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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΟΒΑΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

Είς τήν σχιατάδα, (πλατείαν) τής Κερκύρας μάς έκαυ- 
σαν. — Ή δέ Χρνσα.Ι.Ιίι; καί ή Φωνή ύπεβοήθησαν τό 
■πυρ διά τοϋ ελληνικού πυρός — της μελάνης των.— Εν 
Αίγιω οί Σταφιδέμποροι έστειλαν άναφοράν είς τόν Μη
τροπολίτην, ζητοϋντες νά μάς άφορίσουν.—Έκ Πύργου 
έλάβομεν επιστολήν συλλυπητήριαν διά τά θρησκευτικά 
μας αισθήματα.— Έν Τεργέστη ή Κ.Ιειώ εγραψεν εκτε
νές περί ήμών άρθρον ύπό τήν έπιγραφήν : οί έν Άθήναις 
ποονογράφοι.— Έν Πάτραις ό «Έχ/.τορικός ΖΖαρατηρ/- 
τ?/ς» , πολύ καλή έφημερίς τοΰ εί’δους της, έξεσπάθωσεν 
έναντίον μας.—’Ανώνυμον έπιστολήν έλάβομεν παρά τί
νος προαγωγοΰ τών κεοκυραϊκών καντουνίων.—Έπιστο
λάς συγχαρητηρίους έζ Αίγιου. — Οί Σημερινοί Καιροί 
τής αύτής πόλεως άνέλαβον τήν ύπεράσπισιν μας. —Δύο 
κληρικοί έν Άθήναις καί πολλοί άληθινοί Χριστιανοί 
μάς συνέχαρησαν —είς μάλιστα, ό κ. Παρασκευαΐδης, 
φανατικός έραστής τοΰ Χριστοΰ—καί μάς έφίλησε, άκόν- 
των ήμών, διά τό περί Χριστοΰ φιλοσοφικόν άρθρον μας 
τής Μεγάλης Παρασκευής, οπερ άρθρον έτάραξε τήν Χρυ- 
σαλίδα. τής Κερκύρας.—Όλοι δέ οί Αθηναίοι άνεζήτη- 
σαν τήν άναδημοσίευσιν τοΰ εύθυμολυρικοΰ έμβατηρίου 
τοΰ Σουρή τήν ήμέραν τής Άναστάσεως. Έφ’ φ καί τό 
άνεδημοσιεύσαμεν, άρπαγέν άπλήστως καί τήν δευτέραν 
φοράν. — Ή Ιερά Σύνοδος έσκέφθη καί ξαναεσκέφθη, έν 
συμβουλίοις καί διαβουλίοις, άν πρέπει νά μάς καταγ- 
γείλτ) είς τόν Εισαγγελέα ή όχι. Λί γνώμαι ήσαν διηρη- 
μέναι. Ή πλειοψηφία έναντίον μας.—Ένοχοι ήσαν ούο, 
τό περί Χριστοΰ άρθρον τοΰ Καλιβάν καί τό Ποίημα τής 
Άναστάσεως τοΰ Σουρή.—Διαπομπεύουν τόν Χριστόν, έ
λεγεν είς Συνοδικός περί τοΰ ποιήματος.—Τί θά πή σύμ
πλεγμα τής Σαμαρείτιδος καί Χριστοΰ ; ήρώτα άλλος 
άγιος. Βεβαίως αύτό τό σύμπλεγμα θά προδίδη κακοή- 
θειαν.—Είς τάς λογικάς παρατηρήσεις άλλων μελών τής 
Συνόδου, έφώναξεν είς : Άδιάφορον ! Πρέπει νά έκτελέ

σωμεν τό καθήκον μας.—Καί άπό μιάς γωνίας πεταχθείς 
άλλος μετά πικράς είρωνίας : Τά κάναμε ολα τά καθή- 
κοντά μας’ αύτό μονάχα μάς έμεινεν.—Καί ήμεΐς νά ά- 
ναμένωμεν μετά παλμών άνυπομονησίας τήν καταδίωξιν 
τής Συνόδου, διά νά φανώμεν χριστιανικώτεροι τών ψευ
δοταρτούφων αύτών—όπως πράγματι είμεθα—άλλ’ή δει
λία έπί τέλους τούς έκυρίευσεν, έφοβήθησαν τήν γελω
τοπο ίησιν καί άπέσχον.

Πώς σάς φαίνονται, δέν είναι όλα σοβαρά γεγονότα 
αύτά ;

* *
*

Περίεργος κόσμος ! Είναι άδύνατον όταν τόν έπλασε* 
ό Θεός νά ήτο είς τάς καλάς του στιγμάς ! Όλα τά 
βλέπομεν ήμεΐς τούλάχιστον άνάποδα. Βλέπομεν έκεινοι 
άκριβώς νά ξεσχίζωνται έν λόγοις και θυμώ καί έξάψει 
καί έξογκώσει φλεβών ύπέρ πατρίδος, οΐτινες ούδέν πραγ
ματικόν αίσθημα ήσθάνθησάν ποτέ ύπέρ αύτής. Βλέπομεν 
έκείνους άκριβώς συνταράσσοντας τά φαρδομάνικά των, 
ώς κόρακος πτερά, ύπέρ Θεοΰ καί άσπόρου Συλλήψεως 
καί τετραβαγγέλου καί διαβάσματος καί όσιων λειψά
νων καί άγιασμών, οΐτινες τό έσπέρας παρά παχυμελή 
παραμάναν παρωδοΰσι τά τροπάρια είς μανέδες καί φρε
νήρεις σαρκάζουσι τάς μωρίας τοΰ Εύαγγελίου. Βλέπο
μεν δεινούς τήν ήμέραν ύπερασπις·άς τής ηθικής, έκείνους 
οΐτινες απερχόμενοι είς τά εύρωτιώντα δωμάτιά των 
θύουσι κτηνήλατοι εϊς τήν κατά φύσιν καί παρά φύσιν 
άσέλγειαν. Βλέπομεν έκείνους τύπτοντας τά στήθη ώς 
άδυσωπήτους φρουρούς τής τιμής των, οΐτινες μετ’ολίγον 
θά τήν πωλήσουν άντί ένός είκοσιοκτάρικου ή ένός προ
στατευτικού χαιρετισμ.οΰ πλουσίου. Καί βλέπομεν άκό
μη τούς άληθεΐς χριστιανούς, τούς άληθεϊς φιλοπάτρι- 
δας, τούς άληθεϊς ηθικούς, τούς άληθεϊς τίμιους όχι μό
νον μή έπιδεικνυμένους καί θόρυβον ποιοΰντας, άλλά 
πολλάκις καί έλαφρώς γελώντας μέ τήν θρησκείαν, τήν 
πατρίδα, τήν ήθικήν, τήν τιμήν. Τί κόσμος καί τί άν
θρωποι ! Όλα άνάποδα καί παράλογα ! Παντού άντι-
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θέσεις καί πόλεμος μεταξύ τοΰ βάθους καί τής επιφά
νειας, μεταξύ τοΰ ψεύδους κζί τής άληθείας !

★
* *

Γνωρίζετε τούς Αΐγιεϊς σταφιδεμπόρους, οΐτινες έζή— 
πησαν νά μάς άφορίση ή Σύνοδος ; Δέν ύπάρχουν φοβε
ρότεροι χριστιανομάχοι, κζί άμειλικτώτεροι του Εύαγ-1 
γελίου ύιώκτζι. Είναι ολίγοι" ίσως περί τούς έκατόν" 
καί βασανίζουν κόσμον έκατόν χιλιάδων πτωχών γεωρ
γών, μικρών κτηματιών. Αύτοί έχουν την σταφίδα, καί 
έκεΐνοι τά χρήματα" σκοπός τών χρημάτων είναι ν’ απορ
ροφήσουν την σταφίδα" δανείζουν είς τούς κτηματίας 
χρήματα, τά όποια τοΐς άποφέρουν 1 μέν τοΐς έκατόν, 
έάν ό κτηματίας προσφέρη θύμα είς τούς δνυχάς των την 
σταφίδα, 30 δέ τοΐς έκατόν έάν άρνηθή νά τούς πάγη 
την σταφίδα του. Τί δέ γίνεται αύτη ή σταφίς, η έκ- 
προσωπούσα την έργασίαν, την γυναίκα, τά τέκνα, τό 
γήρας καί τόν τάφον τοΰ χωρικού ; Ό Αίγιεύς μεγαλέμ- 
πορος ό ταραχθείς έπί τώ ποιήματι τής ’Λ,-αστάσεως· 
τού Σουρή θά την άγοράση είς τήν έλάσσονα τιμήν »υ· 
^κιρέτως—είς ήν θά πή τοϋ κτηματίου ό’τι έπωλήθη έν 
’Αγγλία ή άλλοΰ—καί ούχί είς τήν τιμήν τής σταφίδος 
τήν ήμέραν τής παραδόσεως. Δέν φθάνει αύτό. Ή περί
φημος ρωμαίϊκη .τα.έάχτζα, ή άψυχος αϋτη αμαρτωλός, 
ή φοβερά άρχικλέπτρια, είναι είς τήν διάθεσίν τών ’Εμ
πόρων, διότι δούλοι τών εμπόρων είναι οΐ Δήμαρχοι 
—σταφιδαποθηκάριοι καί αύτοί—ώς δούλοι τών εμπόρων 
είναι καί οί Βουλευταί—ών σταφιδέμποροι οί πλεΐστοι. 
Είς τό ζύγισμα λοιπόν ό Αίγιεύς έμπορος, οστις ήγανά- 
κτησε κατά τού Σουρή, ώς παραστήσαντος τόν Χριστόν έν 
εύθυμία μ.ετά τήν άνάστασιν, κλέπτει συνήθως τόν χωοι- 
κόν. ’Αλλ’ ούτε αύτό δέν φθάνει. Ό χωρικός δέν πρέπει 
νά είναι μόνον δούλος τό σώμα καί τήν έργασίαν, άλλά 
δούλος καί τήν ψυχήν. Μέ τόν ύπέρογκον λοιπόν τόκον, 
μέ τήν κλοπήν είς τήν τιμήν, μέ τήν κλοπήν είς τό ζύγι
σμα, ό μεγαλέμπορος Αίγιεύς ληστεύει καί τήν ψήφον τού 
χωρικού.Άλλ’ούτε αύτό δέν φθάνει. Οί μεγαλέμποροι είναι 
έκεΐνοι οΐτινες ωθούν τούς χωρικούς είς τά χρέη. Διότι 
δέν τοΐς άρέσει νά τούς χρεωστούν ολίγα, άλλά πολλά. 
Μέ τά ολίγα ύπάρχει έλπίς χειραφεσίας" μέ τά πολλά 
ύπάρχει πεποίθησις αιώνιας δουλείας. Ίδού δέ καί αί 
οίκεΐαι φράσεις των : Βρέ λίγο λίγο, ώς πού νά τού ά- 
ναιβάσης τό χρέος στό λαιμό" καί τότε : γκράτς ! μπο
ρείς καί τόν κόβεις ! ’Ακούσατε δέ καί τό φρικτότερον : 
Διαιρούσιν έν τή γλώσση των τούς χωρικούς είς βκρυ- 
Λοενήτας καί έλκφροποενήτκς. Οί πρώτοι είναι οί 
όφείλοντες είς αύτούς πολλά" οί δεύτεροι, οί όφείλοντες 
«ίς αύτούς ολίγα. ’Αναπαραστήσατε τώρα τήν κοινωνι
κήν σημασίαν τών έγκληματικών αύτών λέξεων. Τάς 
έδανείσθησαν έκ τοϋ ποινικού δικαίου, διά νά χαρακτη
ρίσουν οτι οί άθώοι, οί ένάρετοι, οί άκακοι, οί Είλωτες, 
τά θύματα, οί χωρικοί, είναι οί κατάδικοι αύτών, διαι
ρούμενοι ώς οί φοιτηταί τοϋ Μεάρεσε καί τών φυλακών 
τής Αίγίνης,είς βαρυποινήτας καί έλαφοοποινήτας. Γνω
ρίζομεν καί άλλα. Οί περισσότεροι έζ αύτών είναι οί 
μεγαλείτεροι χρεωφειλέται τοϋ δημοσίου. 'Εκατομμυριού
χοι καί καταχρασταί. Τίς θά τούς έξελέγξη ; Ό δή
μαρχος, οί βουλευταί, τά όργανα τής δικαιοσύνης, τά 
πάντα είναι είς αύτούς πωλημένα. Καί άλλο άκόμη.

Μεταξύ αύτών στρατολογούνται καί οί τρώγοντες τά 
χρήματα τών Έκκλησιών.

