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Π αραφροσύνη.

Αν περιέλθΐ) ιίς χ*ίρ*ζ ριλβνβρώπου τινός δικηγό
ρου τό μικρόν άρθρον τοΰτο, ά ; έ ϊ ΐ ΐ ϊ ή ΐ ξ  ι ή  ̂ προσο 
χη» του 'Αλλά soisn ήθελε/ ώρεληθή ή κοινωνία, αν 
καί άλλοι πολιται άνεγί*ωσκο< τά χοιαϋτα' διότι πα- 
ρβκαθήμινβι ώ ; δίκασταί τών εγκλημάτων Ιμελλο* ν» 
οκεπτωνται είς icsAuv καιρό», πριν ώ ; έκ τρίποδος 
άπορα»θώιι Αηρί,οντε; οτι κατηγορούμενός τις ώς 
ρονεύς υπάρχει καί πραγματιχώς ένοχος..

Φαίνεται τωο/χι τόσω δυσκολον νά κρίνωμεν τή» 
αληθή κατ«*τ*7ΐν τοΰ άνθριβπίνου νοό ;! Μήπω; 
Βυνάμεδα νά λαβωμεν άδηγόν, ή νά θεωρήσωμεν ώς 
τεκμήριον άλλο παρά τοΰ; /ό/ους καί τας πράξεις; 
Αλλά τά σημεία ταΰτα καθ' ημέραν έςελέγχονχαι 
επισφαλή καί · άβέβαια.

ΙΙοσάκις άνδρες υποχο*δρ'.α*ο!, ή γυναΰες ύττε 
ρικαί, μητρικά δηλ. πάσχουται, περιφέρονται ώς ύγι 
είς καί σώφρβνες· χαί ομως παρ’ ελπίδα κάσαν, άνευ 
αίχίας ούδίμιας προφανούς αΰτοχειριάζονται! τ ίν έ ς  
δε ρονεύουΐι καί άλλους διά νά έξατμίσωσι το πάθος 
χίαν τά δί κερεργον καί παράδοξον, ότι ay’ βυ έκτελε* 
σβσι χο εγκ'ημα, έ*ανίρχονται είς τήν φιλικήν αύτών 
κατασταειν, out* ύιΐδψίαν χά/ δίδουσίν οτι πρό ολίγου 
ηδΐ] {κακούργησαν !

Πολλάκις οί τοιουτο. ούδέν άλλο έπιθυμοΰσίν ώς τόν 
βάνατον, ή καί τήν φανερά» παραφροσύνην τοσβϋ- 
ΧΟ/ του, θλίβει ή υπουλος κατάστασις, οπου εύρισ- 
κονται.

Υποχονδριακός τ ι ς  άπηλπ ισμενβ ς  διά τήν ε λ ά τ τ ω σ ή  
τ ώ ν  φ υσ ικώ ν  χαι ή 3 ι«ώ »  αΰτοΰ δ υ νά μ εω ν ,  μηδέ άνεχό  
μένος νά έ νασχοληθζ  είς οίονδήποτε εργον, καί γ ε νό μ ε -  
νος, ώ ;  ένόμ ιζε» ,  όνειδος καί ΐ ι ΐρ ίψη μ α  τ ώ ν  α/δρώ- 
π « ν ,  έπ ίχ ε ιρ η σε   ̂ τ ά  πάντα  διά νά κ α τ α ί τα θ τ ;  ήλ ί  
βιος- όθεν ίπεδόθη ά κ ρ α τ ε ς  ε ίς  τήν κραιπάλην , ώ στε  
*#ρβ?η*« πο τε  δύο λ ί τρ α ;  κ !ρτ , έ,τίνεν ώ ςδ δ ω ρ  τ ά  cup» 
too , έ τρ ω γε  τάν καπνόν ώ ς  άρτον. Κ α τά  δυστυ·/ίαν δέ 
ε π έ τ υ χ ε  τοΰ σκοποΰ ιπ εκ ε ΐνα  καί τ ώ ν  έλπ ίδω ν  του. 
Μεχά τ-αΰχα ι’ατρευθ ι ίς  · ις  τό ί σ υ λ ο ν  χοΰ Μ αρβίλ ,  ή .ό 
ρει καθ εαυτόν π ώ ς  δύνατα ί  τ ι ς  να πρ άττη  το ια ΰ τα  !

‘ Η παραφροσύνη έμφωλεύει καί βόσκει είς τόν 
άνβρωπο/^ μή/ας, ή καί χρόνοι»; συχ<ά*ις δλοκλήρους 
πριν άναλάμψ5 είς τά ί ίω  διά χής μανίας, κακουρ
γήματος χινος, ή άλλης νόσου παρεμπιπτούσης. ‘Ο 
πάσχων ^έξαπτεται καί ήοεμει έκ περιτροπής- άλλα 
τις τολμά  νά έχφέρη ψήφον, νά προμανχιύιη τό μέλ
λον κβί νά λυπτίιη χαΐριως τήν δυστυχή αύτοΰ οί. 
χογένιιβν προαγγέλλων «ίλικρινώς τό πάθος;

Π ιρικειοΰϊα ε ί; θλιψείί χινάς, άφ’ου έβλάβη ολί
γον ή ογεία της, ή Καρολίνα έγίνετο χατηφής καί 
ιδιότροπος, έζητει κά*τίχε την έρημίαν καί πορεπο-

νεϊτο ώς πάσχουσα, άλλά χ ί ; αδύνατον ήτο νά πορα- 
στή*η. Αύτή, ήτις άλλοτ* έτερπε τή/ κοινωνίαν διά τοΰ 
εύθύμου και άιχείου χαρακχίρός της, κατήντησε τότε 
μελαγχολική, αί δέ περιποιήσεις τ ΰ ν  γονέω» αύτής 
προς διαυκέίασιν χοΰ καχοΰ έ®αίνοντο μάταιαι. Ε πει
δή ομως επα?χε δυσκολίαν τινά τών καταμηνίων, 
ύπώπτευσαν μήπως ί  νό»ος προήρ‘/ετο Ι< τής άγ-χ- 
μίας. Εΐδον αύτήν καί εγώ, λέγει b Δ. R enaudin  
(Rapport sur lc service des a lienes du F ain  1844) 
άλλα καί άν είχον λογους τινάς νά πιυτεύτο ώς 
ίπικειμέ/ην τήν ^ρενοδλαβ.ιαν, ή όμιλία, οί τρόποι, 
αί εξεις τ ί ς  νίάνιδος ουοεμίαν ταραχήν διανοητικήν 
ύπίφαινον. ‘Η καταστατις «ΰ«η διήρκειεν δλόίληρον 
έτος. Επειτα δέ η naj^ouja γενομέ>ηΙτι κατηρ^ιτέρα 
καί έξαγριωθεΐια έδειξεν ότι κινδυνεύει, όλίγω δ' υτ· 
στερον έπεχείρησι ποΑλάχις xai νά αύτοχιιριαιδξ.Άλλά 
πάλιν τά συμπτώματα auxa δέν ήταν τοιοΰτον y t -  
ρακτϊΐρυτικά, ω ΐτε  ή οικογένεια »ά περιορί»ή τή/ 
πάιχουΐαν. Ένόμυεν ότι ή περιήγη7(ς έούνατο νά 
τήν (ορελητη· 59sv έπεμψεν αύτήν πριίς τινα τών 
αίελφών της κατοικοΰντι είς άλλον τόπον, οπου πρό; 
καιρόν πραγματιχώς έφά-η ητυχος. Ά λ λ ’ οίιτρηλατη- 
θεΐσά ποτε ΰπο τής άκαθεκτου ορμής τοΰ παθου; 
εξαίρ ης έπέπε^εν έπί διετοΰς παιδιού καί έχοψι την 
κεφαλήν αύτοΰ δ:α μαγειρικής μαχα-ρας ! Π»ρευ- 
6ύς μετά τήν σχυγεράν ταύτην μιαιρονίαν έπανήλ- 
θεν εις χήν ουτικήν αύτής γαλή-ην, ούτε κατελάμβα- 
.ε διατι οί συγγενείς αύτή; έ9λίβοντο, ούτε άντεστάδη 
είς χην κρατησίν τη;. Δ αυιένουια δέ είς τήν ©υλακή/ 
ήχο ά τάραχος καί είργάζετο κατά τό σύνηθες.' Μόνον 
δέ οτε άντιλογία τις, ή πραςις δυσάρεστος άλλων τήν 
ήρεθιζί* έγίνετο έξαλλος καί ίκλινεν εί; βιαιοπραγί
ας ..............αλλ άπικρίνετο όρθώς ετι είς πάσας τάς
ερωτήσεις, ά* καί ήγαπα νά σιωπά. Μετ’ ολίγον όμως 
έκραγεΐσα ή μανία ή/αγκασε τούς σογγε/εΐ; νά f/ετα- 
Φέρωπ τήν δυστυχή εις τό Stephans feld, όπου ία- 
τρευ9η. μετά duo οε ετη νυμρει/θεΐ*α έγέννησε ϊύο 
ιίκνα.

Εί; τό παράδειγμα τοΰτο βλέπομεν σγε'σιν τινά 
τοΰ ένεστώτος πρά: τό παρελθόν χαί τά προηγού
μενα άποχρώντως έξήγουν χήν παρούσαν κατάατα 
σ<ν. Τουχο συμβαίνει τωόντι όσα'κις «ρβϋπάρχουιι πα- 
ροξυιμίί έπιληψ.α;, υποχονδρίας, ή ύιτερισμοΰ (μη· 
τροπαθείας) ώστε ή διάγνωσις όπωσοΰν εύκολόνεχ»!.

