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Δ Η MOT 1 ΚΟΝ Ν ΟΣΟΚΟ Μ ΕI ΟΝ.
*

Ητο δυνατόν καί αύτό νά ήτο είς καλλιτέραν κατά- 
στασιν άπό τού; λοιπούς ρωμαίιζους θεσμούς ; Αν άπε- 
τέλει έξαίρεσιν, θά ήτο φρενοκομεΐον, δεν θά ήτο νοσο 
κομεΐυν. Ποιον έκ τών Φιλανθρωπικών καταστημάτων 
μας, πλήν ένός ή δύο, ευδαιμονεί ; Άρά γε ό Κάνθα
ρος ; Άρά γε ό Μεδρεσές ; Άρά γε τό Σωφρονιστήριον 
Κερκύρας, δπου καί οί γνωστικοί τρελλαίνονται ; Καί έζ 
τών εκπαιδευτικών άκόμη Καταστημάτων, μήπως τό 
Άρσάζειον είναι ο,τι έπρεπε νά είναι ; Μήπως τό Πανε- 
πιστήμιον δέν είναι δ Κάνθαρος τής Παιδείας, δπως έ
κεΐνος είναι ό Κάνθαρος τής Ύγείας ■

Δυστυχώς, δέν μετέβημεν νά τό έπισκεφθώμεν έπί τής 
Προκατόχου Διευθύνσεως, δτε οί άσθενεΐς έθεωροϋντο ώς 
σκύλοι, οί ’Ιατροί είργάζοντο ώς κτηνίατροι, ό Διευθυν
τής είχεν άνάγκην θεραπείας τών κτηνιάτρων, καί τό Κα
τάστημα δλον ήτο ειδός τι θηριοτροφείου νοσηλευόμενου. 
Λέγομεν δυστυχώς, διότι εϊμεθα έκ τών δημοσιογράφων 
έκείνων οΐτινες εύφραινόμεθα άποκαλύπτοντε; αίσχη καί 
ασχήμιας, παρά πλέκοντες στεφάνους καί πανηγυρικούς. 
Υπολαμβάνομε? τόσον γελοΐον καί μωρόν καί τό έπαινεΐν 
καί τό έπαινεΐσθαι, οσον άνδοικόν καί έντιμον τό καυτη- 
ριάζειν καταχρήσεις καί καταχραστάς.

‘Ο νέος Διευθυντής κύριος Μαράτος, ό πρώην άρχία- 
τρος τοϋ Ελληνικού στρατοϋ, ό είς τάς κρισιμωτέρας πε
ριστάσεις, πολεμικά; ή επιδημικά;,προσενεγκών άφθονου; 
τάς ύπηρεσίας του, καί τώρα έν λευκώ γήρατι, καθώς 
συμβαίνει είς πάντας τούς εύόρκως καί φιλοτιμώ; έργα- 
σθέντας, άναγκασθεις νά παραιτηθώ τής στρατιωτικής 
ύπηρεσίας, άνέλαβε νά ένασχολήσγ, τήν περίοδον αύτήν 
τοϋ βίου του μέ τήν ριζικήν μεταρρΰθμισιν τοϋ Νοσοκο
μείου.

Δύο μήνες μόλις παρήλθον άπό τής μεταβολής τής 
Διευθύνσεως καί ή άλλοίωσι; ήτις έπήλθε δταν λάβ·/) τι; 
ύπ’ όψιν πόσα μέσα είχε νά διαθέσν) ό νέος Διευθυντής

δπως έκτελέσνι τά μεταρρυθμιστικά του σχέδια, Οά εύ- 
ρεθή όντως’Θαυμασία.

