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2 ) Τό ίλαιον του όνίσκου ίξωτεριχώς άλειφόμινον
επισπεύδει τήν έκμύζησιν τοΰ ίχχριθέντος εντός τών
«•φλογισμένων άρθρων πλαστιχοΰ λέμφους, διαλύει δέ
τήν πηχτώδη χαί σχεδόν στερεάν ύλην (synovie) τών
άρθρων.
3 J Διαφορεϊ τάς μικράς και ατελείς έτι συμφύσεις·
οθεν ωφελεί έπι τής άγχυλώσεως κα! σχληραρθρίας.
4) "Εσωτερικής δέ διδόμε»ον αυξάνει τήν Ορέψιν
χαί δργανιχή» άποχατάστασιν' οθεν προτιμητέον φ α ί
νεται τοΰ ιώδους ώς έρεθίζοντος πάντοτε προσέτι
δέ καί μαραίνοντος- έπιφέρει δέ παραδείγματα φθίσεως, μεσεντερίτιδων και αρθριτικών ρευματισμών
χρονικών ΐατρευμένων διά τοΰ ΐωδούχου ποτασσί·υ
κ*1 τοΰ έλαίου τοΰ ονίσκου.
(G azetta m edica Sarda)

‘ ϊπάρ'/ει αράγε ανταγωνισμός τις Ινεργείας των
Ιό ακόλουθον συμβεβτ,χος πιθα
νολογεί τή» ιδέαν ταύτην.
*Α»θρωπός τις τεσσαροκονταετής, άταχτος κατά
τόν βίον, έπιε κατά λάθος εκ τίνος ύγροΰ, τό οποίον
ενόμιζε περιέγον μορφίνην αλλ αντί ταυτης υπήρχε
στρυχνίνη. Ή ποσότης ύπελογίσθη ώς δύο κόκκων.
Μετά είιοσι δέ λεπτά προϊκλτιθεις ό ιατρός M aunson
εύρήκε έντατιν παντός τοΰ μυώδους ουστήματος, οί
νωτιαίοι καί μηριχοί καί κνημικοί μάλιστα μύ«ς fjjav
‘ Γδατι'ίϊίς ch& c u r ονρω ν έ ξ ι ρ χ ό ρ ί ν α ι .
ίσχυρώς έντετεμένοι, ή κεφαλή έφέρετο κυρίως είς
τά όπίσω, ή λαλιά έφαίνετο δύσκολος, δ πασχών
‘Ο καθηγητής τής ιατρική; σχολής τών Βορδιγάλήσθάνετο συνεσφιγμένον τό στήθος, και έχεεν άφθονο» λων H enri G intrae αναφέρει περίεργον τωόντι πα 
τόν ιδρώτα αύτόθιν καί έ* τοΰ προσώπου.
ράδειγμα τής νόσου ταύτης.
Ούδέν βοηδημα, ή φάρμακον έχρησίμευσεν ιίς τήν 3 ‘ Ο πάσχων τεσσαρακονταετής περίπου, ^το στρα
διάλυσιν τών έπιφόβων σύμπτωμά ίων άλλ’ ό άνθρω τιώτη; άρχαΐος, έπειτα δε βαφεύς τό επάγγελμα*
πος έξησδένει βαθμηδόν πλειό-'-ερον έφ' όσον έ«ιν§6 ήσθάνετο πρό πολλοΰ πόνον περί τόν δεξιόν νεφρον,
νευεν. Όθεν αμήχανων b M aunson έβρεξε τήν άχρ«ν οστις άπό έμολέως καί κωφοΰ, οΰιως ε!π*ΐν, χατήνχειρομάκτρου διά 4 γραμμαρίων χλωροφόρμου καί ττ,σεν ενίοτε όξύτατο; καί νυνμοαώ;ης* εκτεινόμενος
έπλησία»ιν αΰτίι είς τό στόμα τοΰ κάμνοντος. Τό δέ εις τό ύπογάστριον xat ιούς μίρού; εμπόδιζε *αί
αποτέλεσμα υπήρξε δαυμάσιον μετ’ δλίγον* διότι &ν'ώ τήν μεταβατικήν χίνητιν αύτήν τοΰ ανθρώπου' έχτός
πρότερον καδήμενος δέν έδύνατο νά μειαχινηθϊ) χωρίς δε τούτων έπέφερε καί ρίγος καί πυρετόν καί εμε
τρομερών σπασμών, τότε έζήτησε νά καταχλιθή, καί τόν κατά τάς περιόδους τοΰ παροξυσμοί* μετά
τοΰτο έξετιλέ^θη άνευ οΰδενός τοιουιου κλονισμού" ταϋτα δ"έξερχόμενα τά ούρα παρέσυρον πάντοτε υμενώ
όδιν αυτός 5 πάσχω» έκράτει τό χλωρόρορμον συνε δεις τινάς φυσαλίδας πλήρεις ύ^ροΰ διαφανοΰ;, ελα
χώς επί τινας ώρας διά νά προλάβη τάς αυτομάτους στικά ς καί τρεμού»ας μεταξύ τών δακτύλων, λείας μέν
καί ανωμάλους χινήσεις· Έ κτοτε δέ καί εντελής Γα-χις έξω ηρικώ ς, πλήρεις δέ έσωτεριχώς ύγροΰ διααυγοΰς
έπηλδε εντός δύο ίμ ερ ώ ν, δ δέ κινδυ»εΰσας έπανήλθεν Ι·/οντος πολλήν αναλογίαν προς τό λευκωματώδες.
είς τήν συνήθη του δίαιταν.
Μόνον μετά- τήν εξοδον 4 — 5 τοιούτων σωματίων
(Boston s med. Jo u rn al)
έχώπιζον τά οδυνηρά συμπτώματα, τά όποια έβασάνΐζον τόν χάμνοντα. Ποτέ ό ιατρός δέν ευρήχε ψηλαφών ακριβώς καί έξετάζων έξόγκωσιν περί τόν τόπον
τών νεφρών, ούτε έπικρούων ·ήσθάνθη ?]χον διάφορον
’J a d o v r o v π ο τ ά σ ιο ν xal eUaiov τον ονίσκ ου
τοΰ συνήθους.
χ α τ ά τήζ ά ρ θ ρ ίτ ιίο ζ χ α ί τήζ τών
‘ Η θεραπεία περιωρίζετο είς έντρίψεις τών σχελώ»
όσζέω ν τtptjdovuc.
διά τοΰ χλωροφόρμου, καταπότια έκ τερμινθίνης, λου
τρά καί καυτήρια, δύο μέν έκ δεξιών, ε» δέ ε’ξ άριστε.
‘ Ο Κ. M usizzan, ιατρός τοΰ νοσοκομείου τής {. ρών. Τό αποτέλεσμα τών βοηθημάτων τούτων ι^το
ταλιχής ιτόλεως C aselle, μεταχειρίζεται καί συνιστα το'.οΰτον, ώστε έπαυσαν μέν παντελώς τά άλλα χακά,
ώς ώφελιμώτατον πάντων τήν σύγχρονον χρήσιν τοΰ έν δέ τώ μεταξύ δύο μτ^νών απαξ μόνον άνεφάνη δ
ίωδού/ου ποιασίου χαί τοΰ έλαίου τοΰ 3<:σκου χατά πόνος, άλλα μετριώτατος, οθεν δ άρρωστος άνεχώρησεν
τξς άρθρίτιδος χαί της τών όστέων τερηδόνος* συγ- υγιής κατά τό φαινόμενον έχ τοΰ νοσοκομείου.
‘Η ιστορία τών ύδατίδων τών νεφρών καί τής χύκίφαλαιοΐ δέ τάς ιδέας του διά τών ακολουθών πορι
στεως διατελεΐ άτελής είσέτι* ολίγα τινα τφόντι είπαν
σμάτων.
1) Τό ίωδοΰχον ποτάσσιον μετασυγκρίνει χαί άλλοιοι περί αυτών διάφοροι οίον δ R a y e r είς τό αξιόλογον
τήν γοιοαδικΛν διάθεσιν άλλ’ αποτυγχάνει ενίοτε, ί) σύγγραμμά του, T ra its des m aladies des re in s- b
διότι δ στόμαχος άναισθητεΐ Ικ τής μακρδς αΰτοΰ χρή Bose, de rene per h yd atid em penitus destructo
σεως, ή τίιν διά μεγάλην ποσότητ», ή διότι οί άρ£*>στοι Lips 1 7 8 0 . δ L ettson, of the cases of h ydatides
δέν το λ*μβάνουσιν είς ικανόν χρόνον.
Irenales 1 7 8 8 . δ H eer, Diss, de renum m orbis
Τ ιν χ . θ ' .
ΙΑ I P. ΕΚ.ΘΕΣΚΙΣ
δύο ουσιών τούτω ν;

cum specim ina r e n is in h yd atib u s m u tati H alae πόνοι τοΰ πάθους έντέί δυο τριώ» ήμερων μετριάζονται
1 7 ‘JO. ό T itiu s R eni b yd atitib u s obsessi descriptio βαθμηδόν τοσοΰτον, ώστε μετά 8 — 10 χαί έχλείπουσι
y ite b 1 7 9 9 . b P o rtal, Cour d’ anatom ie m edicale σχεδόν παντελώς, οί δέ παροξυσμοί έπανέρχονται
1 8 0 3 . 6 L aennec ώμίλησε περί τών νεοριτιχών πολύ σπανιώτερον, αντί τοΰ μηνάς π. χ . άπαξ μόνον τοΰ
ύδαχίδων ό P arm en tier εις τήν clin iq u e des h 0- έτους. Αλλ ή χρήσις τοΰ ιάματος πρέπει νά παραp ita u x 1 8 2 9 αναφέρει νέβν, οστις άπό Sexa έτών ταθή είς πολλάς εβδομάδάς καί ώς προφυλαχτικού
εξέβαλεν ύδατιδας διά τής οώρήΟροις. Κατά τά εικο (1 γραμ. φύλλων είς 100 υδατος, ή κατ άλλους μία
στόν έτος άνεφάνη πάλιν ή νόσος, ή δε χρήσις τών ουγγία φύλλων εις όσον άρχει ύγροΰ).