Αλλ’ άν άντί τούτων βλέπωμεν μόνον ιδιοτροπί
ας καί ήθος ανώμαλον καί ά/αιτίως φιλόνεικον, τολ* 
μώμεν νά έκρέρωμεν όχι έχει έμρωλεύει επίβουλο; 
νόσο; κα! έπαπειλεΐται ή διάνοια ;  Τοΰτο καταντά 
τόσω δυσκολώτερον, οεω είς τά; άνωτέρας τάξεις τής 
κοινωνίας χά πάντα καλύπτει τής έχεμυδίας καί τοΰ 
μυστηρίου δ πέπλος· όθε» πολλοί τω όντι φρε
νοβλαβείς έκ τών πολιτικών και δικαστικών, ή επ ισ
τήμονες κα! ριλόϊοροι καί στρατιωτικοί παρέρχον
ται, ώς είπεΐν, ανεξέλεγκτοι καί άνεξερε»<ητοι, ή 
άνυποτττοι κατά τοΰτο, εως ου ίλδη ή μοιροία τής 
άνακαλύψεως ώρα' τοΰτο δέ συμβαίνει συνηθέστερον 
έπ! γυνβικών. ’Αλλ’ ΐρά  γε πόσα κατ' ouov σκάνδα
λα κρύπτονται! Πόσα σιωπώαΐν οί γονείς, πόσα δέ
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ό*«φέρβυσι χαί οί δυστυχεί; άνδρις ! έπειδή πρό πά* 
των αί γυναίκες εύκβλώτερον μιναβαίνουσι* ex τοΰ 
χαλεπού τή; Ξανθίππης χαοακτήρος «ίς τήν παρα
φροσύνην τοΰ Θρασύλλου.

Διότι πληρωθέντος τοΰ μέτρου ή νότος έμΒανί 
ζιτα ι διά μιας ώς μορμολύκειον. ‘Η χλίσις εί; αϋτο 
χειρίαν, οί παραλογισμοί χαί αί άταξίαι χαραχτηρίζου- 
σιν άρκούντβς τό άρ^ώστημα, ίσχίβ&η πλέον τό παρα
πέτασμα, τό όποιον έχρυπτ» τόσα άτοπα καί ή άλή 
θεια γίνεται κατάδηλος. Τότε ίξηγοΰνιαι πολλά πράγ 
ματα, θεωρούμενα τέως αδιάφορα, ή π ιν ιελώ ς πα 
ρατρεχομενα. Τότε μανθάνομεν ό ιι μεταξύ τώ» 
προγόνων ύπήοξαι παρα’φρονες, ή επιληπτικοί κ»ί μ ι
σάνθρωποι. Τότε καταλαμβάνομ«ν την φαινομένην ά 
σέλγειάν τινων γυναικών, τήν πρός τούς άνδρα; αύ* 
τών άδιάκοπον φιλονειχίαν, τούς άνδρας, ιούς όποί. 
ους πολλαί γυναίκες έπεθ'ίμου* καθ έαυτάς χαί *ά 
φονευσωσι’ θαυμάζομε* δέ δικαίως πώς ούτως ίχων b 
φρενοβλαβές δέν ετόλμητε χαχά μεγαλήτερα·

Αλλά συναναστρέφονται είς τήν κοινωνίαν καί ά» 
δρωποι τιμώμενοι διά τάς γνώσεις αύτών χαί τήν 
εύφυίαν ώς ποι«ταί, ώς συγγραφείς, ώς ρήτορες. 
TotsuTOt ζσαν, δ ‘Ρουσσώ, οί Ά γγλο ι Sw ift χαί 
Johnson χαί πολλοί άλλοι μ«λαγχολικοί (Conolly 
C raon ian  lectures). Μιταξύ αυτών ώ ; νεώτ«ρο; 
διιπρεψίν δ έξοχος Cooper,άπαράμμιλοι: ζωγράφος τϊξς 
ουτεως χαί τών αριστουργημάτων τοΰ δημιουργοΰ. 
Π άντις οί τοιοΰτοι ύπόχει*ται είς φρενοβλαβειαν χαί 
χατά πρώτην π«ρ'ς·ασιν χινδυνίύουσι νά άποβάλωσι τήν 
•/ρήσιν τοΰ λογικού.

Δυστυχιϊς άνιχνευταί τών μυστηρίων της φύσεως, 
ποσάκις παρ«φρόνησαν ίνασχολουμενοι άνενδότως ν« 
ευρωσι τάς αιτίας τών φαινομένων, καθώς ί  Νεύτων, 
ό Κύλερος, δ Λεϊβνίτιος! Άλλά τό χαχόν τοΰτο συνέβη 
συχνότερον εις τούς φιλοσόφους, οίος δ Κάντίος* διότι 
π«ριπλανώμινοι εις τήν άπέραντον Ιρημον της φαντα
σίας ίξέπεσον Ιξω τών δρίων τής άνδρωπίνης διανοίας 
χαί άπέδανον ηλίθιοι, ή μανιακοί. (l)escuret).

Εφ όσο* τό πάθος δέν ύπεδοόλωσε τον νοΰν, ό 
άνθρωπος επανέρχεται είς τήν φυσική* αύτοΰ χατά 
στααιν εύχαριστών αυτό. Οΰτως δ Έρασίστρατος έλυ 
τρωσε τόν υιόν τοδ Σιλεΰχου έχ τοϋ θανάτου, ή έχ τή; 
μανίας εΰκολύνας τόν μ ιτά  τής Στρατονίκης έρωτα. 
Ό λίγω υστιρον τό ίαμα άπέβαινεν ανωφελές· διότι ό 
έρωτόληπτος παραφρονήσας έχτείνιι τό πάθσς «ίς ξένα 
άντ!χείμ«να, ούτε γνωρίζ«ι πλέον δ δείλαιος τό πρώ
τιστον πάντων, τό όποιον τοσοΰτον ελάτρ«υε.

Θελω, Ιλεγεν, έρωτομανής τις, νά άποθάνω χαί νά 
ζη ιω  διά τήν Αύγουστίνην Ε . . ‘Η άδλία κατάστα»ις 
αύτοΰ παρεκίνησε τούς γον«ΐς νά τόν έχβάλωσιν έχ τοΰ 
νοσοχομιίου' έπανήλδε λοιπόν είς τήν οικίαν, είδε πά
λιν τήν Αύγουστίνην ! άλλά δέν τήν άν«γνώριζε πλέον, 
επανελάμβαν« δέ πάντοτε χαί έμπροσδ«ν αύτή^ τήν 
αύτήν φράσίν ότι ηθιλε νά ζήση καί νά άποθάνι; διά 
τήν Αύγουστίνην· τήν «ζήτει Snou δέ* ητο, καί τήν 
παοεβλεπεν οπου σωματικώς <*νρισ*ετο. *Η διάνοια τότε 
ητο συσκοτισμένη α>; ήλιος υπό τώ* νεφών χα! τά ήθίκά 
πάθη ύπήρχον φυσικώς Ισβεσμέν»· όδ«ν είδ«ν άποδνή-

σχουιαν τήν μητέρα του, άν«υ οΰδίμιάς συγχΐνή?«ως f 
άκέθανε δέ χαί αύτός μετ’ έλίγον υπό μαρασμού χαί 
εντελώς ηλίθιος. : (Κατά τόν Moler)

"Οταν ή παριφρίϊΰνη δέν άνακτύσσηται συστημα- 
τιχώς, άναφαίν«ται ένίοτε έλάττωσίς τις μόνον τής 
διανοίας, χαί «ύή9«ια πρόωρος χαί «ΰαισ9ησ'α υπιρβο- 
λιχη. Ούτως άνθρωπός τις παρ«πον«ϊτο πρό; τόν 
Conolly οτι εtχ.*ν αιμωδιασιν ιι’ς δυο δικτυλους 
της χειρός. Μ«τ’ όλίγον δέ τό ^θος· autou (Λετε* 
βλήδ« «ίς μελαγχολίαν, ε”χλαιε σχεδόν άνευ άφορ * 
μής, ή διά μιχρά πραγματα, έ'ως ου τέλος πάντω·- xat 
άπέδϊνεν αύιόχ«ιρ.

Ιώδους  ώ φ έλ ι ια .

Μέχρι τοθδ« έγνωριζομε» οτι τό ιώδες ευβ!σκ«τ®£ 
μο*ον εις τα παράλια φυτά' άλλ δ καθηγητής τοΰ έν 
Παρισίοις φαρμακευτικού σχολείου Chat in διά πολλών 
χημικών Αναλύσεων άπεδειξεν δτιτό σώμα τοΰτο 6πάρ· 
χει σχ«δόν παντβ ου. Κινηθείς tic τήν έρευναν ταυιην 
υπό συγγράμματος τίνος τοΰ John L in lley  περί τών 
σταυροφόρων λ«γομένων φυτών δίατεινομένου oTt τά 
'■ώδες ένυπσρχει είς τό κάρδαμον, επληροΦορήθη άφ’ 
εαυτοί περί ιί5ς προχειμέντις άληθείας' επειτα συλ- 
λογιζόμ«.ος δτι ενδέχεται νά εύρίσκηται χαΐ είς τά  
άλλα σταυροφόροι επολλαπλασίασ· τάς αναλύσεις. Έ κ
τος ομως τοΰ καρδάμου μόνον εί; τήν παρά τά υδατ« 
φυομένην ράφανοντό άνεχάλυψίν' άναζητώνδέ τήν αιτίαν 
τοϋ φαινομένου, συμπέρανεν ότι ίσως προήρχετο κυ
ρίως εκ τοΰ υδατος· διότι άμφότερα τά είρημένα φυτά: 
ήσα ι υδατοχαρή, η ένυδρα· όδεν δ ά νά πεισδή άνέ · 
λυσ«ν υίωρ ποταμών, φρ««των, πηγών, λιμνών χαε 
ριίθρων, Ιξατμίσας τό υγρόν, χαί δοχιμάσας τό ίκ . 
χυλισμα διά τοϋ αμυλώδους υδατος, τ ί δποΐον έφα- 
νερωσιν «υδΰ; τό ίώδ«ς -χρώμα.Έκτοτ» δ ’ έμαθε ί ) 5τ[ 
το ημιμέιαλλον τοΰτο π ιρ ιίχ ιτα ι είς πάντα τά  ίκ 
' ΐ ί  γήί έξερχόμενα ί>δατα κατά διαφόρους άναλογίας,
2) οτι τά δι«ρχό}<ενα διά σιδηρού'/ιον τόπων φέρουσιν 
ιώδ«ς ισον σχεδόν κατά τήν ποσότητα πρός τόν σίδηρον, 
3 j οτι τό ΰϊωρ τών μαγνησιακών τόπων περιέχει 
όλίγον 4) ότι τόσω «λαφρότ«ρον υπάρχιι τό υδωρ» 
οσω πλίιότερο* φέρ·ι ίώδ«ς, τόσω δέ βαρυκρον, οσω 
πλιοναζει «ίς αύτό ή άνδραχική άιβεστος' 5 ) ότι τά 
έχ χιονων άναλ**υμένων κατσρρέοντα ΰδατα φέρου- 
σιν δμοιω; όλίγον ιώδες, 6 ) καί ότι έχ πάντων τό 
υει«ιον ΰδωρ πλουτεΐ μάλιστα κατά τό ΐώδις.