Διά τοϋτο κυρίως αί βελτιώσεις έφάνησαν έπαισθηται 
είς τήν παθολογικήν κλινικήν, διότι ή ευρεσις αύτών 
καί έπί τής χειρουργικής παλαίει άκόμη κατά τής άνε- 
παρκείας τών χρηματικών πόρων καί τίς οιδε άν δχι 
καί κκτά τή; δυστροπία; τών μελών τού αδελφάτου. 
Δέν άναφέρομεν τόν Δήμαρχον, διότι έν τώ ζητήματι 
τοϋ Νοσοκομείου, έξ δσων ήδυνήθημεν νά πεισθώμεν έξ 
ιδίων πληροφοριών καί έκ τή; λαμπράς έκθέσεως ήν δ ια
τρός κ. Βάφας δτε ύπέβαλε τήν παραίτησιν του άπό μέ
λους τού ’Αδελφάτου άπηύθυνε πρός τό Δημοτικόν Συμ
βούλιον, ό κ. Δήμαρχος έφάνη δσον ήτο δυνατόν φιλάν
θρωπος, αλλά προσέκρουσε κατ’ αδελφάτου, κατά Συμ
βουλίου, κατά Πανεπιστημίου, ίσως καθ’ δλης τής 
κοινωνίας. Αί άγαθαί θελήσεις κατήντησαν έν Αθήναις 
είς τήν πρώτην πνοήν των νά προσβάλλωνται ύπό ήαι- 
πληγίας καί νά γίνωνται παραλυτικαί.

Συμβουλεύομεν τούς περιέργους έξ ύμών νά έπισκεφθή- 
τε τάς αίθουσας τής παθολογικής κλινικής καί θά μάς 
δικαιώσητε λέγοντας δτι θ’ άπατηθήτε πρός στιγμήν έάν 
είναι αίθουσαι Νοσοκομείου ή καλώς διοργανισμέναι αϊ- 
Οουσαι Λυκείου. Μεγάλαι, ευάεροι, φωτεινόταται, εύθυ
μοι έκ τοϋ προσπίπτοντος έκεΐ άδρού ήλιου, μέ διπλάς 
παραλλήλους λωρίδας τάπητος, μέ καθαράν μεγάλην 
τράπεζαν έν τώ μέσω, κλίνας σιδηράς, αραιωμένα; επαρ
κώ; άπ’ άλλήλων, μέ κλινοσκεπάσματα κατάλευκα, και
νουργή καί λεύκάς έπίσης καθαράς σινδόνας, παρ’ έκάστην 
δε κλίνην μικρά μαρμαροσκεπή χιψοόί>·α. Βλέπων τις αύ
τήν τήν καθαριότητα, τήν ευπρέπειαν, τήν άραίωσιν, 
τήν εύμάρειαν, τούς τάπητας, καί άναλογιζόμενος δτι 
πρό δυο άκόμη μηνών αί μέν κλίναι ήσαν πυκνότερα:, 
τά δέ κλινοσκεπάσματα ήσαν μαύρα·, ρυπαραί φανέλλαι, 
άπό άμνημονεύτων χρεών μή πλυνθεϊσαι, σινδόνων δ’ αλ
λαγή δεν έγίνετο ή κατά δεκαπενθημερίαν, τά πατώμα
τα κυρίως οιδε κάθε πότε επλύνοντο, ένώ τώοα στίλβουν 
έκ τοϋ καθημερινού σφογγαρίσματος, οί δέ κορέοι εβρα-
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£ο>·, ένφ τώρα ό κ. Διευθυντή; πληρόνει ένα, άν εύρεθή, 
ένα τάλληρο, καί οί εισερχόμενοι καί έξερχόμενοι φοιτη- 
ταί, ιατροί, νοσοκόμοι έκαμνον διαβολικόν τάραχον είς 
βάρος τών ταλαίπωρων νοσηλευομένων, του έρχεται νά 
άναφωνήση : «Άσθενεϊς μου, τί ΑΏλ θέλετε ;»