χαταιονήσεων cicl τών νεφρών προκάλεσε τήν έξοδον
Κατά τινας χώρας τής Γαλλίας. ( τήν πόλιν y a .
πολυαρίθμων άλλων ύδατίδων. Ά λλά χαί έ B rachet lencienne) μεταχειρίζονται τά φύλλα τή; μελιάς, καθώς
ΐκ Λουγδούνου εί; τήν R evu e m edicale 1 31 άλλαχού το τέ χής Κίνας- τινές μάλιστα οίχογένειαι
έξέδωχε παρατήρησιν ύδατίδων εκβεβλημένων διά τών ιδιαιτέρως φροντιζουσι ν’ άποθησαυρίζωσιν αύχά, άφ’ου
ουρών" πρόχειται δέ π*ρί νέου 28 έτών εύρωστου πα- χα συλλέξωσι κατά τάν Αύγουστον μήνα, ώστε νά τά
δόντο; υπογαστρικούς πόνους χαί ισχουρίαν, χαχά διανεμωσιν επειχα ε’ς τούς ποδαγρικούς έν καιρώ ανάγ
προελθάντα έξ ύδαχίδος έμποδιθείσης είς τόν σωλήνα. κης. Αλλα πολλαι οίκογένειαι πίνουσι άνά ενα κυαθον
Ό B rachet έχέντησε διά λογχώδους καθετήρος τήν χοΰ νεου ιδρωτιχοΰ τούτου καί μή πάσχουσα; άλλαι δέ έκ
κυστιν, έξήλθον τά ουρα, αί ύδατίδες άπεβλη'θησαν χτλ. οιαλειμμάτων. ‘Ο δέ Δ. M arrotin,iaxp0t στρατιωτιχός
Εύρίσκεται δέ χαί «ΐς τήν Gazette des b dp itaux <αί διευθυντές μάλισχα σχρατιωτικοΰ νοσοκομείου,
1 8 3 2 άλλο παράδειγμα νέου 27 ετών, οστις έξ£0αλ*ν έλαβε πολλάς άφορμάς νά πληροφορηθ^ περ! τής θαυύδατίδας διά τής ουρήθρας.
μαοίας δυνάμεως τοΰ φαρμάκου τούτου, τοΰ όποιου τά
‘ Ο D. yeiten eap f, Γερμανός, είδε νέαν φθισιχήν αποτελέσματα συνήθως έπισφραγίζει τά σιραιόπιον μόνον
κατά τάν λάρυγγα χαταληφθεΐσαν αίφνιδίως υπό τού Double επί ποδαλγίας.
στραγγουρίας’ έξέβαλι δέ αύτή έπί πολλού; μήνας χατά
Δια ταΰτα άπό 10 ήδη έτών περίπου τά φύλλα
πέντε, ή εξ ήμέρας πολλάς ύδαχίδας, αί δποΐαι έξετα- τής μιλίας εισηχθησαν είς τήν ιατρικήν ΰλην τών
o0ti 73i διά μικροσκοπίου εύρεθησαν ζώσαι, ίατρεύθ»; I ερμανιχών σχολών ώς άντιρρευμαχιχάν καί άντιποδαδε ή πάσχουσα δί έλμίνθχνωγοΰ θεραπείας.
γρικον βοηθημα' πρώτος δέ, ώ ; φαίνεται, Ιδωκε τά
Ά λλά χαί ή εφημβρίς (B ulletin ) τής ανατομικής παράδιιγμα τής περί αυτό προσοχής ό φαρμακολόγος
εταιοιας τών ΙΙαρισίων περιέχει τοιαΰτα παραδείγματα R adem acher, (ίΐε προηγ. τευχ. Μνημ.)
Ό Βάλεΐξ, δ Χάοδυ καί ό Βίγλα διηγήθησαν ικανά.
Ίστέον δέ δτι τά φύλλα λαμβάνονται άπά δύο μό
Τοΰ τελευταίου ή ιστορία άναφέρεχαι είς γυναΐχα 37 νον είόη μελίας, τής κυρίως λεγομένης frax in n s o rέτών πάσχουσαν άπά παιδιχής ήλικίας τάν γιιμώ να m us και τής rotundifolia* αΰτά άναβλύζουσίν άφθόνως
κατά τάν Ίαννουάοιον δδύνας περί τήν άριστεράν λα- καί τά άερόμελι' οθεν τά φύλλα των εχουσι και κα
γόνα χαί έχβάλλουσαν μετά τρεις ήμέρας δί ουρών 6ο θαρτικήν τινα δύναμιν καί δι’ αύτήν διωρίζοντο χατά τάν
λιρών μέγαν αριθμόν άχεφαλοκύστεων, ώς 6 0 , έχτάς τών παρελθόντα αιώνα παρά τών ιατρών T ablet, V ille μικρών, έξών τινις ήσαν ώς ώά περιστεράς· έπειτα ή m et, Coste χτλ. τά δέ τοΰ fr. ex ce lsio r ένεργοΰσι
υγεία άποχατέστη, ·η μόνον έχ διαλειμμάτων μακρών μάλλον στυπτικώς. ‘Ο φλοιός δέ τής μελίας έ^ρησίέπανήοχοντο τά συμπτώματα, κα ίτό τί δέ ελαφρά.
ιχευσεν έχ τοΰ παρελθόντος ηδη αιώνος ώς άντιΑλλά χαί επί τοΰ έμβρύου τά νεφρά άλλοιούμενα πυρετικόν οθεν χαί ,ό H elisig τάν ώνόμασε κίναν
γίνονται-εδρα ζωϋρίων τοιούτων. [Gazette m edicale Κύρωπαίχήι-· άλλά καί ό αύτάς y ille m e t χαί Coste
de P aris 1 8 5 3 .]
έπληροφορήθησαν οΰχ’ ήττον περί τής αρετής ταύτης*
Otav μεταβαίνωσιν έκ τών καλύκων ιίς τον ουρη δθεν χαί κατά τούς τελευταίους τούτους χρόνους οί
τήρα, έμφράττουσι προσκαίρως τάν σωλήνα τοΰτο#' Γερμανοί ώφελήθησαν έξ αΰτοΰ, δτε δ αποκλεισμός
οθ«ν προγίνονται πόνος, να«τια, έμετος, πυρετός, στρό τών ’Αγγλιχών άγωγίμων διέχοψε τήν μετακομιδήν
φος νεφρηχιχός, ισχουρία κτλ.
τής κίνας.
[Jo u rn a l de m edecine de B ordeau].
(L ' union m e d ic a le )

ΦύΧ.Ια μ ι λ ί α ς κ α τ ά τής άρθρίτιόος.
Εις πολλάς έκ τών βορείων επαρχιών τής Γαλλίας
συνηθίζεται τά διάβρεγμα τών φύλλων τής μελιάς
frax in u s orm us ώς ώφέλιμον t i c τούς ρευματισμούς
καί αυτήν τήν άρθρίτιν. Συχνάκις ό D. P eyrau d έδο·
κίμασε καί έφ’ έαυτοΰ τήν ενέργειαν των προσβληθείς
ύπό τής νόσου ταυτης* έπειτα δέ τά μετεχειρίσθη λυ
σιτελώς κα: είς άλλους ά^ώστους έν Ββρδιγάλλοις
καί αλλαχού, καθώ; καί ό φίλος του D. P o uget Οί

Α 'ΐιορ ρα γιχη π λ ιυ ρ ΐτ ις .
Είς τήν κοιλότητα τοΰ θώρακος έξιδροΰται ώς έπί
τά πλεΐστον υγρόν λευκωματώδες, ή ό^ρώδες κτλ. άλλά
σπανίως εύρέθη συνίστάμενον μόνον έξ αΓματος σχεδόν
καθαρού.
Τά ακόλουθον παράδειγμα παρεχηρήδη εις τούς κοι*·
χώνας τής ιατρικής ύπηρεσίας τοϋ Δ. Nonat έν τώ
νοσοκομείο) τής Εΰσπλαγχνίας.

Γονή πιντηχοντουχις περίπου, ^άπτρια τό επάγγελ κυρίως τάς νόσους τής καρδιας και τοΰ περιβάλλοντος
μα, αίματολεμφιχή δέ τήν χρασιν, πιοΰσά ποτε ψυχοάν αΰχήν ύμένος, έν γένει δέ τά ίμπύημα τοΖ αριστερού
^Αυτόδι^.
κ ο τόν κατελήφθη ύπό διαρχίας, ητις διαρχέσαια ά'εκα θώρακος.
«εντε ήμέρας τήν έξησθένισε πολύ- ταύτης δε ιαθεισης,
ήσθάνθη έξαίφνης ή κάμνουσα πόνον πλευριτιχάν έχ
δεξιών όξύτατον, διτις ποοξένησεν Ιπειτα χαϊ δύσ
Γ ονατα .Ιγία .