Γστϊρον παρατίΐρή^ας 1) ότι άν δέ» ίφδα*« νά 
συνάψΐ) τό ιώδ«ς μετά τής ποτάσσης, αύτό δι«φορ«ίτο 
«ις τον αέρα ώς άτμώδες' 2) ότι τό έξ άτβίστού'χοι» 
καί ίωδοόχουγής άναβλυζο* υδωρ, έφοσον ε^«εν, άπέ· 
βαλλ* μέρος τί)ς π«ριλαμβσνομένης ποσότητος του ιώ 
δους, εκρινεν άναγκαίως ότι i  αήρ π«ριειχ«ν ίώδ«;· 
τοσφ μάλλον δ επίστ«υτε τοδτο, δσω προσθείς ίώδ«ς 
εί; διάλυμα θιιουχου άσβέστου μετά τ^ας ήμέρας 
δέν χό «ύρήχ« πλέον. Άναλύσας γοϋν τόν άέρα διαφό 
ρω* τόπων έβ«βαιώδη π«ρί του πράγματος, ότι δηλ.

παντα-ί  άήρ *εριέχ·ι **τά φύσιν ίώ ϊες , βύχί όμως π 
yoD δμοίως, χαδώ; και τό υδωρ. Έπληροφορήθη δέ 
πρ»·έτΐ ότι υγιεινότατος μάλιστα αήρ ώς πρός τόν 
άνθρωπον ί»κ«ργ«ι ό πιρι*χων δσσ* πλ«ίστον ίώδις, 
καθώς καί τό υδωρ· 3 ιι οί φοξοκεφαλοι καί βρογχο- 
κηλήται πλ«ονάζουσιν, ή ένδημοΰσιν osou δ αήρ χα! 
τό ΰδωρ πιριέχουσιν όλίγον ιώδες. Εχτ«ίνων δε την 
έρ«υναν χαί «ί; τά στοιγειώδη αύτά λίγόμενα σώματα 
«ίδ«ν ίτ ι  πολλά περιέχουσιν ίώδ«ς,'οίο* τδ θίΐον, δ 
φωσφόρος. ή πάτασσα, οί άερόλ,θοι διαφερόντως δέ τά 
εύτηκτα, oijv δ όξυδωτό; ψιυδάργυρος, καί έν γίνει 
πάντα τά φιισικά όντα" ότι εύρυχθ|««νο'' πανταχοΰ και 
«ί; πολλά μάλις·α φυτά χρησιμεύοντα ώ : φάρμακα οιον 
τό ένυδρο* κώνειον καί τήν ένυδ-ον άναγαλλιδαγίν«ται 
στοιχιΐον ά-αγκαΐον ίίς τήν ισορροπίαν τής οργανική; 
®ίσ*ως τοΰ άνθρώπϋυ’ ότ/ έρεδιζον ήτίως, ή μάλλον 
ίδιογ«*ώς τ ό λιμφιχόν σύστημι εμποίίζεί τό οίδημα 
τών αδένων καί τήν διαφθοράν τής ζω!*ής ύλης- οπου 
δε λ»ίπει βλάπτεται χαΐ ή διάνοια, καδώς χαί τό αώμα’ 
τά δέ ζώ* πάντα αύτόθι γιννώνται αδύνατα χαχδχιιχά, 
καί ραχιτικά’ οτι ή τέχνη πρέπει νά άναπληρώσΐ) έκιϊ 
τήν Ιλλίίψιν τοΰ ίώδίυς δια ποτυμάτων, κοπρισμά- 
των, ή καί αμέσως 8ιά προοδήκης ιώδους είς τά ιίσ - 
βιρόμενα.

κείάλοι» έξηγιϊ τήν διίκαμίν τβΰ έμ«τικοϋ* διότι άντα- 
ναχλδται άπό τοΰ χ»ντρικου ίργά*συ τής πέψεως είς 
τά κ«ντριχό* 0ργα*ο* τών νιυρω*.

(L  Observateur des Sciences medicales).

Ι α μ α τ ι κ ή  ό ν ναμ ις  τοΰ βρυω ν ίου  Lupulin .

’I a c i c  ύ ό υ π α λ γ ί α ς .

Ασφαλέστατο* δμολογουμένως ίχμα τής σηπενώ- 
δους όδονταλγίας υπάρχει τοΰ πάσχοντος αύτιυ όζον
τος ή άνάσπασις άλλ ’ είς όλίγοος άρίσχει, πολύ δέ 
όλιγότ«ροι άποφασίζουιιν έγχαίρως νά υποβληθώσιν 
«ίς τή* μιχράν ταύτην ίγχείρησιν. Διά τοΰτο χατα 
φεύγουσιν οί ιατροί είς π ιντο ίτ πρόσκαιρα βοηθήματα 
άλλα, οιον τά άντίσπάσματα και τά τοπικά φάρμακα 
τών δποίων πάντων έξέχιι βίβϊίως ή διά τοΰ σωοί 
χρεως χαυτηρίασις.

Παρά τά «ίρημέ»α όμω; υπάρχει καί αλλο τι φαρ· 
μαχον άδίκω; μέχρι τοΰδε παρημ«λημίνον* έννοοϋμίν 
δέ τά έμετικά. Τωόντι είς μικρά ν ποσότητα προσρι· 
ρομένη ή ίπεκακουάνα «ΰδοκί’μκίσε πάντοτε. Ευρομ«ν 
αύτήν έπιτυχοΰσαν τοΰ σκοπού, άφ’ου πάντα τά άλλα 
καί αύιή του όδόντος ή άνάσπασις, ού^αμώς έχρησί' 
μ«υσαν εις τήν τών πόνων χατάπαυσιν.

Ά λλά καί έπί της νευρικής, ή άλλοειδοΰς οδονταλ
γίας ώριλεί ωσαύτως τό έμετιχόν’ διότι τό νόσημα 
τοΰτο ένίοτ* προέρχεται και έκ παροδικών αιτίων 
’Επειδή άν ήτο άπβτέλεσμα ση*«δόνος, δέν έπρεπε νά 
διαμένη διαρκές, καθώς καί ή σηπεδώ» αύτή, έν ώ 
τούναντίον βλέπομιν ότι πολλάχις καί μήνες καί έτη 
παρέρχονται εως ου ίπανέλθ») δ πόνος ;

‘Η σηπιδών άρα ύπάρχ«ι ώς προδιαθιτίκή αίτ’.α 
«ίς τη* δποίαν προστίθινται διάφοροι άλλαι άποτ«λ«- 
σματικαι, μάλιστα δέ πασώ» αί άχαθαρσίαι τοΰ στο
μάχου. ’Αλλά καί τής συμπτώσεως ταύτης μή πα- 
ροόιης, μόνη ή συμπάθεια τοϋ στομάχου καί τοϋ ίγ-

Τό βρυώνιον, «ίτε Lupulin, χόνις κίτρινη, ρητινοϋ- 
δής, πικρά καί άρωματική, έπικαθημένη «ίς τά φύλλα 
του άνθου; καί τού; κόκκους τή; βρυωνίας χατά τόν 
ά*ό Φιλαδελφεία; τής Αμερικής ιατρόν Page καί τόν 
Γάλλον Debout, ένεργεϊ «ΐδιχώς σχεδόν έπι τώ< γεν- 
νητίκώ* οργάνων ώς χαταπρι?(!3ντΐχόν τοΰ άφροδισιαχοΰ 
δργασμοΰ. Κατά τον Debout νέος τις ναύτης βλεν- 
νορ^αγικός πάσχων άνάτασιν τοΟ αιδοίου έπώδυνον 
ίατρεύθη δι ένός γραμμαρίου βρυωνίου λ«ιοτριβη0£'τος 
μ«τά σάκχαρος καί δοθ;ντος χαθάπαξ άφ’ έσπέρας· 
Ά λλοτε συνθλασδέντος τοΰ σπηλαιώδους μέρους τοϋ 
καυλοΰ **ί άναγαιτ σθείσης τής έκ τούτου αιμορραγίας 
τή; ούρήθρας διά τον πάγου, έμανεν άνάτασις τοΰ μέ- 
λους οδυνηρά, ίατρεύθη δέ δμοίως διά τοΰ «ίρημίνου 
φαρμάκου.

Έκ τούτων ένθσρόυ-όμινος δ Debout Ιδωκ«* αύτό 
χαί έπί τής σπιρματορ^οίας, άναφέρει δέ δυο παρα
δείγματα έπιτυχίας Τό μέν «?δεν έπι ίατροΰ παθόντος 
πο*6 «κ τής σπερματο^ ίας, ένοχλουμένου δέ καί ύπό 
παλμών, οΓτινες έξήγειρο* αύτόν βιαίως έν μέσω τής 
νυκτός, ίατρευθέντος δε 3 ά τοΰ βρυωνίου (γρ.1*2 1[2) 
μετά δεκάπεντ* ημέρας’ τό δέ παρετήοησεν ό Κ. 
Αράν είς τό νοσοκομ«ΐον τής Εύσπλαγχνίας έπ· αν

θρώπου τινός νοσοΰ*τος δ«ι*ήν δυσπεψίαν καί υποκει
μένου ώσαυτως είς ονειρώξεις έρωτιχάς. Τό ιατρικόν 
ΐδοδη μέχρι 3 — 4 γραμμαρίων, αί ανατάσεις ήλαττώ* 
θησα* κατ’ άρχάς, μ«τά δέ δεκαπέντε ήμέρας καί παντ* ■ 
λώς «ξέλιπον.

Συνήθης δόσις του φαοιιάκου υπάρχει 1— 2 γραμ. 
άλλ’ δ Puche καί Ricord ηύξησαν αύτήν άκινδυνως 
καί μέχρι τών δώδεχα.

(Bulletin de therapeutique).

'Τποτρυγ ιχη  π ά τα σ σ α .

