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PREFACIA 
„Mi ga întemplat adesea, ea, unele dâmne și domnișre 

bune ]a inimă să mi eră instrucțiuni asupra chipului cum 
să dea, medicamente (doftorit) la nefericiţii țărani prinși 
de friguri. aa 

„- Oată să lăudăm pe cât putem ast-fel de dorințe, mai 
“ales când ne punem în minte 'că mil de copil pier pe fie- 
care an în urma, frigurilor, și că mii de muncitori sunt 
puși în neputinţă d'a lucră, în timp de mai multe săptă- 

„“mâni tot din pricina, frigurilor. i 
„Rare ori se văd doftori prin sate, și doftoriile sunt 

tare scumpe]. cc. 
” ine caută să seape viața copiilor, eine caută să seur-- 

teze b6la muncitorilor face pomana cea, mai folositâre. 
"-- Pentru aceea am dat tot-d'a-una eu mare plăcere de- 
slușirile ce mi s'aii cerut. | Ia | 

Deră pricina figurilor nu produce numai acele friguri 

„să vindecă prin chin may ales. 
Așa deră, pentru ca, sfaturile date de doftor să fiă fo- 

lositore, cată să nu se dea numai uă listă de cătățimile 
de chină cant se potrivesc a diferitele etăţi (vârste), ci. 
să se dea uă deslușire de tâte semnele malatiei (blek), - 
uă deslușire cu deamăruutul făcută, și cu ajutorul căriea, 

cunoscute de toți, ei produce și-multe alte bâle cari tote



“uă pezsonă să potă recunâsee deosebitele bâle produse de 
causa, ordinariă a frigurilor. 

„Aceste refleețiuni mi le-am făcut dilele trecute când 
uă jună, persână, inspirată, de dorința, da, face binele, 
"mi-a cerut uă deslușire asupra chipului de a vindeca pe 
nefericiții malaţi (bolnavi) cară locuesc la țâră. 

_ Mam pus atunci de am seris acestă cărtieică pe care 
o daii. publicității. 

„Este un mie manual (etrticieit) potriviti pe înţelege- 
rea, poporului. Cred că manualele acesta pâte se aducă 
mari înlesniri familiilor cari petrec ocru lu moşii căci 
afară din oraș nu pâte cine-va avea la. îndemână un medic 
veri de câte ori uă persână va avea, un acces (period) de 
friguri: Si chiar presupuind că tote personele familiei ar 
fi siinătose cât va ţinea vera , tot credem. că manualele 

acesta va folosi mult, căci, servindu-se cine-va de cunos- 
-cințele trase din cărticela nâstră va putea să vindece s sait să 
amelior eze (ușureze) pe bieţii țărani, făr'a, căror. muncă 
pr oprietățile War aveanică-uă valdre, „esportul nostru ar 
fi nul, și sărăcia, în ţră fără margini. 

„Am voit să fac cunoscut Jeătorilor (eetitorilor) și relele 
- condițiuni (acua stare) de sănătate în care se află cea, 
- mai. mare parte din locuitorii câmpiilor nostre. Și așa 
am căutat să fac mai aparinte (mai bătător la ochi) 
meritul muncitorilor nostrii. 

hucurescă, Mai 18 71. |



DESPRE FRIGURI 
ză 

- Din tote lacurile; din tote eleştaele, din tote smircuvile, 

din tote nordele şi: din pământul necultivat (nelucrat ) şi 

„umed, se rădică mereii: în aer (în văsduh) vapori (aburi) - 

de apă încăreaţi de miasme. ip 
 Miasme se numese nisce părticele forte mici de materiă 

organică (plante saii animale, ierburi sait dobitâce) în pu- 
trefacțiune (putredire). - ... a 

Dâcă lăsăm uă fărâmiţă de carne espusă la aer umed 
ca să se mâie, se topesce, se împute şi se r&spândesce in 

mică părticele, aşa de mică; că nu se mai pot vedea, şi după ' 
câte-va dile uă parte din fărâmita de carne a dispărut (s'a 

făcut nevădută): s'a transformat în. miasme şi în gazuri. 
'Pot aşa se transformă în miasme, adică în părticele mici 

şi putrede, tâte firâmițele de plante (ierburi) saii de ani- 
male (dobitoce), când acestea sunt udate şi apoi espuse 
(lăsate) la uă căldură convenabilă (destul de mare). - 
“Noroiul şi nomolul sunt compuse mai numai de tărâmi- . 

tari de plante (ierburi) şi chiar de animale (dobitoce). . 
Nomolul din fundul lacurilor şi de pe “margini cuprinde 
cadavre (mortăciuni) a uă sumă de animale (vermi, rime, 

- scoici, pesci, insecte, etc.). Lacurile, noroiul deră şi no- 
molul sunt sorginți (isvore) de miasme. Şi aceste miasme 
se die miste s«ii amestecate, fiind-că sunt compuse, cum 
diserăm, de plante şi de animale. - i 

Es necontenit mici părticele şi din pelea omului, şi din 
pelea animalelor (dobitâcelor) şi din plămânii lor; ' aceste
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„părticele se putredesc curând în aer şi daii riascere la un 
„tel de miasme'dise curat animale. Aceste din urmă miasme 
produc unele malatii (b6le) cum sunt langârea sai tifosul, 

_pesta sau ciuma şi altele. a 
Pe miasmele curat animale le lăsăm la uă parte. Noi 

“avem să ne ocupăm (să vorbim) numai de miasmiele miste, 
de cele cari es din noroiii, nomol, lacuri, -eleştae şi smiîr- 
curi, de miasmele cari produc friguri pf 

„Cu cât e mai cald cu atât mai mult se produc, miasme; 
pentru aceea ârna sunt mai-pucine. i 

De altă parte vapârea (aburul) de apă se sue în atinos- 
feră (văsduh) pe cât timp aerul este cald. Spre seră când 
vine răcorea, vaporea de apă se condensă (se îndâsă) for-” - 
meză ceţă şi descinde (se dă jos) din noii către pământ, 
unde se condensă şi mai mult şi constitue (face ) roua. 
Prin urmare stratul de aer. cel mai de jos, cel: mat aprâpe 
de pământ, conţine sera mai multe miasme de cât peste - 
di, de.0re ce sâra cea mai mare parte de miasme cari. 
peste di se ridicaseră în atmosferă, s'aii dat jos uă-dată 

„cu vaporele condensate. Din acâstă causă cine se preâm- 
„_blă sra împrejurul lacurilor şi smircurilor (cum este Ciş- 
megiul) abs6rbe (trage) prin plămâni uă mat. mare cuan- 
titate de..miasme de cât ar fi absorbit diua (miasmele 
adică petrund în piept prin gură şi nas, cum 'petrunde | 
tumul de tutun, când un. om se află într'uă cameră unde 
este fum mult). Ia a 

Nu este cine-va espus (supus) la acest 'inconveniinte 
(supărăre) numai pe marginile lacurilor şi smircurilor. 
Ventul duce miasmele în depărtare de mai multe kilome- 

„tre în sens orizontal (pe întinderea câmpului). a 
„? In alt sens miasmele se sue până la.50 de metri de înăl- 
țime. Pentru ca uă colină (deal) să fii adăpostită de figuri 

„cată deră să fiă mai înaltă de cât 50 de. metri. Nici Cotro- 
cenii, nică Văcărescii nu sunt coline. destul de inalte pentru 
ca cine-va să fiă în siguranță (la adăpost). SE 

“Toţi absorb miasme, dâră nu toţi sunt influinţaţi (înriu- 
riți) de uă potrivă. Unii Gmeni aii îndată un acces (un pe- 
riod) 'de friguri cum ajung într'uă țâră băltosă. Altora nu 
le pasă nimic, chiar după uă şedere de mai mulţi ani într'uă 
țeră cu aer infectat de miasme.. :: - a -
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Resistă mai bine (stă fără săi pese) în contra miasme- 

lor cei cari aii un nutriment (uă mâncare) substanţiale. 

(carne friptă) şi vin bun... | 3 

Veri-ce causă care debiliti (slăbinogesce) corpul pre- 

dispune (aplecă) pe om să fiă prins de friguri. De.pildă 

nesomnul, întristarea, lipsa de poftă de mâncare, perderile 

de sânge în urma unor plage (răni), etc. - 
Accidentele-(bolele) produse de miasme sunt multiple 

şi de deosebite forme. Vom cita pe cele mai comune, pe: 

„cele cari se-pot evita (înlătura) saii vindeca chiar fără a- - 

jutorul unui medic în cas de mecesitute. Acestea sunt: . 

4, Debilitatea; 2. Anemia; 3. Accese simplice ; 4. Accese 

ascunse: 5. Nevralgia; 6. Tusea; 7. Stricarea căilor diges- 

tive, (vărsătură, diarcă, gălbenare); 8. Mărirea splinei. 

Nu vom trata despre convulsiunile (b6la copiilor, spas- 

- murile) produse de miasme, pentru că acest accident nu 

se pâte combate serios, şi mai ales nu se pote bine dis-: 

tinge, de cât de un'medic esperimentat. . 
Vom trece în revistă (vom desluşi ) fie-care accident, 

apoi vom espune tratamentul care convine Ia fie-care. 

1. Debilitatea miasmatică. 

Debilitatea miasmatică presintă caracterele următore: 

“Bolnavul are figura palidă şi ceva cam galbenă; fagia 

gălbue pronunciati mai ales pe buze (împrejurul gurei) şi 

-pe albul ochilor. Lipsă de apetit (poftă de mâncare). Frun- - . 

tea este pucin cam ardârdă, mânele ard, mai ales cum 

vine sera; pleopele ochilor par ardende sâra dâcă cine-va 

închide ochii: Debilitate generală, adică omul se simte fără . 

“putere; decă vrea să âmble pugin se simte îndată ostenit..: 

Lângedire, trândăvie, lene învoluntarie (lene fără voie) ; 

omul are un desgust pentru muncă; n'are răbdare să lu- 

“ crăze la ceva mai mult de un sfert de: oră.. Chiar preâm-" 

_blarea într'un loc cât de frumos (grădină) aduce desgust. - 

Ostensla acesta: se simte mai ales după mâncare. Omul 

devine (se face) supărăcios, nui, mai intră nimeni în voe;:. 

se simte tras spre melancoliă şi spre idei triste, se face .- 

posomorât. De e vorba să se hotărască în treburi mai mari, 

“omul suferind se tot codesce, se tot înduoesce, schimbă
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mai multe păreri până să se hotărască. .Cu un cuvânt slă- 
biciunea corpului, caracter schimbat de nui mai întri în voe. 

Multe persone, cari trăese în locuri cu miasme. scapă 
fără să aibă friguri, d6ră ati debilitatea miasmatică. | 
„Decă nu se trateză debilizatea, omul pote să aibă cu tim- 

pul saii anemiă (vedi mai departe acestă vorbă) sai accese- 
întermitente (vegi 6ră mai. departe). Altă dată debilitatea 
devine cronică, se stabilesce, se înrădăcintză ; se agaţă de 
om, devine abituală. Sa „ 

In ţările cu miasme, debiliratea abituală constitue partea 
cea mai de căpetenii a corpului şi-a moralului la omul din 
popor; adică corpul lui, constituțiunea lui, estetot-d'a-una | 
debilă, cu pucină putere; moralul lui este cum 6] deseri- 
serăm mai sus. In acâstă (eră la 6menii din popor, starea. - 
de sinttate este ui adevărată stare de bolă. Acesta se ob- - 
servă la cca mai mare parte din. țăranii din prejurul Romei; 
ac6sta se observă şi la cea mai mare parte din țăranii” 
câmpiilor din România. Femeile. copii şi uă bună parte 
din Gmeâi ati figura de uă culdre gălbuiă particulară şi 
caracteristică. At pucină forță musculară (putere pucină); 
sunt leneşi de e ceva rar, însă acesta este uă lene pentru 
care nu este nimeni în drept să le facă imputări, pentru. 
că lenea este resultatul b6lei, resultatul unei adevărate 
otrăviri, de 6re-ce miasmele, cari din aer a pttruns în 
corp, sunt uă adevărată otravă. Ei ae Personele debile aii aşa de pucină putere, că ele chiar 
când stai pe loc cauti să stea ast-tel cum să nu- se oste- 
n6scă câtuşi de pucin. Nu şed, cum dice Românul, în ca- .. pul Oselor, ci cam lungite, & lene. a 
„Uitaţi-vă la ţâră când mai multe temei sunt adunate la 
un loc, şi veţi vedea că ele nu şed drepte, ci plecate înainte |. şi rezemate pe 'genuchi, saii cu spatele rezemat pe ceva; 
ele nu țin capul drept în sus, ei cam plecat la uă parte; 
ele nu duc privirile de la un loc-la altul cu vioiciune, ci. fix6ză (pironesce) ochiul mai mult limp pe acelaşi: lucru, 
se uilă lung la el, şi numai cu încetul mişcă capul şi duc 
ochii ca să vedă alte lucruri; în sfârşit, ele țin braţele lă- sate în jos; cădute, par car fi de cârpă. Si 

„Nu vorbim aci do (eranele dela munte, cari sunt rumene,.
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tari, sănătose, ci vorbim de temcele din câmpiă, de cele 
cu facia gălbejită. 