πνοιαν τοιαύτην, ώστε ό προσκληθείς ίατρο; έχΧαβών
τό πάθος ώς ασθματικόν έμφύσημα περιώρισε τήν θε
Είς τάν κοιτώνα χής Ιατρικής ύπηρεσίας του καθηραπείαν ε’ς εμπλαστρον έχ Βουργουνδιχής πίσσης χαί
γητοΰ
Ά νδράλ ^νοσοκομεΐον τοΰ έλέου I έχειτ^ νέος,
τά καταπραϋντικά φαρμακα. Αλλοί δέ διωρίχε βδελ
Ίοΰστος
Φρεδερίχος, εικοσαετής, ζωγράφος τήν τέχνην,
λας είς τήν έδραν χαί ποδολουτρον αλλα παντα απεεύρωστο*
τήν εξιν καί αιματώδης τήν κράσιν ποτέ
δεί'/θησαν άνωφελή' δθεν τρίτος ιατρός, 5 Κ. Καφων,
έρευνήσας τήν πάσχουσαν άνεΰρεν ώς άληθές νόσηυ,α δέν έπαθε -/οιράδας έπί τής παιδικής ήλιχίας του, διετήν έξ άριστερών πλευρΐτιν έξίλεγχομένην καί έχ τοΰ τέλεσε μάλιστα χαί πάντη άνοσος μέχρι τοΰ 1 8 4 9 .
διαοκοΰντοςείσέτι πόνου,χαθώς καί τοΰ επακολούθου αύτής πρό τριών δέ μόνον έτών προσεβλήθη ύπό μολυβικοΰ
εμπυήματος. Ά λ λ ’ού^ε ή φλεβοίομία, ούτε τά δύο^Ιχδό- στρόφου, άλλ' άπηλλάγη εύκόλως δια θειουχων,λου*
ρια, cut· καθάρσια δραστήρια ισχυσαν διαρχώς νά βοη τρων καί δραστικών καθαρσίων* προ δυο δε περίπου
θήσωσι' τούναντίον δέ μετά τινα άναχούφισιν πρόσω εμολύνθη ύπό βλενορραγίας. Συγχρόνως ^δέ σχεδόν
ρινήν το πάθος έπετείνεχο, τά δέ ύγράν άνέβη μέχρι (ώς έλεγεν) ήσθάνθη πόνους κατά τά γόνατα άνευ
πρήσμαχος, ούδέ έρυθηματος επαισθητοΰ" οθεν ηνα»
τής δευτέρας αύτής πλευράς.
γχά:θη
νά χαταχλιθή έπί μίαν εβδομάδά, μετά δέ
Τή 11 Νοεμβρίου ή χάμ<ουσα μή δυναμενη
ταΰτα
έδυνήθ^
νά επανέλθη εις τα συνηθη εργα.
χοιτάζηται έχάθηχο έπί τή; χλίνης, αί χνήμαι οίδημα
Ά
λλά
τά
πάθος
ύπετροπίασε δίς εκχοχε' την διυτέτώδεις χαί πελιδναι έχρέμαντο είς τά χάτω, ύπήρχεν
ραν
δέ
φοράν
έξωγχώθη
οπωσοΰν και το αριστερόν
ορθόπνοια, τά πρόσωπον έφαίνετο έξωδηκός χα: κυανόχρουν, ή άπάντησις εις τάς έρωτησεις έγινετο δια* γόνυ, ή δέ ίγνύς έφαίνετο ερυθρά· ποτε ο άρρωστος δέν
κ 3κομ|>ένη διά τήν δυσκολον αναπνοήν κτλ. Αλλ επειδή έκαμπχεν άνωδύνως τήν κνήμην κύπτων. Τό παρελθόν
ή γυνή έτυχε εύσαρκος, τά οίδημα δέν διεκρίνετο, ούτε έχος είχε δοθιήνας είς διάφορα τοΰ^ σώματος μέρη,
δ μετασχηματισμός τοΰ ςτήθους 1ξ αύτοΰ παροερχόμενος· τό δέ πρόσωπόν του έκαλύφθη άπά ερπητας* αφροδι
ή φωνή αύτής λαλ3υσης δέν άντήχει κατά τό σύ- σιακόν ομως ελχος βίβιιοι οτι δεν εϊδεν εις χα γεν—
νηθες είς τό στήθο;, ούτε ήχούετο παρα τοΰ άκροα· νητικά μόρια, ά λ λ ’ έκ διαλειμμάτων μόνον επασχε πόνους
τοΰ αύτόθεν· δ ψόφος τοΰ τόπου τούτου πληττομένου είς τόν φάρυγγα κτλ. ήδη δέ προ 15 ημερών ένω·
εις τά όπισω μέχρι τοΰ ύπό τήν άκανθαν της ωμο χλεϊτο περισσότερον οί πόνοι τοΰ δεζιοΰ γονατος
πλάτης κοιλώματος ήτο κωφός καί αμβλύς' το αυτο ήσαν όξύτεροι άναβαίνοντες κατα βάθος με7.Ρ
ηύξανον την νύκτα. Αι ωλέναι
δέ συνέβαινε και ε ις τά έμπροσθεν μέχρι τών κατα βουβώνων, άλλά
κλείδων· ή καρδία ίφέρετο ύπό τά στερνόν πρός τά έφερον χηλίδας χαλχοχροους, υποστρογγυλου; καί έκδεξιά, έπαλλε δέ άτάχτως' οι σφυγμοί προχώρουν λεπιζομένας ήπίως είς τήν επιφανειαν* η δε δεξιά
μέχρι τώ» 1 20 , ή πνοή ήκούετο έπί ποσόν μόνον κατσ ώλένη κατεστάθη άίθενεστέρα τής άλλης’ ο φάρυνξ
μήκος τή: £άχεως, έλειπε δέ χαί βρογχοφωνία χαί είχε τά φυσικόν χρώμα κτλ.
Τί έπασ·/εν άρά γε δ άνθρωπος ούτος ; Οι πόνοι
αίγοφωνία χαί βλξ καί άπόχρεμψις, τέλος καί τά ούρα
του
δμολογουμένως ήσαν η νευρικοί, η ρευματικοί, ή
ούτά άπό τίνος έσπανιζον.
ΐΛολυβικοί,
ή αφροδισιακοί.
Γενομενης τής παραχεντησεως παρα του Κ. Nonat
Ά
ν
ήσαν
νευρικοί, έπρεπε νά άκολουθώσι τήν
κατά τό ζ/. μεσόπλευρον διάστημα, έξε^ρευ^εν ευθύς
γραμμήν
τών
νεύρων, και να πλεονα>,ωσι μάλιστα
υγρόν ομογενές μέγρις όκτω λίτρων, αιμαχωδεσχατον,
χ
α
τ
ά
‘τινα
μέρη
ώς κέντρα· άλλ’ δ χαραχτήρ ούτος
έξηχοντίζετο δέ σφοδροτερον υπό τοΰ βηχός ένοέλειπεν.
,
χλοΰνχος τήν πάσχo,Jσαv' αμέσως δε μετα την εγχείΑι μολυβιχαί αρθραλγίαι έ^ουσι προηγούμενα άλλα
ρησιν καί δ θροΰς τής φωνής ηχουετο, και ή άμβλύτη;
τοΰ ήχου έξελιπε, και ή άναπνοή έξετάθη χαί ή καρδία συμπτώματα δηλητηρίάσεως καί αρχήν τινα καχεξίας
έπανέλαβε βαθμηδόν τήν φυσικήν αύχής χώ ραν τή δε συχνάχ.ς· άλλ’ δ κάμνων δέν επασχε στρόφους πρά
12 άπε®λεγματώθησαν διά τοΰ βηχος πτυαλα μυκω πολλοΰ ήδη, έπειτα διετήρει καί τήν φυσιχήν του χροιάν,
δη, ηύξησαν τά ούρα, τό πρήσμα τών χάτω σχελώ· ή δέ παραλυσία περιωρίζετο εις μίαν μόνην ωλένην,
ήφανίσθη, έπήλθεν ύπνος, άποχατεστάθη ή υγιής γροιά έν’ ώ έκ τοΰ μολύβου πάσχουσι καί αί δύο συνήδως·
τοΰ προσώπου, ήλαττώθησαν οί σφυγμοί εις 96 καί μά/ιστα δέ κατ''άρχάς οί έκτεΐνοντες μύε-Γ, καί ταΰτα δέ ε’κ
έξετιλεϊτο έλευθέριυς ή άναπνοή. Εχ δε τοΰ άναβλυ- διαλειμμάτων, ούχι δε συνεχώς ω , ενταίθα, οι οε
^ ^
σαντος ύγροΰ άπεχωρίσθη ώς ύποστάθμη εις τάν πυθ πόνοι μετριάζονται διά τής πιεσεως. ^
’ Ισως προήρ'/οντο τα δείνα τοΰ πάσχοντος ατο ^ευ*
μένα ποτηριού ώς ένός έκατοστομέτρου χρωματιχή
ματιχήν αϊτία>· άλλά δέν έπαυσαν ποτε, ουτ εξεταθησαν
αίματος υλη. Ίσως δέν ύπήρχεν ίνωμα.
ΓΙαρατηρητέον ένταΰθα μεταξύ τών άλλων συμπτω χαί είς άλλας άρθρώσεις, έπειτα έλειπε καί νόσος τής
μάτων τά οίδημα τών κνημών, τό δποΐον χαραχτηριζ«ι, χαρδίας.

‘Υπελιίπετο άρχ ή αφροδισιακή χ«χεξία· αΰτι) δέ τήν^ θεραπείαν^ *ρο»φέροντ»ς ώς π ίτ η μ ι μέν ά 
ίπιθανολογεΐτο χαί έκ τώ* εΐρημένων χαλκοχρόων πλοΰν ψυχρόν υδωρ, ή ποαον αφέψημα υγρου, χαθώς
χηλίδων χαί τών ίαθέντων προσέτι αύτών δ ο θ ιή ν ω ν .,ο ΐ τ ιν ι; καί κλυϊματα ημίση(ΐΟ — 12 βαθμών θιρμοχ.)έ*ά3τοτ«
ήταν Γσως άρρο3ισι«κά έκθύματα. Ά λλά τά άχρα τ ώ ν δύο, ή τρία.