Τό λιγόμινό* ποτε παρά τών ιατρών ta rtarus tar- 
ta risatus , sa l vegetab ile, tartarus so lub ilis «θιω- 
ρεΐτο ώς χϊταψυχτικόν καί αρμόδιον ιδιαιτέρως ιίς 
τήν αίμορροϊδιχήν πληθώρα* καί τούς υπογαστρικούς 
δγχους. Ά λ λ ' έσχατες ό Lam bert συμβούλιυοε τή* 
γρήτιν αύτοΰ καί έπί τής υπερβαλλούσης εύαιοθησί^ς 
τοϋ νευρικού συστήματος τώ* γαστρικών δργάνων, «ίτε 
τής ύποχονδρίας. Στρατιωτικό; τις τριαχονταιτής πε
ρίπου, άφ’ οϋ διήγαγ« βίον άσωτον, έφχίνιτο μ ιιη - 
μελημένος- άλλά περιέπ«σ«ν αίφνης ιίς  β*9εαν με*



λαγχολίαν. Πρόσωπον ώχρδν, δλέμμαι* βλε?υρά χβϊ 
άγρια, σρυγμοί βραδείς, άκηδιία πλήρης, κόπρϊνα 
σπάνια καί σκληρά, δκνος έλβρρό; χαί τεταραγμένος. 
!0  ά^ως-ος ήδυνάτει νά άνβσύρ^ *®ί τόν βραχίονα αύ
τοΰ, av τις τόν έλαίλβανεν, ίπειταδϋ τόν άπέλυεν, ούτε 
τρορήν έζήτει οίκοθεν, περιέμενε δέ μό»ον νά είσαξω 
σιν άλλοι τά σιτία ιίς τά σχόμα του.

‘Ο Lam bert αποπειραθείς διαφόρων τρόπων 0t 
ραπεία; παρήγγειλεν ίπειχα κα ί’ έχάσχην ήμε'ραν το 
«κόλουθον ιατρικόν.

υίΓΟτρογικης ποτάσσης . , γραμ. 1G
δια’λυσον ιις έγχυμα κενταυρίου « 120

άνά χοχλιαριον δι’ δλης τής ημέρας. Έδόθησβν δέ προ. 
σέτι χαί καθαρτικά καταπότι* άπαξ χή; έβδομάδος.

‘ Η δεραπεία αΰτη διήρκισεν έπί ί»α μήνα. Έ χτοτε 
τα ομματια ερανησαν λαμπρότερα, δ χρωματισμό; 
έπανηρχιτο, οι σρυγμοί ήιαν πεντήκοντα δύο κατά 
λεπτόν δεύτειον καί ό πάσχων πιριιπάτει ήσύχως 
εί; τό δωμάτιον έζήτητ, μάλιστα ποτε καί τρο 
ρήν, μετ# Cz τρεις μηνα; επανηλδεν είς την προτερα> 
αϊτβΰ εύεξίαν. (αύτόθι)

Χ ρήσ ις  ια τρ ική  τής ηλεκτρ ικής  θερμότηζος.

« ‘Ο M arsha ll  παρέστητ* «όσον ή χιιρουργία 86- 
ναται νά ώρεληθή έκ της ηλεκτρικής θερμότητος ώ ; μέ
σου καυστηριάσεως. Χρησιμιύιι Si τοΰτο μάλιστα είς 
ιήν θεραπείαν τών συριγγών, τών άγγειοπλέκτων όν- 
κων καί τών n a e v i  m a te rn i .  Πρός έπίτευξίν άποτ*· 
λεσμαχο; μεταχειρίζεται ό είρημένος γαλβανικήν μη 
χανήν ίχανώς ίσχυράν, συνάπτων τ=υ; πόλους αυτή; 
μετά βελονών ή s ly fe ts  εισηγμένων εις τόν πάσχοντα 
τόπον.

( M edicoch irurg ica l  T ra n sac t io n s .  )

Ω φέλεια τών φλεβοτομ ιών  και τιρΐ ΐώδονς  
επ ι  δυστοκ ίας ,

ίατρος τις, L ela lenet προσεκλήθη παρά γυναικός 
ίγκύμβ,ος ή$η πρό μη,ών. ΠληρορορηθεΙς ίέ έχ τη] 
ψηλαρήσεως καί της ένδίχομένης τότε κατ/ιμ ιτρήσιως  
oxi r, π υ ε λ ο ς ^ τ ο  ι τ ε ν ο τ ί ρ α  τ ο 5 κ α τά  ρυα ίν , 5 gg t p^ 
χηλός τη; μήτρας σκληρός *αι πρησμένβς, διέταξε ρλε- 
βοτομίαν, έπ ιιτα  έπανίλαβε πολλάκις αΰχήν μέχρι του 
τοκ.τοΰ αισίως έκτιλεσθέντος. Μετά δυο έτη ή αύτή 
γυνή συλλαβοΰ*α πάλίν καί εις άλλον τόπον παρά τόν 
τη; κατοικίας τοΰ ιατρού ήδη διατρίβουσα διετή 
ρηοε μυστικής τήν χυορορίαν της, ουτε έδεραπευθη 
επομένως, χαθώς τό πρώτον. Διά τοΰτο έγέηησε με 
ιά  μεγίστης^ δυσχιρείας, ώστε καί έχίνδΰνευσε προ- 
φανώς η ζωη της. Αλλ επειδή κβί τούτων ουτω γε- 
νομένων ή γυνή έκ τρίτου έχυο? :'ρησεν, ή βοήθ.ια 
ΐοΰ ιατρού χατήντησεν αναγκαιότατη- οθεν π?οσ*λη

δεις επιτηρεί αυτήν χαθ’ δλην τής εγκυμοσύνη; τή» 
διαρχειαν, χαί δωδεκακις έρλεδοτόμησε, διό χαί δ 
τοχεχός έγένετο χάχα φυσιν,

1 οϋχο αποδεικ υει οη δυ<άμεδϊ νά ΐλαχτώτωμε' 
τάν 5γκον τοΰ εμβρυου έπαπ«ιλουμε·.ης δυιτοκίβ:, 
ταυλά^ιατον νά κωΛυιωμεν τή» ρυοικήν αύτοΰ ®5 - 
ζητιν δι αλλεπαλλήλων άροΐϊίαξεων

Αλλ έοχατως έπ^νέδι; παρ7 χοΰ ίατροΰ ΔΕ/ρρβϊστέ 
3πό Cahors χοι άλλος τις τρόπο:είς τό» αύτό» οχο*ό» 
ίποβλέπων. Διότι λαμβανούοη: εγκύου επί δύο τους
τελευταίους μή ας έλαχιατην ΐώίους ποσότητι, έξα- 
ίθενεΐ ή δριψίς της χυούοη; μήτρα;, α ,ολούδως'δέ 
καί ή τοΰ χυήματος, μή κίνδυνευο'υιης παντελώς τή ; 
ζω5!ς αυτής. Ά λλ ’ ή μ,θ,δος αΰτη  πρεπει νά ίπ ιχυ- 
ρωθή υπό πολλών παρατηρήοεων δι* νά άποδειχδ^ 
οτι το ρα’ρμβκον ούδαμώς έπηριά'ει τ»;ν μελλουαα» 
τοί 6ρερους υγείαν.

(Rapport a Ja Societe medicale de Paris).

j4χονςττιχά β ο η θήμ α τα .

. Πολλ“Χι« τα ωτα έκ γενετή;, ή χατά συμβ.βΓ,χός 
υπαρχουην έντελώς έμπιρραγμι'ν,· επειδή δέ τότ« α\ 
ήχοι, αί παρά τής ρ»νής δηΛ. άποτιλούμενβι άλληλ·- 
οιβΟοχοι^τοΰ άιρος κινήσεις, δέν κα^αντώαιν ιίς τά 
ακουστιχα νεΰρβ, 5 άνδρωπος έπί τοιαύτης πιρι- 
στασεως διατελει κωρός. Πριν ή χειρουργίβ έπιχει* 
ρηση ν ίνοιζ-η μηχανικώς τόν άκ^υστιχόν πόρον, ζη- 
χειται να μαθίΛμεν, ά» ί ο  άχουστιχόν νιΰρον διετήρη»ί 
χήν άκουστιχήν αδτοΰ δύναμιν διότι άλλως ή ένχεί- 
ρησις άποβαίνει ΐιβταία, χαθώ; χα! ή του ΰποχόμβτος 
(χατα^ακτου)^ οταν τύχτ) περιπλεκόμενη χαί άμβυ- 
ρωοις δηλ. άπωλίια τής αϊίθήσεως τοΰ όπιιχοΰ νεύρου.

Αν τωόντι δ πάεχων τών ώτων τήν έ'μρραςιν δ-
πωσοΰν άχου;, ένδειχνύεχαι έν γ έ ,ί( ή έγχείρησις ώ ;
ωρελιμος· οταν 8έ τουναντίον ά ν α υ θ η τ ή  είς πάντα
θόρυβον, πόδεν ίυνάμεθα *ά βιβαιωθώμεν ο ;ι έιτός τοΰ
«ηχαν;κοΰ κωλύμαχο; καί τό νιΰρον αύτό δέν ύπάρνη 
παράλυτον; κ

Περί τούτου ε’πιθυμών νά πληρορορηθή δ δόκτωρ 
Bonnafont μετεχειρίσθη εύροέστατα ώς μίβον ιξε · 
λεγςιως το διά πασών τής μουσικής οργβνον διότι 
οταν πολλβ τοιαΰιβ περιλαμβάνονχβ πάνιας τούς 
ήχους τής διατονικής κλίμβχος τεθώσίν έπί διαρό- 
ρων τοΰ κρανίου τόπων, άχούονται ίσχυρώς, ή άβθινώς· 
κατά λόγον τής ύπαρχου,ης, ή διατηρηθείσης τ»ΰ 
προχειμένου νεύρου αι’βθητιχότητο;. Τόποι δέ μάλιστα 
μεταίιόόντις εύθύτερον τον ήχον τοΰ διά πασών ύπβρ- 
χουσιν η μαστύΐιδής χαί ή ζυγωμβιιχή απόρυσις χβί *ί 
χρ τάφοι. Καί κατα πρώτον μέν τά πειράματα τ#ΰ 
Bounafont έγίνοντο έπί περιστατ χώ/ κωρώβεω,· 
έπειτα δέ έπακιλοβών αυτά εις τό έν Άχρ.βάτψ κα
τάστημα τών έν<εών καί έπί κω ιώ ιεω ν έχ γίνετής,