Debilitatea ţtranului român însă este produsă-i in parte 
de hrana neindestulătâre. Mămăliga, laptele bitut şi legu- 
mele nu sunt de ajuns pentru a susţine puterile omului, | 
după cum: „paiele n'ar fi de ajuns ca se susţiă puterile unui . 
cal care n'ar mânca nici fân, nici ord şi numai paie. 

- Şi apoi laptele bătut nu este mâncat de cât în ds de dulce. 
“ Când este di de post, mâncarea. țtranului este şi mai de 
plâns ; verqă acră şi fasole sati linte, fasole saii linte şi verdă 
acră! Cu acest fel de hrană tot ar mai putea cine-va fi să- 
nătos decă ar locui uă (eră cu totul sănătosă, şi decă n” ar 
avea nimic de muncit. Deră în câmpiile. nostre omul arâ 
forte adesea friguri chiar hrănindu-se bine; cum ar putea 
să scape de acest răii muncitorii noştrii cari sunt aşa de 
răi hrăniţi? [că pentru ce diceam mai suscă nu trebuie să 

„ facem" imputiări țtranilor noştrii şi să dicem că sunt leneşi 
'din fire. Scim că străinii, şi mai ales Nemţii, nu mai scot pe 
Români din leneşi şi din trândavi de câte ori aii ocasiunea.. . 
să vorbescă de România în cărţi şi în jurnale. Deră. să . 
vedeţi ce mare desgust au pentru muncă Europenii cari 
după sosirea lor in Bucuresci aii avut, câte-va periode de 
friguri! -(pentru vindecare vedi mai departe $ 5, $ 6). - 

pu 2, Anemia miasmatică. 

Anemia se numesce starea sănătăţii în care omul are in 
sânge mai puţine materii solide (plastice), mai puţine ma-: 
terii intăritore cu cari se pună la loc în corp părţile „cari 
aii slujit şi s'aii usat (s'aii stricat, s'aii invechit;) şi cu cât 
'materisle solide sunt mai puţine, cu atâtapa din sânge este 
mai multă. Ca să ne slujim de uă comparaţiune (pildă), 
vom ice: în loc'să aibă cine-va uă sticlă de vin, pote să 
aibă uă sticlă in care este jumitate vin şi jumătate apă; - 
sticla este tot plină, insă este străcie de vin şi apă prea 

- multă. Asemenea şi în Omeni, omul în loc să aibă 5 kilo- 
grame de sânge (e ocale), ave3 kilograme de sânge curat: 
şi duoă kilograme de apă. Va să dică omul cu anemiă este 
sărac la sânge, are în sânge prea multă ajă. | 

- Anemia vine la om fârte. des ; vine la om mai ales când
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„are mâncare prea puţină sai: când are mâncare multă, 
„deră de calitate prostă. Anemia vine şi când uă persână 
„este-espusă la maisme, şi acestă b6lă se ivesce sai după 
ce a avut omul debilktatea miasmatică sai după ce a avut 

„câte uă peri6dă (accese) de friguri. 
„ Semnele prin cartanemia. se artă sunt urmitorele: găl- - 

“bejirea fegiei, lipsa de poftă de mâncare, lipsa de putere, 
lene involuntarie (fără de voie) şi caracterul schimbat (idei 
triste şi melancolice, omul e supărăcios, şi nu'i mai intră 
nimeni în voii); tote acestea sunt semne cari se văd în de- . - 

„ bilitatea miasmatică. Afară de acestea se mai vede şi bătăi 
de ânimă (palpitaţiuni), dureri de cap, ameţelă, curgere 
de sânge pe nas şi lenevirea stomacului. Să luăm unul după 

" altul aceste semne şi să le descriem (desluşim) mai pe larg. 
In anemiă rare ori fagia este gălbejită; mai des este pa- 

lidă ca câra albă carea stat mult timp la aer de s'a învechit ; 
marginile buzelor şi gingiile sunt albici6se în loc de roşii; - 
pleopele ochilor sunt pe din năuntru €ră albicidse. Acesta 
se vede mai bine când se lasă pleopa în jos. 'Tot atunci se - 
“vede că albul ochilor este puţin cam gălbuiii, şi mai ales - 
„partea albului care este acoperită de pleopa de jos. Deca. 
punem pe pers6na anemică între noi şi uă ferâstră şi ne. 
uităm la uă urechiă, ca când am voi se vedem printr'Ensa 
ca printr'uă sticlă, luăm sema că urechia, în loc să pară de 

„uă culâre rosă (pemb€), este palidă, ce-va gălbuiă şi cam 
transparinte (se vede printr'6nsă). Sa 

„.„ Bolnavii anemici aii puţină poftă de măncare. Abia aii 
mâncat puţin şi pofta pere îndată. După mâncare ati uă 
greutate la stomac, pare că uă petră le-ar sta pe lingurea. 

+ Palpitaţiunile (bătăile de ânimă ) sunt simţite de păti- 
maşi mai ales după 6re-care mişcare mai repede, cum ar - 
fi suirea unei scări, alergarea. .  -. ai a 
"Se mai simt €ră bătăile de ânimă după mâncare, şi când 

persOna este. emoţionată (spăriare, temere, uluire).. 
Omul anemie mai are și durere de cap, ameţelă, dudui- 

turi în urechi; cee-a ce face pe unii să credă că ai prea 
mult sânge pe cândeisunt din contra săraci de sânge. Am 

"vădut pe câţi-va meni din popor. cari în ast-fe] de casuri - "şi au luat sânge Acdstă greşlă le-a ficutmai mult văii de 
“cât miasmele chiar. .  - . Sa Mai
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"Bolnavii se inşelă şi mai mult în ceea ce îiprivesce, cred. . 
“adică că aii sânge mult când ei ai mai multă apă, fiind 
că-lise întemplă adesea să p6rgă sânge e muli pe nas şi prin 
alte locuri. 

-La unii cari sufer de anemiă le mai vine şi amorțire î în 
braţe sai într'un picior. (Pentru vindecare vegi mai de- 
parte $ S, Ş 9). ME : 

3, Aceose simplică (teisuri sati peridde de feiguri). 

-Accesele s6ii periddele de friguri ordinari vin de prinde 
pe om în tote dilele, sai la duoă dile uă dată, sait la trei 
dile -uă dată. Câte uă dată periodele vin la oră fixă, adică 
în tote dilele la aceeaşi oră; alti dată ora se schimbă.— 

MI ai adesea (şi mai ales la copii) accesul vine s6ra. 
Periodul ţine cam dela 3 penă.la 6 ore; pe puţin uă oră; 

cel mult 16 ore. Accesele periculdse ţin.şi mai multe ore 
Omul e luat ântiii cu frig. Une-ori abia nasul şi vârful: - 

-idegetelor.s'a recit puţin; altă dată vine un tremur (frison, 
turtur, fi iori) tăricel numai, sait tare de toi, în cât bietul pă- - 

| timași se acopere cu câte vestiminte află la îndemână. Mat 
"i-e şi sete, şi durere de cap: 
. După acesta vine căldura; la unii aprindere tare, la alţii 
numai căldur iți. Setea e tot viuă; durerea de cap tot per- 

„siste (stăruiesce). Pelea este uscată şi aspră; apot-după 
câte-va ore (1, 3, 6) începea se mai îmmuia şia se acoperi - - 
de sudâre. Acâsta este a. treia fase (schimbare) a acce- 

+ 

sului, fasea transpirațiuni (năduşelei). Sudorea curge-la. 

- unii.aşa de multă că trece prin vestminte, fiă ele cât de . 

grose. Accesul e terminat. In dilele când nu'l prinde fri- 

gurile, omul rămâne fără putere, palid, şi presintă din di 
în gi mai mult tote semnele debilităţii miasmatice (vedi 
-mai sus debilitatea miasmatică). 

- Decă a avut accese (peridde), mai. multe omul devine _ 
chiar anemic...  - 
„De multe ori frigurile sunt neregulate. 
Aşa se pote ca : orile se vină câte puține, dâră de mai 

multe ori pe di; adică. vin într un mod neregulat, când căl- 
„dură, când fiori. a. Se



£ 

- înlesnire, şi în urma celei m 

Yenţul le duce la câți-va kilometri de distanţă. 
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„La alte persâne fiorile (sait frigul) sunt abia simţite sait 
nu se simt nici de cum. Ia Sa - 

“- La copii nu le vine une ori nici frig serios, nici tremur, 
ci li se răcesce puţin nasul şi degetele. | | 
"La unii, fioiile nu sunt luate în s6mă; căldura este aşa - 

de tare că bolnavii aii uă durere de cap nespusă, ai ameţelă 
când vor să stea în piciore sati şedind; aitântiituri (duduituri) 
in urechi, aii visură speriici6se şi chiar delir (vorbesc aiurea), 
în cât unii meilici se încâlă şi cred că bolnavii ai lângore. 

Deră în dilele următâre fiorile sunt din ce în ce mai tari, 
şi atunci chiar persânele din familiă anunciă cu mulțămire 
medicului că în fine s'aă ales frigurile. i 
„In primăvâra anului 1879 a pătimit multă lume în: Bu- 
curesci de ast-fel de friguri (mai ales copii) şi mulţi 'doc- 

tori ai luat frigurile drept tifos.. — 

“După ce se vindecă, frigurile'se întore eu cea maimare | 
mai mici răceli, în urma celei 

mai mică stricări de stomac. . ă o 
“Se numesc friguri periculăse cele cari sunt! aşa de tari, 

că la al duoilea saii la al treilea acces omul more. Accesul 
se compune saii-de un tremur înspăimântător, sai deuă 
căldură grâznică, sai deuă sudâre nepomenită, de rămâne 
omul in urma unui acces tot aşa de ruinat de sănttate ca şi 

„când ar fi ajuns la ora- morţii. Altă dată aecesele pericu- 
lose se compun de convulsiuni (spasmuri ca în epilepsiă . 
saii bola copiilor), saii de apoplexiă, sau de urdinare ca uă 
choleră, saii de un junghiii din cele mai tari, ete, . 
„Nu putem face descripţiunea ( desluşirea ) regulată a frigurilor periculose, fiind-că ne-am propus aci să vorbim 
numai de bolele cari se pot vindeca de veri-cine în cas de 
kpsă de doftor. Frigurile periculose însă nu se pot recu- nosce şi curarisi de cât de un medie competinte. . . : - „Vom adioga însă că frigurile pericul6se sunţ rare în câmpiile nostre. îi a a 

Sunt însă destul de dese la gurile Dunării (Galaţi, Reni, . tă A , Oa o Ismail). In aste locuri riul ce reversă ; apoi: reintrând în albia lui, lasă pe margine locuri pline de'un nomol infect (puluros), de nu poţi trece pe acolo fără 'să'ţi astupi nările. . Din aceste norbie.es miasme mult maj otrăvitore şi pe cari 3
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.-- In-țimpul resbelului Oriintelui, francesii ai perdut mulţi 

soldaţi în Dobrogea, la gurele Dunării, din causa frigurilor 

peiitulose:” Aceste friguri se arătaii cu “gălbenare, versă- 

turi. de venin, durere de pântece, în cât medicii francesi 

mai ântâiii ai credut că militarii mureai de tifus. Mai în 

urmă aii recunoscut că nu era tilus, ci friguii periculose, 

şi atunci ai scăpat de la morte pe cea mai mare parte din 

cei loviți, însă. nu i-ai scăpat de cât dându-le dose mari 

de chină.. :: 

!.. Anul acesta chiar (1871), s'aii ivit multe casuri de fri- 

astă-dată mulţi ati luât acestă bolă- drept tis. 

Am avut ei chiar săptămâna trecută (lunii 1871),.un 

bolnav care, cum a venit din Brăila, a cădut prins de friguri 

periculose. A scăpatomul 6răşi numai prin ajjutorul chinei. 

guri periculose la Brăila; Galaţi şi mai ales la Ismail. Şi. 

