γ ν ί 'ϊ ΐς έκιίνων άπαγοριύιι τδν τρόπον τής έξαφανισιως tc6t»v παραλογιζομεθα δέ τοσουχον, ώ ίτ ι κατα
πάσαν δεκαπενταετίαν άναπτερούμιδα δ*4 ματα;ων 1\·
πίδων, λαμβά^οντες Si νέον ς-ήριγμ* *a! ι * νίων ®Ρ'λών
δρμώμινοι φ«νταζόκ εθα αείποτε '« προάξωμεν τη» la Ί α σ κ nnvporlziioQ δια τον μονηχ.ίωρούχου
τριχήν ! Οΰιως i f ' ου άλληλοδιαδόπως περιεπλα-ήθηΰόραργόρου και τών χΛ(,)ρ»γ<·(>~
μεν από άπατη; »ίς απάτην, πβραβλέποντις η?η τάς
μ ιχώ ι' ά τ μ ω ΐ.
χημιχάς αναλύσεις τών υγρών, έκ τών ^δποι«ν
π«ρι«μένομιν νά φωτίσθώμεν, σήμερον καταντώμιν να
πιιτεύσωμεν ότι τό μικροσκόπιο* κυρίως προωρίσδη νά
Είπαμεν καί άλλοτε ότι ή αίματοχα^ή; ιατρική δέν
ά αχαλυψτ; είς ήμα; τό μυοτήριον της ζω ή ς! έπιιδή
ά π ιχ ει πολύ ιής αγυοτίας. Κατά τί πλέον τώ 5*τι δια
δήδεν βλέπει όξυδερχ^στιρον τά μοιχεία χαι τήν συνθισιν
φιριι δ επιστήμων ιατρός τοΰ iu -ΐιρικου φλεβοτόμου,
τώ* δργάνων, ή ότι ή ανατομική έρευνα τών π α ν ο άν έπί πάση; περισ-άσεως άδιαστόλως φαί ηται έτοιμος
δαπών αλλοιώσεων 0eλει διδάξει εντελώς την φυσι» ιώ ν
νά χύση τ ώ ν ά*^ρώπων ιό αίμα; Καί λοιπόν είς μόνος
νόσ«ν
τοιαΰτα όνιιροπολουντις απεχωρισαμεν
τρόπος καδολικός ιατρεία; Υπάρχει τών παδών πάντως;
αυτήν σπουδαίως έκ τής καθολικές παδολογίος· Αλλά
]1ώς νά πις·»ΰσωυε< ότι ά^ρως-ίαι έκ πολυετών αιτιών
διατι νά μή διαχρίνωμιν δμοιως ως ιδιαιτέρας έπιγι.όμεναι καί είς ετερογενή μάλι»τα δργανα ε'χ,ουιαι
ς-ήμας καί τό διαγνως·ι*όν, τήν αιτιολογίαν, την προ*
τήν ές-ίαν δύνανται νά ιαχρευδώσι διά τοΰ αΰτου μέσου
γνωσιν, τήν ςυμπτωματολογίαν, και τοσ* αλλα; Διατ!
δηλ. ’ τής αιματοχυσίας ; ‘Ω; «< υπήρχε γ«»ι*ή τις
νά άποψιλώσωμιν ώς υλοτόμοι το ,ϊινδρον έκ
πανάκεια! ή ώς άν ή φυσι; ?]:ο τοβοϋτον άπλή και
κλάδων του χλ νά κατακίρματίοωμεν είς iSavtxa οντα
μονότονος, ούχΐ Si ποικίλη χαί παντεχνήαων ιίς τάς
τήν οΰνθιτον ιατρικήν; Ά φ ’ ότου ιξετάσδησαί τά φύμ»~
πράξεις της !
,
τα τή; φδίσιως, δηλ. ή ά-άπτυξις και εμπυησις αυτών,
Έ®’ όσον ίιατελει τοσοΰτον πιριωρισαέ^η ιις τα
χαδώ, χαί τά σπηλαιώδη κοιλώματα το έκ ιής διαβοηδήμα.τά της, άυβλϋωποε δέ εις τήν διάκρισή τών
βρώσ·ως τώ/ πνευμόνων άποτελουμενα, έσοφισθημεν
νόσων ή ιατρική «έν εχ«ι βεβαίως χαρ-χτήρια άληθοΰ;
πλειότερον ; Επιτηδευόμιδα νά ίατρεΰωμίν επιτυχεστεέπιστήμης, cut· αξιοπρέπειαν, άλλ ερπει κατά γή; ώς
ρον τήν φθίσιν παρά τους προλαβοντας ιατρούς , Εις
τέχνη βάναυσος. Ί σ ω ς δέ παρέλδωσιν αιώνες πολλοί
τίνος πάθους τήν ίατρείαν ώδήγησεν αμ ε;ω ς κα; 4εως ου άπαλλαγξ έκ τώ* κληρονομικών προλήψεων καί
σφαλώς χαί άναμφ:οβηϊήτ&»ς ή παθολογική ανατομία
τής πρός τ ώ ; αίρετιάρχα; διισιδαίμονος λατρείας. Ααυτη; Αν τοΰτο ουδέποτε κατωρθωσε,ϊεν πρέπει άρα γε
^το δυνατόν νά άναφανώσιν h i τινα; ουν«χ·ϊς γινεάς
νά τήν δεωρήσωμεν ώς γ/ώσι» στείραν, η είς την φυ
μιναλοφυιΐς άν?ρε; ά'αδίχόυενοι ο ε!; τοΰ άλλ:υ τάς
σικήν ίστορίαν μάλλον αρμόδιον; ‘ Οποίοι χοποι ! ό
επιχειρήσεις, χαί τελιιοποοΰντίς^ οί διαδ^χοι^των
ποια δέ ματαιότης καί κενοσπουδία ! Αλλ ενδεν μέντα
«ροχατόχων τάς Ιφευ-έοεις χαί τά ίόγμαι^, κο'ω ς ό
•Ιπποκράτης, δ Γαλη-ός, ό B oerrhaave, ό Sydenham πάθη ϊ.αί το δο-ησίσοφο< φρόνημα, ή ό ποδος τών νεω
τερισμών, fv0£v Si τά σκμφέροντα υποδυομίνα ^τό προδ F r a n k /.αί άλλοι τοιιΰτοι, βεβαίως ή δ«ρ>πεια ίμελλε
οωπεΐον τοΰ ζήλου ιώ» καλών καί τή; προόδου αποπλανά ς-τ,οιχδή είς « ν ορθό», λόγον, καί άπ6 *υμπίρά-ματο;
>ώσι καί τού; νομιζομένους σοφού;, πολυ ce μαλλο/
είς συμπέρασμα νά άνυψωδή «ίς βαθμόν τινα διωρητιχήςμιγαλειότητος.Ά λλά κατά δυστυχία* τά ; έηινοίας τού; άμοΰοους καί άμαδιΐςΈ ν τουτο«; όμως αναφαίνονται αγαδη τυχη έκ
καί τ» φροντί^μαια σπανίων τινών πνευμάτων κατα
διαλειμμάτων καί ία^ροί τολμώντες \ά μακρυνδώσιν
οτρέφιι, ή διακόπτει πρόωρος βοίνατος κ/τά τήν άχμή
εκ τής λεωφόρου, όπου συνδλίβίΐαι δ ουρφετωίης
αυτήν του ό? ϊ αϊμοΰ· μόλις δέ μετά έ,ατοντα^η^ίδ,
χλος χαί δοχιμάζουσι νά ίατρεύσωσι τας νοσους κατα
χαί ΐπέχεινα άκοΰιται είς ά/>λον τοπον άλλος τις
μεγαλιπήέολος ά.δρωπος, ό η ις έκ τών έρειπίων τή φυσιχώτερον τρόπον.
Τοιουτοτρόπως ό ‘Ρ α ’όρης και Τομ»ί.!νης εδεραέτιστήαη;, ή του συ.αδροιοδένχος ύλιχοΰ έπιχε-ρεΐ vi
nsuov τήν πνίυι*ο*ίαν διά μόνου τοΰ τρυγιχοΰ ς·ίμμεω;.
άνεγείρν) την οίκο8ομή. κατ’ ίδιον σχέδιον, εω; ου και
Ε σχάτω ς δ’ ό Γερμανός V V ittich in iE ise n ach προ
αύτός έξαίβνης έκλ.ίπων ά φή ^ ' ° ’ Ιί '·η:ο'' τ Κ , ΑΡ'“ · τείνει νά δεραπιύωμε* αύτήν διά τοΰ χαλομε άνου,
δνης, τόν δποΐον έφ«ρεν είς τάς χ . ϊ ρ α ς . Κατ «υτόν
αντί τών άλλιπαλλήλων άφαιμάξιων, χαδω: πρόηρο*.
ιόν τρόπον, διίλαιοι ή μ ε ΐ,! βασαν.ζόμεδα α-αμηρυ
‘ Η γνώμη αδϊη ζ'Ο μέν κοι»ή και εις άλλου:, οιον
χίζοντες έπ’ άπειρον τά τών άλλω ., κυλίοντες άλλη^
τούς Αγγλους H am illon χαί Amstrong, έπειτα^ δέ
λοδιαδόχως, ώς δ Σίσυφος, τόν αύτόν λίθον ιίς τά
TivGilibert, Neumann K ruger-H an sen , P esch ier,
ίπ ά .ω , **ΐ προσδοκώντες δσημίραι τόν μισιαν τής
Ja h n , παλαιότερν δέ το» Van H elm ont Αλλα κατά
έπιστήιιης.
,
Έ ν τώ μ ιτα ξύ δέ τούτω κατατριβομεν τ 0ν πολυτιμό- τόν y y itt ic h ή αποτυχία τής τοιαυ^ηί θεραπείας
προήλθιν δτέ μίν i t τή; υπερβολικής, ή ενδεούς τ,οσο.