δ.ηγείται δτι ό (1) Bennati διάσημος ιατρός τοΰ Ι 
ταλικού διάτρου, άποθανώ» μετά 16 ώρας, άρ' ού i§- 
^ίρθη χατά γης είς τόν πιρίβολον τών Πιρ'-σίων ύπό 
άρη»ιάσαντος ίππου, είχε τόσω λαμπράν ρωνήν/ ώστε 
προτραπεί; πολλάκις νά μιταλλάξη τό ιατρικόν αύχοΰ 
επάγγελμα γινόμενος άοιδός έπί ύποσχέτει μεγάλων 
χρηματικών ώρελημάτων, άπέχρουε πάντοτε ύπερηρά· 
νως τήν πρότασιν ταύτην. Γενομένης αύτίψίας τοΰ 
νεχροΰ έ<ώπιον πλήθους ιατρών, μεταξύ τδν οποίων 
ήτο και ό Caffe ούτός, πάντες έξεπλάγησαν ίδόντες οτι 
χα δστά τοϋ κρανίου ήσαν σχεδόν διαρβνή διά τήν 
ίιπερβαλλουσαν λεπτότητα· Ιλειπε πβντελώ; ή διπλόη, 
ei're σπογγώδης ούσία, ή δέ έξωτερική κα! έσωτεριχή 
έπι®ά*εια έραίνοντο συγχ*χυμέ»αι. Διά τήν λεπτότητα 
ταύτην βεβαίως σο<έβησαν πολλά καί τά κατάγματα ίχ* 
τεινόμινα μάλιστα μέχρι τή; βάσεως τοΰ χρανίου χαί 
τοϋ ΐνιαχοΰ πορου.

Ιπιίσθη ότι όσοι ήχουον τούς ήχους διά (ίκ) τών τοΰ τοιαΰτά τινβ διδόμινα άποτελοΰσι χαί τήν Ιμρυτον 
χρανιου οσχέων, ήκου«ν αύτούς κατά διαφόρους β*θμούς|ύπε?οχήν (εύρυΐα.) τών έξοχων μουσικών, 
και διά ; ix) του δώραχος* καθότι αί πλευρβι μ ετεΊ  Πιθανολογώ/ τήν είχασίαν χβυτην ό δόχτωρ Caffe
διόον αύτούς άχοχρώντως- αλλά χατ έξ3χήν ή^ούοντβ " r 5 °  ‘   .... ...
καθαροί έκ τοΰ ανώτατου ά*ρου toj στέρνου οσον σχε 
§όν χα! έξ αύτών τών δ ;τών τοΰ χρανίου.

Διά τοΰτο δ Bonnafont ούδέποτε άπορράττει τά 
ώτα πριν διά τοιούτων πειραματων μαθ^ οτι τό νεΰρον 
διαιηοεϊ την ρυσικήν αύτοιι αίσθησιν, Τούτου δέ δοθέν. 
τος γνωμοδοχεϊ νά έ^ιεΛήται ή «γχειρησις δσον εν* 
οτι τα/ύτερον έπι τών χωρευόντω» εκ γ»»ιτκς παιδι
ών καέώ; ό με/ D upuytren ουμ6ουλιΐ/ε νά γι«ηται 
πρωϊμώτερον τό του έμρύχου υποχύματος χειροορ- 
, r(W> ό «έ Paul ^ubo is τό τής Λαγωχειλίβς* διόιι 
συμρέρει έξ αύτοί/ τοΰ λυχιυγοΰς τής ζωής νά εδριρ 
f  διάνοια άνοικτού; τούς πρόςτά έ;ω  πόρους, γινομι»ω» 
τών έγχειρήσεων, οσαιήίη έκρίθησβν άναγκαϊαι.Έπειτα 
τό μιχρόν παιδίον δέ/ αίσδα.ετΒΐ χας προπαρασκευάς 
■»ή' έγχ“ ?'ί5εωί> “ J t l  άπϊλλάττετβι τοΰ ίκ τούτων 
προηγουμένου ρόβου, ό δέ άριυκτος πό*ος διαρκεΐ όσον 
σχεδόν καί ή έγχ ^ η σ ις  αυτή. ‘ Π όλοχληρία τοΰ ώ 
,ίουδέ/ υπάρχει άπαραιτή'.ως ά-αγχαία δια τήν άκο 
ή ν  άλλά χαί δ υμήν τοΰ τυμπάνου καί τα δστά αύτά 
δ. λιίψωσι, διατηρείται ή αίσ6<]πς άρκει μόνον ό ά,α 
βολιϋ; μετά τών μυών αυτοΰ και ή αίιθητικότης το
νεύρου νά διασω,ωνται. ^

Αλλά προβαίνων είς τάς περί τοΰτο ερευ/ας ό Bon 
nafont έπείσθη οτι οί ήχοι δίν μεταδίδονται μόνον ύπό 
τών κρανιακών όσχεων εις τά άχουστικά νεΰρα, άλλα 
χ α ί  ή ούσία αύτή τοΰ έιχιράλου μεταβιβάζει κατ 'ευ 
διίαν αύτούς εις τά ώτα, ώστε ή δια πασών τών καμ 
πύλων γραμμώ/ τοΰ κρανίου δίοδος αποβαίνει σχεδό 
περιττή πσρά τήν γνώμην τοΰ S av a r t- τα δέ ήμι 
*®αίρια τοΰ έγκεραλου μεταρερουσι τόν ήχον εχαστον 
είς τό ίδ ον αύτοΰ ου;, οΰδαμώ; δέ είς τό ειερον. Πρό; 
άπόδειξιν τής νιορανοΰς ταύτης ιδέας ό Bonnafont 
έπιρε'ριι τό εξής συμβ«βη<ός, τό δποϊον ειίεν ό Perri 
e r (χειρουργός τών οί<ου τώ» άτιομάχων) εις τούς κοι 
τώνας τής θιραπείας τοΰ βαρώνος ^ a rrey . Στρατιώ 
του τινός συ /τριβέντα τό μετωπικόν καί τά βρέγμα τι 
χόν όστοΰν έβυδίσθησαν είς τόν έγκέραλον, διά τοΰτο 
ύπεβ'ήθη είς τήν διάτρησιν* ίαθέντος δέ τοΰ τραύμα 
τος ή δκή τοΰ δστοΰ έχαλύρδη διά μεταλλικού πετάλου.
Εκτοτε δέ οσάκις τοΰτο ά-ήρετο, ό στρατιο^τη; 4·/ω- 
χλΰτο ύπό τών ιξωτερικών ή/^ων έ'ίν δέ ερραττεν άμ 
ρόχερα διά μιας τά ώ ια , ή<ουιν ού μόνον τάν ήχον 
τής κινήσεω; ώρολογίου έπί τής ουλής τεδιιμένου, άλλά 
χαί τήν ρωνήν τοΰ άνθρώπου, εις τήν δποία/ χαί ά 
χριβώς άπήντα.

Έκτδς τοΰ περιέργου παραδείγματος τούτου, δ 
Bonnafont μντμονιύει καί άλλω/ ώσαύτως άποδιι* 
χνυόντων δτι δ ήχο; μεταδίδοται διά τών οΰλών τοΰ 
χρανίου. Εικάζει δέ οτι ή διά τών οστών αύτοΰ δίοδος 
έχτελεΐται τόσω εύχολώιερον, οσω λεπτότερα ύπάο- 
χοϋσΐ τά δστα ταΰτα, χαθώ; καί οί αρμονικοί άβικ«ς 
τών χλειδοκυμβάλων (πιάνων) τότε κυρίως γί»ονται 
εύηγοι. οταν ύιχάρχωσι λεπτοί, ξηροί, ομαλοί κα άνευ 
τίνος διαρυής, οΰτι οζου, ή χονδύλου (ρόζου)· Ίσιος

πολύ τό άσμβτι*όν πλιονέχτημα. ‘Ο δέ Gaffe διαχρί- 
ψας πολύν χρόνον έπί τών Αλπεων ήρεύνησεν άρ’ έαυ* 
τοΰ πολλάκις τό άντικείμενον τοΰτο διά -ιής άνατο- 
μίας πολλών ωδικών πτηνών- έπειδή πάντοτε εύρήκι 
τό χρανίον τών τοιούτων ώς ρύλλον σχεδόν, ή πάπυ
ρον κατά τήν λιπτόχητα. Ά λ λ ’ έχτάς τούτου υπάρχει 
γνωστόν έν γένει ότι δσα τοτράποδα Ιχουσι τήν κιρα- 
λήν όλιγώτερον τριχωτήν, έκιίνων καί ή ακοή ύπερβαί- 
νει τήν τών άλλων κατά τήν οξύτητα-

‘Ο Berard ένιστάμε/ος κατά τής γνώμης τοϋ 
Bonnafont, διατείνεται δτι τά ημισφαίρια τοΰ έγκε- 
φάλου βλάπτουσι μάλιστα, άντί νά βοηθήσωσι τών 
ή^ων τήν μετάδοσιν, καί δτι ουτοι πρέπει ά»αγκαίως 
νά διαβώσι τάς χαμπύ^ας τής έπιφανείας τοΰ χρανίου' 
άλλ' ό Bonnafont άντίκρούιι τήν γνοψην ταύτην διά 
-ής έπομένης παρατηρήσεως.

Δεδόσθω άνθρωπος κωρωδείς έντελώς έχ τοΰ δεξιού 
ώτίου, έν ώ διά τοΰ άλλου αίσδάνεται έναργώς τους 
ή^ους. Επιτεθέντος ώρολογίου έπί τοϋ χ:βνίου τής υ· 
γιοΰς πλευρά;, αύτός άκούει εΰ*όλως τόν ήχον τής 
μηχβ*ής. ’Επειδή δέ τά δστα ύπάρχουσι συνεχή, εν* 
πρεπεν ίσως δ ήχος νά ίκταθή κβτά πασας τάς διευθύν
σεις· άλλά τοΰτο δέν συμβαίνει' διότι δ πάσχων ακούει 
μόνον έρ’ 030ν τά ώρολόγιον φέρεται ύπό τών οστεων 
τοΰ αριστερού ήαισραιρίου, αμα δί μετατιθή έπί τών 
τοΰ ετέρου (τοϋ πάσχοντος) παύει παντελώς πασα αι- 
σθηιις.