- + Am dis că în câmpiile nstre frigurile periculose sunt 

; rare. In Bucuresci ai venit la cunoscinţa nostră opt casuri 

de acestă grea bolă, afară. de cel de anul-acesta şi de care 

vorbirăm. Câte opt aii perdut vi6ţa fiind-că nu s'a dat 

china de loc.sâi Să dat pugină, şi acesta din causa fricei 

absurdă şi nesocotite ce are lumea pentru chină. 

“Păntou a sfârşi cu:frigurile periculose, vom dice .că, 

d&că medicul nu dă chină cum se cade (de 2 saii trei ori 

mai mult de cât pentru triguri ordinari), sai mai bine gis, 

dâcă familia nu lasă pe medici în pace să dea china cum 

trebue, bolnavul more. Şi ce e mai răi, prostimea pretinde 

că bolnavul a murit fiind-că medicul '%-a dat pagină chină. 

In adevăr more fiind-că "i-a dat pugină, căci de "i se dedea 

multă bolnavul scăpa. (Pentru vindecare vedi mai departe 

SAşi 16) e 

1 Accese ascunse (frizuri ascunse). . 

" Accese ascunse se numesc unele friguri cari nu se arctă 

de cât prin puţină căldură. Multe persâne (şi mai ales 

- copii) n'aii fiori, nu'i încercă cu frig; vine căldura peste 

n6pte, şi a duoa-di bolnavii aii ostenelă, mieşiorarea pute- 

rilor, facia palidă, lipsă de poftă de mâncare. Decă acestă, 

căldură vine mai multe nopţi Va rindul, personele aii de- 

bilitatea miasmatică. . | ai 

2
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Decă e vorba de un copil, cată să'] cerceteze cine-va bine, -şi va afla că sâra el va avea fruntea, mânele şi pân- tecile ardende.. Copii mai ai sete tare, s'aă făcuţ supără- cioşi, plâng, mârâe, gem, nu sunt mulțămiţi. cu nimic. (Pentru.vindecare vedi mai departe $4şi 16). 
| 5. Nevralgie. E 

„Nevralgia este uă durere ce simte cine-va întrun nerv. Multe nevralgii sunt produse de răcelă. Sunt altele produse da miasme, şi cari vin cu peridde; adică în tote dilela sai. la. duoă dile uă dată, şi cam la aceeaşi - oră, mai ales pe „seră; apucă pe cin nisce dureri intr'uă parte a capului, sai numai într'uă parte a feciei, sai numai. întrun, ochii şi împrejiurul ochiului, si în fine numai într'uă falcă. Aceste. dureri se mai numesc friguri la cap. Când nevralgia seafă | în falcă, omul simte durâri în: toți dinţii şi măselele din „partea aceea. Unele: pers6ne ai pus de le-ai scos dinţii . cei buni drept dinţi stricaţi. 'Tot-d'uă-dată cu durerea deră nu tot-d'auna vine şi căldură, lipsă de putere, lene, sete. Durerile s&mănă par'că ar fi nisce cuțite, cari ar pătrunde în carne la fie-care secundă. Aceste dureri sunt: maj tari când aplecă cine-va capul în jos sati când face vre-uă miş- care cam r&pede. . Sau i „_Decă nevralgia se âflă în falcă şi în dinţi, bolnavul are scuipat mai: mult acumulat (grămădit), în partea gurei unde este durere. Dâcă nevralgia vine la un ochii, bolnavul - simte că lacrimele curg mereii din ochiul acela; tot uă-dată albul ochiului e roşiu .ca când ar fi pus 'cine-va piper pe el. După trecerea” periodului tot mai rămâne ceva roşeță; şi la accesul următor roşâța se face şi mai viuă, ochiul pare imflat. e La unii durerile sunţ aşa de nesuferite că le vine să'şi ia câmpii. Am vădut un tinte armân care voia să se ucidă: cu pistolul din causa unei nevralgie în ochiă. China Pa'vin- decat de tot. e ie Oamenii din popor în asemenea întemplare îşi pun pe „cap şi pe obraz cataplasmele cele mai ciudate :: sare, tărițe, " c6pă, usturoiii, păcură, lână nespălată, tămâiă, NOroiii; seiă „câți, olive (măsline), : baligă, rachiii, brâsce, ficat de po- „Pumbel, slănină râncedă, grăsime de icpure, pele de pisică,
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„ouă de coţofană, alifiă de molotru, albuşi de ouă, deltea, 

: pâne cu vin, făină cu miere, jumări, aluat, turtă de ismă; 

* untură de urs, fâiă de tutun, fâiă de hren, semințe de do-: - 

„vise, felii de mămăligă, prune fierte şi pisate, etc. . 

" Când accesul se. termină. se înțelege că durerile trec, 

şi atunci Omenii cei simplii cred că durerile ai încetat 

„pentru că'şi-aii pus pe cap cutare sai cutare cataplasmă. 

Dâră a duoa di accesul revine din noii; bola se face mai 

tare şi mai anevoiă de vindecat. A 
Câte vă dată nevralgia se află între duot coste, pe la- 

turile peptului . Unii o numesc fată. Medicii îi dic nevralgia: 

întercostală. Este uă durere care ține numai. câte-va ore in 

fie-care di, care se simte între coste, şi care este mai sim- 

țită când omul inspiră (resuflă). 'Tot-uă-dată vine şi căldură, 

deră nu lot-d'a-una. | Si DR Se 

"_ Unele perssne aii uă simplă. luă sait nevralgie intercos- 

tală, şi ele cred că aii un junghiti. — Evorea ( greştla) acesta: 

„se întâmplă adesea. —Când este. junghiii, omul are durere 

într'una ; cânui este flată, durerea ține numai uă parte a: 

dilei, apoi se.tace mică de tot sai nu se simte nici de cum. 

—Când este junghiii omul are căldură într'una ;.când este 

flată, omul rare căldură de loc, sau are numai uă parte 

a dilei, numai pe cât timp vine accesul. (Pentru vindecare 

vei mai departe $11). 2 e, 

6. Tuse din frisuri (Tuse miasmatică). _ 

„ Miasmele produc de multe ori (mai ales la copii) tuse, 

urdinare şi vtrsăture.—Aceste bâle sunt însoţite de căldură. 

şi acâstu se vede maiales sera. — Tusea eră sera saii nop- 

“ea se arâtă; altă dată chiar pestedi, însă mai rar.—Mulţi 

copii tuşesc diua puţintel pe ică pe colea; cum vine sâra . - 

tusea se înteţesce,: ostenesce. pe bietul copil şi nu'l:mai 

lasă să dormi: — E uă tuse sâcă, adică fără scuipat, fără 

flegmă mai adesea. -— Mamele nu iaii sema mai ântâiii la 

căldură; ele se plâng numai de tusea copiilor. Dâcă li se 

„dice într'adins să aibă-pe copii în de aprope priveghiare 

sera, a duoa di ele spun că copii aii fost aprinşi,. aii avut, 

fruntea şi pântece.e ardend, ai tost supărăcioşi, fără dis- 

posițiune (fără kef), ai avut sete mai-multă, somnul neas-. 

tempirat, s'aii întors când pe uă parte când pe alta, au -
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plâns. — De multe ori copii aii avut în timp de mai multe dile căldură cu vărsătură Şi cu urdinare; şi apoi a venit tusea. La -persnele mari este mai facile (mai lesne) să se des- | copere îrigurile ascunse, cari însoțesc tusea.—A ceste per- sâne-ne spun că stra ai ostenelă, gust de somn, lipsă de putere, rea disposiţiune, desgust pentru muncă, fruntea ardendă, etc., ete. A Si „ Pusea miasmatică pâte'să se arta lără se fiă însoţită de căldură. ee A | 

Decă. tusea însoţită. de figuri ascunse este tare Şi netra- | lată (căutată) se-pâte schimba în tuse măgărescă. Adică între tusea miasmatică şi. cea mdgdirescă nu este de. cât un pas. După. unii medici şi după. noi, usea: măgăresciă este pro- dusă la noi în-ţ6ră de câtre .miasme.: (Pentru vindecare „Vedi mai departe ş 19). e 

(. Siricarea căiilor digestive (Diarea, vărsătura, | a “Sălbinarea). 

"Personele bune la ânimă, cari vor să aducă ajutor celor cari suler, să ne ierte decă. le vorbim: de lucruri aşa ae desgustătâre.—Mai repetim uă dată, că mai ales la copii se vede diarea (urdinare) şi vărsătura însoţită 'saii neinso-. țită de tuse sai de friguri ascunse.—Saii mai bine dis mias- „mele nu produc numai înguri, ci produc şi tuse. şi urdi- nare, şi vârsătură. : - ai 
E ce-va de speriat suma de Copii cari suter de diareă (urdinare):—Acâstă, Dolă sâcă puterile copiilor. îi face de le rimăne numai pelea şi Osele, în cât, după vouă dece dile de urdinare, copii par că nu măi sunt aceeaşi, aşa ae mult sunt schimbaţi.—De multe ori copii es atară cu sânge. Nimic nu pote opri mai bine acestă bolă ca Sultatul de chină.—Pa cât timp nu s'a dat acest medicament (docto- riă), diarea se pote să se oprescă; deră copii rămân palidi sau gălbejiți, fără putere, fără poită de mâncare, cu pelea feței sbârcitiă, pare că ar fi nisce mici bătrânei; ți se stringe ânima de durere când îi vedi ast-tel. Căldura devine (se face) din. ce în ce mai tare, şi ui tuse ostenitâre se ivesce. — De multe ori diarea se întâree şi aduce pe copil aprope de mormânt. | i



    

     

CERTRALĂ CEIveasInAcĂ X 
Buc 

pa ă i 
UREŞTI4 

  

». $. Mărirea splinei. 

De câte ori prinde peom frigurile, splina lui se măresce puţin ; d6ră aşia de puţin că, după doă trei peride, decă - frigurile s'au vindecat, splina se face 6ră :ca ântâii, şi nu se simte nimic, OO 
“Când ânsă frigurile ai ţinut mult timp, uă lună bunăciă, splina, mărindu-se câte puţin în fie:care di, a ajuns să fiă:: mai mare, (de un lat de deget saii dot câte uă dată). Când frigurile ai ținut uă veră intregă sai do&, splina ajunge să fiă de 3 şi de 4 ori mai mare de cât la un om sănătos. La unii se măresce mai mult, la alţii puţin de tot: Splina mă- rită se simte la pipăire mai la stânga de lingurea. Bolnavii esimt uă durere când apasă cine-va cu mâna pe acel loc al ckhântecelui. — Durerea se simte Şi când umblă omul cam iute, mai ales după mâncare. DR ii = La unele persone splina dore tare chiar în timpul celor < Wântâiii peridde. Când încep fiorile, începe şi durerea la a/splină; când: vine căldura durerea e nesuferită. Apoi cu răcorirea omului se micşioreză şi durerea. „o 
Decă un om care a avut friguri multe dile nu ia chină „nici de-cum, sai dâcă ia pucină, splina rămâne mărită 

chiar după ce frigurile s'aii trecut de mult... - Dă 
Teranii gic atunci că ati lespede la ânimă. - i 

„Ați ic că aii venin. Alţii cred că aii înghiţit un şârpe. 
Omul cu splina mărită e prins de friguri îndată ce s'a os-: 
tenit pugin, ori a rtcit pugin, 'ori "şi-a încărcat prea: mult stomacul cu fructe .vergi saii cu. alte mâncări grele. | 
Lumea de rând stăruesce a crede că china este care 

face să se mărâscă splina.. Acestă credinţă: deşertă : (ace 
lumii un răi tot atât de mare cât fac şi miasmele. Fiind- 

„Că Gmenii cari sunt pătrunsi de acestă credinţă nu vor'să: 
ia chină când ati friguri, DOla 'decă este tare nu trece fără: 
doctoriă, ba.se face şi mai tare, şi prin urmare: mai ane- voiă devindecat. o: o Este trist de spus că se află printre medici (rare-ori, - in adevăr) ciarlatani, Omeni de rea credință, cari spun bol- navilor că china are să le dea dropica, şi că'să nu mai ia: Chină ci să ia hapurile' lor. Când cauţi biae „afli că hapu-: rile acelea sunt tot chină ; dâră şirelul a dis acesta pentru -. 