τατον χρόνον αντί τής ούσιώδο^ς θεραπ.ίας εις άλλότρια
τητος τοδ ραριιάκου, δτέ δέ έκ τή ; ουγχρόνου χρ>)·
πάντ5 τοΰ
του χυριου
κυρίου ημων
ήμών sp-j»u
Ιργου -»■
καί καθήκοντος
πάντη
------ - διωρή
—- r ·.
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4 0 κόκκους· διότι τόση ποσότη; προξενεί γαστριντε- ό y a rre n tra p p ,κλινικός νοσοχομιίου έν Φαργχοφουρτίω
ρίτιν· έκτός δέ τούτου διαβιίνουσα ταχέως τά έντερα έπανέλαβε τά αύτά. Έπειδή ή πιΐρα τδν ιβεβαίωσε περί
ώ ; καθάρσιον δί» άπορροφαται κατά τό» προτιβέμενονJτής ίαματιχής ώφιλείας τών άτμών τούτων. Πρός έμ’
σκοπόν. Ά λλά χα'ι ή 8όσις τών εναντίων δηλ. ano 1 πέδωαιν δέ τών λόγων αύτοΰ ιπ ιφίριι είκοσιτριίς παραμέχρι 2 κόκκων μένει άτελεσφόρητος. ‘Ο μίσος άρα τηρήσει;. Οί άρρως·οι είσήλβονιίς τό νοσοχομεΐον μετάξι»
όρος ταλαντεύεται μεταξύ τών 4 — 6 κόκκων (επανα τής 1 χαί 9 ήμερα; τοΰ πάδους, εϊιε περί τή» 4 χατά
λαμβανομένων τρις της ήμερας) <πί τώ< άνδρώ*, 2 δέ μέσον όρον, ή δέ δεραπεία ήρξατο περί τήν 5. ‘Εξάκις υπήρχε καί πιριπλοχή ίμπυήμττος, άπαξ δέ πνιυεω : 4 έπί τών παιδίων.
Εί μέν ύπάρχει έχίεταμένη xai ταχεία ή ήπάτωσις, μονίτις διπλή, διαλείπων πυρετός χαί πλευρίτις, υ^ ιό y y iU ic h διορίζει τρεις δόσεις 6 κόκκων έχάστην ρον δέ ίκτερος καί γάγγραινα περιωρισμένη τοΰ πνιύμετά προσθήκης τής ανθρακικής μαγνησίας χατά δύο μονος.
Οί ατμοί είσεπνεύσδησαν 7 4 είς δέκα ήμέρας, έλάώρας. Τούτω» δέ γενομένων δ άρρωστος άφίεται άν*
χιστος ορο; 27 «ίς 5 , μέγιστο; δέ 162 είς 15,
νόχλητος εως της επαύριον.
Εΐ δέ άνεστάλη ή ήπάτωσις, δέν δίδοται έ* νέου τδ καδ όλη» τής νόσου τήν διάρκειαν, 6 χατά νυχδήμιφάρμακον. Ά ν δέ τδ άνάπαλι* προχώρησε πάλιν, έπα ρο> μέχρι 12 σπανίως δέ 24.
Δίς διωρίσθησαν άφιιμάξεις, τό μέν πρώτον φλεδο ·
ναλαμβάνεται ή ανωτέρω δόσις τών 6 κόκκω» μέχρι;
ού παύσ») ή προκειμένη άλλοίωσις τοΰ όργά»ου, ή τβμίαι δί έλλειψιν εξεως αύτάρχους περί τήν νέαν διδιαλοθή, ή ά »α φ α νώ π . σημεία πτυαλισμοΰ (δυσωδία ραπιίαν, τό δέ δεύτερον σιχύαι χατασχασταί. Δίς ω 
πνοής, ουλωδυνία, έκκοπρώσεις συχναι πρασόχροες με σαύτως έδόδη εμετικόν, έννεάχις δέ καθάρσιον (θειϊχή
τά τεινεσμού καί αίμοφόρυκτοι) Διότι τοΰτο άναγγέλ- 303α καί σινβμιχη).
λει τήν ήτταν τής φλεγμονής. Σπανίως ίπέκιινα τών
Πάντοτε σχεδόν τό χλωρόμορφον έπιχυδέν (6 0 ρα
έπτά ήμιρών άνθίσταται ή νόσος είς τή» τοιαύτην δε. νίδες) ιίς συνεστραμμένο» πανίον ώ ; 4 δακτύλων πε~
ραπιίαν,
ριιχόμενον έντός άλλου μεγάλου όσον ή παλάμη, έφέΆ λ λ ’ άν ή ήπάτωσις τύχη φαιά, τδ πάθος δέν δια ρετο έγγύς τώ» μυχτήρω». ‘Η ιίσπνευσις διηοχει 10
λύεται έντός τοΰ ανωτέρω ώρισμένου χρόνου. Καί τό ώ; 15 στιγμάς, ί»ίοτε δέ όλίγω πλειότερον, διαχοπτ·.
τ ι όμως τδ χαλομίλανον δέν πρέπει νά δοθη διιξο* μένη, ά» δ έγκέφαλος έζαλίζιτο.
διχώτερον, έκτος μόνον άν έπεκτείνηται ή άλλοίωσις.
Συστελλομέ<ου, ή διαστελλομένου τοΰ Ιξωτεριχοϋ
Έ π ε'ϊή xai όλίγοι τινές χόχχοι διδόμινοι προξε»οΰσιν πανίου ά»ιφίρετο δλιγότερος, ^ πλειότερος ατμός.
άφδονον σιαλισμόν δραδΰν^ντα τήν ίασιν. Έ ν γίνει δέ
Οί άζωστοι ανέχονται τό χλωρόφορμον’ σπβνίως
κα! χατ’ αύτάς τάς περιστάσεις συμφέρει νά μή κα συμβαίνει νάρζωσις, ή άλλο τ ι τοιοΰτον δυσάρεστον
ταφεύγωμε» εις άλλα ίατριχά, αν χαΐ παριτηρήθη άπαξ ούμπτωμα. Α λλ’ ά» έπέλβί) σκοτόδινος, ή χαί λιιποδυοτι το νίτρον xai τό τρυγιχο» στίμμι έπιτάχυναν τήν μία, άμα μβκρύνωμιν τό φάρμακον, ή βίσδησις άπο·
διάλυσιν.
καθίσταται. Συμφέριι όμως κατ’ άρχάς νά φιιδώμεθα
‘Ωσαύτοις θιραπιύιται καί ή περίοδος τής συμφο- τής ποσότητος χαί νά προέαίνωμιν βαθμηδόν, ε«ς ou
ρήσεως. Δοδέ»τος εΰρώστου τοϋ ανθρώπου, ύποτι- συνίιδίσί δ πάσχων.
διμένης δέ ταχείας τής προόδου του πάθους, άρΑ π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ή ς εισπνοής τοΰ φαρμάχου &πάρκοΰσιν ώς 6 χόχκοι, ή όλίγον έπέκεινα, μέχρις ου χουσι τά έξής* θ ιρ μ α σ ία , 'δρώς, ΐ λ ά τ τ ω σ ις τής συνο·
έπέλδη κρίσις τοϋ νοσήματος διά τών ουρών, ή του χ ής καί τβΰ ά λ υ σ μ ο υ , διακοπή τοΰ βηχός καί τώ» π ό 
ίδρώτος, ή έχλιίψωσι τά τοπιχά συμπτώματα, εμ- νων τοΰ δώραχος.
φβνισδώσι δέ τά toO πτυαλισμοΰ. ‘Οσάκις δέ δ άρ
Εχ τούτων, ό ίδρώς ούδίποτί καθυστιρει έπίκιινα
ρωστος τύχη άσδινιστέρας κράσεως, περιοριζόμιδα τής 4 καί 5 εισπνοή;’ ένίοτε διαρχιΐ όσον χαί ή εισπνοή,
ιίς τέσσαρας χόχκους μόνον.
έπειτα δέ παρατείνιται. Διαλυομένης δέ τής νόσου ρέει
‘Ο y v ittic h επισφραγίζει τό υπόμνημα αύτοΰ διά άφδονώτερος, άλλά χαί σνντομώτιρος, παύει δέ παν
ιίχοσι παραδειγμάτων, τά όποια κρίνομιν πιριττόν νά τελώς μετά τινας ήμέρας (πιρΐ τήν 12 ή 13).
μιτ.αγράψωμιν ένταΰδα.
‘ Η πλιυρωδυνία έξαλιίφεται χατ’ όλίγον, έ»ίοτ*
Ά λλοι ιατροί, olov ό v v ac^ erer (1) xei Baum μάλιστα περί τή»Βα» ή Γην ήμερα»- έν γένιι δέ διαρχιΐ
g ard n er ( 2 ) πρό τινων έτών παρασυρόμινοι υπό τής μέχρι τής 8_ή 9.
φήμης τοϋ χλωροφόρμου έδοκίμασαν αύιά ιίς τήν αύ
‘Η συνοχή παραλλάσσιι ώς ή πλευρωδυνία.
τήν νόσον τήν περιπνευμονία». Αί ίδέαΐ όμως αύτών
‘Η άνβπνοήήλαττώδη άπό 4 8 μέχρι 3 2 τήν πρώτην
Ιμινον άνευ άποτελεσματος, εως ου καί άλλος ιατρός ημέραν άπό 4 8 μέχρις 25 τή έπαύριον διά τής Θιρ4πείας· Ιπ ιιτα άπό 4 8 — 2 0 τήν άκόλουδον καί εως
τής δεχάτης άπό 2 6 — 14.
(1) Die in h alatio n und die ortliche anw endung
Πάντοτε δ βήξ ήλαττώδη, έξέλιπε δέ άπο τής 6 — 7
des schw efeloethers und chloratherids als heil «μέρις, αύξανομέ*ων τών διαστημάτων τοΰ παρο
m iltel. F rib o urg 1848ξυσμού. Ή άπόχρεμψις, άντί άπό αίματοφύρτου νά
(2)Neue Behandlungs w eise der lungenentzun γείνη βαθμηδόν ύγροτέρα καί ώχρολευχοτέρα χατά τά
dung und an d erer B rustK rankheiten. Stutt σύιηθες (sputa cocta, critica) διαμένιι γλοιώδης ώς
g art . . . . 1850.