Ά ρα οί ηχητικοί παλμοί δέν άχολουθοΰσι τώ» 
δστών τάς χαμπύλας διά νά ρθάσωσιν εις τα ακουστιχα 
νιΰρα, άλλά διαβαίνουσι κατ’ εύθεΐαν διαμπερώς τά 
όσϊ« Taut·, καθώ; καί τοΰ ί’γκεραλου αύτοΰ ιήν υλην,

( \ )  ΕΰόοχίμΗ ώς ε ιδ ικός  ιατρός τών φωνητ ικών  
νόσων.

( 2 )  Τοϋ έν Γ εν ο ία  ια τρ ικ ο ί ’ σ^ ολύου .



Κατά τον Bonnsfont βίοι δεν άκούβυτι τοΰ διά 
πασώ», ή άχουο*αι αυτό μόνον, οταν έπιτίδηται ιίς  το 
κρανίο», δεωροΰντβι παρ αύτοΰ ώς άνίαιοι.

Ο»οι τούνινιίβν άκο’ί ι υσι» αύτοΰ άπό τίνος διάστη
μα.ος επιδέχονται όπωσουν βιλτίωσιν.

Κορίω; ίέ εκείνων ή χώρευτις ίατρεύιται, οσοι άντί 
τοΰ 2ιά πασών άχού;υσι τυΰ χρότου τών ώ 5ολο* 
γ ι« »  πανταχοΰ τοΰ κρανίου- δ^τι ή β ί» 9 ,„ ς 1β3 
κροτου τουτου άίοδειχνύει ότι διασώζεται εντελής ή 
βυναμις τών άχουσταών νεύρων. ‘ Η αι’ ιία δέ τής χω . 
φωσεως, ή δυσηκοΐας εύρίσ*ιται e-’ς τό εξωτερικόν, ή 
μέσον ώτίον. Πάντες β{ ίαιρευδέντες ένν.οί ύ*ήγον’το 
εις ταύτην τήν κατηγορίαν. Εκτός τών άλλων βοηδη- 
ματων 5 Bonnafont μεταχειριζίται τά άτμώοΐ] ίγ ν ύ  
ματα τών χομμορητινών, τών άλιπών ελαίων, τής λα- 
Οαντίδος, XoJ3 δύμου, ώρέλιμα «ίς τούς κατάρρους 
Xpsvuou;, τών εύσταδιανώ» σαλπίγγων καδώς καίτήν 
πλατυνσιν αύτώνδιά καδετήρων βαδμηδόν αύξανομένων, 
*αι τήν καυστηρίασίν δι’ άλοιφής ίυνδέτου έχ λίπους 
καί νιτρικού αργύρου είς γρ*μ. 6.

(L ’ Union m edicales).

Ό στραχ ία .

‘O W .  R ich a rd so n  πραγματευόμενος τά τής νότοι» 
ταύτ&ς απέδειξε πρός ιοΐς άλλο ς 5ιά παραδεινμά-1 
των 1) on έπισχήχτιι χαί .ίς  τά χατώτεοα' τών 
δυο ειών π^δια 2 ) ότι μετά τά δέκα |Τη σπα- 
νιωτερον ^ φ α ίν ε τ α ι 3 j on κατ* τινας τό*ου; προσ 
βάλλει μάλλον τά δήλ.α τών άρμενων, ή χ4 ά<άπαλιν, 
κατά τόν σχ.τιχόν πλεονασμόν έκατέρου' γένους 4) 
συχνότερον έτι*ραΓίΐ μάλιστα ui* κιτά τοΰ; Τριΐς 
τελευταίους μή»ας τ03 £csjc, έλάχυτο , δέ κατά τόν 
Απρίλιον,  ̂ Μάιο. χ,Ι Ιούνιον 5) ενίοτε προσβάλλει 
βΐς το αυτό άτομον άλλ’ ή δευιε'ρα προβολή ού 
οε-ποτε έπ.<ρ;ηι δάναιον 6) 5 δϊνατο; ati=*vct χά 
ιω  τής ήλιχίας τών δέχα έτών εξίσου ιίς δήλεα 
καί άρόεν*. πλεονάζει δέ χατά τοΰς τελευταίου; τρ.ις 
μήνας τοΰ έτους, xai ραίνεται συχνότερος είς τάς πό
λεις, ή τά χωρία

(Association m edicale Jo u rn a lj

άρίνον δ<τώ μόνον ήμιρών 8(άλιιμμα· δέ τοτοδ- 
w  ε,οτί.νημένος, ώ σ «  ο ίτ . είς τό έ,,πόοιο» πλέον 
χατ.γιν.το, ματαιως δέ μ ετεχ .(?ί , 9η 8t*popa φάρμακα, 
εν οις τινα και όμοιοπαδητιχής μεδόδου.

Ερωτηδείς είπε* 2«ι έν Λουγδοόνω ώφιλη'δη ποτέ 
πο/υ α.απνε,ο, τόν καπνόν ΚΛΙομ( , 0,Λ . τ ·
ποιον ίλ»β· παρά τίνος φαρμακοποιού· άλλά ι/εταξύ 

τινων μηνών έχλιπόντος αύτόδεν τοΰτεχνίτου δ έ ν 'έδ υ φ  
δη να μαδη τί ^το τό απόρρητον τοΰτο φάρμακον Έ τ .ι·  
όη -έ ε* Τινων σημ ιι» , 5 Μορπέν .?χα»ε» 5τι ^τον έ- 
X‘ IV0 τό όποιον ό Νκόλ. Φερ’δ, μετ,/ειρίσδη τώ 1843 
χαι άλλος ιατρός τοΰ VVUrtsbourg, ε’ πειτ* άνέλυσεν 
•Οβ»ς νιτρονχαι έβριζα ,{;  e5r i  Te' „ a?a λεΛτί . ;β„
φύλλα. Αμα^δέ δ άρρωστος έ^άτνίσεν έξ αύτών, ή ,ύ - 
χ * ϊ· ,  κοί δια τοΰτο έζη^ολοΰδτιι.ν παιαν ήμε'ρον τήν 
/ρήσι. τοΰ ®αρμα'χου, ώστε οί ποροςυσμοί χατίστη3αν 
σπανιώτερον ό δέ άζωστος έδυνήδη κ, Τά τά}»ύνηδες νά 
έ;ε:-χητσι εις κυ-ηγο», ή νά π ί'-ΐτ ιτή  εξω τής οικίας 
κατα τάς βροχ.ρά: ήαεοας· διότ. 5μα έπαπειλΕΪτο 
υτο δύσπνοιας προλάμβϊϊε νά καταρύγ^ ι ί ς  τό κά
πνισμα.

Επειδή ομως επί δυί άλλων αρρώστων ίϋστ.ρον τό 
αυτό τοΰτο ιατρικόν έράνη ά»ίσχυρον, έπενόησε νά 
έ/ωδί ό καπνός μετά ατμών βαρυόσμων καί ρητι
νωδών ρ·>τών ό συνδυασμός ουιο; έτέτυχιν έντ.λώς 
τοι) σχοποϋ' διότι τεσσιρις άρ’όωσιοι, τούς όποιους 
κατόπιν εδεράπ-:υσε», ούχί μό;ον έκ τοΰ ποοχείρου 
άιτηλλάγηταν, άλλά χαί ι ί ; ^ή,3ς ίλοχλήρους δ:ιτέ-. 
λεσαν υπό τοΰ ίΐάβο^ς άνενό^ληιοι.

(Journal des Comainances medicates).

Χ ρήσ ις  τοΰ acoirinpeuc.

Τό ?ωσί*ρ»ας μεταχειρίζονται έξαιρέτω; οι *Ρ ώ ι- 
σοι· μεταξύ δαΰτών επαινείται μάλ.ς-α υπό toy δόκτω- 
ρσ, Arendr, διότι ουιος βεδαιοΐ οτι τό φάρμακον ώ ϊ ΐ"  
λεϊ ιδιαιτέρως πολλάς νόσους τών βλ.ννωδών υμένων 
κι| τάς «ίμβ^αγίας. Έ πι τής κιρσώδους χρν:χής 

το’̂  δίεπεραχότοί ϋμένσς, μετά έλχώ- 
σε»ς τοΰ χιρατοειδοΰς, χαδώς χαί έπί άργημάτων, ς-άζει 
1— 3 ρανίδας σωιίχρ.ω5 .ίς  ούγγία» ΰίατος δ'ϋλισμέ' 
νου. Έ πί καρδιαλγιών δίδει δυο ^α.ίδας .ίς  σαχχαρω* 
τον υίωρ Επί λεισκτ.ριών παύει τήν διάρροιαν, έγχέων 
25 ρανίδας ί ί ς -2 λιτρας ίίατος" ώρελεΐδέ τό σο)σίχρ.ας 
καί έπί λ.υχορόοίας ού / ηττον δ όιι έγγύσεις έκ διαττή» 
uaTo; 2 ^ανίδων .ίς 30  γραμ. 5?ατ9ς' έπαναλαμδανό-

Κατά τόν Μάρτιον του παρόντος (τους δ Τρουσσώ ^  Ί*τρ«ύου« τό
πραγματευόμενος περί τής βιραπ.ίας τ0ΰ άσθαατος  ̂ τ” Ια?ων„
Α » »  5τι ευρήκιν ώρ.λίμους χαί τούς ατμούς του' νίτρου Τ XTv2* Ι* ' <·«»·
άλλα καί δ Κ. Morpain ά»α?ε'ρ.ι τά έξής' “* )  ̂ ζ ί*** ™ ?u ?tt0Z « ί  30  γράμμα-

Τή 23  Ιαν, 1850 προτεκλ/δην παρά τοΰ Ρ'* " - ^  4ΥΧϋ" ις β5τβί ώ ? !λοΰίί « «  <4ν κυ-
έμπόρου έν Παρισίοίς χαταλη?δέντος πρό δλίνου όπό SUK0" XZ™??™''· ' °  Arendt λέγ .ι ότι άνεχαίτισε 
ίσδματος. ‘Γπέκ.ιτο .ίς  τό πάβος τούτο άπό 25 Γ / Γ  " " ° ' ®/ug“3ev f“ T!i χ®ν τ3*·τ4'
έτών ηλικίας, άλλά τ.λευταίον οί παροξυσι/οί μόλις1 ^  Χ“τα 3υ° ω?ας δυο ρανίδας σ«σίκρ«ως «ίς 5

αροςυσμοι μοΑις οαγγιας υδατος. ‘Η αύτή δέ β.ραπεία αρμόζει χαί είς

Ατμοί . ΐ ιζρου χα ι δ υσωδών γιντων 
*o,ici τον άσθματος .