Καί τώρα, εΐπατέ μας, έάν ένεφανίζετο έν Αίγίω δ 
Χριστός, πράγμα τό όποιον δέν θ’ άπετόλμα, διότι θά 
έσταυρόνετο καί δευτέραν φοράν—καί έβλεπεν έκεΐ άφ’ 
ένός τούς ζητήσαντας τήν κεφαλήν τού Σουρή Αΐγιεϊς 
μεγαλεμπόρους, τούς τοκογλύφους, τούς διώκΆις τών 
χωρικών, τούς κακοζυγιστάς, τούς χρεωφειλέτας τού Δη
μοσίου, τούς χαραμοφαγάδες τών έκκλησιαστικών περι
ουσιών, καί άφ’ έτέρου τόν Σουρή,μέ τήν ολίγον σαιζσπή- 
ριον καί ολίγον συμπολίτιδα τού ’Ιησού κεφαλήν του, 
άπαγγέλλοντα καί πάλιν τό ποίημα τής Άναστάσεως, 
τό τρυφερόν έκεΐνο διά τόν Χριστόν ποίημα, τό και δογ- 
ματικώς άμωμον, τής θεολογίας ώς γνωστόν, παραδεχο- 
μένης τόν Χριστόν τέλειον Θεόν,άλλά καί τέλειον άνθρω
πον—έπομένως ώς τοιοΰτον καί κτενιζόμενον καί εύθυ- 
μοϋντα—διότι αύτά κυρίως έτάραξαν τάς συνειδήσεις 
τών άρχιτοκογλύφων τού Αίγιου καί τάς γενειάδας των 
άρχ ιεπισκόπων τής Συνόδου — πρός τινα έρωτώμεν θά 
έδιδε τήν εύχήν του, πρός τίνα Οά έλεγε τό φοβερόν : 
Πορεύεσθε άπ’ έμού οί κατηραμένοι ; Πρός τόν γράψαντα 
τήν ίλαρωτέραν αύτού εικόνα, ώς Θεοΰ έστεφανωμένου 
άττικόν ούρανόν ή πρός τούς πατήσαντας τάς έντολάς 
του καί τά ρήματά του καί τήν ήθικήν του και τήν ά
ρετήν του ;

♦
* *

Κύριοι Κερκυραΐοι, είναι ή σειρά σας !
Φανταζόμεθα τί είδος περούκες έκαυσαν τό Μη Χάνε

σαι είς τήν περίφημον Σπιανάδα των. Τό φανταζόμεθα 
άπό τό όργανόν των, τήν Λγ>νσα.έ.έιάα, είς ήν μετά τό 
περί πορνογραφίας άρθρον, έπεται τό πρός τόν Αρχιεπί
σκοπον Αντώνιον καλώς ώρισες ! καί μετ' αύτό έπιφυλ
λίς περί θείας χάριτος ! Είναι λοιπόν έχ τών έμπορευο- 
μένων τήν ήθικήν καί τών έχόντων τήν θρησκείαν έπάγ- 
γελλμα. Εύρον ό’τι τό περί Χριατοΰ άρθρον, τό κα- 
ταλήγον διά τής προσφωνήσεως : «Χριστέ βασίλευε, 
Χρεβτέ άρωμάτιζε, Χριστέ άγάπα!» ήδύνατο νά δια- 
φθείρη τά χρηστά ήθη τής Κερκύρας. Γνωρίζετε τήν Κέο- 
κυραν ; Δέν λέγομεν τήν έξοχήν, άλλά τήν πόλιν Κέρκυ
ραν. Είναι ή πόλις τοϋ φρενοκομείου, ή πόλις τού άγιου 
Σπυρίδωνος, ού δύο καί τρεις λιτανεία·, κατ’ έτος γίνον
ται, ή πόλις τοϋ Σωφρονιστηρίου, ή πόλις τής Φιλαρμονι
κής Εταιρίας. Έχει τήν σπιανάδα της, τό παλάτι τού
Άρμοστοϋ, τό mon repos τοϋ Γεωργίου, τάς λεμβοδρομίας 
'της, τό Cricket, τήν όπερά της καί τά κοντσέρτα της. 
Έχει τούς 'Εβραίους της, τήν μυρμηκιάν τών μεσιτών 
τής ηδονής, τό πλήθος τών οίκίσκων όπου ή ήδονή εμπο
ρεύεται, τόν πρώην βουλευτήν Τσουτσουνάτον, τόν νϋν 
βουλευτήν Νικοκάβουραν,τήν ίταλοεβραϊκήν γλώσσαν λα- 
λουμένην,καί τήν έλληνικήν άγνοουμένην',τήν μορφολογίαν 
της νόθον, τήν δημοσίαν ήθικήν διόλου παρά τού Αρχιε
πισκόπου Αντωνίου (ού τήν εύχήν έχοιμεν) έπηρεα- 
σθεΐσαν, τήν έπιστρατείαν γεννήσασαν τά έπεισόδια 
τών έν όπωροκόφαις φυγοδίκων καί τόσα καί τόσα καί 
τόσα. Γνωρίζετε τήν Κέρκυραν ; Είναι ή πόλις έφ’ ής 
πρέπει νά έργασθώσι δύο γενεαί μεγάλων άναμορφωτών 
έργατών, διά νά σαρώσωσιν έκεΐ τά προϊόντα τής ιταλι
κής έπιμιζίας, τής ξενικής κατακτήσεως, τής παραλυ
σίας τής ήθικής, καί τοϋ δυνατού έκφυλισμοϋ. Τό άρθρον 
τό περί Χριστού ώφειλε νά ένθουσΐάσνι, νά έξαγνίσνι, νκ

έξεγείργ, καί πιστεύομεν τοιαύτας έντυπώσεις νά παρή- 
γαγε έπί τής ευαρίθμου άκαδημαϊκής νεολαίας, μεταξύ 
τής οποίας έχομεν τήν τιμήν νά άριθμώμεν πολλούς φί
λους.

πολιν, Σμύρνην, τό έμπόρευμά της μουχλιασμένον, διότι 
κατά οκτώ ήυ,έοας νωπότεοα καταταλίσκουν ό Αίι,ιν_.ν.. »4Λ —

καί τήν εύθυμον εύφυίαν τής κερκυραϊκής νεολαίας. ϊ-αντινουπολει, εΐχεν επομένως αυτή καί μόνη 
μονοπώλιον τών μεταφράσεων τού Χρόνου καί τοϋ Νέου 
Ελευθέρου Τόπου. Άτομικώς, άρκετά άφανεΐς προσω- 

» πικοτητες, δ φενακοϋχος Λειβαδάς, καί ό χρηματιστή-
I ριον καί γραφεΐον K.liioit; κερδοσκοπικώτατα έναλάσσων 

Γνωρίζετε τόν Λιβαδάν, γνωρίζετε τόν Θερειανόν · θίρειανός, έτόλμησαν νά άρωσι τήν θερσιτικήν των γρα- 
Είναι λίαν αξιότιμοι άνθρωποι και οί δύο. Δάσκαλοι ψ'·όα όπως άλλοτε έναντίον ολου τού τύπου τής πρω- 
δημοσιογράφοι. Σχολαστικοί μέχρις ονύχων. Ηδύναντο νά τευουσης, οΰτω τώρα έναντίον ήμών, οΐτινες δέν κατα- 
διαπρέψωσιν άμφότεροι ως καθηγηταί τού ΙΙανεπιστη- δεχόμεθα έν τώ κεφαλαίω τής ήθικής καί τής τιμής 
αίου ή ώς συγγραφείς φιλολογικού περιοδικού" άλλ’ ού- °δτε νά τούς όνειδίσωμεν !
5εποτε ώς δημοσιογράφοι πολιτικοί. Διότι ούτε τό σθε- ΓΙερισυνέλεξαν έκ τών φύλλων τοϋ Μη Χάνεσαι φρχ-

_Ά. _'α......... —-ζ— πολύ μεί—
τόν Χάϊνε, 

Montepin, είς 
τών φράσεων

της έν παντί έθνικώ ζητήματι, βαπτισμένη πάντοτε είς ϋνομα καί τήν ούσίαν τής λέξεως,βλαστησάσης είς τάβου 
έμβαμμα τρυβλίου ρωσικού. Τά έγγραφα έκεινα έξύπνι- λεβάρτα καί τά Μαμπίλ τής πορνικής τάξεως τών ΙΙαρι· 
σαν μόνον τούς άπλουστέρους καί όπου γωνία έλληνική °ίων·
έκαυσε τό φύλλον τής Κ.Ιειοΰς καί όπου συνδρομηταΐ αύ-' Άνθ' ήμών είς τήν συκοφαντίαν τών τεργεσταίων Διο- 
τής έπέτρεψαν τότε τό φύλλον. Ήτο άληθής ή δώρο- σκούρων άς άπαντήσωσιν ολαι αί έντιμοι άθηναίκαί οι- 
δοκία ; Δέν ήτο ; Μάς είναι άδιάφορον. Ό ρωσισμός της κογένειαι, ών φίλτατον άνάγνωσμα εΐναι τά Μη Χάνε- 
ήτο άληθής καί ό ρωσισμός αύτής ήτο προδοσία. Είς,σα<· ’Ας ά
τήν πολιτικήν της δέ άπέναντι τών Ελλήνων, in ναοιστάοια

απαντησωσιν
Ελλήνων, έ®’ οσον ’/αριστήοια δεσποινών

συγχαρητηρκ 
καί δεσποινίδ

tot έπιστολαί καί εύ-
ων, δι’ όσους άγώνας

. — -.................... ■■ ·—■- -................... . -·γ------------- --- "στικήν επιτροπήν διατελούντας. Άφού άνταποκριτάς εΐ- ?Χ· έπαρχίαι τ-ής 'Ελλάδος, ε 
χε τόν Μιστριώτην άφ’ ένός καί τόν Δημαράν άφ’ έτέ-|'λου **θ»μερινώς αύξανε 
-ου, οστις, άμα τής προκατοχου κυβερνήσεώς έλθούσης

ς τά πράγματα, έκήρυξε διά σκοπούς ιδιωφελείς τόν

νθα ή κυκλοφορία τοϋ φύλ-
μεταξύ τών καλλίτερων

ρου
ει

πάντως τάξεων.
..j,-,!»»..-, μ.·,» νια. σκοπούς ιοιωφελεϊς τόν

Παπαμΐχαλόπουλον ύπουργόν άναμορφωτήν, προκαλέσας 
τό μειδίαμα καί αύτών τών κουμουνδουρικών. Δωροδοκεΐ-

ερον 
έπιπεσοϋσαέζ όλων τών κομμάτων, λάβρος έκάστοτε ___

κατά Δεληγεώργη, κατά Τρικούπη. Ποϊαι είναι αί φαει- 
ναί σελίδες της ; Προδοτική είς τά συμφέροντα τοϋ καθό
λου ελληνισμού, κομματική άνήθικος είς τάτής Ελλάδος 
πράγματα, κύπτουσα δειλή καί τεταπεινωμένη ύπό τό 
μαστίγιόν τής αύστριακής λογοκρισίας, θωπεύσασα βε
βαίως τό όνειρον τής έπί τής 'Ελλάδος αύστριακής κα
τακτήσεως, ύβριστική μέχρι τού συλλέγειν έκ τών αυ
λών τών πορνοστασίων τά κοσμητικά της έναντίον τών 
φιλολογικών άντιπάλων της Βερναρδάκη ή καί άλλων, 
Οις μολύνασα τό φύλλον της διά λέξεως βρωμερής, ύπό 
καθαρώς δέ δημοσιογραφικήν έποψιν άγυρτική καί γε
λοία, διότι σπανιώτατα δημοσιεύουσα κύρια άρθρα καί 
άχθοφόρος άπλή μεταφράσεων έρχεται φέρουσα είς τά κέν
τρα τών άναγνωστών τ-ης, είς Αθήνας, Κωνσταντινού-

Γνωρίζετε τούς Αΐγιεϊς σταφιδεμπόρους, τούς Κερκυ- 
ραίους ταρτούφους, τούς Τεργεσταίους Θερειανόν καί Λι- 
βαδάν ; Αύτοί είναι οί μόνοι κατήγοροί μας !

Κ£αελε6άν.

ΤΡΕΛΛΑΙΣ.

Ή άρετή δέν έχει άνάγκην κορσέ διά ν’ άγαπηθή,. 
Ποία Αθηναία τολμά νά ’πΤί τό ίδιο;

Μού φαίνεται οτι ό Άδάμ. καί ή Εΰα ήλθαν μεγάλοι 
είς τόν κόσμον, διότι δέν είχον κανένα νά τούς βυζάξνυ

■
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ΤΡΙΤΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

'Ο κ. θ. Δηλιγιάννης εξακολουθεί νομίζων οτι είναι 
αρχηγός κόμματος. Δυνάμεθα δέ νά όμολογήσωμεν οτι 
λίαν επιτύχω; υποκρίνεται τό πρόσωπον τοΰ καταφαντα- 
σίαν αρχηγού. Φαντάζεται ότι έχει δημοσιογραφικόν ορ- 
γανον,τήν Πρωίαν^ έν ή πάσαν πρωίαν αναγγέλλει είς τό 
κοινόν τίνα γνώμην έσχον οί φίλοι του έν τη τελευταία 
συζητήσει τής βουλής. Άποκαλεΐ δέ τούς έν τή βουλή 
φίλους του διά της φράσεως oi ήιΠτεροι φΙΛόι.