παρακείμενων όςέων δέν έφαίνοντο πρησμένα, ουτε η
U περί τήν δίαιταν προσοχή «π α ιτειτα ι ώς ίκ
ο δύνη ηυξανι τήν νύχτα, καθώς επί τών αφροδισιακών τών ών ούχ ά/ευ πρός εντελή καί βιβαίαν ίασιν τοϋ
νοσημάτων.
κάμνοντος.
(Αυτόθι).
’ Επειδή υπήρχε αμφιβολία τις περ! τήν διάγνωοιν,
Ιπρεπεν ή θεραπεία νά ενδείχνηται, εί δυνατόν, καί
ιίς τ,ήν άφροδι τιάδα χαΐ ιί ; τέν ρευματισμόν. ''Οθεν
'Ί δ α ιιχ η χ ΰ σ τ ις τοΰ ή π ατος.
ώ ; άμφιδέξιον φάρμακον έχρ’θη παρά τοΰ Ιί. Νονά
άναπληροΰντος τ4ν καθηγητήν Άνδράλ τό ίωδικόν
^Κοράσιον οχταετές (Ευλαλία) ισχνόν καί άβρόν τήν
ποτάσσιον.
χρατιν, άλλ υγιές, ι;α;,ον «ιλχύσθί) παρ άλλου έχ τώ*
Ε* ιώ ν ανωτέρω συ’χπεραΐνομεν πόσον ένίοτε χα* ώμων. Αμέσως Ικτοτε ήτθά-θη πόνον είς τά δεξιόν
Φισταται δυσχερής ή διάγνω;ις τον ^ίυματιχών χαι υποχόνδριον όξυνόαενον έκ διαλειμμάτων, οσάκις έτρεχε
άρροϊΐδισιαχών πόνων.
(Αυτόθι).
τό παιδίον· επειτα δέ «*εράνη χαί δγκος, οστις β ιθμηδόν αυξανόμενος έγινετο μάλιστα έπώδυνος διά
τών δρόμων χαί κόπων, οτε έπήρχετο κα! πυρετός·
Τ υφ οειδής πυρετός.
εςιΐχ ι δε^ χατ αρχάς ώ ; ώόν ίνδαλέκτορος υποκάτω
τών^ ψευδών πλευρών χα: ή -0 έλαστικός, ύποχωρών,
*0 αρχίατρο; τοϋ νοσοκομείου τη ; πόλεως Bethure ϊλ λ «πω?ύ»ως είς τήν θλίψιν, ώ : άν περιεΐχιν ώγρον
(P as de C alais) μεταχειρίζεται καί συνιστα ώς έκ υς-ερον^δέ .υψωθείς μέχρι τής τετάρτης πλευράς κατέ
μακρα; πί'ρ-χς άναγνωρίτας άρμοδιωτάτην πατών τών βαινε εως τοΰ δμφαλοΰ καί τή; ό'ιξιας λαγόνος.
άλλων τήν ακόλουθον θεραπείαν έπί τοΰ τυφοειδοΰ;
Αι ένεργειαι τών πεπτικών, χαθώ; καί πάντων τώ ν
πυρετού, δηλ κατ αοχά; μεν διά τόν δργασμόν τοΰ άλλων όργάνων έξετελουντο κατά τό συν/,θες- καί
«ΐματος καί τήν ύπιρπλεονάζουσαν θερμόιητα φλεβο ομως το ^ιαιδιον διεμενεν ώχρόν xat εμαραίνετο.
τομια^ μέτριας εντός της πρώτης εβύίμαύος επανα*
Π ίία άρά γε ηιο ή αρχή τοΰ πάθους ‘τούτον ; Προλαμβϊνομένας καί δίς αυθημερόν, τυχούσης y ρείας. ήρχετο πιθανόιερον εκ τοΰ δεξιού νεφροΰ, ή τής χοληδό
Διότι μετά ταΰτα ως ήλκωμένου τοΰ έντερου ή ά©αί· χου χυττεως, και αύτοΰ χοΰ ήπατο;; Ά λ λ ’ ελίίπον πόνοι
μ*ξις ευκολυνιι τήν άπι-ρριφησιν τοΰ διεφθορότο; τώ ν^φρώ ν άπ αρχη; , η δέ φ^ιδρότη; τοΰ πϊΐδίοα έμαρτύυγροί" γενβμίνων δέ τών γενικών κενώσεων τούτων ρει οτι οϋδέν ίργανβν ουσιώδες είσέιι έχινδύνευεν.’Επειδή
καταλλήλως, ένδείκνυνταί έπειτα ούχ’ ήττον καί αι όμως κατά πρώτον έκ τη; υποχονδριακή; χώρας προέτοπικαί π«ρί τάς λα γόνας, τόν όμφαλόν κτλ. ’Αλλ’ κυψε τά πρήιμα, υπηρχεν υποψία ότι έπήγαζεν έχ τοΰ
ή έκ τών βοηθημάτων τούτων προσγίνομε'νη ΰρεσις ήπατος. ^ Ισως ήτο άπλοΟς σάκχος, ή περ:έ^ων 6δαόλίγον διαρκιΓ δθεν χοησιμεόουτιν έκτοτι τά ψυχρά τιάας· άλλά δέν ήχουετο ήχος^προστριβομένων οωμάεπιθέματα έπι τή; κοιλίας συνεχώς είς πολλάς ημέ των διά τη; πιέσ.ω ς χα! ψηλαφήιεως. Ένδέχετο τέλος
ρας μέχρι σχεδόν καθαρά;, άναμφιρήστου καί νά έγεννήθη χοί άπό ένδοχύημα δηλ. ώόν περιληφθέν εν
ευσταθούς ίελτιοισεω;· χάριν δέ τούτου επιβάλλονται τός τών εγκάτων έπί τή; μο^φώιεως τοϋ εμβρύου- άλλά
εϊς τήν κοιλίαν χειρόμακτρα εις ψυχρόν υ;ωρ διάβοο-/α μετα τοια ( 7 — 8 ειη^ Ιπρεπε νά προξενήοΐ) φλόνωσιν*
και οί ετέρων ξγιρών καλυπτόμενα, άνανεουμένης της τοΰτο δέ ουδέποτε συνέβη- προφανώς όμω; υπήρ^εν
πραξεως ταύτης συχνότατα καθοσον, τό υγρόν έξα- υγρόν έντός τοΰ προχειμένου θυλάκου,
τ μ ί,ετα ί και ό καυσων άποκαθιστάται.
Δια τοΰτο ο Στανσ*ι έπε’θηκε τρις τήν καυστικήν πό<‘Η χ ρ ή ϊΐ; τούτων τών επιθεμάτων τότε δροσίζει ταοαν έπί τοΰ έξέχοντος τόπου σχοπεύων νά έπιφέρη τήν
το δέρμα, τακτοποιιι -τούς σφυγμούς καί άραιοΐ, ή συμφυΐαν τής κύστεως καί τής έσωτεριχής έπ ιφ ιν ιία ; τής
βιαλύει τό χαϋμα, τήν κεφαλαλγίαν καί τήν παραχοπήν, γαστρος. Εκ της τελευταίας ομως επιθέοεω; τοΰ καυ
κατα ιβέννει τήν δίψαν, καθαρίζει χαί υγραίνει τήν στικού φαρμάκου προήλθεν αιμορραγία, ήτις άνε^αιτίσθη
γλώσσαν, καταπαυιι, ή μετριάζει τάς ναυτιάιεις, τόν διά τής πιέσεως. Επειτα άποχοιμιοδέντος χλωροφορ·
Ιμετον, τήν οδύνην τής γαστρός κα! τόν μετεωρισμόν, μικώς τοΰ παιδιού, ο χειρουργός ε\υξε διά τής οωληνο.
τήν ιάρ^οιαν, προκαλεϊ δέ τόν ύπνον κτλ.
κεντρίδος τάν δγχον τότε δ' έξέρριυσεν έχ τής πληγής
‘Ομολογητεον ομως ότι διαμένει πάντοτε υπνηλία υγρόν οιαυγεστατον ώς υδωρ άναβλύζον έχ πέτρας· έξαχ·
τ ι;, η ερεθισμό; εγκεφαλικός, καί αδυναμία τής άνα- θέντος δέ τοΰ σωλήνος, έπήλθιν εμετός καί έν ώ ήδη άπνοϊς καί έμφραξις, ή πληθώρα τών πνευμόνων, καϊ ναιοθητει το παιδίον. ΓΙερι το εοπερας έζηιηοε τροφήν
ξηρασία τοΰ στόματος" αναφαίνονται δέ που καί άφθαι καί εοαγεμει ορ-ξεως, άλλά δύο ώραις ΰοτερ;ν άνεφάνη
χαΐ ριγά/ες τών χειρών χαί στίγματα ερυθρά εις τά πυρετός, και νέος εμετός, προοετέθησαν δε καί παρακοπλευρά καί το άκρ;ν τής γλώσση;· αί δέ άφοδιΰτεις παί καί λειβοθυμίαι. ϊ ή δέ επαύριον είχε σκοτόδινον
εξεργονται ρτωδεις, ή υπάρχει στέγνωσις, ·,α cupα προοέτι δέ κα! αϋπνίαν, καί ναυτιάσεις. ’Αλλά τά συμ
απον,οι·σι, καθω; και ολος ό αρρ«στος άναδίδει βαρεΐάν πτώματα ταΰτα συ'έπεσε νά πάθη χαί 5 ίατρός μετά τήν
τινα καί αηδή ότμήν’ ένεκα δέ τούτων έπιμένομεν εί; παραχένιησιν διά τήν ένέργειαν του χλωροφόρμου, τό

ΓΑΓΓΛΙΑ.
