται τήν άδοίότητα, κατα- 
διώχει δέ άδυτωπήτως τά εγκλήματα.

Γιννηδίίς εΐ; Mahon τής Μινόρκας, μια; έχ τών 
Βαλεαριδών νήσων τή 29 Απριλίου 1787 καί 
διά τοϋ χαιροϋ τήν ανωμαλίαν έγχαταλελειμμένος παρά 
τής πατρίδος του ηύτύχησε νά υιοδετηδξ παρά τή; 
Γαλλίας, είς τήν δπίίαν έπισίημον,κώς άνιτράρη.

Πρό τοΰ Όρρίλα ίγνώριζον νά αναζητώ?! τινα δη
λητήρια διβλελυμένα εις τό διεσταγμενον υ5ωρ άλλ 
άν ήταν άναμεμιγμένα μετά οίνου, ή γάλακτος, καί 
χολής καί ζωμοϋ, πολύ δέ μάλλον άν τό πτώμα τοϋ 
έξ αύτών παδόντος ήτο ήδη εις σήψιν, ούδείς ήδύνατο 
πλέον νά τά άνιχνεύσΑ καί ουτω νά άποδείξ») τήν δ- 
παρξι» τοϋ κακουργήματος.

Ό χ ι, οί όντως λόγιοι καί διασώται τή ; έπιςήμης, οί 
φίλοι τής άληδεία; καί τής δικαιοσύνη; δέν κατατρώ. 
γονται ύπό τοϋ φθόνου ώς υπό σχώληχος' δέν κατα 
δέχονται νά καταρίύγωτιν είς εύτελεΐς ραδιουργίας 
διά νά μαχρύνιοσιν έχ τοϋ ραδίου νέο* Ttva άβλητήν καί 
ουτω νά βλάψωτι τήν κοινωνίαν δλόκληρον εκδικού
μενοι εν α μόνον άνδρωπον, ή νά εύχαριστήτωσί τινα 
έχδρόν του υποχωροΰντες είς τυρλόν καί χαμερπές 
πάδος' άλλά δίδουτι χεΐρα βοηδιίας, ένδαρρύνουσι τούς 
δειλοί»?, συμβουλεύουσι τού; άπρος·ϊτεύτους καίπαρα·· 
μυδοϋσι τού; ύπό τών περιπετειών τοΰ βίου πολλά- 
κ ι; Ικνευριζομε'νους καί άποκάμνοντας.

Ποιους καί πόσους άρά γ ι  τό Πανεπισχημειον 
χης ‘ Ελλάδο; καυχ_αται ότι «χει γενναιόρρονας καί 
άγαδού; άνδρα; Θυσιάζοντας τήν μικροφιλοτιμίαν 
εις τή» ί^ίαν αύτών συνειδηιιν, κωρεύοντα; είς τάς 
διαβολά; μοχδηρών άνδρώπων καί ύπιραίπιζομένους 
εύγενώ; τήν ίκανότηχα καί τόν ζήλον ;

Αλλά τοιοϋτο; ήτο ό χαδ. I la lle ' ανώτερος παντος 
αίοδήματος ά»τιζηλίας καί πρότερον έσπευιε νά προ- 
τέίνΥ) τόν Όρρίλαν ώ ; εταίρο» άντίπιστέλλονχα τής 
'Ακαδημίας, χαί χινδυνεύων ήόη ν’ άποδάνη άπεράσιοε 
νά ύπάγζ υπέρ αύτοΰ «ξεπίτηδες ιίς τήν ιατρικήν σχο
λήν. Π άντις έχάρησαν οτε τόν εΐδον, έκλαμβά»θντις τήν 
αίρνίδιον έμφάνισίν του ώς οημειον άναρρώσεως' άλλ’ 
αύτος, άπαταιδε, εϊπεν εις τού; πιριστοιχοϋντας αυ
τόν φίλους, πά ιχω  όμοίω;, δέν ήδέλησα ομως νά πα. 
ραδράμω τήν ευκαιρίαν ταύτη» καί νά μή ώρελήσω τήν 
σχολήν ψηφορορών υπέρ τοϋ Όρρίλα. 'Γότι ειπε καί 
δ Boyer’ ήμην αμφίβολος μιχρι τοΰδε, άλλ’ ε ί; τό 
έξής δέν διστάζω πλέον' Θέλω ψηρορορήσει καί Ιγώ 
ύπέρ χοΰ Όρρίλα.