’Αλλά μόνον είς τήν άτμοσφαΐοαν, τάς αίθουσας καί 
τάς κλινοστρωμνάς περιωρίσθησαν αί μεταρρυθμίσεις τοΰ 
κυρίου Μαράτου ; Έπεςετάθησαν καί εις την τροφήν τών 
ασθενών,πρός οΰς, επιεικώς σάς είπομεν, ότι έφέροντο ώς 
πρός σκύλους, διότι δέν νομίζομεν οί σκύλοι καί αί σκύ- 
λαι μας νά κακοπερνούν διόλου. Ώς παρατηρεί ό ανα
γνώστης είς την έκθεσιν τοΰ κ. Διευθυντού πρός τό 
'y/Jt.lydror^ οί ασθενείς άπό τού εσπερινού γεύματος τής 
προτεραίας, όπερ έλάμβανον ίσως κατά τάς 6 μ. μ. μέ
χρι τής 11ης π. μ. τής έπιούσης, εμενον κυριολεκτικώς 
νήστεις. Ό νέος Διευθυντής είσηγαγε τό πρωί τό γάλα, 
ώς την παρηγορωτέραν διά τούς ασθενείς τροφήν καί έφε- 
ρεν είς τά τής τροφές έν γένει, συγκριτικώς πρός την έπί 
κυρίου Λάζου σκυλοδϊαιταν, αληθή έπανάστασιν. Μή 
δυνάμενος διά προσευχής ή άλλου τίνος θαύματος νά 
αύξήσ-/) τάς προσόδους τού Νοσοκομείου, ήναγκάσθη μετά 
λύπης του νά ελάττωση τόν αριθμόν των κλινών, διά νά 
καταστήση δυνατήν πρός τούς ύπολειπομένους σχετικήν 
τινα άνθρωποδίαιταν, Ηύξησε λοιπόν τήν μερίδα τού 
κρέατος, έποίκιλλε τήν εσπερινήν τροφήν ποοσθέσας χορ
ταρικά, είσηγαγε τό πρωινόν γάλα, καί έβελτίωσεν ολα 
τά είδη τών τροφίυ.ων, άπό τής κακής ποιότητος τών 
οποίων έπήγαζον ώς άπό δροσερής Καισαριανής αί χρυσαί 
άφορμαί τών καταχρήσεων. *Η έπανάστασιο αυτή προε- 
κάλεσεν άντεπανάστασιν—τήν απεργίαν τού Εργολάβου, 
τού οποίου δέν τόν έσύμ.φερε πλέον νά ύπηοετή τό Κα
τάστημα.

Αλλ είναι έπαρκεϊς αί βελτιώσεις αύται ; Βεβαίως 
οχι. Καθ ήμάς, χωρίς νά είμεθα ιατροί, τό ανούσιον, 
άχυρόγευστον, νηματοκλωστικόν βραστό πρέπει νά λειψή 
άπό τό Διαιτολόγιο». Νά άντικατασταθή δέ διά ψητοί), 
σώζοντος άκεραίαν τήν ουσίαν του. Όστις ίδή μόνον τά 
λευκάζοντα εκείνα τεμάχια τού άφαιρεθέντος τόν ζωυ.όν 
του βραστού, θά συμφωνήση μεθ’ ημών ότι αί .τατσαΰον- 
pec εκεΐναι δέν είναι δι ανθρώπους θέλοντας ν' άντλή- 
σουν δυνάμεις έκ τής τροφής. Συμφωνούμ,εν, ότι ό προϋ
πολογισμός διά τής γενικής εισαγωγής τού ψητού, θά 
αύξηση- άλλά δέν θά έπέλθη κέρδος ώς έκ τής διά στε- 
ρεωτέρας τροφής έλαττώσεως τού χρόνου καί τής νοση
λείας καί τής άναρρώσεως ;

Είσήχθησαν ευτυχώς καί άλλαι τινες βελτιώσεις· καί 
ή μεγαλειτέρα πασών είναι ότι άπεχωρίσθησαν οί λεγό
μενοι άπατοι άπό τών άλλων αιθουσών. Μή μας εϊπητε 
νά σάς περιγράψωμεν αυτούς τούς άνιάτους, διότι μόλις 
άντέστημεν είς τήν θέαν των έπ’ ολίγα δευτερόλεπτα. 
Ή θέα των δύναται νά σάς τυοαννή ένα ενιαυτόν, "Εν 
παιδίον καί μία γραία υπερβαίνουν τάς τραγικωτέρας 
τών περιγραφών. Ή καρδία τοΰ ανθρώπου σωριάζεται 
καί ό έγκέφαλος αρχίζει νά καίεται, όταν ίοη πού δύνα- 
ται τό τέλειον τού θεού πλάσμα νά καταντήση. Άφοϋ 
ημείς συνελθόντες έκ τής θέας, είπομεν είς τόν κ. Διευ
θυντήν ότι ή καλλιτέρα φιλανθρωπία είναι νά φονεύον
ται αυτοί οί άνίατοι ! Καί έπιμένομεν άκόμη είς τούτο 
τούλάχιστσν, οτι έν τώ Νοσοκομείο, οπερ είναι βεβαίως 
θεραπευτήριον, δέν είναι ή θέσις των. Καί τώρα φαντα
σθήτε, ότι έπί τοΰ προκατόχου τού κυρίου Μαράτου, ώς