„9 |
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ca să facă pe Omenii: simpli să fugă:de- medicii sinceri şi 
să alerge după şireţi. 
„Ca să' nu fiă: neînțelegere, 'caută sa din uă  desluşire. 
Adesea. se întâmplă că uă dOmnă dice medicului: « D-le doc- 
tore; terog, să .nu care-cum-va:să dai chină copilului mei!» 
Medicul caută să facă pe domnă să înţelegă .că acest:medi- 

* cament nu face nică un răi. Când vede apoi că domna nu ese. 
“din ideia -sea,: medicul îi promite:că va scrie alță doctori, 
_deră serie china sub alt nume. . Medicul aci se portă cum 
nu se pote mai bine. Noi însă ami:numit mai sus, șireți, 
ciarlatană pe rarii medici, cară incep prin a dice Omenilor 
că china dată de alt.medic o să iîmfle pe bolnav, o:săl 
ucidă, o săi dea dropica, şi câte: prăpăstii tote; şi aceste 

_minciuni neruşinăte sunt dise:Omenilor, chiar când. nu art- 
taseră nică uă temere, nici uă sfială pentru chină; acestea 
sunt dise (cum. spuseriăm _mai sus). pentru ca să intre. 
spaima în lume; şi pentru ca Omenii cei simpli să nu mai 
aibă încredere în medicii cei sinceri, ci să alerge după și- 
rețiă cari trateză pe bolnavi cu Dice, cu apă descântată, cu 
căţei fripţi, cu palme, cu panglice şi alte parascovenii. 

; Când am vorbit de friguri periculose am dis că mulți mor 
pentru că.familia nu lasă pe medic să dea china cum tre- 

„bue. Un număr de 6meni mor dâră din causa acestei cre- 
dinţe-deşerte. Ecă la ce sunt bune minciunile ciarlatanilor. 

Ce'să gicem acum de ființele simple cari cred că china 
dată de medici face răi bolnavilor? 
„Să judecăm pugin.. 
Decă tote babele sciă că china face râu, eum se Dâte « ca 

medicii, se nu scie acâsta. Acâstă doctoriă se. întrebuințeză 
pe totă diua în tote Statele civilisate ale Europei şi ale. 
Americei. Cum se pole ca din atâtea-mii de medici (vorbim 
de cei. oneştă ş şi sinceri, de cei competinţi) să-nu vâdă nici 
unul că china face rtii corpului? Cum 'se pote; ca toți me- 
dicii din lume să fiă fără cap, şi să nu vegă, să nu pricepă 
aceea ce babele de la noi văd aşa de limpede?' Medicii 
insemnaţi ait descoperit zaccina (altoiul) ; alţii aii inventat 
Cloroformul cu care adorme pe om când îi se tae vr'un pi- 
cior;; alții aii făcut alte descoperiri mult mai însemnate; 
cum de;n'ai putut afla pent acum că china face. răi Punaaee 
Cum?... |
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Dâră să dicer pentru un nioment, cum die unii omheni,. 
cu'idei rătăcite; să dicem că 'medicii sciii bine că. china, 
înflă pe bolnav, deră, vor ei așa să dea chinăi Gmehilor. 

_ "Apoi atunci ce interes 'ar-avea medicii să dea la lume uă,; 
otravă aşa de teribilă (îngrozitâre) ? ? Insă medicii când ai 
friguri iaii şi ei'china. “Nebuni ar “fi ei 'să se îndâpe'cu, 
otravă? Nu încetăm de a repeţi: cel. mai ban, medicament 
( doctâriă) + cu care. se iae frigurile Și cu care să, se înioporeze, 
splină mărită este china, ăi 
“Ac6stă doctoriă are un singur defect (eusur), costă pica 

multi. 
„Când unii Omeni'au fost prinşi de friguri un timp înde- | 
lungat, ei ajung de se fac dropicoşi, adică ai fagia' îmflată, 
bufăită, cu pântecele şi piciorele, infiltrate de apă (îmhate | 
de apa care stă sub piele). . 

In ast-fel de stare bolnavii nu mai potfi căutaţi de heni - 
caritabili. (buni la ânimă) şi de Dună-voinţă ; ci trebue să 
fiă: dați pe mâna medicilor: Bă mulți drojicoşi aii săntta- 
tea aşa de ruinată (prăpădită) că mu se mai pot. vindeca , 

_cu nimic. 
s fst vindecarea de mărirea splinei vedi mai deparțe 

“ratament N N E Și e 

$ A. Venim, să ne ocupă, de tratarentul (eliutare a) fri- 
“gurilor. | 
În locurile unde nu sunti spițării. caută. să aibă cine- va 
medicamentele (doctoriile) a căror listă o dăm aci: 

1; Rădăcina de geiitiană, 100 grame, să se dividă în 19. 
pachete; . - 

„9. Ameită (lupus huni), 150 grame, să se divid în . 
15 pachete; | 

3. Turirat dâ'fer și de potasă, 20 grame, să se dividă i în 
40 pachete; 
"d. Estracl sec de: quit quuină i fuscă, NO grame, să se dividă 

în 4 pachete: să se pună fie-care pachet intr'uă butilă de 
vin, să astupe bine. Ast-fel se face vinul de eztrac! de quin- . . 

- guină, Să se scuture tare Dutilia înainte d'a se lua din el. 
Acesta este un vin turbure, amar şi pucin cam gros; însă 

.



= 20 — 

este băutura cea mai întăritore, cea mai bună pentru. per- sonele cari ai perdut puterile. Mai încolo vom spune cum seia; * SIE Da „5. Ohloridrat de. Morfină, 0,20 centigrame, să se dividă în (0 pachete; . | IPEE E „6. Uă stieluţă conţinând 25 grame de Laudanum de Sy- denham ;. . IE e 7. Supi nitrat de bismut, 20. grame, să se. dividă în 20 „pachete; : | | e 8. Carbonat de calce, 400 grame într'un singur pachet; 19. Bicarbonat de sodă, 400 grame întrun singur pachet; 10, Sulfar de magnestă, 200 grame să se dividă în 44 pachete; . - a aa 11. Sulfat de chină (de guinină), un flacon (sticluţă ) con- ținând 30 grame. Decă se cumptră 30 grame, fie care gran pote să coste 60 bani (65 de parale); Da 12. Uă mică balanţă cum aveaii bttrânii pentru cântăritul monetelor. Să aibă cine-va în cutiă 2—3.monede de câte un ban (gologani de: cei mici, de câte uă para), căci fie- care din aceste monete..cântăresce un Sam. | 2. Să se pună într'uă-stielă (cam de trei.litre uă mână plină de cuie de fer, d6ră de fer ordinar, nu de sirmă, — “Cu cât cuiele sunt mai Mici, cu atât e mai bine. — Să se împle apoi sticla cu apă şi să se acopere cu uă chârtie în- - târsă ca un deget de mănuşie, ast-fel ca pulberea să nu cadă în sticlă, şi chârtia să nu astupe de.tot sticla, ci să potă resufla apa care este în sticlă. — Cuiele “se ruginesc, . rugina se amestică cu apa, şi ast-fel aYem apă feruginâsă sai ruginâsă. — De câte ori vrea cine-va să bea ast-fel de: apă, sguduie ântâiii sticla pentru ca să se amestice, apoi versă dintr'ânsa apă întrun pahar, şi în sfârşit pune apă. „rece din alt pahar pentru ca să împle la loc sticla. — De câte ori ia din sticlă un pahar se pune altă apă în loc; şi chiar deca în timp de 3 luni se ia apă din sticlă, tot feru- gin6să este apa. | 
| Ş 3. La câmp să se culcoă vâra fintaură., şi să se facă uă bună provisiune. _ 

Cintaura este ui plantă (6rDă) cunoscută de țărani. Se usucă la sOre şi se ia numai flori pentru ca să se facă fer-
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tura amară, după cum vom spune mai departe. Țăranii o bea cu rachiii, noi mai bine vrem fertura cuapă. : „ „Pe chârtiile, pe sticlele, pe cutiile în cari. se află docto-: viile luate de la spiţăriă saii adunate după câmp, să se serie anume ce doctorii se află în întru, pentru ca să nuse - incă confusiune (amestecătură).. - - : i Rai „Acum se spunem Cum să se slujescă cine-va de balancie. . „Tote doctoriile -se pot lua cântărite și împărțite în pa- chete de la spiţăriă. o 
- Sulfatul de chină însă trebuiă cântărit a casă, pentru că are cine-va des nevoiă de el, şi cată se aibă uă mai mare | 
prowsiune de acâstă doctoriă. 

Am gis că moneta de un ban (un ban de. cei mici, adică. 
uă para) cântăreses un gram. Avem va să dică cu ce cân- 
tări un gram. Decă voim să avem 0,50 centigraine (adică 
uă jumătate de grami) n'avem de cât se luăm un gram de 
sulful de chină, săl puneni pe uă hârtie, să” împărțim în 
doă cam din ochiii, se punem fie-care parte într'un taler 
al balanciei şi să tragem, adică se ridicăm balancia în sus. 
Decă vedem că un ţaler atârnă mai grei, luăm din el puţin 
prat şi'l punem în cel-l-alt taler, peni sunt de uă potrivă 
amenduot talerele. Avem ast:fel' uă. jumătate. de gram în | 
fie-care taler. Pa | a 

Decă voim să avem un cuart de gram, (adică 0,95 centi- 
grame), luăm jumătate de gram şi o împărțim în doă cum 
spuserăm mai sus..'LOt aşia-putem avea şi */, de giam saii 
0,12'/, centigrame, adică împărțind cuartul:în duct. 

„__ Deca punem uă jumătate de gram şi un cuart de gram 
la un loc, facem trei cuartiuri de gram saii 0,75 centigrame. 

Deca voim seavem */, de gram, (0,33 centigrame) punem. 
la un loc un gram de sulfat de chină şi dot grame de 
zachar pisat; amestecăni bine acesta cu uă linguriţă, apoi. 
luăm cu balancia un gram din acest amestec de praturi şi 
obțineml'/, de gram saii 0,33 centigrame. — ! Ea 
„Deca luam din același amestec dot grame vom avea */, 

de'gram saii 0,66 centigrame. i 
In fine, dâca voim să ,avem*/, de gram saii 0,20 centi- 

grame de sulfat de chină luăm un.gram de sulfăt de chină 
- şi 4 grame de zachar, şi ră le amestetăm la un loc. 

„Un gram din acest amestec face '/, de gram sai 0,90
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centigrame. Duot ;Srame. din acest amestec. fac?/, de gram sai 040 centigrame. Si e „Venim, acum la: tratamentul (curarisirea ,. căutarea; le- cuirea) frigurilor.. tt „ Frigurile nu tocmai. tari, pot să. se vindece sigure, «fără nică uă căutare, şi aceasta se întâmplă adesea. . -;.: „„Decă bolnavul a luat camtor, bobe de piper, piperpisat cu yin,ceperig, migdale amuri, gentaură cu rachiu, picăture de pelin ; decă omul şi-a pus la mână bumbac.descântat, decă a băut apă neîncepută-şi descântată: la stele,. dâcă cu un cuvent omul:a făcut t6te ce Laii învăţat babele, a putut să scape de friguri, fiind că acestă D6lă putea să se ducă 

„Nu ese d'aci că camforul,. ceperigul şi apa descântată sunt doctorii sicure cu carise putem vindeca frigurile. Oame- - nil cari ait luăt astfel de medicamente (doctorie) sunt vinde- cați; eră ce fel de vindecaji? In „adevăr că ei numai ai accese (peridde) de friguri,, Ensă ei rămân fără :putere, pa- ligi, ete., rămân apucaţi de debititatea miasmatică sati. de mă- „rirea splinei, (vedi mai sus desluşirea acestor.cuyinte), adică bolnavii nu „sunt în adevăr vindecaţi... -. ... 
„Pentru, ca să. fiă cine-va în adevăr vindecat câtă să ia 

3.4. Câtă chină să ia un. bolnav, la ce oră,.şi pe cât timp săia? Da „ Acesta atârnă de etatea ( anii) omului şi de tăria figurilor. „Dăm desluşire. SC a a „Pentru uă personă mare și de constituţiune (crasis) tare, să se dea un gram de chină pe di. Pentru uă pers6nă mai delicată (domn, fetă) să se dea */, de gram (adică 0,75 centigrame). AR 
Pentru tineri de 12—15 ani să se dea */„.gram' (0,50 centigrame). a a „ “Pentru copii de S—12 ant să se dea */gram (0,40 centi- grame), Ie " Pentru copii de 4—8 ani să se dea /, gram (0,33 centi- grame). o, SE „Pentru copii de 2—4 ani să se dea *7, gram (0,95 centi: 

grame). a AR | 
Pentru copii de 1 */,—9 ant să se 'dea */, gram. (0,20
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“Pentru copii de 19—18. luni să se dea */; gram (0,16 

centigrame).. E SE E 

„Pentru copii de căte-va luni şi până la iun an să se dea 

71 Sail */, de gram (0,10:sai 0,19 centigrame). -! : - 

- Decă-se află cine-va la moşie,:şi n'ar€ nică: balanciă, şi 

vrea să trămiță să ia doctoriă de la spiţărie, să scrie .spi- 

ţerului.se:facă mai multe pachete da. chină,' şi săpuiă în 

- fie-care:pachet atâta chină cât se cuvine: bolnavului după 

tabelul. dat de noi, adică după vârstă. Pi 

„Se dicem-că e vorba de un copil'de bani. -:.::: 