Φαντάζεται ό'τι τό έν τη βουλή κόμμα του είναι πο
λυάριθμον καί φροντίζει καθ’ έκάστην νά διαδίδ-ρ οτι 
είς τούς 9 προσετέθησαν καί άλλοι εννέα έκ τών τελευ
ταίων δυσηοεστημένων, ενώ είναι αληθές ότι ό ίδιος κα
τηγορεί τούς Θεσσαλούς, διότι ουδέ είς εύρέθη νά κατα- 
ταχθή μεταξύ των οίλων τοΰ έλευθερωτοΰ αυτών (διότι, 
ώς γνωστόν, φαντάζεται, οτι αύτός ηυξησε τήν Ελ
λάδα).

Φαντάζεται οτι έχει φίλους καί έκ τών άνωτέρων υπαλ
λήλων, καί ώς τοιοΰτον υποστηρίζει θερμώς τόν κ. Πε— 
τρίδην, παριστών αύτόν ώς έξοχον ποόσωπον.

Φαντάζεται ότι περί τοΰ κόμματός του όμιλεϊ ολη ή 
πρωτεύουσα, διά τοΰτο φροντίζει διά τοΰ άνταποκριτοΰ 
τοΰ Νεο.Ιύγου νά διαδίδνι είς Κωνσταντινούπολιν οτι τό 
κόμ.μα του έν Έλλάδι ονομάζεται ιτεμ.ιτον χύραα. (Ή- 
κούσατέ ποτέ τοΰτο ;)

Φαντάζεται δτι τόσον έπλήθυναν πλέον οί φίλοι του, 
ώστε τελευταϊον διήρεσεν αύτούς είς παρόντας έν ’ Α
θήνα·.; καί άπόντας' ύπέρ τής άποφάσεως ταύτης έψη-

φοφόρησιν, οί π.Ιεΐστοι τών παρόντων έν Άθήνάις ήμε- 
τέρων φίλων.

Ήμεϊς νομίζομεν ό'τι πάντα τά διαδιδόμενα ταΰτα 
περί τοΰ κόμματος τούτου, τοΰ άρχηγοΰ του προσβάλ- 
λουσι καιρίως την ύπόληψίν τών λοιπών πολιτικών αρ
χηγών, διότι, τοιουτοτρόπως δύναταί καί ό έλάχιστος 
τών βουλευτών νά πάθη άπό τής αύτής νόσου, τότε 
φαντασθήτε ποία σύγχυσις θά έπέλθη έν τή ένεργεία τών 
συνταγματικών έξουσιών τοΰ Κράτους.

Διά ταΰτα παραδεχόμενοι πληρέστατα τήν γνώμην 
τής Πρωίας περατούσης το άοθρον της ώς εξής περίπου :

’ Διότι οί πλεϊστοι τών έν ’Αθήνας παρόντων ήμετέ- 
ρων φίλων φρονοΰσιν δτι ή τιμή -ών πολιτικών άνδρών 
είνε πολύτιμον κτήμα τοΰ κράτους, ούδέ πρέπει ή βουλή 
παίζουσα ή αδιαφορούσα νά άνέχηται τόν δυσφημισμόν 
τών άνδρών τούτων πρός μείωσιν τής επ’ αύτούς έμπι- 
στοσύνης τοΰ κοινού» ζητοΰμεν τήν σύστασιν τοίτης ε
ξεταστικής τών πραγμάτων έπιτροπής, ήτις νά βεβαιώση 
έπισήμως πόσους ήuετέρους φϊ.Ιους έχει ό κ. θ. Δηλι- 
γάννης, καί άν διαιρούνται ούτοι είς π.Ιεϊστονς χαρόν- 
τχς καί είς πΑείστους άπδ/Γας, διότι τό ζήτημα τοΰτο 
κατήντησε λίαν σκανδαλώδες, θεωρείται δέ ώ; προσβλη- 
τικώτατον καί δι’ αύτόν τόν κ. Θ. Δηληγιάννην. Διά 
τοΰτο καθώς ό κ. Α. Κουμουδοΰρος, οσάκις διασύρηται ή 
όπόληψίς του άναβαίνει είς τό βήμα καί ζητεί επιτρο
πήν εξεταστικήν, ούτω καί ό Θ. Δηλιγιάννης πρέπει νά 
πράξη ΐνα μή είκή διασύρηται ή ΰπόληψι; αύτοΰ καί τών 
ήμιτέρων φΙΛων.

Ignotne

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Καλλίστου νέου τήν είς ’Αθήνας λίαν προσεχή κάθο
δον σπεύδομεν νά προαναγγείλωμεν, τοΰ κ. Γαζή μηχα
νικού, δστις τή προσκλήσει τής Κυβερνήσεω; κατέρχεται 
εις Ελλάδα. Θά συνταξειδεύση δέ μετά τοΰ έξ ’Ιταλίας 
άνταποκριτοΰ μας κ. Αγησίλαου Γιαννοπουλου, τον ο— 
ίΰοϊον άνυζοίλόνοζ oi φίλοι του τερψενο(Λεν να τζεριτττυ- 
χθώμχν. ’ΗαεΤς τουλάχιστον ύπο αληθινού ενθουσιασμού 
καταλαμβανόμεθα δταν βλέπωμεν τήν φάλαγγα τής γεν
ναίας άθηναϊκής νεολαίας αύξάνουσαν καί κατά ένα ή 
κατά δύο άκόμη φαλαγγίτας.

Εϊμεθα καταχαρούμενοι. Τήν πρώτην ’Απριλίου εί'χο- 
εν ρίψει είς τήν ιδιωτικήν άλληλογραφίαν μας άγκιστρα 
ιά νά άλιεύσωμεν απριλιάτικα ψάρια. Τά άγκιστρά 

μας τά έρρίψαμεν είς παραθαλάσσια βεβαίως μέρη, είς 
Λονδϊνον,'' είς Τεργέστην, είς Νεάπολιν δλα έπλασαν 
μπαρμπούνια, ρουφούς, συναγρίδας. Τήν εβδομάδα, αύ- 
τήν ήσθάνθημεν άληθινήν μακαριότητα, δταν έλαμβάνο- 
μεν διά τοΰ ταχυδρομείου τά ψαράκια μας. Ό έκ Νεα- 
πόλεως άνταποκριτής μας, χαρακτήρ γενναίος, άληθής 
ιππότης, άκρον άωτον τοΰ ιδανικού "Ελληνος, μάς έγρα
φε: «τόν ένόμιζα περισσότερον άλλ’ έπί τέ
λους σέ καλό νά τοΰ βγή !» Τί συνέβη ; ^Τήν πρώτην 
’Απριλίου ό ζωηρός συνεργάτης μας ’Αριστείδης ’Ρούκης 
έγένετο άφαντος, άπαγαγών πλουσιωτάτην όμογενίδα ! 
Ό άλλος ό έκ Λονδίνου άνταποκριτής μας, ό σοβαρός 
καί φιλόσοφος Timeson : Ούδέ νύξιν είχον τής είδήσεως 
αύτής, έγραφεν έν τή έπιστολή του. Ποιας είδήσεως/Ότι 
ό βουλευτής Πύργου κ. Αύγερινός,τό άδιόρθωτον γεροντο- 
παλλήκαρον, ό ισόβιος επαναστάτης τοΰ γάμου καί άκα

τάσχετος θιασώτης τών γάμ.ων, ένυμφεύετο πλουσιωτά- 
την χήραν—τήν Ιην ’Απριλίου πάντοτε. Κωμ.ικώτερος 
δλων ήν ό έκ Τεργέστης άνταποκριτής μας. Μέ τάς του- 
φερωτέρας λέξεις, μετά δακρύων, μετά συγκινήσεων μάς 
έγραφε : «Νά τήν δεχθής, φίλε μ.ου· άλλά πρός Θεού ! 
Μήν άφήσης τό Μη Χάνεσαι νά χαθή !» Είς αύτόν ε’ί 
χομεν γράψει τήν Ιην ’Απριλίου—δτι μάς προσεφέρθη ή 
θέσις τοΰ πολιτικού πράκτοοος έν Σόφια καί έζητοΰμεν 
συμβουλήν άπό τόν Τριεστΐνον φίλτατόν μας αν έπρεπε 
νά τήν δεχθώμεν. Περιμένομεν καί τέταρτο ψάρι άπό 
τό Μαυροβοΰνι ! έκεϊ έστείλαμεν τήν εΐδησιν δτι ό ’Ανα
στάσιος Βυζάντιος άχεχατεστάθη-, όχι, έννοεϊται, ώς 
πράκτωρ.

Μέχρι τοΰδε οί ταχυδρομικοί υπάλληλοι καθ’ δσον ά- 
φορή τάς έφημερίδας ήσαν διΛεττάντηδες καταχρήσεων 
ΰπεξήρουν τά φύλλα τών συνδρομητών διά νά τ’ άναγι- 
νώσκωσιν αύτοί ή καί νά ύποχρεόνωσι φίλους των. Άλ- 
λαις λέξεσιν έγίνετο ή κατάχρησις λίανικώς* τώρα όμως 
ήρχισε τό έμπόριον νά λειτουργή καί χονδρικώς. Κέντρον 
τοΰ χονδρικού έμπορίου άπεδείχθη τό ταχυδρομείου Για
τρών. Τήν παρελθοΰσαν δεκαπενθημερίαν έγιναν τά με- 
γαλείτερα κδ.έπα. 150 φύλλα Αιώνας ύπεξηρέθησαν καί 
έπωλοΰντο είς τάς οδούς, 30 φύλλα Έαμπαχά, 50 φύλ
λα Νέων Ίάεών^ δεκάξη φύλλα M:r\ Χάνεσαι ! Είναι ά- 
ληθές δτι κατεσχέθησαν δλα αύτά ύπό τοΰ καλού άστυ- 
νόμου κ. Γ. Βλαχοπαπαδοπούλου είς χεϊρας λούστρου, 
δστις τά έπώλει μάλιστα χάοιν ταχυτέρας καταναλώ- 
σεως πρός 5 λεπ., καί ό όποιος είναι είς τήν υπηρεσίαν 
τοΰ Πρακτορείου τής έλλ. άτμοπλοΐας διά τήν μεταφο
ράν τών ταχυδρομικών σάκκων άπό τοΰ άτμοπλοίου’άλλ 
είναι δυνατόν ό λούστρο; νά ήνοιξε τούς σάκκους ; Βε
βαίως ύπαλληλος θά ήνείχετο είς τήν κατάχρησιν. Τό

" ΕΐΙΙΦΪΛΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ της,— τής ρίπτω άπ’ έπάνω τό σενδόνι μου ώς φερετζέ, 
καθίζω τάς παντόφλας μου, πέρνω τό καλαμάρι καί βου
τώ τά δάκτυλά μου είς τό μελάνι, τής κάμω δύο φρύδια 
καί μιά μύτη είς τό άνω άκρον αύτής. Δέν μέ ήρκεσαν 
ταΰτα. Πέρνω καί μία καρέκλα καί την τοποθετώ προ 
ταύτης καί έπειτα όπισθοχωρών, όπως άπαθαυμάσω τό 
καλλιτέχνημά μου, φθάνω πλησίον τοΰ τοίχου καί συγ
κρούομαι όπισθεν μετ’ αύτοΰ. Φαίνεται νά ήμην πολύ 
έλαστικός, διότι έκ τής συγκρούσεως ποιήσας γχε.Ι εύ- 
ρέθην μέ τά μούτρα μακρύς πλατύς επί τοΰ πατώμα- 
μος ώς βάθραξ έπί χλόης.

Έν τοιαύτη θέσει ήρξάμην δευτέρου μονολόγου πρός 
τήν τουρκοποΰλά μαξιλάρα μου.

Ό πρός τήν ζωγραφισμένην μαξιλάρα μου παρακλητι
κός λόγος μου είχεν ώς εξής.

— Φιλτάτη μου δεσποσύνη,άφ’ ής στιγμής σάς είδον, 
ό ύπνος άπέδρα τών βλεφάρων μου καί σχεδόν απεκτη- 
νώθην. Σάς λατρεύω, ή δέ λατρεία μου αυτή έξικνεϊται 
μέχρι τρίτου ούρανοΰ. Βεβαιωθήτε, δεσποσύνη, δτι είσθε 
πρώτη ύμεϊς καί ύστάτη, ήτις είσέρρευσεν ολόκληρος είς 
τά μυχαίτατα τής καρδίας μου βάθη. Είνε τό πρός σέ 
αίσθημά μου αγνόν, ώςτά ρόδα. Οί οφθαλμοί σας μέ κα- 
τακρατοΰσιν αιχμάλωτον, άφ’ ής στιγμής μέ ένητένι- 
σαν.

Είς τό ρεύμα τής ζωής μ.ου, διατί νά σ' άπαντήσω. 
Δι’ έμέ ενώ δέν ήσο, διατί νά σέ ίδώ ;

ΜΙΑ ΤΟΪΡΚΟΙΙΟΪΛ’ ΑΓΑΠΗΣΑ.
isre

{'15. άριδ. 281).

Ήγέρθην κατασκοτωμένος καί έντρομος. Ύπνον δέν 
έπερνα. Ή τουρκοποΰλά μου ήτο πανταχοΰ παρούσα.