έχετε σείς διανεμημένα; άνθοδέσμας ή σινικά άγγεϊα 
πρός τέρψιν τών οφθαλμών σας, έν έκάοτφ δωματίω, 
είχε τό θηρίον έκεϊνο διανεμ.ημένα έν έκάστη αιθούση, 
έν άπό τά τέρατα αύτά τής παραλυσίας καί τής στρε- 
βλώσεως, άπερ ούτε νά κινηθώσιν, ούτε νά τραφώσι δύ- 
νανται μόνα των ! ! Φαντασθήτε μόνον τό έξ έκαστου 
έξ αυτών άναδιδόμενον μίασμα. Ο σωρός των δ’ έν τινι 
δωματείω τού Νοσοκομείου έν τώ κεντρικωτέρω καί πο- 
λυανθρωποτέρω τμήματι τής πόλεως είναι έγκλημα κατά 
τής δημοσίου ύγείας. Έπαναλαμβάνομεν : Χλωροφορμί- 
σατέ τους καί τουφεκίστε του; '. Θά κάμετε έργον ύψίστης 
φιλανθρωπίας !

Είς τήν χειρουργικήν κλινικήν αί βελτιώσεις δέν είναι 
άκόμη έπαισθηταί. Χρειάζονται χρήματα, χρειάζεται 
έλευθερία ένεργείας τού κ. Μαράτου,καί λείπουν δυστυχώς 
καί τό έν καί τό άλλο.

Γνωρίζετε ότι έν τή άνεκτιμήτω εκείνη έκθέσει τού κ. 
Βάφα, ήτις έπρεπε νά κλονήση όλας τάς φιλανθρωπικά; 
’Αθήνας, άπεδείχθη διά στατιστικής ότι τό Νοσοκομείου 
τό ήμέτερον παραβαλλόμενον πρός τά τής Γαλλίας, τά 
όποια είναι τά χειρότερα, κατέχει τήν τελευταία* Οέσιν 
καί ώς πρός τόν μέσον ό’ρον τής θνησιμότητας καί ώς πρός 
τήν μέσην διαμονήν τών άσθενών. Μέσος όρος θνησιμό- 
τητος διά τά νοσοκομεία τών Παρισίων : 1 1,56 τούς
0)0. Μέσος όρος είς τό ήμέτερον I Ο,βθ έπί τοϊς ο)Ο· 
Έκεϊ, μέση διαμ.ονή τών ασθενών 2 2 ήμέραι, έδώ μέση 
διαμονή ***£ ήμέραι.

Ό κ. Βάφας ήγωνίσθη μάτην ν’ αύξηση τάς προσόδους 
τού Νοσοκομείου, μάτην νά βελτιώση τήν τροφήν τών 
άσθενών, μάτην νά έντείνη τήν έπιμελεστέραν έκτέλεσιν 
τού καθήκοντος αυτών έκ μέρους τών καθηγητών.

Ευτυχώς ό νέος Διευθυντής έπηνορθωσε πολλά καί έχει 
όλην τήν διάθεσιν νά επανόρθωση τά πάντα. ’Αλλά τώ 
ελλείπουν τά μέσα. II πρός τό Λδελφάτον έπίκλησις 
όπως ζητήση αΰξησιν τού ύπό τού Πανεπιστημίου διδό
μενου βοηθήματος είναι δίκαια καί λίαν ορθή. Τό νοσο- 
κομεϊον είναι άπλούν οργανον τής 'Ιατρικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου. "Οργανον τού όποιου τά τμήματα είναι 
υπέρ τούς εκατόν ασθενείς. Ή διατήρησις τού οργάνου 
αυτού απαιτεί δαπάνην 150 χιλιάδων. Είναι δίκαιον 
λοιπόν το Πανεπιστήμιον, οπερ κυρίως έςυπηρετεΐται ύπό 
τού οργάνου αυτού—διότι ή άνθρωπότη; καί ό ελληνι
σμός αύτά είναι άφηρημένα πράγματα — νά μή δαπανά 
τουλάχιστον 25,000 ;

Άπό τού κυρίου Κυριάκού έλπίζομεν γενναιοτέραν συμ
βολήν είς διατήρησιν τού Νοσοκομείου έκ μέρους ’Ιδρύ
ματος ού αύτό—τό Νοσοκομείου—είναι ά.πλούς ύπηρέ—

Καλιβάν.