Si se scris: «rog pe D-nu spiţer simi trămită 6 pachete 

„de chină. — In fie-care pachet'să fiă:'/, gram: sai :0,33 | 

„centigrame.. —iAm.-un copil de 5 ani “prins 'de'friguri, Şi 

«n'avem medic pe aici:»: Spiţerul nu.va refusa: -: --” 
„Deca. cine-va'm'ate :balanţă, şi voiesce “să vindece înâi 

multe persâne, să ceră de la spiţeriă mai multe. pachete: - - 

(chârtiuţe) de sulfat de chini ; în fie-care pachet să :fiă un 

gram. Din aceste pachete, personele mari de crasis:tare: să 

ia unul, cum s'a dis mai sus, Şi fiind-că ar figreu să se în- 

parţă fără balanţă un gram în 2, în 3; în 5 saii în 8 părți, 

noi consiliim (sfătuim) să se serve cine-va de apă pentru 

a împirți pachetele de chină. oc De 

Adică să se puiă un. pachet de un gram întră. sticlă 

golă, apoi să severse în acea sticlă 20 linguriţe de apă; să se 

astupe sticla, şi să se sguduie tare şi des pentru. ca si se, 

topăscă china cât se va putea mai bine. 'Totă china nu se 

va topi ea cum se topesce zacharul; dar deca se va scutura şi 

sgudui bine sticla: de câte ori se va lua din ea, de sigur că 

doctoria se va amesteca cum se cade; şi ast-fel în jumătate 

din apa acesta se va afla jumătate din pachetul de: chină ; 

în a cincea parte din apă se va afla a cincea parte din pa- 

chetul de chină. Da 

Cu chipul acesta uşor se va putea împărţi un gram şi în 

“5 şi în 6 şi în 10 părți, -cum va voi cine-va. - i 

„Aşa deră, să se puiă întruă sticlă un gram de sulfat de 

chină şi 20 linguriţe de apă, saii 2 grame de sulfat de chină, 

şi'40 linguriţe. de apă, saii 3 grame de sulfat de chină. şi 60 

linguriţe de apă. Sa 

„. Sticla, se pâte păstra mai multe dile.. Da 

Din acestă doctoriă să se dea pe fie-care di; |
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-*:: La pers6nele mari și delicate ....... 15 linguriţe, „Latine de 15—18ani i! 12 linguriţe. : „La tineri de;19—15 ani i, „40 linguriţe. . „La băeţi şi fete de 10.—49 ani... 9 linguriţe. » La Copii de. 8—10 ant... soma si 8 linguriţe, „La copii de 6—8 „| e 0 7 lingurițe, | La copil de 4—6, a. 6 lingurife, La copii de 2—4 i ea B-lingurițe, La copii de 1:/,—9: “& A IRI IRI "4 linguriţe. La copii de:12-—18 luni emo e "8 lingurițe, La copii mai mici de un AD e asi a 9 lingurife, Când să se dea china? i [ — China să se dea cam cu vre 19 ore înainte de accesul : (periodul) care este să.vie. Fiind-că la cea mai mare parte din copii accesul vine sâra, copiilot să li se dea china 
„: Se încelă 'cei cari cred că china face râii deca se dă în căldură. In unele țări doctorii “acesta se dă iînadins. când omul se află în căldură. . Se Sati „In tote țările china se dă chiar şi în căldură deca omul este prins de friguri periculăse.— Dâră o repetim, la: frigu- rile ordinari (de rând), mai bine este să se dea china cu vre 12 ore înainte de venirea periodului. Da - Când căldura nu mai lasă pe om, cil ţine într'una, să - se dea doctoria de dimin€ţă. Da La copii mici, china se dă într'uă dată. Pentru persânele mai mari doctoria pentru uă di se împarte în duo părţi, . şi:se dă fie-care parte una după alta la interval (la depăr- tare) de uă oră saii dot. — Se numesce dose cantitatea. (cătimea) de medicamente ce se dă întruă li - Persânele mari pot lua china într'un bulin (în bulin se dă numai praf,) sait în vin cu zachar, sai în: rachiii, sai în liqueur, sai în z6mă de dulesţă, sai în cafea cu zachar pisat mult, mult. Decă e calea turcâscă.. să lase CcEşca în nemişcare până s'a lăsaţ drojdiile la fund, - apoi să trâcă cal6ua limpede în altă ceşcă. In acestă din urmă CEşcă să se puiă china, căci alt-fel se amestecă praful cu . drojdiile şi rămâne la fund. e Pentru copii tot în cafea este mai bine să se dea. p entru |
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cei cari sug, se păte pune china sai: în: cafea saii: in: “lapte 
de la pept. 

Se înțelege că copiilor se' va da doctoria: cu sila; Ji se va 
ține nările strânse între doă degete, şi se va apăsa tare pe 
bărbiă pentru ca se ţie gura deschisă ; apoi li se va turna 
doctoria cu linguriţa î în gură cât mai spre înghiţitore. 
«Pentru ca să nu aibă cine-va pişcături la stomac e bine 

ca îndată cu china să ia vre-uă băutură în pucină cantitate. 
Aşia se. pâte lua cafea, ciocolată, vin'sau lapte.. --. » 

- Unele persone slăbuţe: şi nervose aii multe, fărămăture 
la stomac după luarea chinei. 

- Acestora să se dea uă mică cantitate de alimente” solide 
(mâncări), cum ar fi un pesmet imuiat în vin, sai crustă 
(c6jă) de pâne.. Cât pentru. mâncarea cea seriosă, cea ade- 
vărată, să se puiă. omul la'mâsă după ce va trece uă oră . 
saii uă oră şi jumătate (fiă şi mai mult) de la luarea Chinei, | 
dâră nu.mai puţin de uă'oră. 

In timpul curei să mănânce cine-va legume cât se > pâte 
de pugine, carne friptă cât de: multă, şi să bea vin cât va. 
putea mai mult fără să se călescă.- 

Multe -persâne (şi: unii: medici ruginiți) cred :că laptele 
strică mult când are cine-va. friguri. Acesta este uă părere 
cu totul falsă (greşită). Decă ar îi aşia, copii mică ar trebui 
să nu mai-sugă de loc pe cât timp ai i frigură, şi atunci ce 
sar face ei? - 

“Cu totul din contra “Iaptele este i un “torte bun alimânt 
(mâncare), pentru toţi bolnavii. d 
“Pentru friguri nu prea de tot învechite, omul să ia chină. 

âncă 3—4 dile după ce sa tvecut accesele (adică după, ce 
nu'] mai prinde frigurile). 

Dâcă bâla este. vechiă (decă a tinut 1—3 săptămâni), 
cată să ia cine-va chină 7—6 dile, âncă după incetarea 
frigurilor. - | 

Se întâmplă adesea că, după uă căutare de 3—A dile, 
decesele (periodele) se fac abia simţite, se fac pav'că ar fi 
friguri ascunse. Unii cred că sunt: sănătoşi, „lasă doctoriile 
la vă parte, şi mai în urmă frigurile vine din nuoit şi mai 
tari de cât ântâiii. Pentru acea-a să ia cine-va sema, ŞI să 
nu se eredă sănătos de cât atunci când numai vine căldură | 
de loc (vedi mai sus friguri ascunse): -
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„).Gâte uă-dată” medicii se: slujesc şi de arsentc:(săricică ) 
pentru a trata frigurile. Medicii fac bine, dâră noi nu con- 
șiliăm: (povăţuim) pe;nimeni să. se :slujâscă de arsenic în 
lipsa, medicului, căci: acâstă.. doctoriă: este-uă' otrăvă: când 
se, află în mânele Gmenilor neesperimentați, (6menilor- ne . 
dibaci). .; i: i ui rai i 
«Un popă dintr'uă mahala trateză (curarisesce) pe Gmenii 
atinşi de frigu:i în. chipul următor: popa dă .nisce .petice de 
chârtiă scrise cu-litere, d'a'n dosele, şi pune pe: bolnav să 
ingiță în fie-care di. câte.uă. chârtiă şi să se -afume cu. altă 
chârtiă. Chârtiile scrise ale popei fac .bine:la unii, răi la 
alţii. Acele chârtii sunt îmuiate într'uă apă în 'care:s'a topit 
arsenic, şi apoi uscate. Deca în fie-care petic de chârtii ar 
fi arsenic tocmai cât trebuie, chârtiile ar face bine la toţi; 
deră- popa, care nu este spiţer. toemai dinicei buni, nu îm- 
parte bine arsenicul ;: în unele: chârtii:se :află : prea puţin. 
arsenic, şi bolnavii cari le iati: nu sunţ vindecaţi; în altele, 
se;află arsenic tocmai cât. trebuie, şi bolnavii cari: le.iaii. 
sunt vindecaţi; în unele chârtii, în fine, :se află prea mult 
arsenic, şi bolnavii cari le iai simt dureri de cap, grcţă, 
versiituri, şi le vine mai reii de cât nainte d'a. lua doftoria 
delapopa.. . A E De 
„+: Să vorbim acum de cele-l-alte bâle. ale miasmelor. - 
Afară de chină cele-l-alte 'doctorii'le ia cine-va. cântărite 

- Şi împărţite în pachete de la spiţăriă. e 
„Sb. La cei cari sufer de debilitate miasmatică ttebuie să s6 
dea chină, Ensă in dosă mai mică de câtse dă pentru friguri. 

„; Pentru uă:persână mare şi de constituţiune (crasis) tare 
să se dea, de gram (0,75 centigrame) de chină.pe di... 
„Pentru uă pers6nă mai delicată (dmnă, fâtă) să se dea 

vă. jumătate de gram pe di.(0,50 centigrame).. Sa 
„Pentru tineri de 12—15 ani să se dea, de gram (0,40 

centigrame). A 
Pentru copii de: 8—19 ani să se dea */, de gram (0,33 

centigrame). a a e 
Pentru „copii. de 4—8 ani .să se dea.'/, de gram (0,95 
centigrame).,;. .., a a 
« Pentru copii de 2—4 ani să-se .dea */, de'gram 0,20 
centigrame.). a e dă e
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Pentru copii-de 1.*/„—2 ani;se dea :/.:de-.gram :(0,16 

centigrame). „ - , h cau at 

Pentru copii de,12—18 luni.să.se dea :/; de:gram: (0,19 

centigrame), e 

„Pentru copii de, câţe-va luni. şi::penă la sun. ân:să se dea 

"/1p de gram (0,10 centigrame)... .:: îti i, ni 

Si dea. n'are cine-va balanţă pentru: ca::să cântărescă 

china, să facă cum s'a dis mai sus,: adică -să puiă într'uă 

sticlă un gram de sulfat de chină (luat de la spiţăriă) şi 20 

linguriţe 'de apă ;.să amestece bine sticla scuturândo,şi să 

dea de. acolo pe fie-care di. ... - Pa 

„. La persâne mari şi de, crasis tare ... -.- „+15 'lingurițe. 

La pers6ne mari şi delicate . . . ...::: „10 linguriţe; 

„La tineri de 15—48îni . . iii 9 linguriţe. 

La tineri de 49—15 ani . -..-.. „ata a 8 linguriţee 

ț 

îz 

ii pr, pai 

a 

„La băeţi şi fete.de 10—l2 ani... . - e: 7. linguriţe: 

„ La.copii, de 8--10 ani aaa aa mii ati 6 linguriţe: 

La copii de 6—8 Data a i 5 lingurite. 

„La copii. de 4-—6 e. „4 linguriţe: 

La copil de 2—4 a e. „..::.8 linguriţe. 

„La copii de 1—9. ac i. „8 lingurițe. 

La copii mai jos deunan.. .. ...:- .: 4 lingurite. 

-$ 6. La cei cari-sufer,de debilitate. miasmatică trebue să 

se dea nu numai chină, ci şi uă Dăuteră amără.. - 

“Ca Diutură amară se. pâte da.saii vin de eztraci de quin-. 

gaina,-saii fertură. de ameiii, sai “fertură de flori de cinta- 

ură,-saă fertură de pelin... 
$ 7. Mai sus sa spus cum se face vinul de 'guinguina. 