Την εβλεπον εις την αντανάκλασιν τοΰ μικρού μου κα- 
θρέπτου, τήν έβλεπον είς τό φώς τής λαμπίτσας μου, τά 
δέ ζαρωμένο έφάπλωμά μου, δπερ άμελώς είχον εγείρει 
τοΰ πατώματος καί καταρρίψει έπί τή; κλίνη; μου, μοΰ 
έφαίνετο δτι ένεϊχεν ύπ’ αύτό τήν τουρκοποΰλά μου.

Δέν ήξεύρω τί θά ύφίστατο γάτα, άν είχον τοιαύ
την.

Πάν έμψυχον ον εν τώ δωμ.ατίω μου δέν ήμ,ποροΰσε 
παρά νά ήτο τουρκοποΰλά.

Μέ είχε καταλάβει έν άλλο είδος αανίας.
Τσακώνω τήν μαξιλάρα μου, τήν στήνω όρθίαν, βγάζω 

τούς κοκκίνους μπερντέδες τοΰ παραθύρου μου καί τούς 
δένω περί τό μέσον αύτής.— Αύτά ήσαν τά σαλβάρια

"Ακουσον, Σουλτάνα μου, Ναζλου, Ελμϊνα, Σόφια, 
Χαλιφέ, πώς σέ λέν ! ώ τό χρυσόν σου όνομα χάρισόν 
με καί πάρε μου τήν ζωήν. Δέν όμιλεϊς ; Δέν μοΰ άπαν
τά; ; Σκληρά. Μή είσαι ή Θέτις, μή έγώ είμαι ό εύτυ- 
χής Πηλεύς ; Άλλ’άν ήσαι ή θέτις, τις θεός θά εύρεθή 
νά σέ χαρίση είς έμέ ; Ούδείς. Τά κάλλη σου σαγηνεύ
ουν θεούς τε καί ανθρώπου'; Ά έννοώ, μάλιστα, εννοώ 
τό αϊτιον τής σιγής σου. Ντρέπεσαι. Δέν είνε αύτό ; Λι 
τότε θά εί'πη, δτι δέν γνωρίζεις τήν ελληνικήν. Άν ήνε 
αύτό, έννοια σου ψυχή μου, καί έγώ διά τό χατήρί σου 
θά μάθω τά τούρκικα.

Έμουρμούριζα έτι «ασυνάρτητα ρήματα, ό'τε μοΰ έ- 
φάνη δτι ή έρωμένη μου μαξιλάρα εκλινε την κεφαλήν ε
λαφρώς.

’Ηγέρθην καί είπον πρός αυτήν.
Είς τόν κοότον τών βημάτων μου ή μαζίλαρα κατέ- 

πεσεν έκ τοΰ τοίχου, έγώ δέ ένθους αναρπάζω αυτήν, α
νοίγω τήν θύραν καί φέρων αυτήν επ ωμού τρέχω στους 
δρόμους, ύπαλαμβάνων, δτι είχα κλέψει την τουρκοποΰλά 
μου.

Οί νυκτοφύλακες ρίπτονται κατόπιν έμοΰ συρίζοντες 
όπως είδοποιήσωσι τούς συνεταίρους των.

Τέλος συλλαμβάνομαι, άσθμαίνων.
— Τί είνε αύτό, μέ έοωτώσιν ; Τήν μαξιλάρα, πού 

•τήν έκλεψες ;
— Δέν άρνοΰμαι, κύριοι, απαντώ, οτι τήν έκλεψα,

άλλά σάς βεβαιώ, δτι μόνη της ήλθε είς τό σπήτί μου 
καί μοΰ έπρότεινε νά τήν κλέψω. Αυτή μοΰ εφωναζε 
ψί,τ άπό τό παράθυρο, αύτή έπεσε ένώπιόν μου μπρου- 
μητα, καθικετεύουσά με νά τή σώσω. Αύτη μοΰ έξεφρά- 
σθη τόν έρωτά της πρώτη, αύτή μέ έπέτρεψε νά την πάρς» 
στον ώμο καί νά φύγωμε . . .

— Κρίμα στόν άνθρωπο, διέκοψεν είς τών νυκτοφυλά
κων, έμουρλάθη. Νά τόν πάμε μέσα καί νά τόν παρου
σιάσομε τό πρωί στον Πασσά νά γελάση.

Μ’ δλας τάς διαμαρτυρήσεις μου, δτι ήμην γραμμα- 
τεύς τοΰ Πασά, οί άχρεΐοι νυκτοφύλακες μέ τό σώβρακο 
καί μέ τήν πουκαμίσα, ώς μέ συνέλαβον, μ ώδήγησαν 
είς τό κονάκι, είς ού την φυλακήν μέ ένέκλεισαν.

Τήν πρωίαν ήχθην πρό τοΰ Πασά, δστις έξεκαρδίσθη 
γελών:

— Μπρε τί έπαθες, μέ ρωτά, παλάβωσες ;
— Δέν παλάβωσα, Πασσά Κ·ου, έφέντημ, άλλά ευβγή- 

κα δξω νά πάρω λίγο άέρα, διότι ήμην λίγο στο κέφι 
καί ρ.' έπιασαν αύτοί οί άχρεΐοι νυχτοφύλακες,^ τά κολι.

— Άμ τή μαξιλάρα σου τί την ήθελε; μα^υ ;
— Έγώ τήν πήρα ; ψεύδεται. Αύτή μέ ήκολούθησε 

καί δύναμαι νά τής τό αποδείξω. Άς τήν φέρουν μπρο
στά μου.

*0 Πασσά; άφήκε νά καταπέσουν έκ τών χειρών του 
τά κομβολόγια καί έξηπλώθη έπάνω στό μεντέρι του, μη 
δυνάμ,ενος ν’ άναπνεύση έκ τών γελώτων.
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■πράγμα όμως έκαλύφθη καί τοϋ λούστρου άπολυθέντος, 
ώς ανηλίκου ! καί έν τω ταχυδρομείο» ούδεμιάς ανακρί- 
βεως λαβούσης χώραν. Ωστε, κύριε Μανσολκ, η εξουσία 
σας τοΰδε δέν ύπερέβη τά όρια τής κομψής Οδοΰ
Σταδίου. Εΐνε πολύ λυπηρόν.

Ή σοφή οικονομική έπιτροπή της Βουλής άνέλαβε νά 
ύπερασπισθή τάς αίγας, τούς φοβερούς αύτούς εχθρούς 
τών κάμπων μας, τών δασών μας, τών φυτειών μας. Αί 
•αιγες είναι ή καταστροφή τής Ελλάδος. Οχι πρόσθε
τον φόρον, άλλά τουφεκισμόν αύτών καί καταδίωξιν τών 
_βλαχοποιμένων έπρεπε νά διατάξη τό ύπουργεΐον τών 
Οικονομικών ! Όστις δέν περιήλθε τό εσωτερικόν, άγνοεΐ 
τί κακόν κατεργάζονται τά κατσίκια. Έάν τό κλίμα 
τής Ελλάδος χειροτερεύη, αιτία τούτου είναι τά κατσί
κια ! Έάν τά δάση μας κατεστράφησαν, έμπρησταί εί
ναι οί βλαχοποιμένες ! Είναι ή έγωϊστικωτέρα φυλή, 
■όργανα καθαρά τής καταστροφής ! Ό φόρος έπί τών αι
γών πρέπει νά αύξηθή ύπερόγκως διά νά λείψουν από τό 
■πρόσωπον τής ελληνικής γής !

Ό άναγνούς τά περί Σφαγείων ύφ’ ήμών γραφέντα εις 
τό φύλλον τής Παρασκευής καί τά περί αύτής ύποθέ
σεως αύθημερόν, άλλά τήν έσπέραν ύπό τοΰ Λίωτος. θά 
ένόμισεν δτι έγνωρίζομεν καί ήμεΐς κάτι. Άλλά μετά 
τοΰ κ. Άλκιβιάδου Καμπά σπανίως σπουδαιολογούμε ν 
ενίοτε μόνον εύθυμολογοΰμεν. Χαίρομεν έπομένως πολύ 
δτι καί είς τήν πρακτικωτάτην αύτήν ύπόθεσιν ειπομεν 
τό δίκαιον, καί έζητήσαμεν νά έξυπνήσωμεν τόν κεκοι- 
μημένον δοΰλον—Δήμαρχον δηλαδή—άπό τά ναρκωτικά 
μέ τά όποια δι’ άθώον σκοπόν τόν έπότισαν οί χρυσοί 
μάγοι Κεχαγιάς καί Καραπάνος. Εύρέθημεν λοιπόν είς

Είχε πλέον πεισθή δτι ήμην τρελλός.
Έν τούτοις συγκρατήσας έαυτόν μέ είπε σοβαρώς σκώ- 

πτων με.
— Καί γιατί νά σέ άκολουθήση ; θά ’πη πώς σύ τήν 

ξελάγιασες.
— Πώς; Έγώ έπήγαινα τόν δρόμο μου καί αύτή μου 

φώναζε άπο τό παράθυρον χθές.
— Έτσι ; Καί τί σοΰ είπε ;
— Μοΰ είπε jWr. ’Εννοείτε τί σημαίνει αύτό τό ψιτ, 

έκσφενδονιζόμενον έκ γυναικείων χειλέων ; Ήκούσατε, έ 
φέντη μ, σεϊς ποτέ ψίτ παρά παρθενικών χειλέων έν 
πλήρει μεσημβρία ; '/ir, θά είπη, σ’ άγαπώ, άποθνήσκω 
διά σέ, έλα πάρε με, κλέψε με, κάμε με δ,τι θέλεις. Εί
μαι δική σου. Τό γυναικεΐον είνε γρίφος, είνε ίεοο- 
γλυφικη γλώσσα, χρησμός Πυθίας, μαντεΐον Δωδώνης. 
Τό ψίτ, ΓΙασσά μου, είνε ψίτ, δέν είνε ψίΐ γατίσο, δέν 
θά είπή φεΰγα, άλλ’ άντιθέτως, έλα. Τό ψίτ εΐνε ποίησις 
ποιήσεως, φράσις λεξικόν έρωτικόν έγκλείουσα. Εΐνε ώς 
νά μοΰ έλεγε j

Ψίτ, γκέλ μπουρντά, ρωμηέ,
Ψίτ, έλα μ’ έμέ, χριστιανέ,
Ψίτ, δέν άκοΰς ; Ψίτ, ποΰ πάς ;
Άς ήσαι καί παππάς.

τόν υπολογισμόν μας λίαν ακριβείς—ήμεΐς πρώτοι—κρί— 
ναντες τό έργον κερδοσκοπικώτατον, διότι ίδού έταιρίαι 
προσφερόμεναι νά διαθέτωσι μετά την άφαίρεσιν τοΰ τό
που καί τών δαπανών τά περισσεύοντα πρός καλλωπισμόν 
τής πόλεως" ίδού ό τραπεζίτης κ. Καμπας—διότι είναι 
πλέον τραπεζίτης—προσφέρων δάνειον είς τόν Δήμον δ
πως αύτός άναλάβη τήν έπιχείρησιν' ίδου άλλη εταιρία 
μή θέλουσα προνόμιον' καί ίδού δλα αύτά άποδεικνύοντα 
οτι πρέπει νά σπρώξωμεν τόν ύπολειπόμενον χρόνον μέ
χρι τών νέων δημοτικών έκλογών δπως παρέλθη ταχύτε
ρον—διότι άλλως εχομεν τήν βεβαιότητα δτι πολύ όγλί
γωρα θά μάς φάνε τόν Δήμον οί Κεχαγιάδες καί Καρα- 
πάνοι, κοιμωμένου τόν γλυκύτατον τοΰ άγαθοΰ Δημάρ
χου μας.

Ή δράσις τών νυκτοκλεπτών έφερε τήν άστυνομικήν 
άντίδρασιν. Τά όργανα τής άστυνομίας έδιπλασίασαν 
τήν έπαγρύπνησίν των. Ό διευθυντής έλαβε μέτρα περί 
καθαριότητος. ’Αναπτύσσει δέ πυρετώδη ενέργειαν. Πολ
λάκις είνε έν τω όφθήναι τό πρωί περί τήν 4ην ώραν μέ 
οφθαλμούς έξημμένους έξ αγρυπνίας καί έπί τή έρωτήσει: 
Κάτι τέτοια ώρα; άπαντά: Γύριζα ολην τήν νύκτα! Κλο- 
παί τινες τολμηραί έν τώ Β τμήματι είναι έν τώ άνα—- 
καλύπτεσθαι. Είς τό Ε'. εύτυχώς δέν συμβαίνουν κλο- 
παί. Ούχ’ ήττον είς τήν γειτονιά μας συνέβη μία. Άν 
έπωλούσαμε χασέδες, θά έφοβούμεθα καί ήμεΐς νυκτερι- 
νάς επισκέψεις. Εύτυχώς οί λωποδύται, ώς οί συντάκται 
τής Κ.Ιίΐοϋς^ δέν έκτιμώσι τό ΑΓθ Άαζεσαι. Έγκαρδιό- 
νομεν τά άστυνομικά όργανα νά διπλασιάσουν τάς ένερ— 
γειας των έναντίον τών πολεμίων των. Ένδιαφερόμεθα 
ή άστυνομία έπί Τρικούπη νά είναι άσυγκρίτως άνωτέρα 
τής άστυνομίας έπί Κουμουνδούρου.