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Ζηλεύομεν τούς Αιγυπτίους. Θά εχωσιν έντός ολίγου 
τήν καλλιτέοαν χωροφυλακήν τού κόσμου. Τό υλικόν τής 
χωροφυλακής θά είναι Γερμανοί καί Βέλγοι, ή δέ αμοιβή 
τού υλικού αυτού θά γίνεται μέ αγγλικά; λίρας. Τούς 
ζηλεύομεν τόσον τούς Αιγυπτίους, ώστε θά ηύχόμεθα τό 

’ίδιον καί δι’ ήμάς. Νά στρατολογήσωμεν Βέλγους καί 
Γερμανούς χωροφύλακας καί ν’ άποδώσωμεν τούς ήδη χω
ροφύλακας είς τάς γυναίκας των, τάς μητέρας των, τό

ίροτρον, τήν άζίνην ή τήν έμπροσθέλαν. ’Αφού άπε
δείχθη οτι ή Ελλάς μπορεί νά βγάζη μπόγιας, όχι ομω 
χαΐ χωροφύλακας. Καί αφού έπιτύχη τό σχέδιον αυτό 
τή; γερμανοβελγική; χωροφυλακής, τότε θά σκεφθώμεν 
άν πρέπει νά έχωμεν στρατόν μέ στρατάοχα; ή νά γίνω- 
μεν καθ’ όλα Ελβετοί καί ’Αμερικανοί, μή βλέποντε; 
εμπρός μας σπαθί ή κορώνα, άλλά γυμναζόμενο· ό/.οι 
κατ’ ενιαυτόν. Θά τρώγωμεν τότε καί θά ένδυωμεθα 
ές/θηνότερον, καί έν ώρα κινδύνου θά έχωμεν λαόν ένο
πλον, άντί στρατού αόπλου.

Καί άλλο ένα ! Τώρα πού έδραπέτευσεν ό Μιδάτ πασ- 
σάς—άν έδραπέτευσε—νομίζομεν ότι καλλίτερου Πρωθυ
πουργόν άπ’ αυτόν δέν δυνάμεθκ νά εύρωυεν. Διότι όπως 
καταντήσαμε·/, ιδίως τά όργανα τής Πολιτείας, χρεια- 
ζόμεθα όχι πρωθυπουργόν, άλλά Βεζύρην, πού >~ά pat, 
ά.Ι.ΐάζτ) τήτ .ιίσζΐΓ.

θέλετε πιστεύσατέ μας, θέλετε μήν πιστεύετε- μάς 
είναι πολύ αδιάφορου. Ή Nta ' Εφηιιερις ΤΎ,ς Κυριακής 
έν διστήλω άοθρω της—«.τ’ sxeT> a\— χαρακτηρίζει τήν 
λύσιν τού μεθοριακού ζητήματος ώς εθνικόν δυστύχημα !

Τώρα πού είμεθα μέλι καί γάλα μέ τούς Τούρκους, δέν 
θά λυθή καί τό μεταξύ τών δύο κρατών ταχυδρομικόν 
ζήτημα ; Τό /Ιιιθνές Ταχνδρομεΐοτ τών Τούρκων εκα- 
μεν έν βήμα δεχόμενου τά έξ Ελλάδος γράμματα διά 
τό εσωτερικόν τής Τουρκίας· άλλ’ ή ήμετέρα κυοέρνησις, 
καλώς ποιούσα, έπιμένει είς μηδεμίαν έρχομένη ταχυ
δρομικήν συνάφειαν μετ’ εκείνων οΐτινες τόσον βαναύσως 
προσέβαλον τά ελληνικά σήματα.