δποΐον συγκριίέ» πρός άλλο είς τ4 φάρμαχοπωλεΐον τοΰΚ.
M iahle Μιάλ εΰρέθη ότι περιειχεν έμπυρευματικήν τινα
υλην, ήτις αποκρίνεται καθαριζομένου τοΰ φαρμάκοα
‘Ο έκ Ταυρασίας χαθηγητής B orelli αναφέρει διάφορα
οθεν ένωμένον μετά θειϊκοϋ οξέως παριλθόντων τινών παραδείγματα τών παρασαρκωμάτων τούτων, τά όποια
λεπτών έμελαίνετο, έ 'ώ τό άλλο έγινε το ήλεχτρώδε;. έπιφυόμενα είς τόν καρπόν τής νειρός έμποδίζουσι
Μετά δέ 5 ήμερα; άναλαβόντος τοΰ παιδιού, έκε»τή· τήν έλιυθέραν χίνηοιν τών έκτεινόντων τούς δακτύ
6η ίκ δευτέρου ό 2γκος' έπί τοΰ καυτηρίου διά σωλΐ)νο- λους μυών. Ιάτρευαε δέ αύτά διά τής τομής, μετά τήν
κεντρίδος έξήλθε δ’ εΰθί); υγρόν ό)ς δύο λίτραι* έπειτα δποίαν έξέρρευσεν ύγρόν πηκτώδες, έπειτα δέ· ένέχυσαν
Si συοταλείοης τή; κύστεως έχ τών κάτω είς τά άνω είς τβ κοίλωμα τής πληγής βάμμα ΐωδιχάν, έκ’ τούτου
b σωληνίσκος Ιχλινεν είς τά ύπογάστριον. ’Επειδή δέ τά έπήλθε πόνος διαρκέίας 5 — 6 λεπτά, άλλ’ έξελείφθη
πλευρά αύτοΰ δέν ήταν συγκολ/ημένα μετά τώ ι τής διά τών χαταψυκτιχών έπιθεμάτων οΐον όξυκράτου
γασιρό;, γενομένης τρις ίγχύτεω ς μίγματος άλχοολικοΰ καί δξυμολύβο»- έντός ένός δέ μέχρι δυο μηνών ή χειρ
ιώδους ( 1 15) καί υδατος (4^5) έξήχθη τά έργαλεϊον. άνελάμβανε τήν έλευθέραν τών δακτύλων κίνησιν.
Έχτός τινων ταλαιπωριών τά χοράοιον έ[ΐεινεν άνε(G azetta m edica Sard a).
νόχλητον, ή όρεξις ήτο οποία και πρότερον, ή δέ χ ύιιις
συνεοτάλη’ άλλ’οί χόνδροι τώ» πλευρών έξεϊχον ομοίως
πάντοτε ΰψουμενοι μέχρι τή; τετάρτης.Νέα έγχ υπ ς τρ!ς
έπαναληφθεΐσα έχ 2|3 ύπατος xsi 1 |3ίωδιχοΰ βάμματος'
Σ χ ε ν α σ ία ι ίω δ ιχ α ϊ χ α τ ά χ ο ιρ ά δ ω ν , π α λ α ι ώ ν
εγχύματος είς τήν χύιτιν αί έπίίδή Ιέ ΰπελείφθΐ) μέρο;
τοΰ έμφωλεύουσαι αυτόθι ύδατίδες έφδάρησαν οθεν μετά
άιρροΰισίων χ α ΐ λ ε υ χ ώ ν ογ χω ν χα τά τόν
ενα μήνα έπρήσθη,πάλιν ή κυττις χαί ήτο πρίΰπτο; ί /.λο
D. B n rggraeve vGand.)
δασμός' έχρειάσθη λοιπόν καί τρίτη έγχειρησις δΐάΒρο
τέρας σωληνοχεντρίδος είσαχθείοη; άναμέσον τοΰ καυ
Διορίζει σογχρόνω; μετά τών ίωδικών καί τό
τηρίου- έξαχθείσης έπειτα τή; κεντρίδος κα! μετακι»η
6έντος τοΰ σωληνίσκου εξεβλυοεν υγρόν παχύ, θρομβώ ελαιον τοΰ ονίσκου' όταν δέ ή κρασις τύχη έςηιθεδες, χρώματος μαργαριχοΰ, άνοομον χαί φέρον ίνας νημένη, αρχίζει έκ τοΰ ελαίου μόνον, έω; ου οί πά ιχοντες δυνηθώσι νά άντιγω σιν είς τά ίωδικά.
λευκωματώδεις.
"Εχτοτε τό παιδίον προήγετο έπί τό κρεΐττον κατά
Ίοιδούχου ποτασοίου γραμμ. 1 80
πάντα, ή δέ κυστις ηύξηοε μέν μετά δύο μήνας, ποτέ
Άνθονάματος
» 1000
ομω; δέν έπανήλθεν είς τά πρώτον μέγεθος, ή ίο δέ
Ιωδίου
»
1
όλιγότερον ελαστική χαί ανώδυνος. Μετά ταΰτα δέ
‘ Υδραργυρικής ποτάσση; »
1
έντός 3 — 4 μηνών ήφανίοθη παντελώς, άφ' ού τό
Πρωί καί έιπέρας κ α τ’ άρχάς, κυαθήσκων,έπειτα δέ
παιδίον διέτριψεν έπί τινα χρόνον είς τή* εξοχήν.
ποιηριον μέχρίς έξαΛείψεως τών συμπτωμάτων.Διά τοΰ
Έ κ τής ιστορίας ταυτης βλέπομεν ότι τό καυτήοιον φάρμακου τούτου καί ή πά^τη έκνενιυρ'σμένη χρδιις
δέ^ ίσ·χυ58 νά προξενήοη τήν σύμφυοίν· άπετελέσθη δέ αναλαμβάνει πάχος καί δύναμιν. Δίαιτα, κρέατα ευαυτη μάλλον έκ τής σωληνοκε*τρί?ος, ώ^τε ?σω; έπ! χυλα καί τονιχά ποτά.
τοιούτων περιστάαεων ή ιίσαγωγή βελονών, οποία;
'Επί χοιράδων, βρογχοκηλών, φθίσεων τινων άρ*
μεταχειριζόμεθα έπί τοΰ διαβελονιομοΰ, χατά διάφορα χομένων, ρα/ίτιδο;, λευκών όγκων, άδενικών πρησχήματα τεθειμένων φέρει τό αύτό άποτέλετμα.
σμάτων κτλ.
(Gazette i& edicale)
[ωδοΰχον βάριον 6 γραμμάρια
Κόνεω; χινναμώμου )
^
Σάκκχαρος
)
Διαιρεί είς 8 ξηρία κα! λάμβανε 2 — 3 τής ημέρας.
'Οπός μηόημήΛ ον.
Συγχρόνως δέ γίνεται καί έξωτερική χρήοις έκ βα
Κατά τοΰ; τελευταίους τούτους χρόνους μετεχειρί- ρίου είς έντρίψει; έπί τών έλχώοεω».
σθηοαν τόν οπόν μ«δομ*!λου (λειμωνίου) ώς φάρμακον
Ίωδίύχου βαρίου 2 — 4 δεχατόγραμμα
τοΰ άρθριτιχοΰ ρευματισμού καί τινων ύόρώποιν· άλλ'
Αίπου; . . .
30 γραμμάρια
ή τοιαύτη θεραπεία αποβαίνει ένίοτε έ πικίνδυνος.
Έ π ί καρκινώδους καχεξίας προς διάλυσι» τών
Διότι ό D. Iilusem ann αναφέρει δυο άρ^ώοιους περιέξογχώσεων.
πειόντας είς αίμοπτυοίαν θανατηφίρον 2ιά τήν χατά
Σάπωνος ίατρικοΰ
8 γραμμ.
χρηοίν τοΰ προχειμένου οπου" άλλος δέ άρρωστος πα
κόμμεως
άμμωνιαχοΰ
4
σχών υδρωπα, αποτέλεσμα πβριοδιχοΰ πυρετοΰ, άφ’ ου
Ίωδούχου βιδήρου
2
επιε τέοσαρας περίπου λίτρας όποΰ επαθεν αιμορρα
κόνεως
πόας
κώνειου)
,
γίαν τών έντερων όμοίως θανατηφόρον.
ΐ ανα 2
—
αχονιτου
J
(M edicinische zeitu u g h erensgegeben von den
Σκεύασον καταπότια 20 έκατοοτογράμμω^ βάρους
vereiu e fur Ile ilk u n d e in reussen).
,έκαστον, — χρησις* δυο πρωί καί έσπεροις.

Πρός νάρκωσιν τών νυγματωδών πόνων
Ίωδο ύχου ποταμίου 3 γραμ.
‘Υίριωδιχής μορφίνη; 1
Αίπους
40
έντρίψεις πρωί καί έσπίρας έπί 1[4 ώρα;.
Έ π ί έρπητικών νοσημάτων.

και δ τρισμό; ήφανίσθησαν ούδ' έπανήλθον πλέον, δ δέ
Φανάχης Κατσανέλλης έπανέλαβε τά συνήθη του Ιργα
μετά δύο μήνα;.