κατά τήν «ρχήν, εως ου παύσ^, ή μιταβάλλιται ιίς

υγροτέραν και λιυ*ήν άπδ τής Β*ς ι?ς τη» ^ην χωρήση είς τό χωρίον, όπου Ιξηκολούθιΐ ι?σπ^ίω» τους
άτμούς δίς τή; ήμέρας μέχρι τών μέσων τοΰ ’ Ιουλίου
ημέραν.
Ό πυρετός κατευνάζεται δμοίως δηλ.άπόΙΙΟ σ φυγ ότε καί ό βήξ καί τά φλέγματα έντιλώς έξέλιπον.
μ ώ ν τήν δευτέραν ημέραν καταβαίνιι ε ίς 100, χην Τρίτην Κατά δέ τό» διχίμβρι»^ έξιτασδείς ουτε έπόνει, ουτε
7 0 χ τλ. πολλάχις δέ ή βιλτίωσις αυτη ά'αφαίνιται δια- βάρος εΐ^ε και βήχα, ουτε δ θώραξ αύτοΰ ποσώς συ»ε«
μενόντων τών άλλων συμπτωμάτων. Ή δίψα ελαττου- στάλη· τουναντίον δέ καί τάς δυνάμιις ά»έλαβεν ό πά*
ται μ ε τ ά τοΰ πυρίτου, ό ΰ κ ν ο ς άποχατεσταδη άπο τής σχων καί άρχούντως έτράφη.
Έ πί τού τρίτου παραδείγματος ή θεραπιία διεχόγ. ε ις τήν δ. ή ι ι έ ρ α ν .
Οί άρρωστοι άνοιχουφίζονται ταχύτιρον διά τήν έλ- πη· τοΰ δέ τιτάρτου έξηχολούθιι Ιτΐ. ‘Υπήρχι δέ
δ άρρωστος νέος τις κριοπώλης, ιύρωστος τό πά
λειψιν τών άφαιμάξιων.
Έ πί τ;λευριτικής έξιδρώσιως προιιτέθη:αν έχδόρια λαι, του δποίου ή γάγγραινα κατέχει τόν κατώτερον
άριστερόν λοβόν ένόσησι δέ τό πρώτον περί τό τέλος
καί καλομίλα jok μιτά τής d igitalis
Ελειψαν δ συριγμός χαΐ οί μυχώδεις ρόγχοι *ατά τοΰ μαίου 1 8 5 2 . ’Οχτώ ήμέρας μ ιτά τήν χρήσιν τών
τήν διάλυσιν τής ήπατώσιως. Τό βρογχιχόν φύσημα τιρμινδικών άτμών ιά πτύαλα δυσώδη χαΐ ώς δύο
άκούιται άτθινέστερον παρακολουδούμενον υπο αμυ- λίτρας βαρύνοντα ήφανίσθηιαν παντελώς. Διά τοΰτο
δροτέρας άναπνοής, εως ου άποχαταιταθή ή φυσική ό άνθρωπος ώς απαλλαγείς σχεδόν τοΰ συνήθους ά λ 
γους καί τής βτενοχωρίας, άναλαβώνδέ τήν δριξιν, καί
ητις υπάρχει όπωσοΰν βλεννό^ογχος κατ αρχάς.
Έ ξ 2 8 αρρώστων ουτω θεραπευθέντων είς μο'Όν χοιμώμενος ήσύχως κατέπαυσι τούς άτμούς. Αλλά
έξηχοντούτης σχεδόν άπεθανεν, άλλ ιηήλδιν είς τά κατά τήν 19 Ιουνίου έπήλθον σφοδρόν ρίγος, βήξ»
δύσπνοια καί πλιυρωδυνία· τήν δέ έπομένην νυχτ« άπενοσοκομείο» πιρΐ τήν έννάτην τή; *όσ:υ ημέραν.
χρέμφδησα» πολλαί λίτραι {χώρος δυσώδους *αι αΐδοδ
(Zeitscbrift fur R atio un elle m edicin).
οδεν έπανελήρΟησαν οί άτμοϊ’ άλλ’ ή χρήτις αύτών
ήρέδιζε τούς βρόγχους χαΐ έβλαπτι τήν βριξι». Μετά
οχτώ ήμέρας ήλαττώδη μέν ή άπόχρεμψις, οί δέ σφυγ
μοί άποκατεστάδησαν εί; τάν φυσικόν όρον* το αριστε.
Ατμδς τ ε ρ μ ιν θ ίν η ς, ϊα μ α τήζ γ α γ γ ρ α ίν η ς
ιόν όμως πλευρό* διέμενεν άλγεινόν, ό ά^ρως-ος έκειτο
τών π νε υ μ ό νω ν .
ύπτιος, έμαραίνετο καί ζτο είς άκρον έξη*θινημε»ος·
ιύρέδη δέ ήχος άμβλΰς κβδ’ όλον τάν άνώτιρον άρι^
Ό άπό Β .έ ν ν η ς κ α θ η γ η τ ή ς J . Scoda άναφίριΐ τέσ ετεράν λοβόν, καί χριγμάς αύτόθι καί τινες ρόγχοι ή βαρα παραδείγματα τής ένεργιίας τοΰ προχιιμένου κούοντο. Διακοπέντες οί άτμοί έπανελήφδησαν έχ νέου,
προστεδιιμίνω» είς τή» τερμινδίνην χαί τινων ρανίδων
φαρμάχου.
Τό ύποχιίμενον του πρώτου ητο υπηρέτης πασχών ίοδιλαίου πρός κόλασιν τήςόσμής, ώς-ε καί ή άπόχριμ·
γάγγρβι»»» περιωριίμένην είς τόν άνώτιρο» λοβά» τοϋ ιις ήλαττώδη μ ιτ’ όλίγον, καί ή άμβλύτης τοΰ ήχου
δεξιοΰ πνιύμονος. Μ ιτ* έξ εβδομάδων θεραπεία», ου- έξέλιπε παντελώς εις τά όπίσω, έπέμεινε δέ μόνον είς
δέν σημείο* πλέον ύπελείπετο ούτε έ;ιδρω?εως, ουτε τά πλάγια καί τά έμπροσθεν μέχρι τής χαρδίας. Έ κ 
γαγγραίνης' τοΰνβντίον μάλιστα ήκοοιτο χαδαρα^ καί τ ο ι! ανορεξία, ίσχνότης καί άδυνβμι» μεγάλη. Διά
ά·ιυ ρόγχων άναπνοη.. Ή ιατρεία αυτη διέμενεν έ»τ«- τοΰτο έδόθη τό βάμμα του F o w ler ραν. 10 είς 2
λής, βύτε ό θώραξ δπωσοΰ» ύπιχώρησίν, ή συνίχάμ- ούγγίας υδατος· δί αυτοΰ δέ χαί τών άτμών b άρρω
στος άναλαβών άνεχώρησεν είς τήν έξοχήν 0 5 ι» περι
φθη χαί * φ ’ ^υ παρήλθον τρεΐ; μήν^ς· ^
^
Του δευτέρου παραδείγματο: υπόθεσες ή^ο^ ξι ιά μέσα Όκτωβρ. τραφείς ώς πρότερον είχε τήν συ-ήθη
νοδόχος ανδρικής ήλικίας, εύρωστου κράσεως, έχων χροιάν Καί όμως ύπό τήν ωμοπλάτην χαί έκ διξιών
τή» γαγγραινώδη κοιλότητα ιίς τό» χατώτιρον λοβό» τοΰ θώρακος ύπελείπετο μιχρός πόνος μετά ς-ενοχωρίας
‘ Η νόσος ηρχισεν άπό τής 11 Μαρτίου 1 8 5 2 Τή 25 καί βηχός· έξήρχετο δέ καί ίχωρώδης υλη έκ δια
δέ του αύτοϋ μηνός ιίσέπνευσιν ό ά ζω στο ς τοΰ, α τ  λειμ μ άτω ν ή ά»«πνοή ή<ούετ· εως κάτω - μόνον δέ
μούς τής τερμινθίνης· έγίνετο δέ τούτο κατά δύο ό>ρας πέριξ τοϋ άκρου τή: καρδία;, υπήρχε μικρά τις άμάπό 5 μέχρι 10 σ τιγμ ώ ν έλάμβανεν όμως συγχρόνως βλύτη; χαί ελαφρός ρόγχος.
Έξτκολούδησις τή; αύτής θιραπείας έκτός τοΰ βάμ
καί 0 0 5 θειϊκής κινίνη:. Ή άπόχρεμψις «πό μια; καί
ματος.
Κατά το τέλος τοΰ Ίαννουαρίου ό άρρωστος
ημισείας λίτρας φλιγμάτων περιοριοδιίσα μιτά τρεΐ:
ΐ.όμιζεν
έιυτάν υγιή, διότι ούτε άπίχρεμπτιν, ούτε
εβδομάδας, κατήντησεν ιί ; 1|4 λίτρα;· μιτά δε^ ες
έπόνιι.
Ά
λλά τή 10 Φιβρουαρ. αΐφνήδιος βήξ ίξ ίβ ιλ ε
εβδομάδα; δ άζω στος εξήλθε τής κλίνη;· ή άποφλεγ
κατ’
άρχάς
μέν ώς 2 ούγγίας αίματος, επιιτα δέ ύλην
μάτωσις όμως διέμενεν ΐχωρώϊης «αί δύσοιμος. Έν
τούτοις έπανήλθον αί δυνάμεις, ί δριξις σχεδόν άπο ίχωρώ 5η· Ιλιιπον σημιΐα έξιδρώσεως’ όδεν είκάζετ»
κατίστάθη- άλλά δ βήξ έμενε προχαλών πάντοτί δυ ότι τό β?μα προηλδιν έκ τής γαγγραινώδους κοιλότητος,
σώδη πτύαλα· πρ 5ϊέ τ ι χαΐ τό διξιό» πλευρό» ώδυνατο, τής οποίας τά πλϊυρά ?τως έτυλώθησβν.