‘Οποία τιμή είς τοιούτου; άνορας! τίς διορισμός 
ίδκαιώδη πλειότερον, τίς έράνη άξιώτιρος τοιαύτης 
ριλίας καί δικαιοσύνης;

Έν τούτοις οί ρδονεροί ήρωτώντο πρός άλλήλους 
(διότι κατόπιν εύτύχησε καί ό Όρφίλας νά άπαντήση 
τοιούϊους διά τή» άξίαν του), άν ή ίατρονομί* μέλλζ 
τοϋ λοιποϋ νά περιορισδ·?, εΐ; τήν ιστορίαν μόνον τών 
δηλητηρίων ! !

‘Ο Όρρίλας προοιμίαζε·* ήδη είς τήν διδατκαλίαν, 
Χϊί τό άμφίδέατρον άπεδιίχδη στενόχωρον ώς πρός τό 
πλήδος τών μαθητών. Έ κλεξιν ώ ; ύπόδεσιν τών πρω- 
των μαδημάτων του μέρος τι τής ίατρονομική; άλλό- 
τριον τής τοξικολογίας, όπου τοσοΰτον ιύδοκίμει· 
άλλ’ οί άχροαχα! ουνήρχοντο πάντοτ* ύπεράριδμοί' 
τοΰτο δέ Ιχτοτε έξηχολούδησεν εις όλον το διάστημα 
τών 29 έτών ότε δέν έπαυσι νά διδάσχΐ) μέχρι τής 
τελευταίας νόσου, ήτις εχοψε τής ζωή; του το νήμα.

Πόδεν κινούμενοι Ιτριχον δμοδυμαδόν οί μαδηταί; 
διαχΐ ίπιδύμβυν τά μαδήματα του ; Αιτία τβϋ p au



»βμίνοι> τούτου Siv $τβ ή ιύγλωττία καί f, 
ξις £ητοριχών φράσιω», καθώς ιίς  τή» διδασκαλία» του 
Βιλμαι'ν, ή «ις τή» τερατολόγο» χαί σκηνικήν απαγ
γελίαν τοΰ φιλοσόφου Κουζέν. ‘Ομαβητής τέλος πάντων 
προσοχδεί καί εις τά άνθη τη ; £ητβρείας,βαρύ»«ται δέ 
τη ; αγυρτία; τήν ψευδή πολυμάθειαν’ μόνη ή ωφέλεια 
συγκαλει τακτικώς τοΰ; φιλομαδεΐς νέου;, τοΰτο ήτο 
χαί τών παραδόσεων του Όρφίλα το μυστη'ριον* αυτός 
έφα'νη άκριβή; χαί ^αφή; πάντοτε t i ;  τά ; φράσ*ι;,διό 
Tt ειχεν ευχρινεΐ; χα! τώ» πραγμάτων τά ; ιδέα;, πα- 
ραβλεπων  ̂ δέ τά άχρηστα χαί περιττά περιωρίζετο 
εις τα ουσιώδη· χαί ητο μέν μεδοδιχός, άλλ' οόδε- 
ποτ« ^ξετραχηλίζ.το ε ί; σχολαστιχάς υποδιαιρέ
σεις, έχάστη δε πρότασι; αύτοΰ σπουδαία έιτεσφοαγί· 
ζετο χαί ύ«ό πειράματο;. ‘

 ̂Συνως-ιζόμενο; εί; τά στίφη τών άχροατώ» τουπο- 
σακις^άνΐυφημησα είς τήν εύστοχιαν τή ; πρό; αύ 
το«; α «στροφή ; του ! Πόσον ένασμενιζόμη., άκούων 
την φωνήν του, ζτις π9λλάκ<; έπαδαίνετο εί; τήν 
ά πο ϊιιξ (ν, ή ενατενίζω·/ εί; τοΰ; μικρού;, άλλά σπιν. 
βηροοολου; ορδαλμού; του ! ποσσάχις πέμπων, χ*θώς 
άλλοι γραμμάτια, πρί» άναφανή έπί τή ; σκηνή;, έζή 
τουν τήν λυσιν ιώ ν  αποριών μου, χαί άυ,α ήνοιγε "τ: 
στόμα τήν έλαμβανον !

‘ Η έπιστήμ» προώοευεν έχάστοτε, ό οέ Όρφίλας 
σπευδων νά τήν παραχολουδή «πεμελιΐτο νά παριίτάνη 
κ*τ ετ9ί “χΡι®ή τή ; ένεστώσης χαταστάσεω; τόν 
πιναχα, οδεν άντί τεσσάρων τετάρτων τή ; ώ ρα; πα- 
ρετεινε τό μάθημα’ του εΐ; πέντε.