Θεόδωρο; Βαρβιγλη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΣΓΖΗΤΗΣΕΙΣ.
Ιωδούχου θβίου 2 γραμ.
Μυκώματος κόμ. άραβ. δσον άρκεΐ πρό; διά·
Μέχρι τοΰδε μόνον τό είδος τή ; χίνα; τό λεγό'»
πλασιν 3 6 χαταποτίων.
μενον
c alyz aya ίνομιζετο όχι περιέχει τήν κινίνην'
Ε ί; νέους καί άνδρας άνά εν χαταπότιον πρω ί χαί
διότι
έξ
αΰτοΰ καί οί χημικοί Πελτιέ καί Καβεντοΰ
έ*πέρα; μέχρι; εξ.
ίξήγαγον τήν άντιπυρετικήν ταύτην οΰσίαν τοσοΰτον
Βοηθ «ιται δέ ή έσωτερική ένέργεια τοΰ φαρμάκου
ήδη εΰχρηστον καί ι ί ; άλλα; νόσου; πολλά;' άλλ’ δ
χαί διά τών έντρίψεων.
φλοιός c aliz aya κατεσταθη σπανιώτατο;, άφ’ ου ε*·
Ιωδούχου θείου 6 δεκατόγραμμα μέχρι 4 γραμμ
έταιρια τ ι; Αγγλική άπέκτησε τό μονοπώλιον αΰτοΰ
Λ ίπου; 3 0 γραμμάρια.
εί; τήν Βολιβίαν. Διά τοΰτο άλλο; χημικό;, δ H enry
Εντρίψεις πρωί καί έσπέρα;.
επιχείρησα; πειράματα κατώρθωσεν (''ώς ειπεν εις τήν
έν Παρισίοι; ακαδημίαν) νά πορισθή καί έκ διαφόρων
(Annales de la Society de M edecine de Gand)
άλλων ειδών χίνα; δμοίω; χαθαράν καί ενεργητικήν
κινίνην ή δε εδρεθεΐσα συγχρόνως κινιδίνη διαφέρει
ταύτης μόνον καθότι κρυσταλλοΰται ΐδιομόρφως καί
παρέχει ποσότητά τινα υδατος, διαλύεται δέ δλι·
ΛΕΣΒΟΣ (Μ ΙΤΥΛΗΝΗ).
γοτιρον εί; τόν ύδροθειΐκόν αιθέρα* όθεν αδίκως
I 6 Νοεμβρίου,
Ά Γερμανοί καί Αγγλοι χημικοί έίεώρησαν αυ
τήν ω ; ουσίαν ολω; διάφορον καί ΰποδεεστέραν
κατά τήν δύναμιν' έπειδή καί τό αύτό ατομικόν βάρο;
Τό χλωρόφορμον έδοκtuάοθη ε ί; πολλά; περιστά
ε'χει καί άλατοποιεΐται όμοίως διά τών οξέω ν έκτο;
σεις μέχρ< τοΰδε' άλλ’ ίτως μένει εισέτι άγνωστο;
τούτου συνυπήρχε πάντοτε ε ί; τήν πωλουμένην θειικήν
ολη ή δΰναμί; του- ώ ; άπόδειξιν δέ φέρω καί το
κινίνην, άλλά πλεονάζιι μάλιστα είς τήν έρυθράν κίναν
ακόλουθον συμβεβηκός.
τής νέα; Γρενάδας λεγομέ-ην.
Τή 28 Αΰγβύστου έχομίσθη εί; τό νοσομείον δυ
— Ε ί; τήν έν Παρισίοι; άκαδημίαν τών έπιστηστυχή; τις -χωρικός Φανάκης Κατσανέλη; τουνομα,
μών ό H. L a u g ie r έγραψεν ότι καταγίνεται άπό τίνος
τεσσαροκονταετής τήν ήλικίαν, δσχι; υλοτομών κατέ·
είς πείράμαια Ιχοντα σκοπόν νά άποδείξωσιν ότ«
φερε βιαίω; τόν πέλεκαν καί επ' αΰτοΰ τοΰ ποδός
συμφέρει νά άφαιμάσσωμεν άμέσως δί αρμοδίου έργα·
του, ώστε εκοψίν ευθύς τρεΐ; δακτύλου; πλησίον τή;
λείου τά πάσχοντα δ?τα, άνοίγοντε;, οί3τως tirtifv,
μεταταρσιοφαλαγγείου συναρθρώσεω;' άποχωρισθένμηχανικήν πόρον πρό; έξέλευσιν τών αύτόθι νεννω των δέ αυτών διά τσΰ μαχαιριού, μοί έράνη ou ό
μένων νοσερών έκκρίσεων, ή αλλοιώσεων· έτ.ειδή βραάρρωστο; δέν έδύνατο νά καταπίη τό ΰδωρ '/ωρί; τι
ίέ ω ; και δυσχερώ; ή φύσι; προπαρασκευάζει τήν
νο; άσυνήθου; ήχου περί τόν φάρυγγα. Τοΰτο ητο
άναγκαίαν εί; αύτά; διέξοδον τόν τρόπον δέ τού
άρχή σπασμού, οστι; Ιπειτα διεδόθη έπωδύ/ω; καί
τον τή ; άφαιμάξεω; έδοκίμασεν έκί τε τών ζώων καί
εις άλλου; μΰας τοΰ προσώπου, τοΰ λαιμοΰ καί τώ ν
τών ανθρώπων.
νώτων. Όπιακόν φάρμαχον δοθέν δέν ίσχυσε νά έμποδίσνι τόν έπαπειλοΰμενον κίνδυνον' διότι εωθεν τή
επαύριον ή μέν κατάποίΐ; άπεβαΐνε δυσκολωτάτη, ί
δέ λαλιά ήκούετο διακεκομμένη καί φαρυγγώδη;, κα
ε γ ιις τ η μ ο μ κ α ι α γ γ ε λ ια ι.
ή φυσιογνιομία παρίστανε τούς πόνου; καί τόν φόβο·
τοϋ κάμνοντο;. ’Επειδή δέ ουτε κόκκο; ς·ρυχνίνης εί; δΰο
οΰγγία; όπιακοΰ σιραιοπίου ώρέλησεν, άλλ’ δ τέτανος
‘ Η χρήσι; τοδ καπνοΰ, είτε τ ί ; βοτανικώ; λεγο*
περί τήν εσπέραν κατήντησε γενικό;, βρέξα; τήν άκραν μένη; νικοτιανής, χύ'τ,σε καί έξηίλώθη τόσον, ώστε
τοΰ χειρομάκτρου μου διά 4 δραχ. χλωροφόρμου έπλη ήτο εϋχή; εργον νά άναπληρωδή διά τινο; άλλου τό
σίασα εί; τό στόμα καί τού; ρώθωνα;, έκτοτε δέ έξη- φυτόν τοΰτο ώς έπιβλαβέστατον είς τοΰ; δδόντας καί
χολούθησα νά κρατώ αυτό ουνιχώ ; έπ! μίαν ώραν, είς τόν ς-όμαχον καί είς τόν εγκέφαλον ενεκα τών ναρ
προσεχών μή έμποδισθή f άναπνοή χαί δαπανήσας έν κωτικών του αποτελεσμάτων. Ά λ λ ’ επειδή ή δρύψις
τώ μεταξύ 100 γραμμάρια τοΰ προκειμενου υγρού· καί διαφθορά τής κοινωνία; πανταχόδεν ζητεί νά
Έ χτοτε ή άναισθ*σία υπήρξε σταθερά, ή δέ χαλάρωσις πολλαπλασιάση τ ά ; ψευδεί; χαί φανταοιώδει; χρείας
τών μελών έντελ·/ίς· άλλά τό άποτέλεομα διήρκεσεν τοΰ ανθρώπου, εί; τήν Πετρούπολιν μεταχειρίζονται
ήμίσειαν ώραν καί μετά τήν παΰσιν τή; χρήσεω; άπό τινο; οί νεωτερις·σί καί κομψοί άντί τοΰ συνήθους
ωστε είδον περιχαρώ; οτι καί ή λιΐπβμένη σκληρότη;ιχαπνοχάρτθυ,άλλο τ ι ρυτόν πολυτιμότερο/, τά πράσινον

τέ (τζάϊ) όθεν είς πάντα τά καπνοπωλεία εΰρίϊχονται πόθ·ν ούχί μόνον ώς σχηνιχδ;, άλλά χαί ώς άπλοΰς
ήδη καπνοκύλινδροι, είτε σιγαρέτα ετοίμα κατεοκεκασ- άνθρωπο;, έκληροδότησεν εί; εύεργετικά καταστήματα
μένα άπό τό φυτόν τοΰτο.
άπασαν τήν λόγου αξίαν οΰσίαν του, ε ί; δέ τήν δια— ‘ Ο Niepse de S ain t v ic to r καταγίνεται πρά θηχην του λέγει οτι καθ’ όλον του τό γήρα; έβασα*
τριών ήδη έτών νά προσηλώση «νεξιτήλω ; τά φυσικά νίζετο μάλιστα ύπό τοΰ φόβου μήπω; ταφή ζών* όθεν
χρώματα ε ΐ; τ ά ; φωτογραφικά; εικόνα; καί εΰδοκί δια νά αποφυγή τόν τρομερόν τοΰτον κίνδυνον διέταξεν,
μησε πολΰ ε ί; τήν τοιαύτην έπιχείρησιν, ώστε έλπί- αμα βεβαιωθή έπισήμω; δ θάνατό; τ οι», νά τόν έκδάζεται οτι έντά; δλίγου ή πρόχειρο; αΰτη έξιχόνισις ρ«σιν άπά κορυφή; μέχρι ποδών, τό δέ δέρμα του
τώ ν αντικειμένων θέλει <ρθά»ει τόν βαθμόν τής ένδεχο- έπειτα νά κατατεθή εί; τά Μουσεΐον τή ; φυσικής
μένη; τελειότητος. Π^ρετήρησε δέ έ είρημένο; μεταξύ ιστορία; τοΰ Φραγκοφορτίου' ώνόμασε μάλιστα καί
τών άλλ»ν οτι τό φώ; τής πρωίας έχει πολή μεγα- τόν ιατρόν, οστι; έμελλε νά έκτελέσ»; τό εργον τοΰτο,
λητέραν ίνδαλματικήν δύναμιν παρά τά τής εσπέρας, άνταμείβων τού; κόπου; του διά ποσότητό; τινο;
ή καί -«ό μετά μεσημβρίαν.