χαΐ ή ά»απ<οή έστενοχωριΐτο, αν χαί ελειπι» b κωφο;
(Z eitscbrift fur Κ. Κ. geselschafft der Aertze
^χος κατά πασα» τοΰ κατωτέρου λοβοΰ τή» περ:μιτρον,
zu W ien n 185 3 Τ . IX.)
ή 8έ άναπνοή έγίνετο μετά τινων όξυφώνων καί άδυνάτω» ρόγχων. 09εν ό άρρωστος παρηγγέλθη νά άνα

Πρόωρος τ ο χ η ό ς ·

παραληρούσα δί ή γυνή είπε πολλάχις πνίγομαι, άααθνήσκω.
Έπειδή «ματαιώδη ήδη ή έκ τών φαρμάκων βοήθεια,
'Αν έπικίνδυνόν tl χρονικόν νόσημα π ά ίχ ϊυσ α γυνή b ιατρός, συμβουλίου γινομένου μ «τ’ άλλων, άπιφάσι»*
τύχη έγκυος, ΐϊρέπιι νά «χλοχ«ύηται μηχανικώς πριν τήν «γχείρησιν τής προώρου έκλοχιυσιως.
«ύξήση χαί άπαρτισθή το ίμβρυον;ιΟ Baudeloque, χατ’
06«ν διά τοΰ διας-ολέως «ίσήγαγεν έπιτηδιίως «?ς τό
αύτόν Si δς·«ρον χαί δ C aparon έθιώρουν ώς έγκλημα ς-όμιον τής μήτρας κώνον σπόγγου χ«χρισμένον δί αλοι
ιόν τιχνητόν τούτον χοκιχόν.Έκτοτε Si παρεξηγοΰντες φής Belladounale· άλλος δέ σπόγγος νοτυμένος δί
τόν ήίχό ν νόμον απαντ«ς αχ«δόν οί Γάλλοι μαιευταί υδατος έπετέθη έπί τοϋ αΰχένος, άμ^ότιροι δί έκραάπέχρουσαν τήν τοιαύτην έγχιίρησιν, προτίμων 8έ χοΰντο διά κλωστής χρ«μαμένης «ίς χά Ιξω· ή δί γυνή
μάλλον νά «φίνωσι χό βρέφος νά μεστωθη ένχος τη; χοι έχαθέιθη έπί τής κλίνης στηριζομένη είς προσκεφάλαια
).!*; μέχρις ου έξίχθή μεληδόν, παρέξ νά προκαλώσι πανιαχόθεν, διότι τοιαύτην κοτεϊχεν ήδη πρό ήμερώ»
τήν γέ«νησι» αΰτοΰ χαθ δν καιρό» ένδέχεχαι καί νά ζήση. θέσιν.
’Αλλά πολλής εκχοτε γινόμενης άμφισβηιήσιως, άφ’ού
Εννέα πιριπου ώρας μ«χά χήν ιίσαγωγήν τοΰ χιόνου
μάλιστα άπ«φάν?η Εριστικώς αύτή ή πείρα, παρεδέχθη έπήλθον ώδ:νές τιν«ς έλιφραί χαί συστολή τής μήτρας·
μέν χήν τελευταία» χαύιη» μέθοδο»· Ελπίζομιν δέ οτι υιχιρον δέ σπασμοί" δθ«ν τό πρό*ωπον άπό ώχροΰ
ώσαύτως θέλιι έγχριθή καί ή έγκαιρος ε’ <χρωσις, χήν έγι.εν έρυθρόν, οί σφυγμοί ^σαν μικροί ώς ISO τόν
δποίαν κακώς ποιοΰντές χινις βο»έχ«αν μεχά χών άρ άριθμόν, ή γλήνη έφίίν«ιο διεσταλμένη, έπήλδι δε και
χών της θρησκείας. Διότι ουτε είς τούς Θείους νόμους, παραφροσύνη.
ούτε «ις χήν ήθι<ήν άντί*ειται τό ,ά διατηρήσωμ«ν ιήν
Π«ρι τό έσπερος ό ιατρός άπηλπισμένος βχ«δό»
ζωήν xije μητρος και επι βλάβη, ή άπωλεία παντ«λ«ΐ άπ«|άσισι νά έπισπιΰση χόν χβχετόν. ‘ Ο λαιμός τής
τού κυοφορουμένου παρ αύχής βρέφους.
μηχρας ήτο διισταλμένος καί μαλθακός’ ό δάκτυλος
Νομίζομιν τωόντι λογιχώτατον οταν εκ νόσου χι- ιίσιγόμινοΓ μετ«κίνει τήν κι^αλήν τοΰ βρέφους· χό Si
νός βαριία; κίνδυνεύη ή ζωή καί τοΰ παιδιού καί της αμνιον προεκυψ«ν' οθεν χεντηθιίσης χής κύστεως, χό
μητρος, νά δοκιμάζωμεν τήν χένωσιν χής μήτρας, άφ’ού υ ί«ρ έξέ^«υσ«ν άφθονον, Μ ιτά μίαν ώραν ή γυνή ^ιθάμ«χ«χιιρίσθημεν πάντας τού; άλλους τρόπους, καδώ; ν*χο άνακουφισμόκ χής όδυνηράς χαχασχάσ«ως, καθ’
έπιχειροΰμιν τήν πρόωρον έκλόχιυσιν έπί δυοτοκίας έκάσχην δέ ώραν έλάμβϊνε κοχλιάριον ποτοΰ έξ έρυ‘ Η . . . πάσχουσα παλμούς χαρδίας,μνίτηρ δύοτέχνων, σιβώδους βρίζης δυο γραμμαρίων. Ά λ λ ' απασα ή έσ π ί.
Ιφερεν «ίς χά δεξιά τής κοιλία; όγκον ώς πορτογάλ- ρα παρήλθε διά συγκοπών καί γογγυσμών.
λιον, έδρεύονχα πιθανώς «ίς ιήν ώ ; 6ή/.ην. Καχ’ όλίγον
Π·ρί τήν 10 ωραν διαστολή άποχρώσα τοΰ λα ι
ίσχναινομένη χαί ώχριώσα' τή 3 0 μαίου 1 8 5 3 το τε μού' έξασθένησις άχρα ?ής γυναικός· π«ρ! δί χήν 1 ώραν
Αευταΐον ειδ« τά καταμήνια· τή Si '20 Ιουνίου πα. έπαυσε νά ίν«ργή χό ποτό·). Τόχ« ό χειρουργός «ίσα*
ρεχήρησ» συμπτώματα συλίήψεως.
γ ο γ ώ ν χήν χιΐρα άνιζητησ» χούς πόϊας τοΰ βρέφους,
"0 »ε δ ΐαχρός τήν έπεσχέφθη, η γυνή ή/οχλ«ΐτο υπο άναστρέψας 5έ ούτό χα/έως χαί έπιδ«ξίως έξ^γαγεν
δυ 3κ«ψ·'ας χαί δύσπνοιας καί βηχός, τό δέ πρωί άπέ •ίς
φώς τής ήμέρας άρσίνιχόν παιδίον μιχρόχαχον.
χρ«μπτεν αιματηρά πτύαλα.
Συγκοπή τής λ«χοΰς έπιφοβος' κίνδυνος έπιχ«ιμένου
Οί πρό δύο έτών παλμοί ηυξησαν ίπιφεροντ«ς ένίοτε θαναχου. Εντρ ψ«ις έριθιστικαί χαί ιίσπνοοή άμμωκαί συγκοπήν, ή Si καρδία έξηλέγχθη έκ χής άχροάσίως νιακοΰ· άνάνηψις.
ώς ύπιρχραρής. Ύ πήρχι προσέτι ήχος αμβλύς υποκάτω
Έξοδος χών υμένω*, φυσική βίμορ^*γία μήτρας,
τών καχακλιίδων, όπου ή<οόονχο καί τινις ρόγχοι ύπνος έπί δυο ώρας' ιίτα παραχοπή.
σποράδην, καί χριγμοί μάλιστα έπί τής εισπνοής.
T5j έπαυριον σπασμοί, έκν«υρισμός, παραφροσύνη
Τονιχά, σιραιόπιον χαι ναρκωτικά άφ’ έσπέρας.
αμα έκλείοντο οί όρθαλμβί· κοχλιάριά τινα ζωμοΰΑύξηθιίσης της στινοχωρίας κατά τάν σιπτέμβρίον μετρίασις τής δυσπνοίας.
χα! τοΰ βηχός ένοχλοΰντος άδιακόπως, ή άρρωστος
Ή ακόλουθος ήμέρα υπήρξε ταραχώδης κοιλία μ«έφλεβοτομήδη άλλ’ ή ώρέλεια ήτο δυσανάλογος.
τεωρος καί έπωδυνος' φριχιάσ«ις· έμεχος πραβόχρους'
Τή 3 δικ«μβρίου, εκχον καί ήμισυν μήνα χής έγχυ «ντρίψιις τής γαστρός δί αλοιφής h y d ra rg y ri et belμίσύνης, κιφαλαλγ:α σφοδρβχάτη, άϋιτνία διαρκής, ladonal. 12 κόκκοι χαλομέλανον.
έμιτός, διάρροια καί λ«ιποθυμίαι πολλάχις χή, ήμέρας
Τή τρίτη ήμερο β«λτίωσις· καταπλα'σματα έπ!
έιταναλαμβανόμιναι.
τών μαστών θερμά xsi σιναπώδη.