Αλλ αυτη ητο ή δοςατοΰ Ορϊίλα, τοΰτο έζήτη εί;  
τοΰτο έσεμνυνετο, οτι γίνεται ώφίλιμο; εί; τοΰ; μ*θη~ 
τάς χσι οτι αγαπάται παρ αύτών ά/αλόγω;.

Συντελεσθιίση; τής έπαναστάσεω; τοΰ ί 830  ό 
απομαχρυνδεί; τή ; σχολή; Dubois άποχατέίτη εί; 
την διεόδυνσιν τή ; ίατ?ιχί ;  ί χ ο ·λ9ί;. ίλ λ ά μή έπιδυ■ 
μων να οιαΤηρήση τή , θέσί» τ *ύτην παοίχάλεσε τό» 
Ορφιλαν να τόν σενοδ,ύση μέχ?ί τ ;0  ύκ ^ γ ο ΰ  χάριν 

τινο ; δίοιχητιχ?; υποδέσεω;· μ ^ ι ;  Μ ε?36Λδών είς τό 
δωματιον τοΰ άρχοντο; ειπε -Κ. Υπουργέ, ώ ; γέρων 
ολίγον φιλοτ;μουμαι να δΐϊτηρήτω διοικητικά χαΟή-ο». 
τα, οδεν σέ παρακαλώ νά δ.χδη; τή» παρσίτησ^ μου 
επιτρεπων μοι νά συστήσω άντ’εμοΰ τόν Κ/Οροίλαν.®

Ό  Ορφίλα; δ,ωρίσδη άμ έ:ω ; τή επαύριον. '
Εχτοτε τ ίδ ε »  έπεχείρησεν δ ακάματος χαί δρα

στηριότατο; άνήρ πρό; κχταρτισμόν τή ; 6*ηρέσία; 
και ωρελειαν τή ; μαΟηματευούση; νεολαία;. Γίνόαενο; 
παράδειγμα^ άχριβεία; ε ί; τοΰ; λοιπού; καδηνητάς 
επολλαπλασιοϋ,ε τόν ζ^λον χα! τοΰ; κόπους του, έτ«- 
κτοποίησε τά; εξετάσει;, κατέστησε ιδιαίτερον »οσο. 
χομεΓον κομψότατο» κλινική; χειρουργία; χαί μαιευ
τικής έχαδάρισε καί έπλάτυνε τά ανατομεία, έδη- 
μιουργησε νέον βοταν,χόν κήπον, ηίξησε τά τα^εια 
των συλλογών, όπου άποτίδενται οί θησαυροί ‘ τή; 
επιστήμη;, σύστηοε εταιρίαν πρό; περίδαλψιν τώ» ιτε- 
νομίνων ιατρών καί μάλιστα τών χηρών χαί ο’ρφανών 
αώτων, έκλη?ο?ότησε δέ τελευταίο» καί έπέχεινα τών 
1 50 ,200  δραχμώ» εί; σύστασι» μοοσιίω», ή ώς ίπ α -  
νλον διαφάρων έχιστημονιχών άγώ»ω».

Προσκληδε/ς έπβίτα »ίς τό άνώτατον συΐίδούλιον τ&
* * * ? * * * * *  ί ϊ , , ξ .  , , Ι ω Τ , Χ ί
τ , , f« rK„ a „ t  « U i x a i , ή,  a/ ‘ ;
» μ « . « λ Λ ,  U ;  , ί ,  ω ™ ,  ,

ενιθαρρυνε» 6πέρ τοΰ μέλλοντος.

σ υ ν Τ Γ  βί ί ° Υ-°1 ' ° "  ?<I3V  ̂ X0,ti; Tiii τώ *ϊυ,ητησεως χα! ήχουοντο ω ; χρησμοί 8ti Tt ^ £'φ 
ον κα αρως την άλήβεια/ καί τή» επιστήμη»· 105t0 

δέ σι»νεβαι»,ν ωσαύτως χαί είς τό 6ημα τή“ άχαδημ”  
, .κ α ι εις τη» καδεϊραν τή ; σχολή;, ·λ7\ ε{ς τά π , .  