Ψίτ, σοΰ ρίχνω, γιά σημείο,
Ψίτ, σοΰ λέγω, γιά άντίο,
Ψιτ, φόρα τό γιασουμάκι,
Ψίτ, μέ πότισες φαρμάκι,
Ψίτ, χρυσό παληκαράκι 
ψιτ. ■ . · · · ·

Ό Πασσάς πλέον μέ δάκρυα είς τούς οφθαλμούς έκ τοΰ 
γέλωτος, διέταξε νά μέ πάρουν, μέ τοποθετήσουν εις τι 
δωμάτιον καί μέ παρέξουν πάσαν πεοιποίησιν, χαρακτη- 
οίσας με ήδη ώς έντελώς φρενήρη.

Ήσυχάσας, έσκέφθην, δτι τό μέρος μου τό έπαιξα κα
λώς, προσποιηθείς τόν τοελλόν, άφοΰ έκ τής μέθης μου 
τήν ποοτεραίαν κατήντησα σχεδόν τοιοΰτος, εύρον δε 
οτι δέν ήτο άσχημος ή ιδέα νά έξακολουθήσω προσποι
ούμενος τόν σκαρτάδο καί άντήλλασσα τήν τοΰ γραμ- 
«ατέως θέσιν, άντί τοΰ γελωτοποιού τοΰ Πασσά.

Τήν έσπέραν τής παραφροσύνης ό ΙΙασσάς, θέλων, φαί
νεται, νά τιμήση αύτήν, έδωκεν είς βέηδές τινας καί ά.- 
νωτέρους άξιωματικούς μικράν έφεσπερίδα έν τω οίκω 
του, δπου προσεκλήθην καί έγώ νά τούς διασκεδάσω.

(‘Η αυνίχκα είς τί» προσεχές 1 
Παλιάνθρωπος.

—---------

Είς τόν κατάλογον τον ύπό τοΰ κ. Μπούτου δημοσιευ- 
θέντα περί τών έλλειπών πήχεων οΐτινες άνευρέθησαν έν 
τή άγορά είχε δημοσιευθή δτι τοιοϋτοι εύρέθησαν καί 
είς τό Εμπορικόν τοΰ κ. Τσάτσου" άλλά τήν έπιοΰσαν 
τό Γραφεΐον τής Άστυνομίας έπηνόρθωσε τό τοιοΰτο. ’Η
μείς ένθυμούμεθα τό πρώτον καί δέν ένθυμούμεθα το δεύ
τερον. Χαίρομεν δτι ύπεβοήθησαν τήν μνήμην μας καί 
δυνάμεθα νά έπαναλάβωμεν τήν ύπόληψίν μας πρός τό 
Εμπορικόν τοΰ κ. Τσάτσου.

Τί άντίφασις τών Κουμουνδουρικών ; Έζήτησαν τήν 
προσαγωγήν τών έγγράφων ά έζήτει ό Παλαμήδης καί 
έψήφισαν εναντίον τής έξεταστικής έπιτροπής ! "Ηθελαν 
φώς, ήθελαν συγχρόνως καί σκότος ! Μωρέ γειά τους !

ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ

Αύτός δ Παλαμίδης τί κάλτσα τοΰ διαβόλου ! 
πώ ! πώ ! τί μαλαγάνα, τί φεΐδι κΓ άλεποΰ ! 
έκεΐ ποΰ τρικυμία δέν φαίνεται καθόλου, 
αύτός ζητεί νά φέρνη φουρτούνα ποΰ καί ποΰ 
’Στή μέση ξεφυτρώνει σάν διάβολος ξυδάτος, 
κΓ ευθύς άναστατόνει βουλή, πολίτας, κράτος.

Αύτός ό Παλαμήδης πώ ! πώ ! καί τί δεν κάνει ! 
τσακόνεται μέ ολους καί τούς άγριοκυττα, 
μές’ τό ρουθούνι μπαίνει συχνά τοΰ Δηληγ’άννη, 
καί τήν κομψή του λίμα ’στή μέση σταματά.
Δέν ντρέπεται ποτέ του, δεν σκιάζεται κανένα, 
καί δέν ’μιλει σάν κΓ άλλους σιγά καί μπερδεμένα.

Αύτός ό Παλαμήδης πώ ! πώ ! καί τί δέν ξέρει ! 
εύρίσκεται χωμένος σέ κάθε μίά δουλίά, 
τοΰ καθενός γνωρίζει τό μυστικό τεφτέρι, 
δλα του τά καινούρια καθώς καί τά παληά. 
Τίποτα δέν ξεφεύγει τήν πονηρή του μύτη, 
οικόπεδο, αμπέλι, μικρό, μεγάλο σπήτι.

Αύτός ό Παλαμήδης καί τί δεν φανεοόνει ! 
κανένα δέν λυπάται, κανένα δέν πονεϊ, 
μ’ άρχαίαις ίστορίαις τούς ζωντανούς πληγόνει, 
καί τούς νεκρούς άκόμη ’στους τάφους των κινεί.

Κ’ άν έξαφνα εκείνοι άναστηθοΰν μπροστά του, 
θά τούς ξαναπεθάνη μέ τήν άπάθειά του.

Αύτός ό Παλαμήδης καί ποιόν δέν δαιμονίζει ! 
τά νεύρά του τόν πιάνουν σάν ήναι σιωπή" 
καί μόνος του καί μ’ άλλους κακά θά ψιθυρίζη, 
καί είμπορεΐ νά σκάση άν κάτι δέν μάς ’πή.
Καί άν δέν εύρη κάποιον έμπρός του νά στολίση, 
τόν ίδιο εαυτό του θά νά κακολογήση.

Αύτός ό Παλαμήδης τί στόμα καί κεφάλι ! 
θά λέη κΓ άν άκόμη ή γλώσσά του κοπή . . . 
μέ τά πολλά του λόγια κατώρθωσε καί πάλι 
νά γίνη μία νέα γΓ αύτά έπιτροπή.
Μ’ αύτός ό Παλαμήδης τί άλεποΰ, τί φεΐδι ! 
θέλει νά στείλη δλους μέ μίά ’στό Παλαμ,ήζς.

βοιιι·ίβ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΟΓΤΟΠΟΪΛΟΪ.

ΕΦΘΑΣΑΝ
ΤΑ ΠΕΡΙΦΗΜΑ ΛΛΕΞΗΝΕΜΑ,

ήτοι τά άπό τοΰ άέρος προφυλαττόμενα κοινΠηλέρκχ. 
Προφθάσατε νά προμηθευθήτε, διότι κατ’ έτος εξαν

τλούνται πολύ όγλίγωρα.
Έφέτος έφερε διαφόρων ποιοτήτων" διά τάς άοιστο- 

κρατικωτέρας σάλας καί τά δημοκρατικότερα σαλόνια.

ΔΙΑ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ.

ΟΤΗΡΙΑ τοΰ νερού, τοΰ κρασιού, τοΰ γλυκοΰ, τής 
σαμπάνιας, τών λικέρ. Όλα τής πολυτελείας άπό τόν 
καθαρώτερον κρύσταλλον καί ολα παραδόξως έφθηνά

ΔΙΑ ΣΠΗΤΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.

ΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ μεγάλων καί μικρών τιμών.
Τά τελευταία πολύ ολίγον διαφέροντα άπό τά πρώτα.

--------- ------------------
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ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
Η ΤΡΥΓΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΛΑΣΚΑΡΗ
Η-β-Η

Πλήρες εύρωπαϊκόν ξενοδοχειον, έξ εκείνων τά όποια άπαντά τις είς Ελβετίαν· 

ή είς τά. διάφορα Λουτρά, τής Εσπερίας.—Δωμάτια δι άτομα και οι οίκογε- 
ενίας.— Οροι εύθυνότατοι διά μηνιαίας έκεΐ δ^αμονας. Τοποθεσία ζωγραφική 
παρά τήν γνωστήν εξοχήν ΜΑΝΝΑ·—Δι’ αθηναϊκά: οικογένειας αϊτινες θέ
λουν νά περάσουν έκεΐ τά κυνικά καύματα, δχι καλλίτερα. — Αρχιμάγερος &κτα- 

κτου ίκανότητος τής πηφημισμενης Χ.οσυριανής Σχολής.

Κήπος είκοσι στρεμμάτων—"Ανδηρα, πρασιαι, όομάντσα, Ειδύλλια Δω
μάτια σκορπισμένα ’δώ καί ’κεϊ—Έπίπλωσις απαράμιλλος Λαμψ'.ς παντός 
μαρμάρου — Καναπέδες ελαστικοί, κομμόν, λαβομάνα — Δηλαοή μπορείς να πέρα

σης έκεΐ ’σάν πασσά.:.
►4-0-

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
Κατηοτισμένον δώ νά εύχοφιστί) τά; φαιδρότερα; παρέα;, τού; μεγαλειτέρου; 

ύποΎονδριακούς,τούς άριστοκρατικωτερους ούρανίσκους, τάς άπαιτητικιοτερας ορεξεις-

ΦΛΓΙΛ ΙΙΟ’ΓΑ. Ε Aft ΑΙΜΑ. ΜΠίϊΚΟΤΑ ΜΕΖΕΑΕϊ ΖΩΜΟΙ.

ΟΛΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
Οίνοι Κχμιηανίαις, Οορδώ, Ι’ήνοο, 2Βατώ Λ,αφέτ» Μοελάγας, Μαδέρας, ΞΙερέί, Χέρο.

("ΟΛα xu.iovjtera, ώς και τά ροσύ-Ιια·, τάς τ</<«ς τής πόΛιως, πρός χρήσικ t&r tr τή (ί.οχή oixiur.J

ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗΝ Η ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟΝ.

Δηλαδή μέ τήν Λίσταν, άναλόγως τής δόθησομένης παραγγελίας παρά τών Αμφιτρυονων. Οί 
•υ προειδοποιήσω; έύρ·σ*ουσι δλας τάς ποικιλίας τών κρύων φαγητών, σύμφωνα μέ τάς τιμάς τών έντύ- 
0? ζατα7όγων, τιμάς κατωτέρας τών έν τή πόλει.

αν
πω. μας κατωτέρας των έν τη

Ο ΒΙΕΝΝΑΙΟΣ ΖΥΘΟΣ τοΰ ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟΥ Ν. Κ· ΝΕΥΤΠΝΟΣ φρεσκάρει άπό Βιέννης καθ’ έ€οο- 
μάδα, καί ένίοτε δίς τής έβδομάδος.

ΟΥΔΕΙΣ ΞΕΝΟΣ
δύναται νά μεταβή εις Σύρον, χωρίς νά μή φάγη, πίη, κοιμηθή, είς τό μέγα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ—ΚΗΠΟΝ—ΖίθΟίϊΏΛΕΙΟΝ ΤΟΪ ΛΑΣΕΔΡΙΩΣ

ΣΓΝΕΔΡΙΟΝ
ΊΤΆΖΝΓ ΈΤζΥΔΥΞΤΙΝΠΟΙΤ ΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

Αξιότιμε κ. Συντάκτα τοΰ Μή Χάνεσαι.
Ή συνεδρίασις άρχεται τήν 4 μ. μ.
Πρώτος κατά ταύτην έλαβε τον λόγον δ ζανθότατος έζ 

Υδρας Ιατρός κ. Ξανθός, έπί μακράν καί εύκρινώς άμα 
και πειστικώς όμιλήσας «πεοι τοΰ Τσανακίου τίς Υδρας 
ή του Πόνου τών Σπετσών», νοσήματος έπιχωριαζοντος 
κατά τάς δύο ταύτα; νήσους καί προσβάλλοντος τήν τρυ- 
φεράν παιδικήν ήλικίαν. Καί πρώτον έζήτησε νά όρίση τό 
νόσημα, ώς πυρετικήν χρονιάν νόσον τών παίδων μετά 
φαινομένων έξαντλήσεως καί έζογκώσεως τών υποχονδρίων 
σπλάγχνων. Τήν νύσον ταύτην οί παλαιότεροι έθεώρουν 
ώς καχεξίαν γενικώς, άλλ’αί νεώτεραι παρατηρήσεις, έν 
αίς καί αί ίδιαι αύτοΰ, πείθουσι πάντα οτι πρέπει νά 
καταταχθή είς τάς μορφάς τής ελώδους καχεξίας. Καί 
όμολογεΐ μέν δτι υπάρχει δμοιότης τις μεταζύ ψευδολευ
χαιμίας καί τής νόσου ταύτης, άλλά μέγισται διαφοραί 
καθαρά χωρίζουσιν αύτάς. Δέν έμμένει έπί τών συμπτω
μάτων, μόνεν δέ ώς διαγνωστικά φαινόμενα δίδει τόν 
έκτικόν πυρετόν, τήν έξόγκωσιν τοΰ σπληνός, τήν διατα
ραχήν τοΰ πεπτικού σωλήνος, τά οιδήματα τών άκρων. 
Θεωρεί δέ τήν σύστασιν τοΰ σπληνός, ώς προάγγελον τοΰ 
κακού τέλους. Παρουσιάζεται ή νόσος ύπό μορφήν έλαφρο- 
τεραν καί βαρεϊαν. Περί τών αιτίων, άν καί ούδέν θετικόν 
δύναται νά δώση, αναφέρει τά κοινώς πιστευόμενα, τό
ύδωρ τής βροχής τό έν δεζαμεναΐς φυλασσόμενον καί πι- 
νόμενον, τό ελειον μίασμα, δπερ δέν δεικνύει όζεΐαν μορ
φήν προσβολής τίνος. Παρατηρεί δτι τό νόσημα κατά πά
σαν πιθανότητα ένδημεϊ έν Σπέτσαις καί Υδριη μόνον, 
δτι πολλά παιδία άναχωρήσαντα εκ τών νήσων τούτων 
θεραπεύονται καί ποικίλας άλλας παρατηρήσεις, τέλος δέ 
άναφέρων δτι ή θεραπεία, ήν μάλλον πρόσφορον εύρεν ήσαν 
τά τονωτικά μετά τών οίνοπνευματούχων, φρονεί δτι μόνη 
ή νεκροψία, μή γενομένη μέχρι τοΰδε, θά δυνηθίΙ νά φώ
τιση τήν επιστήμην έπί τής περιέργου ταύτης νόσου.