Νά άναγνώση τις έν τή Στοά ζβχ είς φοιτητής τής 
φιλολογίας γράφει περί τού κ. Κωστομύρη μετά τόσης 
ιατρικής δεινότητος θά πιστεύση ότι ό κ. Φιντικλής είναι 
καθηγητής τής ’Ανατομίας, ό κ. Μιστριώτης τής Ζωο
λογίας καί ό κ. Κόντος όφθκλμο’ίατρός. Κατ’ αναλογίαν 
ό κ. Άναγνωστάκης διδάσκει τόν Θεόκριτον, ό κ. Ζω- 
χιός ερμηνεύει τόν ’Αριστοφάνη καί ό κ. Καραμήτσας 
καταγίνεται μέ τήν γραμματικήν καί τόν Κρύγερον.

Ά.τό^ειγ/α : Τό σώμα τή; Χωροφυλακής τότε θά κα- 
ταρτισθή τέλειον . . . όταν έξοντωθή τέλεον.

Συγκινητικωτάτην επιστολήν έλάβομεν όμού μετά δώ
δεκα βιβλίων διά τούς έν ταϊς φυλακαΐς παρά τού έξ 
1‘δραί αγαθού δημοδιδασκάλου κ. Ίωάννου Κ. Τζάθα Ό 

αυτός άπέστειλεν ήμϊν έκ τού ισχνού διδασκαλικού 
του βαλαντίου καί πέντε δραχμάς διά τόν δυστυχή δω
δεκαετή παΐδα τόν κρατούμενον έν ταϊς φυλακαΐς Κόκλα 
Κωνστ. Τζάθαν, τόν ύποβληθέντα έν τή αστυνομία είς. 
τά φριχτά βασανιστήρια άπερ σάς είχομεν περιγράψει.. 
Τουλάχιστον ό νέος Εΐσαγγελεύς κ. Καρύδας, περί οΰ 
τόσα καλά λέγονται, δέν θά έξετάση τήν ύπόθεσιν τού

παιδιού αυτού, τόσον καλού, εύαγώγου, ηθικού καί, άν 
τ. ευ η άθώον, δέν θά τό άπαλλάξη έκ τού τενάγους έ- 
κίινου οπερ τό έχει πεταξει τί; οίδε ποία επιπόλαια άνά-

Χαίρομεν διότι ό λυσσωδώς διαμφισβητηθείς Νεο.Ιόγος 
μεταξύ τών δύο συνοδιοκτητών του κυρίων Βουτυοά καί 
Καούδου έμεινε γέρα; τού πρώτου ίδρυτού αυτού, τού 
διακεκριμένου συναδέλφου μας κ. Βουτυρά, όστις άπό κε-' 
φαλής μέχρι ποδών είναι ΛΓ,·//.Ζ</μοζ· καί θά έγίνετο αλη
θής αυτού καρατόμησις,έκν τού άφηρεΐτο τό φύλλον υπέρ 
ού έδαπάνησε τόσας δυνάμεις πνεύματος καί υγεία; άκό
μη. Ό κ. Βουτυράς είναι πάντοτε μία έγγύησις τής 
έθνικής έν Κωνσταντινουπόλει δημοσιογραφίας.

Τί μπορεί νά σάς συμβή. Βρέχει- είσέρχεσθε είς έν έμ- 
πορικόν αγοράζετε μίαν όμβρέλλαν άπό ένα εμπορικόν- 
καλά" κατόπιν είσέρχεσθε είς άλλο έμπορικόν* κι’ αύτό 
καλά. 'Οπότε ό φοκολέμπορος παρατηρών εί; χεΐρά; σας 
τήν ομπρέλλαν, σάς έρωτά μέ μάτια ανοικτά σαν πη
γάδια :

— Μήπως τήν πήρατε άπό μάς τήν ομπρέλα ;
Καί σείς κοροϊδεόων λέγετε :
— Ναι, άπό σάς τήν πήρα.
Καί αναχωρείτε.
Οτε ακούετε βήματα γοργά δπισθέν σας. Ό εμπορό- 

παις σάς κυνηγή.
— Κύριε, νά μάς δώσετε τήν όμπρέλλα πού μάς πή

ρατε.
Άπ’ έδώ καί παρακάτω γίνεσθε κλέπτης. Λαμβάνετε 

τό χρώμα, τήν κιτρινάδα ή τήν κοκκινάδα, τήν συγκί- 
νησιν καί τήν πάθησιν αληθούς κλέπτου.