Τή 10 δεκιμβρίου πόδες χαί χνήμαι, χεΐρ«ς καί
Γή τετάρτ^, ΰπνος* ρυσις τών λοχειώ ν πβΰσις ια
καρποί πρησμένα, καθώς καί τό πρόσωπον. Τά cupa τρικών.
διά τοΰ νιτρικοΰ όξέως άπ«δ«ίχθησαν λευκωμαχιχά·
Μιτα ταΰτα έξελιπον πάντα τά συμπτώματα, στη»
ΰπήρχ» δέ κβί σπασμός ν«υριχός τών μελών κα! χοΰ θους, κιφαλης, καρδίας κα! χοιλίας, ειος eu έπανήλθιν
προσώπου' άλλ' ή-ούοντο οί καλμοί χής καρδίας τοΰ έν τ«ίώ ; ή υγεία έκτός τών παλμών καί χής στινοχιοβρέφους, ή Si μήτηρ ήιθάνεχο χας κινησ«ις χου.
ρίας, τά όποΐα ΐξακοίουθοΰσι.
Κατά τόν εβ$ομο* μήνα 1. 1ϊν<ουαρίίυ άκρα ατο
νία, σχίνο^ωρία, οφθαλμοί άχλυώ 8ιις, έμ«τός, κεφαλόπυ ος μετιο*ιχ4ς, δέρμα ένβλλάξ θερμόν καί ψυχρόν

ιμασίαν κατά τά ν«φρά, Ιρεθισμό* τής οδρο8όχου κιί.
στεως, ένοχλουμενη καί ύπό δυσκοιλιότηχος, κατηντησε
δέ είς ίκραν άτο-ίαν. Τό κύριον νόοημα ήτο καρκίνος
Ά φ ’ οτου «ύρέθη τό χλωρόμορφον έ'/ρησίμιυσ«» «ίς τής μήτρας διαβιβρώσκων τόν αύχένα.
τη< θι.ατείαν ότέ μέν έν «ίδιι άχμΛν ιίιπνεομένων,
Έ νέματα σχυπτκά κ«ί ναρκωχιχά, σικυ«ι «ιιι ιώ ν
οτέ δέ ώς πίχόν, ή ώς κλύσμα, άλλοτ» δέ ώς χρίσμα, λαγόνων ή χοΰ ίεροΰ ός-οΰ καί χονικά φάρμαχα διέκίψαν
ή άλοιίή. Ά λ λ ’ ού3«ίς χών τρόπων χούτων ώρ«λεΐ χήν α ίμ ο ^ α γία ν άλλ’ οί πόνοι χατεπραύνονιο μό<ο»
πά/τοτε καί βιβαίως. ι Η εισπνοή μάλιστα τοΰ φαρ' Ιδιά χοΰ <3τχίου. Έπ«ιδή δί ή καχάχρησις χούτου η υ ;ΐϊ«
μάκου άίαγορβύιχαι πανχ«λώς κατά τινας π«ριστάσ«ις, χήν δυσκοιλιότηχα, ό ιατρός μεχ«χ«ιρίσθη μέχρι τίνος
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Ά λλ’ ό άπό ‘ Εβλάνης καθηγητής H ardy έδοκίμασ» χαφουρας δί γραμμάριον) Ά λ λ ’ ή έπάνοδος σφον ί χαχίυθύ '5 χοΰ; ά τμ ίύ; ένιοτ» ιίς τόν πάσχοντα βροχερών άλγηδόνων ή/άγκασεν «ύτόν νά μεταχιιριοθή
αυτόν τόπον χών όργανων. ‘Η μέθοδος δί αΰτη «υδο τούς ατμού;' ή δ ιξ αύτών ώρέλιια Εφάνη τοιαυτη,
κίμησεν ιδιαζόντως έιτί τώ» ά^ρως-ημάτων τής μήτρας.(ώσχε καί ψηλαφώνχος χοΰ δακτύλου τόν λαιμόν τής
Έ πειτα ίσως χρησιμιόση ώσαύτως καί επί πολλών μήτρας, ούδεμια αίιθησις έπήρχετο πόνου.
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ι ί διά τήν υπ*ρβάλλουσαν τοΰ ν«υρικοΰ συσχήματος σχουσα χαχά τήν μήτρ-χν* διότι Ιφεριν ελκη έπί χοΟ
αΐσθϊχικότητα, μετο/χειριζόμεθα δέ συνήθως τό οπιονίστομίου αύτής. Ό τ« δέ έπεσκέφθη αύτήν ο H ard y αΰχά
ώς καταπραϋντικόν άλλ’ αύτό προξενεί σβχνάχις χαί μέν ^το ήδη «πουλωμένα, έπανήρχονχο όμως «όνοι
χιφαλαλγίαν χα! άνοριξίαν καί στέγνωσιν τής κοιλίας.Iχαθ εκάστην πρω'ί'οιν παρατεινόμενοι μάλλον, ή ήττον,
‘ Ως πρώτον άποτέλίομα τής χολικής έ*«ργ«ίας τώ< έχχιινόμενοι δέ καί «ίς χά χάτω τής ράχεως. ‘Η μηχλωροφορμιχώ» άτμώ* παρατηρεϊχαι προσωρινή θερ* νιαία κάδαρσις, έχτός τής βυνοδιυούση; αύτήν οδύνης,
μότης ένοχλοΰσά τινας ά^ώστους" άλλ’ όταν αδτη ητβ τακτική κα! άφθονος' ΰπήρχεν ομως άνοριξία καί
τ ύ /5 κλ«ιοτερα, ή διαρχέση έιιικ εινι τοΰ δέοντος, μ«· άχονία μ«γάλη
Οι άχμο! χοΰ γλωροφόρμου ώφέλησαν τήν νεοίνιδα
τριάζεται ή άνάδοσις τών άχμών.
Τοιουτοτρόπως άναρ«ρομ«νων τίύτω ν δια xej χ»-Ιτοσοΰτον, ώσχ! λβμβανομ«ν«ν αύτώ» αφ έσπερας οί
λ«οΰ είς τήν μήτραν, χαχακοιμίζονχαι οί πόνοι τών πόνοι Ιλιιπον πανχ«λώς χό πρωί· έπαναληφθένχων δέ
λαγόνων, χής ^άχ«ω;, ένίοχε δέ καί οί τής ήβης.
πολλάκις, ή π«ρίοδος χών κατομηνίων
παρετάβη άπό
Ά π α ξ μόνον μέχρι τοϋδ« ή χρήσις τοϋ ιαματικού μ ^ ς *ίς τρεις ήμέρας, καί ή ίασις άπηρτίσθη.
τρόπου τούτου άπέχυχι <ατά τό φαινόμινον χοΰ σκο
Γ. ‘ Η . . . 2 5 «χών, ήλίκίας, μ«τά ίκχρωσίι
που' διόχι ύπήρχ«» ελχωσις χοΰ αύχένος τής μήτρα.xtva έπουσε συλλαμβάνουσα' χαί πρότοΰ γάμου δί
χαί δμως μιτά τήν κώπασιν τοΰ αισθήματος τής θ«ρχαί μετά τόν γάμον αύτής, ή μηνιαίακάθαρσιςήχο
μότητος άν«χουφ·σθησαν πάλιν όριστικώς οί πόνοι.
άλγ«ινοχάχη καί μιχρά, έξήρχοντο δί ένιοτ* χαί ψ«υ·
‘ Η έκ τών άτμών ώρέλεια παρετάθη πάντοτε «ίς δοΰς ύμενος τεμάχια,
Οτ« συνεόουλεύθη χόν H ardy ή άρρωστος, Ιπασχ»
πολύύν χρόνον· άν δί τό άλγος έπανήλθ* μετά τινας
ώραςις, ή δριμύτης όμως αύτοΰ ήτο μικροτέρα. Διά πό«ους δριμεΐς κατά τήν ράχιν καί τήν μήτραν μέχρι
ιοΰχοs εί τις τών άρρωστων Ιφθασε νά λάβη οπιον,L a j τών μαστών' ό Si λαιμός του «ρο«ιρημένου οργα—
ίμα τούς άτμούς τοΰ χλωροφόρμου, τόσω μάλλον, νου ήτο ελκώδης,
προτιμά
δυσάριστος γεΰσις.
γεΰσις, ή οίσθησις άλλη παρηΟί διαρκείς γχλωροφορμικοί άτμοί κατέπαυον καί
όσφ ουιε δυσάρ«στος
αύτής χής άρρωστου τούς πόνους μετά μίαν στιγμήν.
χολούθει τό φάρμακον
Πρός χρήίΐν τουχου δ H ardy έιτενόησεν αρμόδιον
‘ Η διεξοδική γαλουχία o ' j μόνον χά νεΰρα έρεθίζε ι,
|ργαλεϊον. Σύγχειται δ’ αύτό έκ σωλήνος μεταλλικού όθεν προ»γίνονχαι κεφαλαλγία χα! Ιλιγγος χαί πόνοι
Ά ψ υ Ι χλ ω ροφ όρμ ου.
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άνοιξη έχ τών Ισα» ιίς τά έξω έπιγλωχτίδα. Τοιοΰχόν t i Iμήτρας, χα! «όνους όσφυαχούς χαί έπιγασχρικού;, χαΙπίπωμα Ιχει και αύτος δ σωλήν χατά τήν άνωτέρω 1θώς έπί τοΰ ακολούθου παραδίίγματος, δπου ή «υχυάκρα» κινούμενον έκ τώ ν ίξω είς τα Ισω διά νά είσέρ μ 0ς χα( χονιχή τροφή, καί ή σωμασκία είς τό ύπαιθρον
χηται αύτόθ«ν ό ά/αγκαΐος είς τήν ένέργιιαν χοΰ δργάνου xal Λά άντισπαστιχά φάρμαχα ούδιμίαν ίφερον β«άήρ. ”Αλλο 8έ έηίπωμα έλικώδες (βιδωτόν) είς τά πλα'.|βαίως ώφέλιιαν άνευ τών χλωροφορμικών άχμών.