άλλας αίμο^ρ*γίας τής μήτρας, χαβως χαι έξωτερι- 
χάς (1 0 —20 ρανίδα; .ίς  30  γραμμ. υδατος)

(Annales medicales dela F landre occidentale.)

Θ εραπε ία  Β λεννορραγ ιχή .

'Ay' ου έδοχίμασε πάντας τούς βυνήδεις και επαι
νούμενους τρόπους θεραπείας έπι 2000  άρρωστων 
β'.εννορραγικών δ Κ Bonnafont ιατρός τοΰ νοσοκο
μείου Gros - C aillou παραδιχεται ώς προτιμωτέραν  
τήν ά«όλουβον.

1. Καταπαύει τόν έρ.δισμόν τής οΰρήδρας διά λου 
τρων, διαίτη:, και νίτρωδών ή διαλυτικών ποτηματων 
(4  λίτρα; καδ έκάσοην. (Οταν ή οΰρησις υπάρχη άνώι 
δυνος) δίδει 30  γρομμ. μυρτιδάνβυ διαλ.λυμένου είς 
οίονδήποτε υγρόν διότι αύτό ουτε νουτίαν προςενει, 
ούτε έξανδήματα, ώς τό κοπαϊχόν ράλσαμον* άρκεΐ 
μόνον νά πλύνωμεν τό οτομα διά καδαροΰ υόατος, η 
όλίγον ώξινισμένου.

Συγχρόνως δέ διορίΓ,.ι καί τά ακόλουθα ουρηδρικα
έγχύματα.

1) Γδατος δ ϋλισμένου 250  γραμ.
Στυπτΐ)(·ιίας 6

Μΐξον.
2 ) Στυπιηρίας 8 γραμ.
3  ) -----------------  12 -
4 )   16 -

Έ πί τής αύτής τοΰ υδατος ποσότητος. Έγχέουσι δε
οί πάσχοντες τό μέν πρώτον καί δεύτερον καί τρίτο* 
διάλυμα έπί τρεις ημέρας έκαστον, τό δέ τέταρτον 
παρατείνεται μέχρις ίάσ.ως, αν ηίη τό πάδος διαμενξ 
είσέτι. Δώδικα ήμε^αι άρκοΰσι συνήβιβς εις τ.λείαν
laOiv.

Σημειωτέον οτι ανάγκη πάσα να περιμείνωμεν εως 
ου διαλυδ? παντελώς η ουρηδρική φλόγωσις.

Ά φ ρ ού ισ ια χ ά  κ α ταπ ότ ια .

Διχλωρουχου υδραργύρου 7 δεκατόγραμμα.
Ίωδούχου ποτασίου 2 1 -------
Εκχυλίσματος γλυκυρ^ζης 9 γραμ.

 όπιακοΰ 8 δεκατόγραμ.
ΜίΕον καί πλάσον 75  καταπότια. Αύτά μετα 

χειρίζεται δ Bonnfont πρό έτών ήδη εύδοκιμώτατα 
κατά τών αφροδισίων. Έκτος 2 κοχλ. σιραιοπιου σαρ- 
σαπαρίλιας πρωί καί έσπέρας καί διαφορητικοΰ ποτή 
ματος δ άζωστος λαμβάνει άνά Ιν καταπότιον πόίσαν 
ημέραν κατά τάς πρώτας άνά πέντε, άπό τής 6 μέχρι 
τής 10 άνά δύο (εν δηλαδή τό πρωί καί εν τό έσπέ
ρας) κ ιΐ άπό τής 11 μέχρι τής 15. άνά τρία1 
άπό τής 16 μέχρις 20 άνα τέσσαρα- ούδέποτ. 
δμως ΰπ .ρβαί'.ι τά πέντε. Έν γένει κατά τών πρώτω» 
συμπτωμάτων τά πέννι κ»ταπόια δίδονται είς 1 0— 15 
ημέρας· χατά τών δ«υτέρων ιίς 15 — 25* κατα τών 
τρίτων εις μήνα καί έιτέχείνα. Ούδέποτε έπερχεται 
πτυαλισμός- ό άρρωστος τρώγει 3[4  τής μερίδος άρτου 
χαί κρέατος· μέσος όρος ίάσεως 2 5 — 30 ήμέραι.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Εΐ; τήν Ακαδημίαν τών έίΐστημών τής Γαλλίας 
γράφω ν ό δόχ-.ωρ Guillon διϊσχυριζεται 5τι πρώτος 
αυτός, ούχί δέ δ Leroy - d’ E tiolles, έφιυρ$ τή» 
».οφανή δεραπ.ίαν τής ισχουρίας άποδιδομένης πα* 
ραλόγως μέχρι τοΰδε είς την παραλυσίαν τής κυ- 
στεως, έν ώ άληδώς προέρχεται δτέ μέ» έζ άναδιπλώ- 
σεως, ή χαλαρώματος τοϋ υμένος αύτής τής κυστιως,ή 
τών ούρητήρων π.ρί τήν δπήν τής ούρήδρας χαλυπτο” 
μένη» πα^ αΰτώ», δτέ δέ έκ σαρκίων, ή παρασαρκωμά- 
των φυομένων αύτόθι, ή καί έκ τής έξογκώσιως τοΰ 
άδέ»ος τών προστατών τΐ'.νούσης τόν δμίνα και άπο- 
τελούοης ίπ ιιτα  αυτόν ώς πτυχήν έγκαρσιως χει* 
μένη». Αΰτός διατείνεται ότι μιτ.χειρίσδη πρώτος 
τή» έντομήν καί έκτομήν τών ε?ρημεν«» μηχα»ΐκώ» 
έμηοδί«»’ αύτός πρώτος έπ»»όησε καί το εις ταυτας 
αρμόδιον χειρουργικό» οργα»ον' τά δε μετα ταυτα 
πορ άλλων κατβσκ.υασδέντα ψ α ν  μετασχηματισμοί 
εκείνου, ένομαστΐ δέ δ κατασχαστής τοΰ Κ. Le Roi 
D Etiolles υπάρχει άπομίμησις άπλή τοΰ σβρκοτόμου, 
τό δποΐον έ G aillon διέγραψε» άπό τοΰ 1832 εις τήν 
έφημεριδα τών νοσοκομ.ίων, τώ 1839  είς τήν Ιατρική» 
έπιΟεώρησίν, τώ δέ 1844 εις το Bulletin τής Ια 
τρικής άκαδημίας χτλ.

Τά πάδος δέ αύτό καθ’ ίβυτδ, ή τήν αιτίαν αύτου, 
ούτ' αύτός ό Guillon, ούτε δ Le R oy παρετήρησαν 
xai διέγνωσαν πρώτοι' άλλ’ δ Soem m ering αναφέρει 
είς τήν περί νοσημάτων τής χύστεως καί τοΰ ουρητήρος 
πραγματείαν του, λαβών καί αύτός εξ άλλου συγγρα
φέας (“Αγγλου) τοΰ Hewschip τήν .ϊκονογραφία» τοΰ 
νοσήματος.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.

Εγρ«ψ«ν ό Bequerel οτι έπειδή πολλοί ηγε'ρδησαν 
άμφισβητοΰ»τες τή» επίνοιαν τής διά τοΰ νιτριχου 
άργύρου χαυτηριάσεως του βλε»ορραγιχοΰ χολεοΰ μεμ· 
φόμενοι αύτόν ώς αντιποιούμενο» τήν δόξαν ταύ- 
τη», άναγχάζεται νά είπρ ότι μετεχειρίοδη τήν τοι- 
αύτην δεραπείαν πρώτος δ Boinet είς ιό νοσοχομεΐον 
τοΰ άγιου Λουδοβίκου, υστ.ρο» δέ δ έκ Βορδιγάλ- 
λ»ν Cazenave· αύτός δέ δ Becquerel ουτ. έσφετ.ρίσ- 
δη τήν προκειμένη» μέθοδον ώς ιδία» άνακάλυψιν, ουτε 
εψαντάσδη τοΰτο ποτέ.

 Ανεγνώσβη επιστολή τοΰ M aclhoughlin άναγ-
γέλλοντος ότι ή χολέρα άνεφάνη ιίς  τήν βόρειο» πό- 
λι» τής Αγγλίας New Castle οτι άπό τής 7 Ί 1  Σ.π- 
τ.μβρίου .νόσησαν 173 , απέδανον δε 73 Απέδανον χαι 
εις τό Λονδΐνον αύτό τίνες χολερικοί. Εις τάς δύο 
ταύτας πόλεις επικρατεί έ» γέν.ι επιδημική διάρροια, 
ητι; πάντοτ» προηγτ,δι; (αύτόδι) κατά πολλά; ημέρας 
καί εβδομάδας τής χολέρας, καδώς άπέδειξεν άκρι- 
βής ερευνά.



ΙΑΤΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΙΙλΡΙΣΙΟΝ. « τ ι  ιίς  χά μ β % « τά too h i  σπα,ίως ή ? 0(ί[<ή γυνι
ά ,τέχει «ίς δεύχ«ρο,, μάλυχα δέ τρίτο, χ0χ»τόν.

I Am ro ®λλ\»*? X Ά
Ιΐα/.ι, έ δόχχωρ B o n assie r αναγγέλλει ί «  μ .τεγει- 

ρι«8η χαί δεύτερο, τήν μελαμ*οδιΐ,η, ώ ρ ιλ ίκω ; έπί 
ίρϊριτιχου ιμ α τ ισ μ ο ύ , γ,νιχοϋ μάλιστα, χαί μ ϊ„  πολ 
λοΰ πι>ρετοΰ. δ δέ £#»κο< ίατρεόθη έν χός ! * „  ή 
μιρώ*.