Dintr'6nsul persânele mari iati 3 lingure mari în apă:cu 

zachar , pucin "nainte de a începe mâncarea. .Personele 

mari mai delicate, băeţandrii, şi fetele” iai 'câteduoă lin- 

_gure. Copiilor se dă câte .uă lingură. i Se 

_- Ferturele amari se lac turnându-se trei litre de apă ferbin- 

“te peste un pachet (uă chârtiuţă de gentiană) , cumamspus:. 

noi în listade medicamente. Apa trebuie se şedă cu ierbele în . 

- timp deun cuartde.oră. Apoi se strecoră, se lasă să se recâs-" - 

că. In timp de veră aceste-ferture să se păstreze la pimniţă. 

Din btuturile acestea amare să se ia câte un pahar mare, cu 

zachar sati fără zachar, după gust, când este să 'ncepă omul. 

-mântarea. Lot aşia se face fertura de pelin şi de ameiii. 

./
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:$ 8. La cei cari sufer de: anemia miasmatică se dă chină, băutură amară şi fer. ÎN a _: China'şi băutura âmară se'dă: cum spuserăm pentru de- bilitateu miasmatică. (Vedi $ 5, 6 şi 7). a $ 9. Ferul se dă cum urmeză : pentru pers6ne'maări, un pachet (uă chârtiuță) pe di, jumătate 'diminsţa şi jumătate sera. Pentru tineri de 14-17 ani se dă jumătate de pachet pe di. De la 10—44 ani se dă.*/, pachet. Mai jos de 10 ani se dă un cuart (*/.) de pachet Noi vorbim de pachetele de tartrat'de :fer și de potasă, de cari am 'dis să se ia de „la spiţăriă, după cum se vede în lista dată mai sus. „Acest:fel de fer se ia în pucină apă cu zachar sai fără zachar, după gust, . m | Apa feruginâsă (vedi mai sus cum se face), costă mult . „mai puţin de cât ferul.. cumpărat de la spiţăriă. Se dă la persOne:mari un pahar (pahar ca de vin) la fie-care mân- care, adică de duoă ori pe di; să se puiă şi pucin vin în acel pahar. La tinerii de 14—17 ani se dă jumătate de pa- har. De la 10—14 ani '/, de pahar. Mai jos de 10: ani se dă */, de pahar. | e _Decă'omul are şi anemiă şi accese” ordinari de triguri să se. dea şi fer, şi chină, şi băutură amară. China să se dea cum am spus pentru friguri ordinari. 6—7 gile după încetarea frigurilor se începea se da chină mai pucină, adică cum s'a spus pentru debilitatea miasmatică, - | Medicamentele (doctoriile). pentru căutarea - anemiei se dă pent ce omul este întărit cu totul,'penă nu may simte nici unul din semnele anemiei. CE “Vorbind de anemiă și de fer, cată să spunem că apa mi- nerale feruginosă de la Dobrotâsa din Bucuresci (calea Vă: căresci), este: şi mai bună ca ori-ce doftoriă ferugin6să. Să se bea cam dos litre pe: di, în trei 'rinduri, adică trei pă châre cam de 70 dramuri” fie-care pachar. Intre un pa- char şi altul să trâcă un quart de oră, 20 minute -suă „uă jumătate de Oră, după cum va avea cine-va sete. Apa: de la fontâna No. | şi No. 3 este apă ferugin6să propriă disă; apa de la fontâna No..9 este din-aceeaşi vând, însă este în parte descompusă şi conține fer-ceva mai pucin, şi'pe de altă parte este pucin purgativă -(pâte servi ca ușâră cu-: rățeniă).. Ra a
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Cei cari aii pugină constipaţiune (încuetură) să bea ju- 
mitate din apa No. 1 şi jumătate din apa No. 2, adică să. 
ia un pachar şi jumttate de.un numer şi un pachar , şi i ju 
mitate din alt număr. 

Cei cari sunt constipaţi (încuiaţi) + mai. mult să ia mai 
multă apă de la No. 9, adică un pachar No: A şi 9 pachare 
No. 2, saii tote pacharele No. 2. . 

Apa minerale feruginsă din Dobrot&sa ( calea Văcă-: 
vesci), dâca ee transportă departe de fontână. chiar la uă 
jumătate de oră 'cale, se strică, .se altesă, devine turbure, 
ocasioneză (pricinuesce) stricare de stomac. 

Acâstă apă deca la eşirea ei din fontână se face indată ga- | 
20să, se potetransporta în tâtă ţera, se pote conserva limpe-. 
de, bună la biut, folositâre chiar după mai multe lune. Adăo- 
girea de gaz carbonic departe de a facevr'un răi, amelioreză 
apa şi o face mai plăcută la gust șimai uşoră, la stomac. Fă- 
cută gazosă se pote bea chiar la mesă cu vin; şi sunt unele 
persone delicate cari nu pot suferi ferul de cât la mesă. 
Am aritat D-lui Constantin Porumbaru acestă proprie- 

tate a gazului. carbonic încă din anul trecut, şi de atunci” 
D-lui a preparat apă feruginâsă. gazosă. de escelinte- quali- 
tate. Peste iarnă D-lui ne-a dat apă-g gratis pentru. spital şi 

am putut vedea buhul efect, al apei minerale asupra copii- 

lor din spital. 
Decă s'ar da D-lui C. pPorumbaru mai “mulie. facilităţi o 

fabricantele român ar prepara apă feruginosă gazosă în 
mai mare cantitate, şi publicul ar putea afla apă pe un 
preţ mic de tot în tote grădinele capitalei, pe piaţa thea. 
trului, pe piața St. Anton, ba chiar în. principalele oraşe 
din provinciă ; sar putea "aduce ăi la persone acasă, cum 
se face deja şi astă-di. . 

Atunci n'am mai vedea 6meni cari să dea 4 lei + noui la 
birjă pentru ca să mergă la fontână (120 lei noui pe lună!) 
N'am mai vedea dâ&mne delicate şi anemice âmblând prin: 
ploiă şi îmbuldindu-se pe lângă versătorii de apă. Astă-di: 
lumea fără de midloce, şi care > locuesce departe de fontână, 
nu pote să bea apă minerală. 

Ce diferinţă când cu 90 bani (22 parale) fi- le. cine va. 
putea să'și facă cură ori în gr idina St. George, Oră la Epis- 
copiă, ori la Şiosea.!: |
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- Să nu cregă:cine-va că::apa: minerale: feruginosă înce- 
teză d'a: fi naturală dâca "i se adaogă gaz carbonic. In alte 
țări se adaogă în apele minerali saii sirop, 'sai “lapte, 'saiă: 
zer, Şi cu tote astea apa minerală tot naturală rămâne. Apa 
feruginosă la: eşirea ei din:fontână are gaz carbonic natu- 
ralminte, 'deră are pugin ; acel pugin scapă în aer, şi ferul 
se descompune. D&ca se adaogă gaz. carbonic, “aceasta face, 
cum diserăm mai suis, ca apa':minerală si nu se strice. 
„: Vă comisiune,; compusă de D. primar Creţulescu ,. ingi- 
ner.:Berthon;; farmacist Frank, dr.: Obedenaru,. consiliar 
Racotă şi dr. Atanasovici, a declarat —:vegi procesul-ver- ” 
Dale publicat în Pressă la 9 Iuliu şi în Pomdnul la 13 luliii— 
că: «apa minerală din Dobrotsa (calea Văcăresci) se pote 
«bea la fontână și naturală şi făcută gaz6să;: după cum va 
«Yeni fie-căruia mai bine la gust..Dejarte însă de fontână, 
«apa ferugin6să naturală se descompune, perde uă bună. 
«parte din gazul ce avea, lasă să cadă la fund: rugina, şi 
«devine mai mult sati: mai pugin. purgativă, după cum va 
«fi de descompus. Apa minerale feruginosă, decâ îndată 

„«ce ese din fontână este făcută gazosi, ea se.pote conser- 
«Ya şi transporta fără. să se altere (să se strice). Sa pote 
«conserva (se pote păstra) mai multe luni chiar. . | 

-« Prin urmare este mult mai avantagios să' bea -cine-va. 
«apă ferugin6să din Dobrotesa (calea Văcăresciă), de. cât 
«apă de Spa transportată, de dre-ce apa din: Bucuresci, 
«deca uă dată este făcutii gazdsă, nu se mai'pole. deosebi de 
«apă de Spa.» | e a ae 

„$.10. Prigurile ascunse: se tratăză: (se :curarisesc)- ca şi: 
frigurile ordinari, adică cum S'a'spus mai sus unde s'a 
vorbit cu deamănuntul despre darea chinei ($4). | 

$ 11.: Nevralgiele wniasmatice se tratăză '6ră cu chină ca 
frigurile ordinari ($ 4). Când nevralgia este în falcă, când 

- adică: omul are dureri, nesuferite în dinţi, cată să se serve 
de chloridia! de morfină, şi în modul urmitor: să pună pe 
vă: farfuriă un pachet-de chloridrar de morfină, (din cele 
luate de la spiţăriă după lista dată de noi mai sus,) să mai 
pună şi cam de 4 ori atâta sachar pisat... Să: amestece; 
apoi să ia praf de acesta cu vârful degetului udat, sii ducă 
degetul în gură pe gingie, să fvece uşurel' până s'a: răspân- 
dit tot praful sub deget; să ia încă prat' şi 'să frece pe
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gingii de mai multe ori penă nu. vaimat':rămânea praf cu 

sachar pe tarfurioră;. Ast-fel mor/ina sa topit în 'scuipătul 

care sa arămădit în gură în partea unde: este durerea: 

După aceea să se. culce:pe partea:cea' durerosă, şi: să stea 

astefel un cuart de oră,.doă cuarturi, ba şi trei 'cuarturi 

deca pote. Când omul 'şi-a perdut pacienţa (răbdaiea,) să 

dea afară acel scuipat.. Să arunce scuipatul'ehiar şi după 

5 saii 10 minute, decă durerea a: incetat-aşa de curând. 

Dâcu din contra durerea e-prea mare, şi nu's'a: trecut nu- 

mai cu-frecarea, să ia-uă jumătate din alt pachet de chlori: 

drai de-morfină şi. să o bea. în pugin vin cu! sachat. Deca 

durerea tot nu trece 'să ia încă uă jumătate 'de. prat'după 

un cuart de-oră ee 
Ea 

- Se înţelege că morfma se: va lua când începe accesul 

(când începe durerea,) şi că se va lua china când durerea: 

c incetată sati cam 192 ore mai "nainte de accesul ce 'are să 

"vină. De esemplu, ieri aceesul'de durere a venit la 8 ore. 

sâra şi a ţinut-până la 12 mâptea, atuncă china să 'se' ia 

„astă-di la 8 ore diminsţa, căci ne asceptăm ca durerea să 

vii eră astă-di pe la 8 ore sera. | | 

După ce s'a trecut k—5 ile, fără ca 

se înceteze cu luarea chinei.-: ME E - 

Frecările cu morfină sunt bune şi pentru durerile de: - 

dinţi sai gingive când aceste dureri nu vin-ca accese regu- 

late. In asemenea casuii nu se mai dă chină. AD 

_$ 412. Cei cari aii tuse miasmatică, cati să'ia sulfat-de: 

chină ca-pentru friguri ordinari (vedi mai sus Ş 4) şi să 

ia şi laudanum pe uă bucăţică de sachar. Acestă doctorii 

"se in sera, căci atunci este tusea:mai tare. Persânele mari: 

si ia 183—15 picături de luudanum. “Tinerii de 13-—16 ani 

să îi 8—10 picături. Copii de 6—10' ani să ia 3—5 pi- 

cături.. Copii de 3—6 ani săia 3 picături: Copii de: 1—5 

ani să ia 1—9 picături. -Mai'jos de un an copii:să ia nu-. 

mai uă picătură, şi nu inte'uă dată ci cu încetul; adică se 

va pune picăcura into'uă ceşcă, -se va mulge: lapte de la 

doică (nutrice,) şi se va da din când în când pentru ca să 

se îa ce este în ceşcă întruă di intregă. o: : 

-Molte-mame aii răul obiceiii d'a pune s6ii pe peptul CO- 

piilor cari tuşesc. E N a d e re 

Seul nu aduc 

“să viă durere, să 

. 

o la tuse nici unajutor, deră nici cel mai mic 

.