Δίδετε εξηγήσεις καί ύβρεις έναλλάξ.
*0 φοκολέμπορος δέν ακούει τέτοια. Ότε βλέπει είς 

τόν στηρικτήρα τής όμβρέλλας, τήν οποίαν ευτυχώς με- 
τεχειρίσθητε ώ; μπαστούνι άπό τού ενός είς τό άλλο έμ- 
πορ'ικόν, όλίγην λάσπην.

— ”Α ! δέν είναι δική μας.
Καί τό ε μόνον σάς ζητεί συγγνώμην.
Μετά τούς κλητήρας λοιπόν συλλαμβάνοντας πάντα 

άγοράζοντα κλειδονιάν ώ; κλέπτην καί πάντα μή δμι- 
λούντα ώς κακούργου, έρχονται οί φοκολέμποροι τής 
Όόον Λίύ.Ιου — άς μήν είπωμεν τ’ όνομά των — οΐτι
νες όσα δέν αγοράζετε άπ’ αυτούς τά κατάσχουν ώς 
κλοπιμαία.

Άπό τήν έξιν τών εφημερίδων νά άναγγέλλωσι μετά 
τακτικών επιθέτων διαφόρους έοχομούς, γάμους, εκδό
σεις έργων, έκλογάς, δωρεάς κλπ. κινδυνεύει ό κόσμος νά 
χάση τά ονόματα του. Είς τό εξής δέν θά έχωμεν Γιάν- 
νιδες, Κωστήδες, Τιμοθέου;, Έλένκ;, Σοφίας, άλλά 
Χαριεστάτους, Τρυφερωτάτους, Γνωστούς, Λογίους, Κα
λάς, Ενεργητικούς, Φιλοπόλιδας, Καλλικόμους, ΙΙολυ- 
φέονους, Ακαμάτου;, Μεγαλοπρεπείς κλπ. κλπ.
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Η ΝΙΟΦΕΡΜΗ
’Απ’ τό φτωχό της τό χωρίο προχθές, καλή της ώρα,
’Σ τών Αθηνών έπρόβαλε τή φημισμένη χώρα 
Μία Μοΰσα, μϊά καλόγρηα έρωτοχτυπημένη,
Μέ χτυποκάρδια κΓ όνειρα κακοσυνειθισμένη-
Μ’ άπ’ τή στιγμή ποΰ πάτησε τό πόδι ’ς τή Αθήνα,
Πρό τοΰ ’ς τή μπίρα νά όιχθή, προτοΰ νά πιή ρετσίνα,
Έμέθυσε- σάν αστραπή, θεότρελλη ιδέα
Της ήρθε ’ς τό κεφάλι της : νά γίνη ’Αθηναία.
—Μοΰσα φτωχή, ποΰ χάνεσαι ; τί κάνει; ;—’ Ετσι θέλω! 
Κι’ άμέσως ’Αλεξανδρινό έκούρτισε καπέλλο,
Ένα ζευγάρι αγόρασε γίαλίά τοΰ Λαβαρβέρα,
’Σ ένα τραριβάϊ άνέβηκε την Γδία την ήμέρα,
Kt’ έδώ κι’ έκεΐ μοΰ άρχισε νά ρίχνη τή ματιά της- 
"Ο,τι θωρεΐ..δέ φταίει αΰτη· τό βλέπουν τά γίαλίά της. 
Κι’ άν ο,τι θέλει νά σάς ’πή, τό ’πή λιγάκι άχρεΐα, 
Συμπάθειο' δέ θά 'πέρασε τοΰ ταξειδιοΰ ή ναυτία.