Δ. Γυνή αβρά ήλικίας 3 2 έτών γαλουχοΰσα επτά.
για τοΰ σωλήνο; χείαινον χλ«ίει τό σχόμιον, δι ου εισαγεται σπόγγος έμβ'βρεγμίνος «ίς τό χλωρομορφον, τό μηνον β:·έφος κατελήφθη ύπό σροδρας αιμορραγίας τής
«ξίρχονχαι συμ |μήτροις· ώδυνόίτο δέ βαρέως χατά τήν ράχιν κα! χό
όυοΐον διαλύ«ται εί; άτμού;, ούτοι
ϊπιγάστριον ά λ λ ’ οί χλ«>ροφορμικοί άτμοί ir.i τών
πίεζομένης διά τών δακτύλων τής κύστεως.
μ ιστώ ν κατέπαυοαν ιύθύς χούς πόνους.
Ιδού καί τινα παραδείγματα ίά;εω ς.
Κ. Γυνή 45 έτών εύρωστος, μήτηρ π α ιδ ιώ ν , {κα
Έ*ίοτε χαί μή ύπαρχούϊης χινος αμυχής τών μος-ών
σνεν αίμο^αγίαν τής μήτρας· μεταξύ δ’ αύχών xai τ ής γαλουχούσκις γυναικός, ή θήλοισι; γίνεται οδυνηρόλ ΐυ χ ό ^ δ ο ια ν μυκοπυώδη δυσοσμοτάτην ήσθάνετο θερ Ιχατα, άκοβαίνΐι δέ σχ«δόν χαί άδύ-ατος διά τήν ό-

ηιρ 6ολ(«ήν ιυπαθιιαν τδ» γαλαχτβφόρω* οργάνων.
Έ νίοτι τά κακόν θεραπιύιται διά του μωριου1 άλλά τό
παιδίο* χ ινίυνιύιι προφανώς, άν θηλάιι;, πρίν καδαρι·®*ί έντ.λώ ς ή περιχρι*θεϊία ναρκωαική υλη. Έ πί
το^ουτων περιστάσιων οί χλωρορορμικο! άτμοί ώρε·
λοΰσι πολυ βιβαιοτερον, άνιυ μάλιστα βλάβης τοσαύτης τοΰ θηλαι,οντος νήπιου, το δε αποτέλεσμα Step·
χιΐ ώρας ίκανάς.
Γέλος & H ardy μιτιχειρίσδη τόν καινοφανή τού
τον τροπον της θεραπιιας καί κατά τοΰ κνισμοΰ τοΰ
γυναικιίου αιδοίου χαί άλλων σπασμωδών, ή έπωδύνων
νοσημάτων.
(L’ Union medicale).

Κ ίρσοκή.Ιη.

ή έλασμα μολύβου 6 έκατοιιομίτρων μήκους
πλάτους.

χαΐ 3

^ Τά μεταλλον ικαλυφθη Ιν μέριι (πιρί τά μέσα)
υπό τοϋ φυράματος τοΰ Canquoin.
Επιιτα αμφοίιρα έτυλιχδησαν έπί τοΰ άδροίσμα*
τος τών φλιβώ». Τοιουτοτρόπως αυτά συνιδλίβετο
υπό τοΰ μολύβου χυρτωθέντος ιίς σχήμα κιράμου ό
ροφής, ωσιε τά άκρα αυτού συνήφθησαν ίμπροσθιν τοϋ
συνδέσμου τών φλιβών· έπάνω δέ τοΰ μολύβου πιριι*
διθη η ταινία, συσφιγχθιϊσα καί διά κλωστής.
Ί ουτων πάντων συντιλισθεντων άνιυ τινός άπαιβίου
συμπτώματος ίατρεύθη τό πάδος, ή δέ ουλή Ιφαίνιτο
λεπτοφυής ως γραμμή, ώ »τι δ νέος ίπιβυμών διά
συμφέρον κοινωνικόν νά ιίσέλθη ιίς τό στρατιωτικόν
οτάδιον^ Ινικρίδη παρά τής ιατρικής έπιτροπής τοΰ
στρατοΰ ώς παραδιχτός.
(Gazette midicale).

Αί συνήθης χών Γάλλων ιατρών δύο μέθοδοι χρός
θεραπείαν της κιρσοκήλης σφάλλονται άμφότιραι, ή
μέν τοϋ B reschet καθότι περιλαμβάνιι τόν εκφορητι
ε π ις τ η μ ο ν ικ α ι α γγε λ ιαι κ α ι
κόν «ωληνα καί την σπιρματικήν άρτηρίαν, ή κάραΣΓΖΗΤΗΣΕΙΣ
λ ιίπ ιι φλεβώδεις τινας χλώνας έξω της ένεργιίας τοΰ
καυστικού- ή δί τοΰ Β ιλπώ χαΐ τοΰ v id a l de Cassis
σχίζουσα τά δέρμα διά νά άναζητήι»] καί πιριλάβη τά
Κατά τήν δημόϊΐον συνιδρίασιν τής ίν Παρισίοις
«νιυρυσμίνα αγγιΐα διά βρόχων, βιλονών, ή μεταλλικών α««δημίας τών έπιστημών έκηρύχθησαν τά άκόλουθα
βυρμάτων προξινιί πληγάς κολπώδεις, μακράν έμπύη- άριστιϊα.
<ϊΐν? συνουλωσιν δί βραδείαν.
2000φρ. έδόθησαν είς τ Αν Κ. K o eliter διά τό σύγ
Τα ελαττώματα ταΰτα άποφιύγων δ G ailard άπό γραμμα αύτοΰ, τήν μικροίκοπικήν άνατομίαν τών ορ
Πικταυίας ιξετέλεσι κατ άλλον τρόπον τήν έγχιίρνισιν γάνων καί τό ίγχιιρίδιον γινική; άνατομίας τοΰ ά»ίν υπαίθρφ. ‘ Ο άρρωστος «ΐχεν ηλικίαν 18 έτώ»· έζη θρώπου.
τιϊτο δί
2 0 00 «ις τόν C harles Rohin καί y c rd e il i:d το
1) Αν ητο δυνατόν νά εμφραχθώσιν αί άνΐυρυ- βιβλιον βδτών έπιγραφόμινον Ιίραγματιία χημιίας
ομέναι φλέβις τής σπιρματίκής χορδής ά»ευ κινδύνου ανατομικής καί φυσιολογικής.
ρλεέίτιδος.
2 0 0 0 ιις τον Κ. M agnus Has διά τό ουγγραμμα
2) Νά συμπιριληφθώσιν ιις εν απασαι πρό; άπο- Γατριία τοΰ χρονικοΰ άλκοολισμοΰ.
φυνήν υποτροπής.
2 0 0 0 ιις τον Κ. Μορέλ δια τά βιβλίον aitou
3) Νά μη βλάβη δ έχφορ^τικός σωλήν καί η σπερ Προγματιία δίωρητική κοί πρακτική τών διανοητική»
ματική άρτηρία.
νόσων.
4) Να κατορΟωθϊ] έπούλωσις άνιυ δυσμορφίας.
2 0 0 0 «ίς τόν Κ. S e rtie r διά τό β ιβ λίο ν αΰτοΰ
Την μίν πρωτην πρότασιν τοΰ ζητήματος έξησφάλιζε Πραγματεία τή; οίδηματολαρυγγώδους κ υ ν ά γ χ η ς .
τό καυστικά» φύραμα τοΰ C anquoin πρός έκπλήρω2 0 0 0 ιίς τάν Κ.. y id a l de Cassis διά τό βιβλίον
σιν δί τώ» ετέρων τριών ό χειρουργός ένέτεαε τό αυτού περί τώ* αφροδισίων.
δέρμα απο τοΰ βουβωνικού πόρου μέχρι τών δσχέων
1 5 0 0 εις τόν Κ. Giraldes διά ιό βιβλίο» αύτοΰ
εις οκτώ εκαιοστομετρω* μήκος καί άνικάλυψι τήν περί μυκωίών κυ^τεων τοΰ σι*γωνιχοΰ κόλπου.
οπιρματικήν^ χορδήν, διβσχίσας δί καί τόν όπισθιν ιαυ-.
2 0 0 0 ιίς τόν Κ. Guibourt διά τή» ίστορίαν τών
της κυψιλλωδη ίστον άνιοήκοισιν αυτήν διά σπαθίδος. βότανών.
Διαχωρίσας τά στοιχιια τής σπίρμ. χορδής άπιμά1 2 0 0 ιίς τους Κ. Becquerel »οί ye rn o is διά τό
κρυνι τάς φλέβας άπό τού έκφορητικοΰ σωλήνος καί τή;
υπόμνημα αυτών πιρι συνδέοιως τού γάλακτος τής
αρτηρίας ι{ς 3 εκατοστομέτρων εκτασι».
γυναικός ίπ ί νοσιρα, καί υγιούς καταστάσεως.
Συνώθησι τόν σπερματικόν σωλήνα καί τήν αρτη
2 0 0 0 ιίς τόν Κ. A beille διά τά βιβλίον αυτοΰ
ρίαν ιις τό βάθος τής πληγής, οπου καί έκρατήθησαν
περ/ ύδρώπων κοί κΰστιων.
διά σφαιρίων μοτοΰ.
1 0 0 0 ιίς τόν Κ. Boucher διά τό βιβλίον αυτοΰ
Διιβιβασιν υπό τάς φλέβας πλατιϊαν ταινίαν δδόνης.
πραγματεία τών νόσων τών αι νεογνών χαί τών ytroΜ ιταξυ δέ αυτής καί τών φλίβών παρινέδηχι πλακα, μαζίων βρεφών.

10 00 ιίς τόν Κ. y ille m a in διά τό ϋκόμνημα α ύ
τοΰ πιρί το; έκδυματος τής χαλυβώνος.