— 32 — 
ajutor. 'Pusea vine dintr'uă iritațiune (aprindere) în bron- che, adică în ţevile din pulmoni (plămâni). După cum deca unge cine-va palma, seul nu trece prin' pele, carne şi Ose pentru ca să pătrundă în dosul mânii, tot asemenea :seul care se pune pe pept nu trece prin pelea peptului, carnea Peptului şi 6sele peptului, pentru ca să pătrundă tocmai unde se face tusea. LE Atunci la ce se mai pune sei ?. ; a. -D6ca seul nu face nici un bine, spuneni noi că face răi, şi €tă cum: acâstă unsâre se râncegesce la căldura corpu- lui, răspândescă un miros Sreii, şi acel miros intră pe nasul copilului de câte ori acesta respiră -(resuflă). Din causa acesta copii plâng, sunt răi dispuşi şi nu poi să spună că mirosul greii le dă durere pe cap. Să şi aducă aminte uă personă delicată ce suptrare îi face mirosul ce răspân- desce uă luminare de.seii din mucul căreia ese fum, când mai ales luminarea a fost stinsă şi mucul tot fumeză.. Tot aşa miros, supărăcios dă şi seul râncedit după pept. „$ 18. Cei cari ai diarrhea (urdinare) cată :să ia subni- trai de bismut sad carbonat de calce. . e E In lista de doctorii am pus să se ia pachete de la spiţă- riă, avend fie-care pachet câte un gram. Carbonat de calce se.va lua într'un singur pachet mare. ia Când diarrhea (urdinarea) este mzasmatica (vedi mai sus descripțiunea acestei ble,) să se dea. în acelaşi timp şi sulfat de chină ; să se dea atât cât s'a spus pentru friguri ordinari (Ş 4). o e o Subniătratui de bismud se dă în apă cu pugin zachăr, cel _ Pugin uă oră "nainte de:mâncare. po | Persânele mari să ia 4 pachete pe di... Tinerii să ia 3 pachete pe di... E e Dăeţii şi fetele de 7-—13 ani să ia 2 pachete pe gi. Copii de la 9—7 ani să ia un pachet pe di. | Ie Copii mai mici de duoi ani să ia uă jumătate de pachet; sai un pachet intreg deca urdinarea e prea lare. - a Fiind că subrimratul de bismut este cam scump, să-se dea. celor fără midlâce carbonat de calce, care este forte eftin. Carbonatul de calce este creta (tibişir) spălată, curăţită şi uscată. Ochii de rac pisați mărunt dati uă pulbere care nu 

N
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e de cât âră eretă (tibişir). Decă ate cine-va la îndemână 

pchi de rac săi întrebuinţeze, să'i piseze însă: - - Aaa 

Persânele mari să i (lotii în apă cu zacharii,) 4 linguriţe . 

de cretă pe bi... 
Tinerii, 3 lingurițe. = 
Băieţii şi fetele de 7—13 ani, Olingurițe. 
Copii de la 9—7.ani, A linguriţă. . -.: 

- Copit-mai mici de duoi ani se i6 ui jumătate de linguriţă, 

saii uă linguriţă decă urdinarea eprea tare. si 

Creta, fină .uă doctoriă care nu strică nici uă-dată; e... 

bine să se it cât mai mult se va putea. - 

Deca urdinarea este cu colică, (dureri în pântice,)'să se 

d€ şi laudanum, tot cât se:dă şi pentru tuse (să se vedă-a- 

cesta mai sus $19.) ci i IN a 

Chiar când urdinarea nu este miasmatică, (nu este pro- 

dusă din câusa.:frigurilor),. tratamentul (curarisirea) prin 

subnitrati: de 'bismultii,. cretă, şi laudanun 6ste tot aşia'de bun. 

de urmat. ...-.. 

$ 44. Cea mai bună păutiiră pentru persânele cu urdinare - 

este apa cu albuşi de oil. Se pune un albuşiii de'oii pros- 

pit într'uă jumitate de pahar (mare) de apă ; se băte bine 

pânt 'se amestecă; se adaugă apă-pent se umple pacharul,. 

"se pune zacharul pisat cât-să fii apa placută la gust, şi să 

bea ast-fel când “i este omului sete. : :: *: e 

Şi apa de orez este bună, deră apa cu albuşiii'este şi mai 

Dună, căci albuşiul taie urdinarea şi pe” altă parte niu- . 
, 

tresce pe omi (hrănesce,). fără sei ostenescă storhachul. 

-$ 15.Pentru ca să facem să inceteze versăturile miasmatice 

cată se dăm pe lângă chină (vedi $ 1) şi bicarbonal de sodă, 

_şi acâstă pulbere se dă scii în apă, s6tdeca e vorba de copii 

cari sug, în lapte. 
La copii mai mică de duoi ani se dă un gram de bicarbo- 

nat de sodă-pe gi. De la 2—7-ani se dă trei grame. De la 

7—49 ani se dă 5 grame. Dela 19—15 ani se dă 7 grame. 

La persâne mari se dă 10 grame pe di. Acestă doctoriă nu 

e'nici de cum periculosă. Dâră, pentru că are un gust nc- 

plăcut, este bine să se pună în apă cât mai multă... 

Pentru ca bolnavii să hu verse-china, e necesar ca să 

bea ântâiii bicarbonatul de sodă şi. după un quart de oră: 

să se dea și szfatul. de chină Grei Ş 1) 9 
[3] 

k
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A _Decă cum-va versălurile nu se :opresc cu atâta , 'să se dea bicarbonat de sodă ce-va mai:mult (cam înduoit de cât | am gis), şi numai îndată după fie-care sorbitură din apa . cu bicarbonat de sodă să-se sârbă dintr'un pachar în care s'a pus limonadă de limâe cât mai acră 'se va putea face, fără ca să simţă cine-va desgust. Se înţelege că limonada se va face cu apă; cu'lămâe stârsă şi cu sachar'pisat, - „„."Dâcă s'ar afla cine-va în cetăţi. mari (Bucuresci, Brăila, „ Galaţi), şi ar avea vărsături, ar face fărte bine să bea apă „de Seltz, (apă gazosă) cât:de rece. Vărsăturile sunt oprite cu acesta. 
Copii. aii adesea (mai ales vera şi tomna) diarrhea. (ur- dinare) miasmatică şi. tot-d'uă-dată: vărsături, tuse şi fri- guri ascunse. In ast-fel de întâmplare caută să se dea'me- dicamente (doctorie) pentru fie-care din aceste: bole.: Se va da tot-d'uă-dată chină dimin€ţa (cum's'a :dis:mat. sus vorbind de friguri ascunse, $ 4) bicarbonat de sodă ($ 15), un quart de oră "nainte de chină, carbonat de calce (cretă în apă cu sachar de câte ori va avea-oniul sete ($:13), şi în fine se va da sera laudanum (cum. s'a: spus vorbindu- sedetuse($14)... i . $ 16. De veri-ce fel de friguri ar suferi cine-va,: cată să ia purgativ (curăţenii), decă este constipat (încuiat). Deră mai ales este de trebuință să se dea purgativ, deca acce- sele de friguri vin uă-dată cu gălbinare.:.. .. ... Ca purgativ (curăţeniă) se dă sulfat de magnesiă. Am dis. mai sus şă se ia de la: spiţăriă pachete (chârtiuţe) de câte 15 grame de sulfat de magnesiă. ...... ARII a Persânele- mari să ia câte un, pachet; decă :sunt uşor constipate (încuiate) şi. câte do pachete dâcă sunt tare - " constipate, 

Copiilor de la 7—13 ani să se dea uă jumătate de pachet. La copii mai mici de 7 ani este mai bine să se dea unt- de-ricină. . La cei mici de.tot uă linguriţă, la cei:mai de Midloc (3—4 ani). doi linguriţe ; 'şi la-copil de 5 —6 ant să se dea câte 3 Iinguriţe pe i | PIN a i Magnesia să se bea în apă cu sachar; sati în limonadă.. Untul-de-ricină să se dea saă în cafea, sai bătut bine cu zemă de came şi culimâe. O 
- Veri-ce purgativ (curăţeniă) se dă pe ncmâncate (dimi-
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na de tot e şi mai bine).ş şi după ce sa luat este bine să . 
trecă 3—A4 ore şi apoi.să mănânce ceva. 

$:17. Pentru ca să. scape. omul de gălvinare mrinsmatică, 
cată să ia chină ca pentru. accese simplici (vedi $ 4), să 
bea bicarbonat de sodă ca pentru zărsături (Ş 15), chiar 
decă nu 'i vine să verse, şi în fine să ia magnesiă ($ 16). 

$ 18. Pentru ca splina mirită să se micşoreze e trebuin- 
ță ca cine-va să se scape mai ântâiii de accesele de friguri 
($ 4), şi decă după. acesta splina e tot mărită cată să îa în, 
timp, de-20 saii 30 dile chină, însă nu cât se dă în: contra 

frigurilor, ci cât se dă pentru debilitatea: miasmatică: (vedi 
:$, 15). Tot-buă-dată omul cată să-ia fer (vedi $ 9), Şi me- 
dicamente amari (vegi $ 6 şi 7), cum. s'a.. dis să se, „facă 
pentru a trata anemia. De 

Prescurtare-de tratament. . e iai Z 

A Pentru ca să trecă debilitatea miasmutică, (lipsa de pu- 
teri, trândăzirea, lenea ievolunlară), cată să se urmeze cum 
este is la $ 3, 5, 6 şi Tr: | 
„9; Pentru.ca să trâcă anemia “(palideţa, gălbejtiea, sără- 

cia. de sânge), cală. să, se. urmeze cum este dis la $2, 3 5, 
7,8 şi 9.. 

3. “pentru ca să trecă figurile, ri urile. ascunse, , frigu- ăi 
rile cu tifus),-cată să se urmeze cum este dis la $ 4 şi 16.. 

k&.. Pentru ca să trecă nevralgia, flata, junghi, cată să se 
"urmeze cum este dis la $-4 şi 11. 

5.: Pentru ca să trecă durerea de măsele, durerea de falcă, 
cată să se urmeze cum este dis'la $ 4-şi AM. 

6. Pentru ca să trecă frigurile la cap; cată s să se urmeze 
cum este dis la $4 şi îl. ; 
7. Pentru. ca să trecă tusea, cati să se urmeze” cum eşte 
scris-la $ 4 şi 19. . TE 
„8. Pentru ca'să; teăcă tusea măgărescă, cală să se urmeze 
cum este scris la Ș 4 şi 12. 

+ 

9. Pentru ca să trecă diarrhea (urdinarea, trâpădul, cum | 
se dice în Moldova), colica, cată să se urmeze cum este 
scris la $ 4,19; 143 şi 14. : 
„10. Pentru ca să trecă virsilura, „cată să se urmeze e cum 

este scris la $ 4 şi 45.
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„=: 44, Pentru ca se trâcăl gălbinarea, cală să se urmeze cum este scris la Ş 4,.15, 16 şi 47. SE 12. Pentou ca se trecă mărirea (înflarea) spline;, (veninul), cată să se urmeze cum este scris la.$ 2, 3,:5;7,; 849 şi 18. 

„ Appendice, 

«După publicarea primei ediţiuni'a, acestei broşure, jur- “nalul Z2omânul apublicat un articol:pe care Pam fi reprodus aici: d6că “par fi. fost plin de laude pentru autor. 'Vom: “publica însă scrisOrea ce i-am 'trămis n0i ca respuns. O. "publicăin fiind că în-acea epistolă se vorbesce de eftectul ” “frigurilor 'assupia populațiunii. a Facă scrisârea: -- - A IL CE tă 

D-lui redactor al diarului Românul, -- 
as 

- Domnule redactor. .. 