ούχί εύκαταφρονήτου.
— Ό Ιξοχο; καθηγητή; τ ή ; φαρμακολογία; καί
— Όδοντοχειροΰργός τις έχ τών διάσημων κατοι
δεραπευτική; έν τή ’Ιατρική σχολή τών Παρισίων κώ/ έπί τή ; δ5οΰ τών προπυργίων ήκουε πασαν ημέραν
Τρουσσώ έζήτησε νά λάβη τήν καθιδραν τή; κλινικής ήχοΰντα σφοδρώς τάν κώδωνα τή ; θΰρα; τ ή ; οικία;
τοΰ παυθέντος καθηγητοΰ Chom el' εγίνετο δέ λόγος του, δ δέ ϋπηρέτ/;; έρχόμενο; νά τήν άνοιξη άνθρω
οτι 5 Bouchardat ήθελε τάν διαδιχθη είς τήν τής πον μέν οΰδένα έβλεπε παρόντα, ευρισκε δέ τα κ τιχ ώ ;
φαρμακολογίας, ώστε ή διδασκαλεία έκίνδύνε^εν δ'Γ πάντοτε έπί τή; άποψήχτρα; τών ύποδημάτων νόμι
γοτερον νά ζημιωθή έκ τής τοιαύτης μεταβολή;.
σμα πέντε φράγκων. ‘ Η μυστυριώδη; αΰτη ελεημοσύνη
— Ό νέο; αΰτοκράτωρ τή ; Γαλλία; συγκεντρών έπανελή^θη πολλά*!;, έω; ου τέλο; κατελήφθη ποτέ καί
ΐα σ α ν τήν δύναμιν εί; χεΐρά; του, διά νά πολλαπλασιά ό άνθρωπο; μή προρθάσα; ν’ αναχώρηση- ήτο δέ άρ·
σω δημιουργήματα καί φίλους, κατήργησε τάν συνα ρωστο; πάσχων δυστυχώ; δριμύτατον πόνον όδόντο;
γωνισμόν εκ τών σχολείων, τούλάχιστον είς τά ια  καί έρχόμενο; πρό: τόν ιατρόν διά νά τοΰ τάν έχτρικόν τών Παρισίων διορίζονται ήδη αΰθαιρέτω; οί βάλη· έπειδή δέ πάντοτε συνέπεσεν έκ τοΰ φόβου νά
καθηγηταί. Κατ’ αυτόν τάν τρόπον ή άπόλυτο; έξου παύση πρό; καιρόν ή όδονταλγία, εύχαριστούμενο; καί
σία πνέουσα ώς κατα ιγί; καταστρέφει κατ’ άρχά; καί είς τοΰτο τό καλάν ένόμιζε χρέος νά καταβάλη πρό
ο,τι εύρη καλώ ; ήδη κείμενον. Τό δυστύχημα τούτο τών θυ;ών τής οικίας τό τίμημα τής ίατρείας, τήν
τών επιστημών καί τή; άλλη; άξια; τών ύπηρετούντων οποίαν ελϊβε, έπειδή ύπό σπανίας άπλότητος απέδιδε
α ύτά; θρήνων ό Π ρυτανι; τή; έν Μονσσπελιέρω ιατρι τά άποτελεσμα είς τήν προσέλευσιν τοΰ ίατροΰ. Μό
κής σχολής Berard είπε μεταξύ τών άλλων καί τά λις δέ ούτος ώς τίμιο; άνθρωπο; κατώρθωσε να καάκόλουθα είς τάν κατά τήν έναρξιν τών μαθημάτων ταπειση τάν πάσχοντα νά λίβη όπίσω τό καταβαλλόγον του
λομενον άργύριον, τό όποιον έκεϊνο; έθεώρει ώ ; μικράν
« Φερόμενο; *'πί τών πτερύγων τή ; κοινή; γνώμη;, άντιμισθίαν τώ ν τοσούτων δραστήριων ίάσεων.
άχοχατασταθεί; δέ μετά τό 1 8 3 0 δι'ένθουσιασμοΰ ό
— Άριθμοΰνται καθ’ ολην τήν Γαλλίαν ώς φόρον
συναγωνισμό; ύπέχυψεν έσχάτως ύπό τά βάρο; είκοσιν τελοΰντε; ίατροχειροΰργοι 1 6 ,0 7 2 δ«λ. 168 δόκτωέτών δοκιμασία; καί έφαρμογής. Πρέπει άρά γε νά ρες καιά χειροσργίαν 1 0 ,9 7 1 , δόκτωρε; κατά ιατρι
άποθα’νι^ τά θεσμοθέτημα τοΰτο χ ω ρ ί; νά μόί; συγκίνηση; κήν 4,52'2,πρωτόβαθμοι ίατροί 4 1 1 όδοντογειρουργοι
Ά λ λ έγώ τουλάχιστον, οστι; δί αύτοΰ είσήλθο* είς
Οί χειρουργοί δαπανώσιν είς ένοίκιον 3 3 9 οραγ.
τά καθηγητικόν στάδιον, διατηρώ δέ συμπάθειαν κατά μέσον όρον έκαστο;, οί ιατροί 4 0 7 . οί πρωτόπρά; αΰτάν, άν καί δύναμαι νά ονειδίσω πρόσφατόν βαθμοι 1 6 8 , οί άδοντοχειροΰργοι 6 6 6 , Οί τελευταίοι
τινα απιστίαν, θέλω έπιποθεΐ εί; πολύν χρόνον τοΰ; άρα ουτοι φαίνονται έν γένει τών άλλων δύο τάξεων
ίΰγενεΐ; έκείνου; άγώ να; τή; διανοία;, τών οποίων εύπορώτεροι.
(gazette m edicale).
Ιπαθλον ήτο ή τιμή νά δδηγώμεν τήν νεολαίαν εί;
— Κ.ατά τήν τελευταίαν εξαμηνίαν τοΰ σχολαστί’
τον δρόμον -ής έπιστήμη; καί τή; πράξεω;. Ύ πο- κοΰ ετοος ή;ιθμήθησαν εί; τό 28 πανεπιστήμια τή ;
κλινω εί; τού; ϋψηλοτέρου; τή; έξουσία; σκοπούς' Γερμανίας καί τής Ε λ β ετία ; 1 8 8 1 0 μι»3ηταί, έξ ών
διότι ή πατρική αύτών δικαιοσύνη άπαλλάττει τοΰ 1 S 00 θεολόγοι καθολικοί, 1 7 6 5 θεολόγοι διαμαρτυλοιπού τούς συγκροτοΰντας τήν σχολήν έκ τής δυσ ρόμενοι, 6 76 1 Νομικοί καί «ίκονομολόγοι, 4 1 8 3
χερούς έπιχειρήσεω; τοΰ ίδίου αύτή; άπαρτίίμοΰ. Ιατροί, 2 6 4 4 φιλόσοφοι.
Ά λλά σέβομαι καί ναυαγήσαντα ήδη τάν τρόπον
Διαιρούνται δέ ώ ; έρεξή; κατά χώρας.
έκεΐνον τή; άναγοριυσεω;, οστις έδύνατο νά συμβιβάζω
Βιέννη 6 6 3 0 . Βερολίνον 2 1 7 1 . Μόναχον 1 9 6 1 .
τήν δικαιοσύνην μετά τή; δόξη;. ·
ΙΙράγα 1 34 6. Βόννα 1 0 1 2 . Βρεσλανία 8 6 4 . Λειψία
— Γράφουσιν έκ Φραγκοφουρτίου εί; Παρισίοο;
8 1 2 . Βουρτσβούργ 7 7 6 . Τυπίγγη 7 7 4 . Χαϊδε/.βεργ
2 0 Νοεμβρίου.
7 3 2 . Γοτίγγο 6 7 7 . Χάλλη 7 7 0 . Ί έννα Γκίσσεν 4 1 1 .
Τά μέγα θέατρον τή ; ήμετέρα; πόλεω; έστεοήθη Εραγγεν 4 0 0 . Γράτζ 3 9 9 . Καννιστόργη 2 3 9 . Φρι.
τοΰ άρχαιοτάτου τών υποκριτών του' έπειδή δ Ίωάν βούογ 3 3 1 . Μαρβούργ 315.Μ ο ύνστι; 3 0 2 . Όλλμουτς
νη; Φρεδιρίκος Λέϊσεγγ άπέθανε προχθέ; άπόπληκτος 28 6. Ίνσπρουκ 25 7. Γράϊφσβαλδ 2 0 4 , Τσουρί/ 2 00 .
είς έδδο; ήκοντα χαί ίς έτών ήλιχίαν άφήκι δέ πολύν Βέρνη 189. Κί·λ 141. ‘Ροστόχ 1 0 6 . Βασίλεια 6 5 .