Έπί τοΰ αντικειμένου τούτου ό κ. Λί. Μαχκάς ανα
φέρει περίπτωσιν παίδός γεννηθέντος έν Άθήναις έκ πα
τρός καταγομένου έζ Υδρας καί μητρός ξένης, τδ όποιον 
έπαθεν έκ τοΰ πόνου. Ό δέ κ. Όρλάνδος παρατηρεί 
δτι έν Σπέτσαις δέν είδε μορφήν έλαφροτέραν καί βαρυτέ- 
ραν, άλλά πάσας κακάς, καί δτι έκ 37 περιστατικών μό
νον δύο έσώθησαν, θεία συνάρσει θβραπευθεντα διά τοΰ 
σακχαρούχου ύδατος καί τοΰ οινοπνεύματος, άτινα έπι- 
μόνως έλάμβανον μόνα, άπαρνούμενα σχεδόν πάσαν τοο- 
φήν. Τέλος ό κ. Κ.»ραμ.ήταχς, λέγει, δτι έζ δσων ήδυ
νήθη νά πληροφορηθ^, πλήν τής Υδρας καί τών Σπετσών 
ή νόσος φαίνεται κοινή καί έν Παξοϊς. Ώς πρός δέ τήν 
φύσιν φρονεί οτι δέν είναι βεβαίως λευχαιμία, δπως τινές 
παρεξήγησαν αύτόν εΐπόντα άλλοτε δτι δμοιάζει πρός 
ταύτην, δέν είναι δέ διότι έπί τεσσάρων περιστατικών, 
έξετάσας τό αίμα, εύρε τά μέν έρυθρά τούτου αΐμχτο- 
σφαίρια ωχρότερα τήν όψιν, τά δέ λευκά μόλις μετά κό
που άνευρε ποΰ καί ποΰ.

Μετά ταΰτα ανέρχεται τά βήμα ό κ. Κ χτζημ.εχά· 
λδστις αναπτύσσει «παρατηρήσεις τινάς έπί τής έσχά- 
της επιδημίας τοΰ τυφοειδούς πυρετού». ΊΙ τελευταία 
έπιδημία, λέγει, ήν περίεργος διά τό απότομον τής άνα- 
πτύξεως, τό βραχύ τής διάρκειας καί το πλήθος τών 
προσβληθέντων. Κατ’αύτήν παρετηρήθη τό αραιόν τοΰ 
σφυγμού καί δυσανάλογον πρός τήν θερμοκρασίαν, έζ ού 
απαράδεκτος πάσα διάλειψις μή βεβαιωθεϊσα διά τοΰ θερ- 
Λομέτρου. Ή δυσαναλογία τών έγκεφαλικών φαινομένων 
πρός τό ύψος τοΰ πυρετού. Ή έπιδημία δέ αύτη, καθ’ ήν 
πλήν τών περιστατικών, καθ’ ά καί κλασική μορφή τοΰ 
τυφοειδούς πυρετού έφαίνετο, παρετηρήθησαν καί πολλά 
άλλα φέροντα ώς κύριον σύμπτωμα τόν πυρετόν, ήν έπι · 
δημία ένός καί μόνου νοσήματος, άναπτυχθέντος έκ τής 
εισόδου έν τφ όργανισμφ τοΰ ίοΰ τοΰ παράγοντος τόν τυ
φοειδή πυρετόν ά) διότι αδύνατος ή έζήγησις τής ταυ» 
τοχρόνου καί αποτόμου έμφανίσεώς έν τφ αύτφ χρόνφ 
τοσούτων τυφοειδών καί ύφεσίμων πυρετών, καί έν χρόνφ 
μάλιστα, καθ’ δν οί τελευταίοι ούτοι σπάνιοι άλλοτε" β') 
διότι, δσάκις παρετηρήθη άκριβώς, ή θερμομετρική κλί- 
μαξ ήν ή χαρακτηριστική είς τά έν μόνον σύμπτωμα τυ
φοειδούς πυρετού φέροντα περιστατικά" γ') διότι, πολλά
κις είς δυσδιαγνώστους περιστάσεις έπήλθον συμπτώματα 
μόνον κατά τόν τυφοειδή πυρετόν δυνάμενα νά παρουσια- 
σθώσιν, έντερορραγία, δηλαδή διάτρησις τών έντερων κτλ. 
δ’) ή παρουσιασθεϊσα μετάβασις άπό τών κοινοτάτων μορ
φών είς τάς βαρυτάτας" ε') διότι είς πάσαν έπιδημίαν 
λοιμώδη έχομεν πάντοτε τελείας καί ατελείς μορφάς τής 
νόσου" ς·') δτι οι ύφέσιμοι πυρετοί συνοδεύονται ύπό δια- 
λειπόντων καί προσβάλλουσι κατά προτίμησιν τούς άπο
ρους καί κακώς ζώντας, άμφότερα ούδόλως παρατηρηθέν- 
τα. Τέλος άρνεϊται τήν ύπαρζιν ιδιαιτέρου νοσήματος, τοΰ 
ημεδαπού τύφου, διότι έν Άθήναις μόνον τυφοειδείς πυ
ρετούς ή υφέσιμους ελώδους φύσεως γνωρίζομεν μετά τυ
φοειδών ένίοτε συμπτωμάτων" άλλ’άλλου νοσήματος τήν 
ύπαρζιν ούδείς μέχρι τοΰδε άπέδειξεν" ή δέ τελευταία 
έπιδημία καθαρώς άπέδειξεν δτι οι ύποστηρίζοντες τόν 
ήμέτερον τύφον έκ τής ήπιωτέρας μορφής τοΰ τυφοειδούς 
πυρετού ή τοΰ μετά τυφοειδών φαινομένων ύφεσίμου ήπα- 
τήθησαν.— Περί τών αιτίων τής έπιδημίας δέν δύναται 
όριστικώς νά άποφανθή* βεβαίως δμως έν τών δύο ό άήρ
ή τό ύδωρ ήσαν. Περί δέ τής θεραπείας εύρεν άρίστην τήν 
διά τών ψυχρών μετά τής κινίνης.

★
* *

Μετά τοΰτον δ κ. Ιϊάφ-χς άναγινώσκει τά συμπερά
σματα, είς ά έφθασε μετά μακράν μελέτην «έπί τοΰ τυ
φοειδούς πυρετού έν Άθήναις καί τής τελευταίας έπιδη
μίας τοΰ θέρους τοΰ 1881».’Εν ταύτη πολεμεΐ τάς πλειο- 
τέρας τών τέως έπικοατουσών περί τυφοειδούς πυρετοΰ 
γνωμών, άποδεικνύει δι’άπογραφικών πληροφοριών δτι άπό 
παλαιού δ τυφοειδή; πυρετός ήν νόσος γνωστή έν Άθή- 
ναις· δτι ή τελευταία έπιδημία ήν έπιδημία τυφοειδούς 
πυρετού κατά τούτο μόνον διαφέρουσα τών έν Ευρώπη 
παοατηρηθεισών τοιούτων, δτι ήν πάνυ ήπία, διότι μόλις 
5 0)θ εδωκε θνησιμότητα" δτι ό καλούμενος ημεδαπός 
τύφος ούδόλως υπάρχει, οί δέ πολλάκις ώς γαστρικοί ή 
καί υφέσιμοι πυρετοί διαγιγνωσκόμενοι, άτε παρουσιάζον- 
τες είς μήκος τόν πυρετόν, μεγάλην έξάντλησιν κτλ. κτλ. 
μάλλον ώς έλαφραί μορφαί τυφοειδούς πυρετοΰ πρέπει νά 
θεωρηθώσιν" δτι ή τελευταία έπιδημία ούτε έκ μετεωρο-
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■λογικών ή γήινων λόγων, έπήλθεν, οΰτε έκ συσσωρεύσεως 
άνθρώπων πολλών, τής άκαθαρσίας τίς πόλεως ί ηθικών 
λόγων, άλλά διότι τό ύδωρ τοϋ άδριανείου υδραγωγείου 
έμολύνθη έκ τυφικού ίου τό μέν έν Κεφαλαρίψ, τέ δέ έκ 
τών παρά τούς Άσωμάτους άποπάτων τών στρατιωτών. 

★
* *

Τοΰτον κατελθόντα διαδέχεται δ κ. X. ϊ*άλλης, 
δστις και ούτος άναπτύσσει «τινά περί τυφοειδούς πυρε
τού». Καί ούτος υποστηρίζει τίν γνώμην οτι ή τελευταία 
έπιδημία ήν καθ’ δλου τυφοειδούς πυρετού έπιδημία· φρο
νεί δέ δτι ή σύγχυσις τών γνωμών παρά τοϊς ίατροΐς 
προίλθέ* ά) έκ τίς εισβολής τίς νόσου πολλάκις ύπό μορ
φήν καθαρού έλειογενοϋς πυρετού έπερχομένης, S') έκ τοϋ 
διά τίς χειρός άσημάντου φαινομένου πυρετού ιδίως παρά 
νευρικαΐς γυναιζί· γ') έκ τίς συχνής έλλείψεως τίς ρο- 
δάνθης· δ') έκ τίς άμελείας τίς δημοσίου υγιεινέςάάΓ 
τοϋ μεγάλου θάλπους. Ταύτβε^5ία.ί τινα άλλα παρέσυραν 
πολλούς ή νά άρνηΟώσι ,τ.ήν τυφώ§γ) φύσιν τοϋ νοσήματος 
ή νά παραδεχθεί μέσην τινά μορφήν τόν ήμεδαπόν τύ
φον, νόσον ούδόλως ύπάρχουσαν. Διότι, δστις ένέκυψεν είς 
την μελέτην τοϋ νοσήματος εύρε πάντοτε την κλασικήν 
μορφήν τοϋ τυφοειδούς πυρετού, μετά τώ* προδρόμων τίς 
κανονικίς θερμοκρασίας, καί πάντων τών συμπτωμάτων 
όμού ή κατά μάνας παρουσιαζομένων. Ώς πρός δέ τά αί
τια φρονεί δτι πρώτη μέν άφορμή ην ή μόλυνσις τοΰ ΰδα
τος τού Κεφαλαρίου, άφορμη δέ γενιχεύσεως καί έπεκτά- 
σεως αργότερα ή διάχυσις τών κονιοποιουμένων άποχωρη- 
μάτων, άτινα οί πάσχοντες καί περιερχόμενοι την πόλιν 
έζέβαλλον είς πάντα τά έν τή πόλει οικόπεδα.

*
* ■¥

Έκ τίς γνώμης τού κ. Ράλλη περί τών προδρόμων, 
λαμβάνων άφορμην ό ύφηγητής κ. Λί. Μχχχάς, λαμ
βάνει τόν λόγον καί άναπτύσσει διά βραχέων, άλλά πει- 
στικώς πάνυ οσα ήδυνήθη νά μάθη έκ 40 άκριβώς μελε- 
τηθέντων περιστατικών. Καί πρώτον παρατηρεί δτι καθ’ 
δλου διαφωνεί τψ προλαλήσαντι, διότι αύτός είς πάσας 
τάς περιπτώσεις, άς έζ άρχής ήκολούθησεν, ούδέποτε είδε 
πρόδρομον· ή δέ νόσος εισέβαλε πάντοτε διά πυρετού είτε 
μικρού καί βραδέως ύψουμένου, είτε ισχυρού μετά ρίγους 
κραταιοΰ* ρίγους, τό όποιον έλλεϊπον έν άρχή, άλλοτε 
βραδύτερον παρουσιάσθη καί τότε δέ έζηκολούθησε τα- 
κτικώς έπανερχόμενον κατά διαστήματα. Μετά ταΰτα 
συμφωνεί καί ούτος πρός πάντας τούς προλαλησαντας καί 
σημπεραίνει δτι πάσαι αί περιπτώσεις τοΰ τυφοειδούς 
πυρετούς άς είδε κατά την έπιδημίαν κατ’ούδέν άπολύ- 
τως διέφερον κλινικώς τών περιστάσεων, δς έν παλαιοτέρα 
έποχή παρετήρησεν έν Άθήναις, καί δς πολλοί συνάδελ
φοι τότε, όλιγώτεροι δέ νύν θεωροϋσι φύσεως έλειογενοϋς. 
Τρίτον δέ παρατηρεί δτι καί βραχυτάτης διάρκειας τυ
φοειδείς πυρετοί δύνανται νά ύπάρχωσι κακοηθέστατοι 
μάλιστα πολλάκις, ώστε ό χρόνος τίς διάρκειας δέν πρέ
πει νά λαμβάνηται ώς διαγνωστικόν σημεΐον.