λίτ,κά συνέδρια χαίώς χ«ι εις τών δ,χαστηρίων τόν π - , 
ριβολον. Η οικία του ήτο χοι»ό; τόπο; ϊ β»ιντβ6ξ”  
πάντων των χαριέ.των καί φ:λοτεχνών, έν μέσω τώ
κοιονυποχαΑώντό σύντονο» τώ» σίουδάιοτάτω» «ύ  “ ΰ 

«σχολίων εγοητευε τα ; άχοάς καί διά τή ; μελωδία- 
•ω, ασμάτων του ώ ; θερμότατος φίλο; τή ; μουσική;] 

ΑΑλα ποσον τά πραγματα του κόσμου τούτου
.·αα! “!2 π0ϊ5ν δέ ί « * ϊ « λ ή ;  άποδιίνει τών 

ανθρωπων η ευτυχία κα! δόξα! Μόλις μετ’ ολίγον
^>ρρ*γη η δεύτερα έπϊνάστασι; (τοΰ Φεδρ.) a 't βΑί. 
Ψ*·ς επ,κολουδησαν άλληλοδ,αδόχως, χαδώ; πρότερο»
£  ? ^ :ο; έπιχάδητο κατά τό 3J ,
;  ’ '  ί 3 1Αε1;·?®μ*νος τά ; διοιχητιχά; πρά-

T O U  O o Q j A *  /- y / i  ' Λ  Λ * r  \

γης ,  ό ούμβουλΓ; an t? ' ^ ολ’ ?-
Λανερόν, ”  να α^ντηση  είς τό

» ·Κβ* ί μ !* ;  χατ* Τ1!«μ ε»ος έν τώ  χρϋπτώ έζή ,η7ε 
τ » ευεργεσιών να άντιπαρισπα τήν μελαγνολίαν

™  Τ  * «  ? ^ U  ψ“χή το '
ο .j j . . »  »  w . P,™
• οτ « ω ,ε « * .ρ  „ ,τ « , οιν χαί δέν ήλπ,ζ,» πλέο» παρ 
υτου πολίτιχην συνδρομή·,· δλίγον 5μω;  έ·/ρη,ίμίυο^

* W ? « » ·  δ,ότι κυρίως άπησχόλ,,^τ'ό^οΰν 
^  *3 f ροντίς τή; διδασκαλίας, καί ή ί„ β ,ώ ρ ήσι* τών 

c“T“/  T0U' ^  έπβ?α Β5λλί',' 1ί ^ ‘ δόθησαν. 
f’ S -/' 11 ί *  * fST,P*i9V τ ί :  ^ 5>5(ί>χ*9’ ήν·* « « »  *ί; τη» κλι»ην, όδεν εμελλε νά μή άνασί? 

πλέον, παδω, δεινοτάτη» περιπνευμονίαν, διά τ ίν  ό" 
■*>«» εχινδύνευε νά άποθάνη· ή οικία του ήτο πλήρη’ 
α»θρωπων πασης τάξεω ; εισερχομένων χαί έξερ' 
χομενα» δια νά μάδωσί τ ι περί αύτοΰ· άλλα τ ο λ -  
Ααχ.ς και αυτός διά των έφημεριδων έζήτει νά μάθη 
τι εφρονουν, η έφρόντιζο» περί αύτοΰ οί άλλοι.

Ορφιλα άξιάγαστε διαπαντός διδάσκαλε, Σΰ κατε- 
εχδη; να μέ υπερασπισβής ώ ; πρόεδρος έςεταζόμε- 

>ο» αυστηρώ; ύπό τών συναδέλφων Σ:υ έπί τών τη- 
εσεω; μοο προτάσεων. Σΰ ώ ; δεχάνος ε’μαρτυρησας 

«υμενως υπερ έμοΰ πρός τό συμβούλιο» τής παιδείας 
ίρωτωμενος α , διήνυσα εΰδοχίμω; τήν δοκιμασία» τών 
Ι,ετα»εω», καί συνηργη7ας νά λάβω τήν ατέλειαν τών 
αχαόημιαχω» δικαιωμάτων ώ ; βραβειον έπιμελειας χαί 
προοδου. Σέ οφείλω χαί τή» χάριν τούτην καί τάς ό- 
Ίγα ; μου περί τήν επιστήμην,πρός τήν όποιαν έδιδα*

« * ς  γνώσεις. Δέξα: τήν μιχράν ταύτη» άπόδειξ:» τή;
* , «αγνωμοσύνης μου χαί ε'στω αίω»ία Σου ή μνη'αη
χαριεετατι τώ» καθηγητών τής εποχής Σου.