Ο C h a rr ie r  ,ίπ ε , δ «  ά.τας μόνο, ε'δωχε τά φάο· 
μαχον τούτο (χόχχον im  ϊ^ρτ,μένον «ίς δέχα καταπό· 
tie  λαμδανόμινα άνα 1 —4 χα0' έχάϊχην) ιφανη χαί έί 
αοτοΰ μιχρα τις βιλτίωτις· άλλ’ | „ ,χ β iuvt f ,  §ιαρ 
ροια· μετά δέ τή» χρήοι, ειχοιιι χατα,ποτίων Ιπαυβε 
μ-ν η αρθρωδυνια πρός χαιρόν, άλλ' έπα.ηΛθε· διήρ- 
χ ε ίί δέ_ 2 5  ήμέρ«;> ώτχε βύτός δέν δΰναται μένρι 
τοΰ ε ν άποφανδή δριοτιχώς χ-ιΐ πεποιθότως ΰπέρ 
τοΰ νέου τούχου ιάματος.

rp°, α^τ<̂ il,,ca/ *a ‘  ̂ T re v e s  χαί ό L a b a rra q u e
Ιοονανχιον δ B anche ivepep* παροίίειγμα επ ιτυχ ί

ας. U Anbrnn έπαι,εΐ δμοίυς το φάρμακον ώ ; έξ ένάς 
αποτελέομ,τος αιοιου, τό δποϊο, «δε* διότι ή νό,ος ία- 
τρευθη ένχός πένχ. ήμ,ρώ,. Σ ,μ ι,ωτ.ο» 5μως όχι προ,· 
γηβη τής χρήοεως τοΰ φαρμάχου τούτου φλεβοτομία’ 
Ε υρ υνό μ ενο ς δ̂έ έχ της επ ιτυχ ές ίδωκε τή» μελαμ 
π:διί’.ην χαι ι( ;  αλλα νοοήματ* έχ χαταψύξιω; προί- 
γεν,μενβ, οίο» άμυγδαλιχι, χαί πλεορΐχιν έπείυθη 
« οτι τ φάρμακο/ ωριλει έιχί τοιοΰχων πεουτά 

*εω ,, djxxi i  μάλιστα υπάρχει πυρετός χαί ότι μένρ 
τίνος α-απληροΐ τάς πολλάς χαί άν,γχαίας ά®αι-
Η*·»{ί«» μάλιστα έξησθενημένων άνδρώπων.

A.ub5un ®e“ P*‘ ισοδύναμον χαί τά χολνιχον’ 
νομνει δέ οτι χαί τά S6o ταΰτα φάρμαχα ένεργοΰσίν 
ως αντιρείιστικα, χαδώς χ ιί τό νίτρον χαί τό 9ε.ι* 
xiv X.VlvoV άλλ* ά; μή Λησμο,ήσωμ,ν ?Τ, «μ*ότ,ρ , 
υηαρχιυσι δηλητήρια και ακολούθως ΰτοπτα. E nm a 
καί το χινί,ον ύιιιρεγχωμιασθγ; χ ,- '  ά?χ , ;  ώ . 
τριχών τοΰ ρεαμβιτυμού, ίττιρον όμως 'έ ξ επ υ ·  τή. 
τιμής, αφ ou |παυτιν 5 i v90t>jta, u i ;  προ* , „ .  
ληψίως. Γ

Εχ τή ; συζη,ή,εως τ»ύτ,ς ε '* ίγ .τ» ι χαχά Τόν 
P errin  5τι ή μελαμποδιΐνη χιτει>ν2ζΕ: τό- ποριτόν (διό

Ϊλ\ μ *  βί S?^ U0i 100 Wtagaivoujt- εί; τοΰ;
' . .  TT0‘ δέ τα ί β'ω ί  ί4ΰ; πό.0Ι>ς, μάλ.ίτα  έπί »; 

μ α τ ω δ ω ν  ν έ « ν .  ‘ ϋ  « ψ η μ έ ν ο ; δ;,τάζ«ι άν τά  φ ά ο . 

μ β χ ο »  Ο ο η δ ω ίΐ έ μ ο ίω ;  έ π ί , ώ ν  ί π υ ρ ε τ ω ν χ α ί  y s o v i 

Χ ω ν , ή μ ο ν ο μ .ρ ώ ν  ^ « ο μ α τ ι 7 μ ώ ν . Α -  δέ dc®’c 5  λάββ  τό 

ι * μ «  x a t  5  άρ’ δ ω σ το ς σ υ μ β ή π ΰ ρ - ,^ ς  δ , χ τ κ ή  T3i3 e a ' ‘ 

γος χ » ι  το ΰ έ π ίγ α ιτ ρ ίο υ ,  v a u n 'a t  χ α ί έ μ ε τ ο ι,  ‘ S T p<5- 

9»< Μ Ι  δ ι ά ν ο ι α ,  συ μ φ ,'ρε: νά δ .α χ ο π ή  π ρ ό ς χ α ι:ό ν  

η  ( ί ο ϊ ΐ ς  τ ώ . χ α τ α π β τ ίω ν , ή  τ ο ΰ λ ά ν α τ ο ν  ν «  β μ ι .  
χρονβη. Λ r

—  Εν.μίζετο γ^ ιχώς τχιδόν μεχρ, τ 0S§« 5τι ή *U9. 
φορια αναχαιτ^εί τόν δρόμον τή; ®9ί.ι6ως Τοιαΰτη ? το 
ιίιιαιτιρω; η i 0: a τοΰ Bordeu, Cullen, Duffes χαί - ι 
άλλων τή, δττο·*» ένι9χ6«ι, ή άοπαζ.τα, χ ,ί ό Char AYY^a< ̂ αιδιο
les D o b reu ilh  δ,ά .ϋ γ γ?«'αμβΜς ίδ,αιχέρ,υ. Αλλ1 j l  ‘ Ρ’ ς T“ V Χ" ?ών· 

Dub0>S,γνώριμος μα;«υτήί, έπ*ν«λ*μβαν«| πάy

Ια ,το  φρονεί χαί 5 Ανδραλ γνωΙ(μ , χώ< πρό; 5ja 
άλλοτβ < «»„ „ . χ „ α τ ο ύ ; t f o i , ou. 
χη i x n t t y w  *ίς την γνώ . - ν 3· β · ^  ^ .
δ Louis· μή τολμών Ομως ν' ί(ίβ?βνβ53
οαιοτηχος, παρε*ινη «  χοΰς ιατρούς νά AuoWJt δια τ ΐ -  
πειρ,ς και τής παρατηρή,εως τό ζ ή ,,μα.

ιλια τοϋχο δ δόχτωρ H ervieux από τοΰ 1847 ί Κη
τ , , ε  ν άποδ«ίξΒ δί ένος παραδ,ιγματος ότι βα,«’το- 
Οϋ,εχι.με τη, ΙγΛ|ίθϋ pfl,JU^  χα{ά τέν g .
μηνα βχε προω^ως «πίλ0« χ«ί ό τοκετός- άΛλά τό 
παραδειγμϊ τοΰτο oAtrov ϊ ιχ υ„ · διότι ο^,,βη xai 
«Λευριτις It; την φδιοιχήν γκναιχα. ‘Ο δέ καδγινττ*- 
«πο Αργεντο^ρατοι» Stoltz «ρό πολλώ, έτών ι ί ΐ . ν ’ 
ο π  η χυοφορίϊ μ,ταβαΛΛ.ι τήν ? 0ισΐΛήν προδιαβ„ (;
■ίς (3·β-ΐα, φδυιν, την φ θ ί» . δέ αύχήν έξαπτει μα-
A ajjsu ja  τα ωμα τέως φυμάτια- ’Αλλά χαί άλλο-
χϊδηγη.ης ο l in s s o lle  παρεοτηιε δια δύο διατριβω-, 
τήν αϋττ,ν Ι0εαν. r ^

ΕΓΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ.

Ό  Montur M artin άνέννω , - .

Ch' BCrnard π?βΥ ί* ««υο μ έν^  Γ ρ ί“τής 
ΐ !  ! ?  iJ ’  των ω » « « ώ ν  καί τ5); ^
Γο 0εμα τούτο, λέγει, ήτο δί,χολον δ,ότι χαί ή 

διαγνωοις «ΰτής δ,αμένει οχοτεινή „ j  ά ' χ Ζ ?  
Δια τούτο χ«, αυχάς δ oUyy?. ? ( i . π(ί10?Κεται ^  
λον εις τήν ώ 3χιστιτι,. ‘ ^  pW

Η ρύscς τών καταμηνίων ταράττετιι- διότι ή ίχ-

·Η 4 ,ω ? , Αβ „5 ι,  ξ . ^  4

Λ ,  4 « „ ,  ,  μ ί , ρ,  t a i  /  · Υ“ * .
«  · υ „ , ! ,  , 4 ,  » ;

ί * « Η · Μ  <βιχ&ν , ί  Τ % ,
1 ϊ « ρ. „ ί ρ »  . λ ί γ , . τ , , , ί , , , , .

vs luv15 ? ιί Aniequorra ήλιχί,ς 36 έτών

l e l l T 7?  4* ? ωΓ ,β  ένν,Λχ,ί τίτΕ ϊ *  « ρ ί  Τέν
δπβ ώ3ί Μ ’β -  °ίΧ3τ71: K'Ja? 0i ia ' ’ 5«  χαχι>ήι0η
όν Γ  Χί>' βΛ ·“  U ” 9 p a  6^ ’ τά  Otp~*VI-

, .. Ta S i, TPta 6λ'· » . ελχοντα Ιχαστον άνά « ία , xaj 
ημιαεία, λίτρα,. Ή  μήτηρ έπ,νήλθεν ψ  ?ι>, (χή< 
α ϋ ΐη ς  ϋ γ * ιβ , .  ' r  '

185^ T2 Q l « q i r S,ra ^  « « Λ , » . *  τώρ ; 294 8 9 2  λ ιρ ,ί, ε ί : ι  eiTa εχατομμΰρ^ Φ?ά γ .
Εξ α0τω ; μονον 2 / 0 0 0 0  φράγχα f fUvilTf^  £  
ι**χαξις U1tep πλουσίων φρενοβλαβών, τό δέ λοιπόν Srtav 

^μπληρο,χαιαπά τοΰδημοοίο, ταμείοϋ( τών νομών 
χαι τω,ιοιωτιχων ipavcov.
__ —  Ey«,»/0t; τό, παρελθόντα μήν* είς Τό E x e e rt  

τη;_ Αγγλίας παιδιο, φέρον δεχατριϊ; δακτύλους έπί