*
* *

Ό κατόπιν άνελθών τό βήμα καθηγητής κ. Ζωχιό:, 
όμιλήσας βραχέα έπί τοϋ αύτοΰ ζητήματος, εχει γνώμην 
διάφορον τών προλαλησάντων. Άπό εικοσάδας έτών μετ- 
ερχόμενος έν Άθήναις τόν ιατρόν, σπανίως πάνυ έτυχε

νά ίδή τόν κλασσικόν τυφοειδή πυρετόν, τόν έν τοίς Νο- 
σοκομείοις τής Εύρώπης άπαντώντα, έξ ού συμπεραίνει, 
ό’τι τό νόσημα δέν είναι ούτε ητο τόσψ συχνόν, δσω τινές 
θέλουσι νά παραστήσωσιν αυτό’ διότι άλλως δέν δύναται 
νά εζηγήσγ) τίνος ένεκεν αύτός δέν είδεν άν μή σπανιώ- 
τατα αύτό. Αίφνης δμως τό νόσημα τούτο, τό τόσω σπά
νιον, έν βραχυτάτψ χρόνψ είς μέγα έπεξετάθη έν τί 
πόλει, καί τόσον ώστε αύτφ ετυχον 20 περιστατικά νά 
ίδή κατά τό θέρος. Δέν δύναται άρα νά άρνηθή έπιδημίαν 
τυφοειδούς πυρετού. Άλλ’ένφ τοιαύτη επιδημία βεβαίως 
έμάστιζε τήν πόλιν, μετά ταύτης καί οί υφέσιμοι πυρε
τοί ήσαν πολλοί. Διότι πάντα τά περιστατικά, άτινα έ- 
σημειώθησαν παρά τών ιατρών ώς τυφοειδείς πυρετοί,δέν 
ήσαν βεβαίως τοιοϋτοι μή παρουσιάζοντες ένα τών γνω
στών τύπων τού νοσήματος· άν δέ ώς τοιαύτα έζελαμ- 
βάνονψο, τούτο προήλθε, δ„ιότι, ώς έκ τοϋ πολυάσχολου, 
οί ιατροί δέν ηδύναντο τήν εαυτών προσοχήν μετ’έπιμο- 
νής νά έπιστήσωσιν είς τήν έξέτασιν έκαστου άσθενοΰς.

★
* *

Ό μετά τούτον λαβών τόν λόγον στρατιωτικός ιατρός 
κ. ZW. ΙΜ^λιώτζ,ς, διά βραχυτάτων ύποστηρίζει καί ού
τος δτι πρό τού παρελθόντος έτους ό τυφοειδής πυρετός 
ήν σπάνιος έν Αθήνας· δτι δμως τά έν τή τελευταία 
έπιδημία περιστατικά, ών έκατοντάδα είδεν έν τε τφ 
νοσοκομείο), τό όποιον διηύθυνε, καί έν τή ίδια πελατεία, 
πάντα ήσαν τυφοειδούς πυρετού διάφοροι μορφαί. Οσω δ’ 
άφορά είς τήν θεραπείαν, συμφωνεί πληρέστατα μετά τού 
κ. Χατζημηχάλη, άτε ίδών άριστα άποτελέσματα έκ τών 
ψυχρών καί τής καλής χρήσεως τής κινίνης.

★
* *

Άντί τής μικράς συζητήσεως προσθέτομεν ένταΰθα καί 
τά κατά τήν έπομένην συνεδρίασιν ύπό τοϋ στρατιωτικού 
ιατρού κ. ΙΙχπχζήση «περί τυφοειδούς πυρετού», δπως 
κλείσωμεν τό κεφάλαιον τοϋτο. Ο κ. Παπαζήσης έν δια
τριβή μάλα καλλιεπεΐ άνέφερεν οσα ό μέγας άριθμός τών 
ύπερδιακοσίων περιπτώσεων τού τυφοειδούς πυρετού, άς 
έν τε τφ ύπ’ αύτού διευθυνομένψ νοσοκομείο» καί έν τή 
ιδία πελατεία είδεν, έδίδαζεν αύτόν. Φρονεί ό’τι ή έπι- 
δημία ούχί άποτόμως κατά τόν ’Ιούνιον, άλλά κατά μι
κρόν, άπό τού Μαίου άρζαμένη, έπεζετάθη. Πρό αύτής οί 
γαστρικοί καί υφέσιμοι πυρετοί, οί ελώδους βεβαίως φύ
σεως, ήσαν πολλοί καί βεβαίως έπέμειναν καί κατά τήν 
έπιδημίαν έπενδυθέντες μορφήν τυφοειδούς πυρετού καί 
λαβόντες κακοηθεστέραν όψιν- ώστε δέν νομίζει δτι πάντα 
τά παρατηρηθέντα περιστατικά ήσαν τυφοειδούς πυρετού 
διάφοροι μορφαί. Ώς αίτια τής έπιδημίας δέν πιστεύει, 
δτι ήν τό μολυνθέν ύδωρ τής πόλεως, διότι τούτο δέν ή
δύνατο νά περιέχη τυφικόν ιόν φυσικώς· άν δέ έν αύτφ 
έχύθη τοιοΰτος, τοϋτο σημαίνει δτι δ ιός ούτος ύπήρχεν 
ήδη άνά τόν άέρα καί τό νόσημα ήκμαζεν, έζ ού ήτο ά
νάγκη, δπως παραδεχθώμεν τήν έπιδημίαν, νά άνατρέξω- 
μεν είς τό ύδωρ. Φρονεί δέ οτι ή συσσώρευσις πολλών άν
θρώπων έν τή πόλει, ή έλλειψις καθαριότητος άπ’αύτής 
καί αί παρατηρηθεΐσαι άτμοσφαιρικαί μεταβολαί έπέφε- 
οον τήν έπιδημίαν. Όμιλήσας είτά τινα περί έπιδημίας, 
δίδει αύτή ώς χαρακτηριστικόν τό μέν τόν μέγαν άριθμόν 
τών προσέληθέντων, τό δέ τόν μέγαν άριθμόν τών σωθέν- 
των. Τέλος ώς πρός τήν θεραπείαν, παρετήρησεν δτι είς

αύτόν, ένφ ή άντιι; άνευ------ , - . . ιφλογιστική θεραπεία έφάνη πάνυ ώφέ- I σματα έπεισε τούς χειρουργούς δτι ταύτα ύπάρχουσιν ό
λιμός, τά ψυχρά λουτρά σχεδόν πάντοτε έβλαψαν. | κατάγματος τής κερκίδος. Έκτοτε σπάνιαί τινες περι

πτώσεις έδημοσιεύθησαν. β') «Περί λιθοτριψίας ένεργη- 
θείσης είς ένα χρόνον κατά τήν μέθοδον τού Bigelon», 
καί έπιδεικνύει τόν τριβέντα λίθον, δι’ δν έπί ώραν ολό
κληρον ήργάσθη έν τή κύστει, άνευ τής παραμικράς άν- 
τιδράσεως καί μετ’ άρίστου αποτελέσματος· γ') « Περί 
λίθου ένσφηνωθέντος έν τή σκαφοειδεΐ κοιλότητι τής ού- 
ρήθρας μεγέθους λευκοκαρύου, δν έζήρεσε διά μικράς τομής.

Έπί τούτου ό κ. Οατταλεςόπονλος έκ Σύρου άνα· 
φέρει παρόμοιον περιστατικόν λίθου ένσφηνωθέντος σχεδόν 
κατά τό αύτό μέρος, δν έζήγαγε διά παρομοίου τρόπου.

*
* *

Τελευταίος κατά τήν συνεδρίασιν ταύτην ώμίλησεν ό 
καθηγητής κ. Άναγνωστάχ^ς «περί νέας τινός άγω- 
γίς πρός έγχείρησιν τοϋ ύποχύματος». Παρατηρήσας έν 
άρχή δτι ό ένθουσιασμός ό ύποδεχθείς τήν εύθύγραμμον 
λεγομένην έξαίρεσιν τοϋ ύποχύματος έκπίπτει βαθμηδόν, 
άναφέρει είτα 410 περιστατικά, δ ό ίδιος ένεχείρισεν, ών 
τά μέν 74 κατά τήν άρχικήν άγωγήν τού Grsefe, ήτοι 
διά τομής καθαρώς περιφερικής, 146 διά τ. περιφερικής 
μέν, άλλά πλατυτέρας καί δή κρημνωδεστέρας, καί 190 
διά τομής ούχί περιφερικής, καί συγκρίνων ταύτα συμπε
ραίνει δτι : κατά τάς έγχειριστικάς ταύτας άγωγάς αί
φοβεραί έκβάσεις, ών ή τέχνη ζητεί τήν έκ παντός τρό- I -> \ a ' r ' ” ’ τ» .που άποφυγήν, είναι ά) ή πανοφθαλμΐτις, β') ή πυώδης Χ*Ρ«*τηριζουσης αυτόν σαφήνειας « Περί

Γ- ' · —· - Γ. ’ ' _ , | γαγγραινης» συμύαλλων διά τεσσάρων παρατηρήσεων εις
ι’’ πχ;'α“ονγι ε,αρθρωθέντο» φακού έν τφ I ίστ-opiocv περιεργοτάτου είδους αύτής. Παρά τά γνω-

οφθαλμφ· «ί μεν δυο πρώτα: τούτων είναι άντιστρόφως | στότερΙ τ$!{ γ'αγγρκΜς ύπάρχΕ1 κβ; εί$ό{ τι

Ζητών λοιπόν νά διορθώσιρ τά κακά ταύτα δ κ. Άναγνω- νονται αίφνης νυγμόν κατά μέρος τι τού σώματος, ώσεί 
στάκνίί έτοοποποίησε τήν άργικήν άγωγήν, καί αοού διά igizn όποιον παοακολουθεΐ αίσθημαστάκης έτροποποίησε τήν άρχικήν άγωγήν, και αφού 
μεγάλης πλατείας τομής άποφύγω τά πρώτα, παύει τήν 
πίεσιν τού οφθαλμού καί διά πλατυτέρου άγκιστρου έζαρ- 
θρώσας τόν φακόν προσωθεΐ πρός τά έζω. Ένεργήσας δέ 
μέχρι τούδε 52 έγχειρήσεις κατά τήν άγωγήν ταύτην ού
δεμίαν άποτυχίαν είδεν, ούδεμίαν όφθαλμίτιδα, ούδεμίαν 
πυώδη ίρίτιδα, ορώδεις δέ δύο καί κερατίτιδας δύο. Έζ 
ού συμπεραίνει, όσψ τούλάχιστον ό μικρός άριθμός τών 
52 εγχειρήσεων επιτρέπει, δτι ή άγωγή αΰτη είναι πα
σών τών μέχρι τούδε προτιμωτέρα.

Μεβ’ ό έλύβη ή συνεορίασιε περί ώραν 6 ,/2.

μετρον, καί ομοιον πρός την έσχάραν, ήν παράγομεν διά 
τοϋ καυστικού καλίου. Περίπου μήνα μετά ταΰτα τό 
γαγγραινωθέν μέρος καθαρίζεται καί άντί τής έσχάρας 
υπάρχει ούλή. Δίς παρά γυναιζί καί δίς παρ’ άνδράσιν 
είδε τό νόσημα τούτο· έπί ένός δέ τών άνδρών τετράκις 
τό αύτό πάθος εις διάφορα μέρη τοϋ σώματος άναφανέν. 
Μή δυνάμενος άκριβή νά δώσγ έζήγησιν τοϋ πράγματος 
έκ τών ολίγων, ά παρετήρησε περιστατικών, φρονεί—λαμ
βάνων ύπ’ όψει δσα κατά τήν περυσινήν τού ζωστήρος έρ- 
πητος έπιδημίαν είδεν—ότι τό είδος τοϋτο τής γαγγραί- 

πρωτος κατα ταύτην λ»™, τυν *υγ„, „ -γ.,,.,- οφείλεται είς θρεπτικήν άλλοίωσιν τοϋ νευρικού αυ
τής κ. Λεοόης, οστις άνέφερεν δύο σπουδαιότατα καί πε- στήματος, όλως τοπικήν καί περιωρισμένην.