1 0 0 0 είς τάν Κ. Guhler διά το υπόμνημα αυτοΰ
ntpi νέας νόσου τοΰ ήπατος μετά άφροδισιακής λυμης
έπί βριφών. .
1 0 0 0 είς τά» Κ. Bassereau διά τό β.βλίον αύτοΰ
πιρί τών αφροδισιακών έρπήτων.
1 0 0 0 ιις τάν Κ. Gosselin διά τό βιβλίον αύτοΰ,
μιλέτη τής έγχειρήηω ς τοΰ ΰποχυματος διά κ»δέ*
οεως.
1 0 0 0 ιίς τόν Κ. Fontan διά τά βιβλίον αυτοΰ,
ίριυνα τών αύτοφκώ* ΰδάτων τής Πιιρήνης.
1 0 0 0 ιίς τον Κ. Reveille Parise διά τά βιβλίον αύ
τοϋ, ‘ Γγιιινή τού γήρως.
5 0 0 ιίς τό* Κ. Reinoso διά τά υπόμνημα αύτοΰ,
Περ! τής υπάρΕιως τοΰ σάκχαρος ιίς τά tupa.
,
5 0 0 είς τάν Κ. Lecanu διά τό βιβλίον αύτοΰ,

καπνισμάν τής άρσινικώδους σόδας. Τ ότι διιλογίοθην
κατ’ έμαυτόν, πώς τό αλας τοΰτο έξατμίζιτο στιριέν
ΰπάρχον. Ά λ λ ’ ό έξηγηθιίς πρός έμέ παρά τοΰ ιίρημένου ίατροΰ τρόπος τής χρήιεως τοΰ φαρμάκου Ιλυσε
τήν άπορία» μου. Έπειδή διαλυθείσης τής άρσινικώδους σόδας διαβοέχιται είς αύτήν ταινία χάρτου, αδτή
δέ έπειτα συστριφομένη καίειαι κατ’ έ/,ίγον ώς σιγαρέτον, ό δέ άνοδιδόμινος καπνός άπορροφαται. Τού
του δοδέντος έ*νοώ τωόντι, πώς τά φάρμακον έξατμίζιτα ι’ διότι άφ’ ου καή ή δργανική ούσία τού χάρ
του, ό έκ τούτου γινόμενος άνδραξ διαλύιι εΰθύς τό
άροενικώδες οξύ, έπιλαβόμενος δέ τεΰ δζυγόνου άπο·
λύει τά άρσινίκόν, τό όποιον τότε άναθυμιαται, ώ ιτ ι
ο άζω στος ιίσ ά γ ιι κυρίως ιίς τους πνεύμονας άτμούς
ούχί άρσενικώδους σόδας, άλλ' αρσενικού.*

— Είς τήν αύτήν άκαδημίαν ^το άνιγνωσμένη
η^η άπο τού 1 8 5 0 Ικθεσις περί υγρού διαλύονιος τήν
δυσωδίαν. Εκτοτε ό Ledoyen καί Raphanel μ ετε.
Etudes sur le sang et les urines.
χιιρίσδηιοιν τόν^ευς·όν νιτρικόν μόλυβον πράςδιασκέδασιν
5 0 0 είς τάν K. Mouries 3ιά τό δπόμνημα αύ^οΰ, τών μιασμάτων έπ! χιιρουργίας. Επιτροπή δέ διορικερί τής φωσφορικής άσβέστου ώς χρησίμου είς τή» σθιΐσα ίξιπίτηδες ήριύνηιε τάς ιδιότητας τού ΰνροΰ
τρο^ή» τών ζώων.
τουτου διά νά πληροφορηθή, άν δύνατβι νά χρησιμεύσω
Τά βραβιιον τής φυσιολογίας ιδόθη είς τόν Κ. Ch. ιίς τούς αποπάτους, είς τά νοσοκομεία καί είς τά
B ernard άποδιίξαντα διά πειραμάτων ότι τά τραχη άμφ.θέατρα τής άνατομίις. Έ ν όνόματι τής έπιτρο
λικάν μέρος τοΰ συμπαθητικού νεύρου συνεργιι ιίς τήν πής ταύτης άνήγγιιλιν δ Bouchardat ότι άν καί δ
οςικάς μόλυβος, ιιτε δ ούδέτιρος, ειτε δ τρπόξυδβς
ίιρμο*ρασία» τών όργάνω», οπου διακλαδίζιται.
έχρησίμεοη μέχρι τοΰδε είς τήν χείρουργίαν, πρέπιι νά
άναγνωρισδή ώς πρόσφορον είς τάν ούτόν σκοπόν καί τβ
διάλυμα τού νιτρικού μολύβου τοΰ Ledoyen καί R a 
Έπιιδή 5 P io rry ίξέδωκε» υπόμνημα συνιστώ* ώς
phanel' δέν έζπάθη όμως ^ χρήσις αύτοΰ μόνον ίσως
ώφίλιμον ιίς τήν φδίσιν τά ίώδες, είιε έν ιιδιι άτμών,
διά τήν μεγαλητέραν τιμήν καί τήν δηλητηριωδεστέραν
«ίτι ώς ζήριο*, ηιρί δί τούτου έγένιτο μακρά ουζήτησις
δύναμίν.
«ίς τήν άκαδημίαν τής ϊβτρικής, ιιπ ιν ό Londe. «Δέ»
Ενεκα τούτου δ Bouchardat πρότεινεν ώς προπ·
«κοπιύω παντιλώς νά άνασκευάσω τόν Κ. P io r r y του
ναντίον μάλιστα νομίζω βτι τρέχει τά» καλόν δρόμο», μωτερον τόν χλωροΰχον ψιυδάργυρον έπ'ι τών μ ια 
δοκιμάζων τους ίωδικους άτμούς κατά τής φδίσιως. σμάτων τής άνατομίας κτλ. κατά δέ τής δυιωδίας
Λυπούμαι όμως ότι δέν άνέφερε κα! άλλους άποδειχδέν- τών αποπάτων καί όχιτών προέκρίνΐ τό» χλωροΰχον,
τας έκ τής πιίρας επωφελείς διά τήν ίασιν, ή τουλά ή καί θειοΰχον ψιυδάργυρον, καθώς καί τόν θιΓικόν σί
χιστον τήν βιλτίωσιν τού προκιιμένου πάθους. Μεταξύ δηρον.
Μ ιτά ταΰτα λαβών τόν λόγον δ καθηγητής Mai·
τών πολλών περιορίζομαι νά ενθυμίσω ενταύθα τοΰς
ατμούς τής άρσενικώδους σόδας, τούς όποιους μίτε gaigne είπεν ότι περιέμινι νά άκούσ»; παρατηρήσεις
χιιρίσθη ή ιατρική εύδοκίμως. ’Επειδή καί νΰν ετι πολλάς καί πιιράματα άκριβή πρός άπόδιιξι» τής
θεραπιυω άρρωστον διαγνωσθέντα φδισικόν υπό τών γνώμης τοΰ Bouchardat' άλλ’ ήπατήθη* καί διά τοΰ
αρίστων ιατρών, πάντα δέ τά ουμπτώματα τής νόσου το θαυμάζιι πώς έκ τοιούτω» σφαλιρών καί άμφιαΰτοΰ έμιιριάοθησαν προδήλως διά τής ιίσπνοής τών σβητουμένων προτάσεων ό ιίρημένος χημικός ΐξηγαγι
ιίρημένων άτμών. Ό θιν οσάκις βλέπει ταΰτα άναφαι* γενικά συμπεράσματα. ’Αδιαφορώ, προσέθηκι, πιρί τοϋ
νόμινα διά την μακράν παραμέλησή καί διακοπήν ‘Ραφανέλ- έπιιδή ώς βιομήχανος μένιι άλλότριος
τοδ- φαρμάχου, επαναλαμβάνει τίν καπνισμάν τών ικ τοΰ έπιστημονικοϋ ζητήματος. Έ γώ έγνώρισα μόνο»
τής άρσινικώδους σόδας σιγαρέτων καί μ ιτ ’ όλίγον τάν Ledoyen κύριον καί αληθή Ιφιυρέτην τοΰ προκειαμέσως τά νοσιρά φαινόμινα έλαΐτούνται- αύτός δι μένου υγρού' αύτάς μέ παρεχάλεσι νά τό δοκιμάσω
έπανέρχιται ιίς τήν πρώτην ιύεξίαν χαί θρέψιν. Πώς ώ ? διαλυτικάν τοΰ βρώμου τών γαγγραινωδών πληγώ*
α:ρά γε ένεργοΰ3ΐν οί άτμοί ουτοι ; ουδόλως γινώ καί τών κακοήθων &λκώσιων· Β εΙιιώ λοιπόν κατά
σκω' διατείνομαι δί μόνον ότι υπάρχει άξιον σπουδής συνείδησιν οτι ούδέν άλλο φάρμακον ιιδον τοσοΰτον
δρβστήριον' έπιιδή έν ριπή όφθολμοΰ is»v T t-a : ή
καί μελέτης τό υποκιίμενον τούτο.»