“In stimiibilul D-vâstre jurnal din “as Dulii' 1871, aţi bine voit a analisa broşura:mea-despre frigură.. VE mulţumeseii torte mult de clogitivile ce "mi facâţi;:mă tem numai să nu liă prea essagerate: Lectorii Dumnâvostră şi ai-mei poti singuri judeca peni'la ce punct merit acele-elogiuri. „_* Asupra două punete însă, D-le redactore, cred că inter- „Dretaţiunea ce daţi diselor melle este ... .-. scusaţi-mt . .. este eronată. o i a „După 'spusa D-vâstră! aşi fi dis că «nu țoţi streinii ci «numai Nemţii slăbasc şi degenereză în corp şi în minte, «iar cei-l-alţi “streini nu». | 
„ Talleyrand (sati nu sciii. care alt şiret de proba lui) a «dis: « Dă-mi două rânduri din prosa ori-cărui scriitor, şi „ei voii afla miglocul d'a scâte din aceste dout rânduri - “cuă-crimă pentru care autorul să ::merite sptngurătârea.. ___ Careva să dică putem da un alt ințeles: diselor unui om, -decă "i tăiem frasile şi lipim bucăţellele înt'un mod altul “de cum lăcusse autorul: - SE Cam aşa mi se:pare că ați ficut şi D-vostră: i „Sati pote iai just, eii am scris cam incurcat, şi D-vâstră ați pricepul cum am scris că,
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„Permiteţi-mii, vE. rog, st spui aci: ceea .ce am voit st 
esprim în.acel Dassagi al broşurei melle. | 

« Pers6nele aftectate de debilitate, am dis âii, ati puţină 
«forţă musculară, suntii leneşi de e ceva varii, însă aceasta 
seste uă lene pentru care nu-e nimeni în drept st le faci 
“«împutări pentru Că lenea este vesultatalii malatiei; resul- 
atatulii unei adevărate otrăviri, de 6re-ce miasmele cari 
«din aerit ai petruns î în corp sunt uă adevărată otravă. Să 
«vedeți ce desgust aii pentru muncă E uropenii . cari de la 
«venirea lor în Bucuresci ai fost prinşi: de frigurile din 
«ţeră !..... Frigurile nu numaj fac ca populaţiunca sănuse. 
«mărescă deră. acâstă. malatiă causeză- degenerarea fisică 
«şi intelectuale..a rasei... .. . Germanii. fixați în. (âră de 
«out g generații. nu mai semănă cu Germanii cari ai sosit 
«de curând... Ei (Germanii de. doue generaţiuni) ai 
«fost modificaţi de miasme, de şi acesti modificaţiune este 
«mai pucin pronunciatii' de cât la locuitorii ţărei. 2. AM 
«is că urmând cine-va unii regim convenabile, (nutrindu- -se 
adică bine), pâte .resiste în . contra acţiunii -miasmelor. 
«Pentru acest motiv străinii nu sunt aşa des: prinşi de fri- 
guri. Voim să vorbim: de străinii cari nu. observă postul 

« “Tiguros impus de biserica Orientului.» 
Cu alte cuvinte, domnule:redactore, eii spuiii că cu timpul 

miasmele . din -aer modifică pe om, îl face-se perdă din. 
activitatea lui. Mulţi străini din Occident spun în jurnale şi 
cărți-că Românii sunt leneşi din fire. Ei. spun că acea lene 
este maladiză (vine din bolă, ) şi că Europenii veniţi la noi 
perd. ş şi ei din activitatea lor, de şi mai pugin de cât lomânii 
cari fac post. 
„Pentru' ca disele mcle să bată. mai mult la ochii am voit E 

se daii:esemple de străini activi cari ai devenit ceva leneşi - 
cu timpul. Şi când die eii că Germanii sunt modificaţi ?-- 
După două generaţiuni. «Germanii fisaţi în (eră de « duod 
a generaţiuni nu mai semiănă cu Germanii cari ai. sosit de: 
«curend.. 
VE m trebaţi pentru ce. vorbesc de Germani şi nu de 

străini î în genere. hespunsul este că trebuia să -vorbesc de 
străină activi, muncitori, eră nu de străini leneşi din five. 

Nu puteam să ini drept esemplii pe Turci căci ei la venirea 
lor în ţeră sunt în stare.de sănătate mai leneși de cât Nomâ- .
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„nii' cari-sufer de miasme. Vegi pe strade rahagii, salipgi, 
plăcintari, alvigii, bragagii, 'şi vendetori de alune prăjite; 
loţi iembeti, moleşiţi, cu privire care esprime tempirea min- 
(ii; când stai în pici6re nu se țin drepţi ci cu capul plecat, 
cu spinarea încovăistă, cu genuchile puţin înduoite în cât 
gambele nu fac ducă linie drepte-ci ducă ânghiuri, şi vâr- 
ful acestor “ducă ângiuri nu sunt, dirigiate înainte ci puţin - ” înăuntru ca când cele duoă genuche arii vrea'să se uite unul la altul. Când âmblă, un tembel tirăsce opineile ca când ar 
vrea să-si stergă talpele de noroiii, fiind-că îi este lene să rădice piciorul ceva mai sus; la fi-te ce pas dă din: cap par'că ar vr6 să dică da, sâă mai bine. cletină capul cum „tac pisicile de ipsos cari ati capul spendurat de un tel, şi cari se văd preâmblate prin târg de unit Italiani. Şi ce stri- sgăt a lene! Braaaaga buu! îivedi Omeni mari în ttă firea, cu picidre şi brace sănătose; ar putea lucra la câmp, ar putea tăia pietre, întârce manivelele machinelor, transporta sar- cine grele, ar putea căştiga ast-fel 4, 5 şi 6 lei: nuoi pe di, şi ar avea de unde să se nutrescă bine şi să se învestminta cum li'se cade lor. Deră -uu! T'embeli se plimbă de: dimi- „__ n6ţă pânt' sera cu câte-va . fărămițe de scârbâsă alviță. pe „uă miserabile tablă de lemn. Ce pot să căştige ei pe di?— 'cam'vre uă 60—70 parale! Pentru aceea nu te poţi apropia de vestmintele lor fără să ți astupi nările. Pentru aceea tem- belii se nutresc ca vai de ci! Firma lor este: Miserii: și com- Panie. Când văd alvigii adunaţi împrejurul seslelor nu'mi pot țin€ rîsul unde văd măgădăi sănătoşi şi solidi vindend bucățele de alviţă la copii, şi unde 'mi aduc aminte că ast- fel de meserii sunt esercitate în Occident de către bieţoi, de către femei 'slăbuţe, de către Omeni schiopi saii: cocoşați. Nu puteam dâră lua pe Turci drept: esemplu când vor- biam de 6meni activi veniți în jeră ot „„- De cine era se vorbesc? de Unguri?— Apoi şi-ei “sunt "leneşi ;: muncesc numai de nevoiă ; pe cât pot mănâncă d'a- gata, caută să-și însușescii averea altuia. Vor să domirie cu Yeri-ce preţ, fiă şi numai peste un animal cât de „mic. Se fac ciobani 'pentru: ca să 'stea 'călare şi să doimine oile. Se facivizitii pentru:ca cocoţăţi je capii să: domine caii, şi să polă da cu:Diciul: 4 da ca: biciul! Asta: 6! voluptătea. Ungu- rului; Când'n'are nici'cai'de men: “Ungubul 'are'cel puţin „at,
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un căne pe cărei tiraniză şili Date pentru ca să-și facă 
gustul, - 
„De cine era să vorbescii? de.0Yrei? — Apoi nu se pote: numi muncă s6ii travaliii ceea ce face Ovreiul 4yp.. Bl caută 
prin fel de fel de tirtipuri, intrige, încurcăture, şiretenii, - 

se vire între muncitor 
false întrebări, false respunsuri, să ia ana “SDUNSUTI, Să se Vire îi şi cumptritor, sei intre proprietar şi chiriaşiii ; ba de multe ori Ovreiul prin înţelegere cu cumetri de ai lui se impune, e silesce să te servi de dânsul chiar când n'aveai trebuință de samsar, chiar. când din capul locului aveai în. minte. să nu te servi de samsar. Prin acestii midloc Ovreiul. trăiesce din munca altuia. Şi fiind că aceşte tripotugiuri: (irapaz- lîcuri) nu cer multă muncă nu puteam se iai nici pe Ovrei „de esemplu. i Ia „De cine era să vorbesc? Francesi de a duoa generațiune avem puţini în feră ; Italiani şi mat pucini; Englest. mai deloc, e De 
„Nu rtmăn de cât Germanii. Ia Cu voia domniel-vâstre, domnule, redactore, voii : mai gice uă dată: « Germanii fisaţi în ţră de duce :&ene- «raţiuni nu mai semeni cu 

« curând.» e Aa . La spitalul de copii văd câte 60-70, (şi chiar 100 câte ui-dată) de figure. de copii pe di. Pe cei mai mulți îi cu- nosc de la prima vedere de ce naţiune sunt. Mi se 'ntâmplă insă câte uă-dată să iai unii nemfoi drept pui de Români 
decă consider complexiunea corpului, espresiunea ŞI colo- 
raţiunea figurei. Deră aflu în urmă că acei pseudo-români 
a căror aparinţă esteridră mă inșelă sunt Germani ai căror părinți sunt saii născuţi aici şi ei, saii veniţi de mult timp 
nhomânia. Sa Ma 

Mai diceţi, d-le redactore, ci cu nedrept pretind eii că 
Omenii debili aii neplăcere de preimblare. | 

Dumnea-vostră faceţi alusiune la concelăţenii nostrii 
ri se preămblă merci. 
Sciii că Bucurescenii mai nu se țin de cât de preimblări. 

Cel mai mic scriitoraşiii când are duoi sfanți în pungă ia 
birje şi se duce la Allciul Pissălov sc Chisselov; ba de 
multe ori se pun câte trei la refenc pentru a lua birje.. 

Sciia că gridinele publice şi prea de tot publice sunt de 

« Germanii cari aii:sosit. de



«miasme» 

„«de cât să stea lungită pe canapea.» - 
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5 ovi mai numerse de cât scâlele publice. Sci că mulţi 
Bucuresceni cari n'aii fost loviți de degenerarea intelec-. - 

“tuale prin miasme sunt loviți de degenerarea intelectuale 
prin bere.  -: a | 

„Seiă tote aceste, dări eii n'am pretins că toţi Românii 
isunt afectaţi de debilitate miăsmatică, Am dis: 'Loţi ab- 
«sorb miasme 'deră nu toţi sunt influenţaţi de uă potrivă. 
«Unii Omeni aii îndată un acces. de friguri cum aii ajuns 
aîntr'uă țeră băltosă. Altora ni le pesă nimic chiar după 
«vă şedere de mai mulţi ani într'uă ţeră cu aeri infectat de 

- Vedeţi 'dâră, domnule 'redactore,” că după disele mele 
'vesultă că iu toţi Bucurescenii sunt ăfectaţi de neplăcere 
de preâmblare. MI 

„„. Adesea mi se 'ntemplă se fii chiimat pentru vre uă 
domnă suferindă de debilitate. După fagiă văd cu cine am 
-a face, şi încep a-i înșira semnele debilităţii şi ale anemiei. 
«Nu e aşia domnă că aveţi bătaie de ânimă, lene ete.?— 
«Aşia e domnule: doctor! — Nu e aşia c'aveţi desgust de 
«preâmblare..;...— Despre ae6sta domnule doctor, între- 
«rupe bărbatul, te pot asigura ei. Sogia' mea 'nu lăsa să 
«trecă gi dela Dumnedeii, fără se meârgă pe la grădini. 
«Acum de când nu-l este bine, eii sunt care caut s*o.'ndu- 

$ 
“aplec se mârgă la Raşca, şi densă nu: cere după mâncare 

„După 10—12 dile de tratament ferruginos; dâmna re- 
"ncepe preâmblările spre marea mulţămire a Domnului. 
- Serisorea'mea este pre lungă, domnule redactore, dâră 
mai avem un junct de refui. 

--- Am dis în ediţiunea francese: Omul debil ate umore 
«anevoiosă; cel mai mic lucru il supără, îl irrită,« Şi in 
edițiunea română ce prepar acum pentru popor am pus: 
«Omul devine suptrăcios, nu-i mai întră nimeni în voiă.» 
„Şi dumnea-vâstră spuneți că eii 'me înşel, căci Românul 

îndură tot, nu se supără de nimic ete,ote 
„Cală să ne esplicăm. Tot eii:am dis în acea broşiură că 
omul devine apatic şi inditerinte. . Da . | 

» Veţi dice acum:«Ce fel, şi apatic şi supirăcios ?. Asta e 
contradicţiune!» Nu domnule redactore, nu; contradic- 
țiunea e numai apariate. a |
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Omul debilitat de miasme, omul anemic. devine supă-. 

- văcios, cu umore anevoi6să, ivitabile pentru lucrurile, per-. 

s6nele cari sunt împregiurul lui; el este iritat de scomotele 

ce se petrecîn apropierea lui, fiă acele scomote cât de mice; - 

un baston redemat care cade, uă ușiă trăntită, un copil : 

care plânge, un piăno care zdrângâie, un vizitiii care l0-. 

vesce tare pe un biet cal etc., deră acelaşi om debilitat este 

"cât se pâte deinditerinte de cele ce se petrec mai departe de 

el seii afară din casă lui. Cun cuvânt omul debilitat se su- 

pără mult dâcă birjarul dă uă lovitură tare de bicii pe 

„spinarea calului, deră acelaşi om este indiferinte de ori ce 

s'ar petrece la marginea cetăţii. | -: | 

Acum că am respuns la imputările ce aţi bine-voita'mi | 

face, priimiţi vă rog, domnule redactore, asigurarea prea. 

distinsei mele cosideraţiuni. ” | 

"Dr. Obedenaru, 

"medie primare al spitalului de copii. 
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