Έπί τούτου ό έκ Σμύρνης κ. Λ,άτρης παρετήρησεν, 
, ότι τήν ώραν αύτήν υπάρχει έν τή εαυτού κλινική έν τφ

---- -·--------------, . υτου· Νοσοκομείψ Σμύρνης, άνθρωπος έν άναρρώσει έκ τοϋ πά
το δέ «διαμπερούς τραύματος τού θώρακος», ιαθέντος έν θους τούτου) gsep-------- ίλλοτε είδε xei άπέδωκεν είς ί
α------------  X---- Jfu.„ Λ 2.._,------ Α πάσχων

ιαί θερ-
—ν ·ι « - ι . ¥ _____Τ Κωνσταντινουπόλεως

της έπιμελείας καί προσοχής έθεράπευσεν ό έπιδέξιος Χχ^παχός άναφέρει οτι τήν έναίσιμον αύτού δια- 
χειρουργός. - ι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΗ

Ή συνεδρίασις άρχεται τήν 8 π.μ.
Πρώτος κατά ταύτην λαβών τόν λόγον ήτο δ ύφηγη-

ριεργότατα άμα περιστατικά, τό μέν σπανιωτάτου έζαρ 
θρήματος τού άστραγάλου», θεραπευθέν ούχί διά τή 
κατατάζεως, άλλά διά τής έξαιρέσεως τοϋ οστού τούτου

*
* *

Μετά τούτον ό κ. Καιτπρενόπουλος ώμίλησε «περ 
έζαρθρήματος τής χειρός πρός τά οπίσω» είς παΐδα 12 
έτών, παρουσιάσας καί δύο τής περιστάσεως ταύτης έκ- 
μαγεΐα, τό μέν πρό τής θεραπείας, τό δέ μετά ταύτην. 
Τά έζαρθ ρήματα ταύτα τής χειρός είναι τόσφ σπάνια, 
ώστε πολλοί τών χειρουργών έν οίς ό Dupuytren καί Mal- 

οϋντο,μέχρις ού ό Marjolin έπιδείξας παρασκευά-gaigne ηρνουντο,ρ

Μεθ’ δ δ καθηγητής κ. Ζωχιός άνελθών τό βήμα όμι-

έβλήθησαν ύπό λίθου, τό όποϊον παρακολουθεί αίσθημα 
οίον παράγει ό καυτηριασμός, μεθ’δ τό μέρος έκεϊνο γίνε
ται υπέρυθρον καί έρυθρόν· βραχύ μετά τούτο, 6—7 ώρ., 
είς χώρον μάλα περιωρισμένον καί έκτακτον — μέτωπον, 
κνήμην — σχηματίζεται πομφόλυζ γαγγραίνης καί μετά
24 ώρας τό δέρμα είναι έντελώς νεκρόν είς μικράν διά-• * - — , %

τριβήν έπί τού άντικειμένου τούτου τφ 1857 εγραψεν, 
συλλέζας άρκετά περιστατικά.

★
* *

Μετά ταύτα ό κ. Κούδε).ος, άνέφερε, διά μακρών 
περιγράψας «περίπτωσιν χειλεοπλαστικής» πρό 14 έτών 
ύπ αυτού ένεργηθείσης είς άνθρωπον θηριωδώς μεταμορ- 
φωθέντα. Ή κατήστασις τοϋ προσώπου τοΰ πάσχοντος ήν 
έλεεινή· δέν ήδύνατο νά φάγγ, δυσκόλως ώμίλει, ό σίελος

• 1
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ερρεεν έχ. τοϋ χάους, δπου ύπήρχεν άλλοτε τό στόμα. Και 
,.εθ'δλα ταΰτα προ 30 έτών ό άνθρωπος ήσύχως εφερε 
τήν κατάστασιν ταύτην' έπείσθη δέ νά καλλωπίση τήν 
μορφήν του, καθ’ ήν ώραν άπεφάσισε νά ά π ο κ α τ α
σταθή καΐ αυτός νυμφευόμενος. *0 κ. Κούβελος μετά 
μάκρους αγώνας,, κατώρθωσεν άφαιρών καΐ μεταθέτων έκ 
τών έν τφ προσώπφ σαρκών, νά διορθώση τό φοβερόν καΐ 
νά καταστήση τόν άνθρωπον προσιτόν. *Η έγχείρησις δθεν 
έπέτυχεν, δσον είναι δυνατόν νά εΐπη τις άριστ. Έκ δέ 
ταύτης καΐ τοϋτο άπεδείχθη τό σπουδαιότάτον, δτι ά, 
άγκυλωθεΐσα σιαγών καί έπΐ 30 έτη μι έργαζομένη έπα- 
νεΰρε τάς κινήσεις αύτής.

★
* ♦

Έκ τής τερατωδώς παραμεμορφωμένης μορφής τού 
άνωτέρω άρρώστου λαμβάνων άφορμήν ό κ. Άνχγνω- 
στάκ^ς, διηγείται έγχείρησιν, ήν αυτός ένήργησε πρός 
κατασκευήν δλοκλήρου τοϋ άνωτέρω βλεφάρου, εις κόρην, 
ής άνθισταμένης εις τάς βάναυσους δρμάς αύτοΰ, δ έρα- 
στής κατέφαγε τό βλέφαρον.

*
* *

Μεθ’ δ δ ύφηγητής κ. I. ίΐάμ,δχς πραγματεύεται 
«περί τής καταστάσεως έν ή διατελεϊ ή δημοσία ύγιεινή 
έν Έλλάδι». Ή δημοσία ύγιεινή εύρίσκεται έν κακή κα- 
ταστάσει παρ’ήμίν. Τούτο πρέπει ν’ άποδοθϊί οΰχΐ είς τήν 
έλλειψιν νόμων, άλλ’είς τήν μή τήρησιν τών ύπαρχόντων 
διότι άλλοτε, δτε οί άτελεΐς περί τήν δημοσίαν ύγιεινήν 
νόμοι καί κανονισμοί έτηρούντο, αΰτη είχε κάλλιστα. Δέν 
τηρούνται δέ οί ύπάρχοντες νόμοι τό μέν ώς εκ τής μι
κρά; σημασίας, ήν α! άρχαΐ άποδιδουσιν είς τήν έπιστή
μην, τό δέ διότι, καΐ έν τή δημοσία ύγιεινή έπεμβαίνει 
ή πολιτική τής σήμερον. Έκ δέ τούτου συμβαίνει τό έ
ζής : είς τήν διεύθυνσιν τού τμήματος τής ύγείας διορί
ζονται οΰχΐ έπιστήμονες, άλλ’οί πρώτοι τυχόντες, οΐυινες 
ούδόλως έννοοϋντες ποϊαι αί απαιτήσεις τής δημοσίας 
υγιεινής, περιφρονούσι τήν έπιστήμην καί έφαρμόζουσιν είς 
έκείνην ο,τι συμφέρει τή πολιτική καΐ δπως αύτοί κρίνου- 
σι. Μετά μακράν τών ζητημάτων τούτων άνάπτυζιν καΐ 
πειστικότατα παραδείγματα δ κ. Βάμβας καταλήγει 
παρακαλών τό Συνέδριον, δπως έκφράση εύχάς πρός τε 
τήν Βουλήν καΐ τήν Κυβέρνησιν καί τόν δήμον ’Αθηναίων, 
ϊνα τό ταχύτερον έπέλθη διόρθωσις τής κακής καταστά
σεως τής δημοσίας υγιεινής.

★
* *

Έπΐ τού ζητήματος τούτου, τοΰ τόσφ σπουδαίου, δ κ. 
Άλικτΐχνάκτ^ς φρονεί δτι ού μόνον εύχή, άλλ’ άναφορά 
πρέπει νά άποσταλή άμέσως σήμερον ύπογεγραμμένη ύπό 
πάντων τών μελών.

*
* *

Μετά μακράν έπΐ τού θέματος τούτου συζήτησιν λα
βών τήν άδειαν παρά τού Συνεδρίου, άνέρχεται τό βήμα 
ό καθηγητής κ. Χρηπτομ-άνος. Ούτος διά χαριέσσης 
προσλαλιά; χαιρετίσας τά Συνέδριον τών ιατρών, ευχαρι
στεί αύτό, διότι έδέχθη καΐ αύτόν μή Άσκληπιάδην καί 
εύχεται όπως, είς τά μέλλοντα νά συνελθωσι Συνέδρια, 
έπιφυλαχθή θέσις τις καΐ διά τούς φυσιοδίφας, ϊνα διά 
τού τρόπου τούτου συντελέσωσι πρός προαγωγήν τών φυ

σικών έπιστημών. Μεθ’ δ εισέρχεται εις τό θέμα, τό ό
ποιον ήγαγεν αύτόν έπΐ τό βήμα, τούτέστι περί νέα; τί
νος σκευασίας άπολυμαντικοϋ μέσου. Εΐπών τινα περί τής 
λέζεως ά π ο λ ύ μ α ν σ ι ς, ήν έκ τοϋ ‘Ομήρου ελαβεν δ 
καθηγητής κ. Μαγγίνας, άσχολεΐται διά βραχέων περί τά 
μέσα ταύτα, καί διαιρέσας είς δύο είς άντιμιασματικά 
καί άντιζυμωτικά ή άντισηπτικά,ών τά μέν δρώσι κατα- 
στρέφοντα τά μιάσματα διά τής άφαιρέσεως τού όζυγόνου 
αύτών, τά δέ δεύτερα ώς δηλητήρια, άποδεικνύει πόσον 
μικρά είναι τών πρώτων ή δράσις καΐ πόσον ισχυρά ή 
τών δευτέρων, δταν πρόκηται νά άπολυμάνωμεν μέρη κε- 
κλεισμένα καί κατοικούμενα. Μεκά τήν μικράν ταύτην ά- 
νάπτυζιν καταθέτει ιδίαν τινά σκευαοίαν τό θ υμέ- 
λ α ι ο ν, τό όποιον δ ίδιος κατεσκεύασεν έκ τοϋ παρ’ήμίν 
τοσούτφ κοινού θύμου. Ή σκευασία αΰτη έχουσα τήν αύ
τήν πρός τό φανικόν όζύ σύστασιν καΐ δυναμένη άριστα 
αυτό νά άντικαταστήση, έχει δι’ ήμάς τούτο τό σπου- 
δαϊον, οτι εύκόλως δύναταί νά κατασκευασθή, διότι δ θύ
μος άπαντφ άνά πάν βήμα έν Έλλάδι. Τέλος συνιστφ 
τοΐς ίατροΐς, δπως δοκιμάσωσιν έν τή πράζει τά νέον 
τοϋτο παρασκεύασμα.

★
* *

Μετά τοΰτον,άφού διά βραχέων δ καθηγητής κ. ΛΙχγ- 
γένχς έζήγησε πώς καΐ διατί εύρε τήν λέζιν άπολύμανσις 
ώς καταλληλλοτάτην πρός μετάφρασιν τής λέζεως desin- 
fection, δ κ. ΊΓρεχντης άνέρχεται τό βήμα. Ούτος διά 
καθαρού λόγου άναφέρει δσα έδίδαζεν αύτόν είκοσαέτις 
πείρα, καθ’ ήν έζήσκησε τό έπάγγελμα τού ιατρού, ιδίως 
έν Λεβαδείιη. Έν τή πόλει καί τή έπαρχία ταύτη, διά 
τήν γειτνίασιν τής Κωπαίδος, δ κόσμος φοβερά ύπό πυ
ρετών μαστίζεται. Εύχαρίστως δμως παρατηρεί δτι άπό 
τινων έτών τό μέν διά τήν είς τά κρείττω μεταβολήν 
τής διαίτης καΐ τής χρήσεως τού οίνου, τό δέ διά τής 
παΰσιν τής όρυζοσποράς, μετριάζονται πως ούτοι, ιδίως 
αί κακοηθέστεραι αύτών μορφαί. Λεπτολογήσας μικρόν 
έπΐ τών διαφόρων μορφών τών ελωδών πυρετών, άνέφερε 
μορφάς τινάς κακοήθεις, τόν καυματικόν, τόν άποπληκτι- 
κόν, τόν έπιληπτικόν καΐ τόν χολερικόν, καΐ έβεβαίωσε 
τό καΐ παρ’ άλλων παρατηρηθέν, οτι ούδέποτε αί κακοή
θεις μορφαί φαίνονται είς άνθρώπους μή παθόντας άλλο
τε κοινούς διαλείποντας. Ώμίλησε μετά τοΰτο περί τής 
κατά τό τέλος τού 1868 καΐ άρχάς τού 1869 τό πρώ
τον έν Έλλάδι άναφανείση; έγκεφαλονωτιαίας μηνιγγί- 
τιδος, ήν έν Λεβαδεία έκ τών πρώτων είδε, και καθ’ ής 
μάλλον έπιτυχώς άντέταζε τήν μεμετρημένην άντιφλογι- 
στικήν θεραπείαν. Τέλος έπέστησε τήν προσοχήν έπΐ τοΰ 
σπανίου τής φθίσεως έν Λεβαδεία, καΐ άπέδωκε τοϋτο εις 
τήν δράσιν τοϋ ελώδους μιάσματος.

★
* *

Έπΐ τών περιέργων μορφών κακοήθων πυρετών λαβόν - 
τες τάν λόγον άνεκοίνωσαν περιστατικά ό στρατιωτικός 
ιατρός κ. ϋωστχκης, δ κ. Γεοδχνωφ έζηγήσας έπι- 
ληπτοειδή πυρετόν διά τής άμέσου δράσεως τού μιάσμα
τος έπί τοϋ συστήματος, δ κ. Α. Πχϊτχεωχννο'^ καΐ 
δ κ. 5Είφος.