Προτεινάντων μετά ταΰτα κα! άλλων άλλας ένστά· 3υσωδία, αμα τά ελκη καί ai πληγαι ρ«.ντισ6ώσι δί
σιις, ιΐπ ι καί ό C aventou «Α ιτώ τήν άδειαν νά αύτοΰ τοΰ ύγροΰ. Τόν δξικόν δέ μόλυβον οΰδιίς χ ιΐυποβάλω μικράν τι/α διασάφησιν. Πρό άλίγου δ Κ ρουργος μιτιχειρισθη ώς άντιβρωμώδη· τά δέ τοσοΰτο*
Londe παρέστησιν ώς χρήσιμον ιίς τήν φθίσιν τόν φημίσθιντα κατά τοΰχ· χλωρούχα βιβσιώ οτι ίχουσ{

Παρελθών τότε άλλο; χημικό; δ G a u l t i e r de
πάντ^-ίνοντίαν δύναμιν’ ί*εΐδή δέ ή εύβηνοτε'ρβ τιμή
α 6τών προτείνεταϊ ώς λόγος τής προτιμήσιως διά (G la u b r y ·!««» δτι προοιμιάζει ώ ; δ Κ C h e v a l l i e r , έχ
άποβοωμισμό» τώ» αποπατώ», τή; χόπρβυ κτλ. ό L e- ττής ιπα*ορθώ;εω; ιστορικού τ;νος λάθου;· διότι τή»
τώ» άνθράχω» μετεχε ρίοΟη πρώτο; ούχ! ό Κ.
d o je n , i f ου πρώτο» άπέδειξε διά τής πείρας πραγ κόνίν
*
άλλ’ δ Κ Σαλμό». Επειτα άποτ«ι»όμ«»ος
ματογνωμό»ω» οτι επί τή; το αυτη; χρήσεω; εύδοκι- ‘Ραφανέλ,
1
τό» Κ. M a lg a ig n e «Τπ«» ότι παρα/όγω; άμ*
μ«ί τό διάλυμα τοδ νιτρικού μολύβου όσον τά άριστα πρό;
ι
κατα τοΰτο άλλα φάρμακα, άνεδέχθη να πωλή αύτό βφιβάλλ«ι π«ρ! τής άντιβρωμώδου; δυνάμιώ; τινων
»ίς χατωτέραν μάλιστα πάντων τώ» άλλων τιμήν.
eούαιών ιπ«ιδή «π: τίνος δέν ένεργιΐ τό χλώριον ; Αί
‘Αλλά πώς ένιργοΟJt κατά τοί»; χημικούς τά ά»τι- δέ
I δυσώδιις αναθυμιάσεις διαιρούνται 1) είς άνόργανα
βρωμώδη ; Διαλύοντα, ή φθβίροντβ τό άμμωνιακόν eάμμωνιακά, ή ύδροχλωροϋχα 2 ) ε?ς οργανικά συγχρί*
καί τό θειοΰχον υδρογόνο» πνεΰμα, άναφυσώμινα έκ fματα 1 έκ τούτων τά πρώτα διαλύονται «ύκόλως διά
χαί σιδηριχών άλάτω», Ό τα » δέ ή διάλυσις
τ ή ; κοπρώδους, ή άλλη; τοιαύτης βρωμιρας Ολης. μολιβιχών
j
ά τιλή ;, έπανερχόμεθα πολλάκις «ίς τή» αύτήν
Κυρίως ομως Εκτός τούτων δπάρχουσι καί άλλαι όσμαί, γίνηται
·
τών δποίω» τήν φύσι» άδυνατεΐ νά έξηγήσ>) ή χημιία, ίπραξι» αύξάνοντες χαί τή» ποσότητα τβΰ αντιδραστη
διότι ή όιμή άναφυσαται πάλι», χαθώ; *αί ή
χαθώ; χαι τήν εύώδη αύτήν τώ» ρόδων απόρροιαν, ρίου·
j
Ό θε» χα! μετά τή» ούδετέρωσΐ» τών είρημένωχ άερίων ίδυσωδία τών όργανιχώ» ούγιών, όταν δέ» μ«ταχ«ιριδπιρβολικήν ποσότητα κόνεω; άνθράκω».
διαμένει άναθυμίασί; τ ι; βρωμώδης άνέφικτο;, χαθώ; ζώμεθα
I
‘Ο δέ νιτρικό; μόλυβο;, άν χρησιμ^ύ^ ώς ά»τιδρω*
είς τού; αποπάτους, όπου έρρίφθν,σα» σαπρά χραμβομο»
τών άποπάτ«ν, τότ* έν«ργ«ί μάλιστ« ή βάσις
λάχανα, ή άλλα όργάσαντα φυτά.
^
j
Τότε ά να ιτά ; «ΐπεν δ χημικός C hevallier Έθαύ (αύτοΰ' άν δέ ώ ; άντίλυμον τών έλκώ», *ρέ«ει »ά
υαλλον «ί; τό νιτρικό» δξύ έρευνώντες ά/
μ ίοα διδαχθείς παρά χειρουργού πλήδος πραγμάτων, άποβλέψωμ«ν
,
»ά άπο/^ύηται τό νιτρικόν δξύ έπί τή; *αρτά όποια μέχρι ιοΰδε ήγνόου» ώς χημικός, ά» xai ιυμφέρ»ι
<
έξησκήθην άρχουντως έπί τών τοιούτων θεωριών.Έμ* κός
) τών οργάνων τοΰ ανθρωπίνου σώματος κτλ.
Πρόδηλον δέ δτι έπί τής ουγχρίσ ω ; το£ νιτρικού
δο» π. χ . ότι τά ά/τίβρωμώίη λιγόμενα δέν άποβρωμίζιιυσι, καί ότι δ άποβρωμισμός γίνιτα ι διά ποσότη χα!
ι όςιχοΰ μολύβου, διαμ«νούση; τής τιμής τοΰ όξυδίου
διαφέρει ή τών οξέων- ά λλ’ ή τοΰ νιτρικοΰ
τος μή έξαρχουσης έκιστημ,ονικώ; είς τήν π α ρ α γω γ ήν όμοιας,
,
τοΰ άποτελεαματος. Οίκω π. χ . δοξάζει ό, Κ. Mai- ,υπερβαίνει όμολογουμένω; τή» τοΰ όξιχοΰ.
Γνωμοδοτησάντων δέ καί άλλων πολλώ», συ»ωμολοg aig n e ότι δ όξικος μολυβο; δεν δ'.αλυιι το» βρώμον,
γήθη
οτι ώ ; διαλυτικόν τώ» μιασμάτω» τοΰ άέρο;
χαί ότι όλίγαι ρανίδε; τοΰ νιτρικού μολύβσυ άιτοβρω
μίζουσίν δλόχλζρο» κάδο» χόπρων κτλ. Ά λλ ούδέν προτιμητέο; πάντοτε 5 άπλοΰ; ««ρισ^ό;
— ‘Ο Κ L ecointe διη^ήθη εις τή» ιατρική»
παραδοξο» ά» ό Κ. M algaign e δ εχ ό μ ενο ; ξένη» καί
άγνωστον είς βύτό* χώρα» άπεπλανήθη τυιουτοτρό έταιρίαν τά έ< τής χ[ή-«ω ς τιΰ χαμαιμήλου παραλή*
« ω ς. Διότι κα! δ οξικός μόλυβος άποβρωμίζκ, όταν ρτ^θέντα πβ^ αύτοΰ αγαθά άιτοτελέσματα έπι τή; δια·
ijit/ίνηται ί<ανό:, χαι τοΰ νιτρικοΰ αργύρου, ή ούτι λιηοΰς, ή ήμιτριταίας προσωπαλγίας. Τό χαμαίμηλον,
νοςδήποτε άλλου διαλύοντος τά βρωμώδη άέρια απαι «ΐπ ι», έτιματο πρό τή; ιυρέσεως τοΰ περουβιανοί
τείται ανάλογος ποιότη; πρός τά δια)υόμενα, διπλή Ιφλοιοΰ, ώς άριστον άλεξιπύρετον τινές μάλιστα καί
ένίοτε /α: τριπλή π. χ. άν πρόχητοι περί τοΐ όξιχοΰ έκ τώ< χαθ ή μ α ς ία τρ ώ ν προτιμώτιν αύτό είσέτι"
μαλύβο·->. Πραγματιχώ: όμως ή διαφορά τή; τιμή: έπιιδή ού μόνον ένιργιΐ μιρικώ-ερο» ιπ ί τοΰ νευ*
ίπιφέρει τήν προτίμιησι» τούτου, ή έ«εί»ου· διότι δ μέ» ριχοΰ συστήματος, άλλά χα! ιίδ ικώ ; ώ φ ιλιί.
θιιϊκός σίδηρος πωλείται δέκα έκατοστά τοΰ φράγκου Πρός έμπέδωσίν τώ» λιγομένων δ Lecointe ά-έφερβ
χατά οίλιτρο», δ δέ χλωρβΰχος ψευδάργυρος 3 0 , δ δέ πολλάς προσωπαλγίας ίατρίυθιίσας διά τοΰ χαμαιμή.
λου, ούδαμώς δέ υπό τής κίνας. 'Αλλά τό φάρμακο»
»ΐτρικδς μόλυβος 9 0 . ^
,
,
,
‘Ο Κ. M algaigne ιΐπ ιν ότι καί μετά τήν διάλυ τοΰτο ώ ΐΐλ » ί μάλιστα διδόμενο» γι»»α ίω ; δηλ τέσσα.
σι» τοΰ άμμωνιακοΰ καί τοϋ θειούχου υδρογόνου ύπε ρε; δραχ. π. χ. χατά ξηρίον ι ί ; τό »υχθήμΐρο», ή
λείπετό τ·.ς ιίισγενής οσμή, άλλ’ οργανικής φυ»ιως.. τριΐς κύιθοι μικροί χαδ’ έχάστην διαβρίγματος έξ
Τούτο συνομολογώ καί έγώ· άλλά μή γάρ δ K .Payenι ένός γραμμαρίου τής τοιαύτης χόνεως,
δί» έξήλειψ» καί αυτήν τή» άποφορά» διά τοΰ χονίορτοΰ
τω» άνθράκω» ;
’Αποτείνομαι ήδη καί πρό; τό» Ιντιμον συνέταιρό»
μου Κ. Bonchardat. Ούτος λυπείται οτι ή κόπρος
άπόλλυται είς μάτην, έ» ώ έδύνατο »ά χρησιμιυσΐ) «ίς
τήν γεωργία*· ίγ ώ δέ »θμίζω ότι ή υλη &υτη δλίγην
τροφή» μιταδίδει «ίς τή» γήν 1 άλλά τών ούρων ?,το ευ
χής ίρ γ 3νουτ« ρανις, ούτε άτομον νά μή άποβάλληται