Καδηγηταί 1 6 6 0 εξ ω» 851 ταχτικοί, 3 4 8 ε’ χτακτοοι, 4 0 έπίτιμοι χαί 4 2 7 ιδιαίτεροι.
— Φαρμακοποιός τις έχ Βιέννης έξαγών την μορ
φίνη» από δπίου Α ιγυπτιακοί παρετήρησε» τ! ή ούαία αυτή ητο ηνωμένη μετά τίνος άλλου φυτΐ*ου κα
λιού, τό όποιον έξέλββεν ώς ναρκωτίνην. Ά λ λ 'ό δόκτωρ H in te rb e rg e r έξετάίας αύτήν έπληροφορήθη
ότι ^το νεοφανής τις δάτις τοΰ όπίου, τήν οποίαν
ώνόμασεν όπίανίνην,
‘ Η ουσία α3τη κρυσταλλοΰται εν είδει βελονών δια
φανών, άχρωμων καί λαμπρότατων· περιέχει δέ 66
άτ3μα άνδραχός, 36 υδρογόνου, 2 ά^ώτου χαί 2 1 6
ξυγόνου. Μένει άδιάλυτος είς το 5δωρ, διαλύεται δ’
δπωσοϋν εΐ; τό ζεστόν αλκοόλ, όπου χαί χρυσταλλοΰ
ται ψυχόμενη. Έ χ ε ι ναρτωτιχήν δΰναμιν δποίαν ή
μορφίνη. Εκ δυο μικρών αίλουρων ό μέν έποτίσδη τήν
υ/,ην τούτην (2 κόχχ·υς) ό δε την μορφίνην. Μ ίτά 2
ώρ*ς ή γλήνη έφαίνετο πλατυσμένη, τά ομματα προ.
σηλωμένα, οί όνυχες έχάμκτοντσ είς τά έσω, τό στό.
μα άφριζε, ή χίνησις ήτο τρομώδης, ό εμετός αδιάλει
πτο; χοιι τά δπίσθια μέλη παράλυτα· τέλος επεσον
άμφ ότιροι άνα^θητοι εις τήν όσμήντοΰ άμμωνιαχοΰ'
άλλ άνελα^ον μετά είχοοιτέ®ϊαρας ώρας.

’Βρωτηθε'ς έπι τής άναχρίϊίως, αν έγνώ ρζε το
φονε»δέν παιδίον ήρνηθη τοΰτο' παρακινούμενος δέ νά
εΓπΐ) την αιτίαν τοΰ φόνου, άπεκριθη ότι δέν ely β πρός
οΰίένα περί τουτου νά άπολογηθ^. Ά λλά ίια τ ί κατέ
φερες τ offας πληγάς κατά τβΰ παιδίου, τώ είπον, <—
επειδήήθελον να τό φονειίσΜ, ο6χί δέ νά τό βαοανίσ·.
Εις τή# φυλαχήν έδοχίμασε νά φονιυση τόν ίερέα
δια τινας πρός αυτόν άπευθυνθείσας παρατηρήσεις·
μετατεθείς δέ εις φρενοβλαβεϊον ώς παράφρων έπεχειριι
χαί έχεί νά χτυπά τους τυχό*τας, ίν δέ τω άναμ*·
τα ζύ δέν έπαυσε παντοιο^ρόπως δορυβών διά σ»ριγ»
μάτων χαί ψαλμωδίας· απέδιδε δέ πάντοτε τά παθή
ματα του είς δηΑητ^ιασμένα βρώμα τα.
Δέν εχεις συνείδησιν ; τώ ελεγον’ παντελώς, άπεκρινετο· — άρα Ισως έχεις όρεξιν νά έπαναλάβης τά
αυτά — βεβαίως, άν πάθω όσα επαθον επειδή δέν
ε?μαι παράφρων. — Αλλά τότε ώς καχοδργος θέλεις
καταδικασδή εις δάνατον. — *Ας με παραδώτωσιν ε^ς
την δικαιοσύνην διά νά φσνευθώ' τόσω καλήτερα.
’Επανειλημμένως δέ κατηγορεί ώς αίτιον τών χα
χών του τήν μ α γ ω γ ία ν , όμήγυριν δηλ. ανθρώπων -συν
ερχομένων διά τήν δηλητηρίασιν τών φαγητών.

Ερευνηθέντος τοΰ προηγουμένου βίου, άπεδείχδη
ότι ό ά-'δρωπος ουτος ^το Ικδοιος εις τήν κραιπάλην
καί έπαθέ ποτε έρυοίττελας καί ερπητα γενικόν lnt
— To περί νευρικών νόσων σύγγραμμα τοΰ Κ. τοΰ προσώπου, έπειτα δέ άλωπεχίασι», ετρεχεν ώς
Χανδράς *6ρα6»ΰδη διά 2 0 0 0 φράγχων υπό της Ία δαιμονών, είχε σπαιμούς χτλ.
τρικη; ακαδημίας τών Παρισίων.
’ Εν γένει δέ κατά πδσαν περίστασιν καί πρός πάν. — Εις τήν Δανίαν ό εμβολισμός απαιτείται παντας έχλινεν εις τόν φόνον, όεάχις παρωργίζιτο χαί
τ ί ΰ , ουτε γάμου άδεια δίδοται, άν οί νυμφευόμενοι ήδίλ· νά έχδιχηθη.
τ υ χ ω σ ι ν άνεμβόλιοτοι. Οθεν συχνάκις ή πράξις αΰτη
— Χρωματοτρίβης άνθρωπος παδών μολυβιχόν
έ χ τ ίλ ε ϊτ α ι όλίγην ώραν προ της Θρησκευτικής τελετής.
στρόφον έθεραπευιτο παρά τοΰ δόκτορος Άράν διά
— Τή 3 Μαίου 1852 άνεφάνη φονομανής «κ ©ύ- τοΰ χλωροΒορμου (7 0 — 120 ρανίδας κατά πασαν
οεως *ΐς τον Γαλλικόν νόμον des yoges λεγόμενος ήμέραν) άλ/Λ λαβών έξ απροσεξίας πλειοτέραν τ^ΰ
C hanel.
συνήθους ποσότητα δηλ μέχρι δυο κοχλιαρίων έξηφδη
Α»αχ«ρήσας διά νά δπάγη ε’ς π ο λ ίχ ν η ν τινα τοΰ κατά τόν εγκέφαλον, είχε τό πρόσωχον έρυθρόν χαί
νομού χατεδίωξε καθ’ δδόν εις τους άγροϋς άδώον τους οφθαλμούς πυρώδεις χαί εψαλλεν ώς οί μέθυσοι·
παιδίον, τό δποΐβν ά*αιχί**ς ίκτυπησεν επί τής κεοα- έπειτα δέ περ'.έπεσιν είς χάρπ«·σΐν παντελή, ώστε ούτε
λής διά δρέπανου. Α ί όλολυγαί καί παρακλήσεις τοΰ χιντούμενος ήιθάνετο, τά μέλη τοκ έτρεμον, άμφότεπαιδίου δέν έχίνησαν παντελώς τήν θηριωδίαν τοΰ ραι αί χεΐρε; έκινοΰντο εις καρφολογίαν κτλ. μετά
μιαιφόνου, εξ εναν-ίας μάλιστα έξηχολουδησεν ετ< δέ ίιμίσειαν ώραν περίπου δ ύπνος ?)το ^ογχώδης, τά
μάλλον νά τό χτυπά καί μέχρι θανάτου.
μέλη έφαίνοντο ώς ταράλυτα, οί δέ βολβοί έστράφηχα*
Ματαίως οδοιπόρος τ ις άλλος άκουσας τάς φωνάς ίίς τά ά ν» καί τά εσω.
τοΰ πα'.δίου προθυμήδη νά Ιλβΐ] εις βοήθεια/· ό φοΚατ’ ολίγον ό άρρωστος Ιπανήλθεν είς τήν φοσικήν
νιΰς τρίζων τους δδόντας έκίνιι όρμητικώ; τό α!μα- του κατάστασιν, έγνώριζε τους ανθρώπους, έδύνατο νά
τωμένον ήδη δρέπανον.
σταθί; όρθιος χτλ.
—· ‘Ο Κ. ‘Ρικόρ, τοΰ οποίου έξιστορήσαμεν l u y i Μετά ταΰτα πρβχωρών άπηντήθ'Α υπό φίλου, os-τις
«πλησίασε διά νά τόν χ«ιρετίση' αυτός όμως τόν άπέ τως τάς πρός τόν Βολπώ χαί άλλους αντίζηλους έπιχρουσε μετ’ άπ«ΐλής διατάσσων νά μαχρυνθή, άν δέν ττημονικάς λογομαχίας, άφ' ου έτιμήθη παρά πολ
^θελε νά μή πάθη δοα καί άλλος ηδη προ δλίγου Ιπαθεν. λών ήγεμόν«ν τής Ευρώπης διά παρασήμων άνηγοΕλθών εις την πόλιν ίφωδιάσθη μ ιτά τών αναγ ρευδη τελευταΐον καί παρά τής Βασιλίβεης τής ’Ισπα
καίων καί έπέστριψεν ε(ς τό χωρίον του' άλλ’ έχε? τόν νίας ίπκότης τοΰ τάγματος τοΰ Γ . Καρόλου.
(Provincial med. and Surg. Journal).

περιέμενον κατατρομασμένοι πάντες οί κάτοικοι καί τον
ουνέλαβο». Τί θέλετε, είπεν άπό ίμ ε ; έφόνευσα *αιδίον χαί δέν μετανοώ ΰκέφερον ηδη πρό πολλοϋ, καί
Ιπρεπίν έξ άνάγκης νά παύσω βασανιζόμενος.