★
* *

Τί νόστιμα ή κακομοίρη ποΰ βρίσκει -τά τραμβάϊ !
Άπό τό βράδυ ώς τό πρωί μέσα ’ς αΰτά γλεντάει, 
Περνάει άπό τό Σύνταγμα, πετιέται ’ς την ‘Ομόνοια, 
Μέσ’ τά Πατήσια βρίσκεται, ’ς τοΰ Φίσερ πίνει αιώνια, 
Κάνει τό κόρτε της, γελά, φουμάρει, καμαρώνει,
Δέν τήν πατοΰν ή άμαξες, καί δέν τήν τρώγ’ ή σκόνι. 
Ένα γλυκό γαογάλισμα, καθώς γλυκοκουνιέται 
Ό ίπποσιδηρόδρομος, 'ς τό σώμά τη; σκορπίέται,
Κι’ ό νους πλανάτ’ έλεύθερος καϊ χίλια δυό γεννάει . . 
Ένας σπαθάτος αντίκρυ τής γνεύει, τήν κυττάει,
Καί στριφτεί τό μουστάκι του, καϊ πιάνει τό σπαθί του. 
Σέ χίλιους τέτοιους τώδειξε πολέμους ή ψυχή του. 
Γιατί ένόσω τό σπαθί χτυπά γίά τά σοκάκια,
Γίά δόξαις έχουμ' έρωτες, γίά δάφναις φουστανάκια. 
Βλέπει μϊά κόρη χαϊδευτή, λευκή σάν περιστέρα,
Σάν Παναγιά νά κάθεται ’ς τό πλάι τοΰ πατέρα- 
Τή ναννουρίζει, λές έσΰ, ό φύλαξ άγγελός της . .
Μά ή ματιά της ρίχνεται, ζερβά, δεξά, έμπρός της, 
’Αχόρταγη, σάν νά ποθή νά φάη τόν κόσμον δλο, 
Γεμάτη άπό πΰρ ύγρόν, άπό ψευτιά, κκί δόλο.
Και τό καπέλλο της, Λητς·, μέ τόν κυρτό του γύρο 
Ποΰ πέφτει σκέπη, άσπίς, σκιά ’στά μάτια της τριγύρω
θαρρείς εινε προστάτης των, θαρρείς^ πώς τά συμφέρει 
Κι’ άρματωμένα μέσα έκεΐ φυλάν’ κακό καρτέρι . . .

* *
Καϊ τί χαρά παιδιάτικη μέσ’ τήν καρδιά της βράζει, 
Όποΰ άκόμα τής Βουλής δέν άνοιξεν ή θύρα,
Κι έτσι μπορεί έλευθερη παντοΰ νά κάνη χάζι· 
Φοβείται μήπως άθελα έκεΐ τήν ρίξ’ ή μοίρα,-

Σέ δημοσιογραφικό κλεισμένη θεωρείο,
Καϊ τότε πϊά, λαχταρισταΐς Άθήναις τη; αντίο !
Μέσα σ’ έκείνη τή βοή, τήν καμπανομουρμοΰρα,
’Σ έκείνη τήν αδιάκοπη πατριωτοφαγοΰρα,
Ή Μοΰσα ή ροδομάγουλη καϊ κοκκεταρισμένη 
Άν δέν τή χάσετε σκαστή, ‘Ροζοΰ, ‘Ροζοΰ θά γένη !

Χπάρος.
-------------------- ralOIMi --------------------------

ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΑ.

Φαίνεται δτι τά παράπονα τών φοιτητών τής νομ.ικής 
δέν έξέλιπον άκόμη. Τρεις καθηγηταϊ, ό κ. Παπαρρηγό- 
πουλος, ό κ. Κρασσά; καϊ ό κ. Θεοφανόπουλος διδάσκου- 
σιν έν καϊ τό «ΰτό μάθημα, ήτοι Γενικά; Άρχάς. Δέν 
ήτο δυνατόν νά έπέλθη συνεννόησις μεταξύ των ; Διά τής 
εϊς άτοπον άπαγωγής έννοεϊ τις πολύ καλά τά νΰν γινό
μενον άτοπον. Αν καταβή εις τάς κεφαλάς δλων τών 
Καθηγητών νά διδάσκουν έπι τρία ώς ό κ. Παπαρρηγό- 
πουλος έτη Γενικά; άρχάς, διά νά διέλθωσι οί φοιτηταί 
δλους τοΰς κλάδου; τής έπιστήμης των, Οά χρειασθοΰν 
τό όλιγώτερον δεκατρία έτη !

Οί έπιστέλλοντες ήμΐν παραδέχονται έλαφρυντικάς τι- 
νας περιπτώσεις διά τους δύο πρώτους, Παπκρρηγόπου- 
λον καϊ Κρασάν, τόν μέν ήναγκασμένον νά φέρη είς πέ
ρας έπϊ τέλους ο,τι πρό τριετίας ήρχισε, τοΰ δέ φέτος ά
κριβώς άρχομένου τής φυσικής καϊ τακτικής σειρά; τοΰ 
μαθήματος του.

Άλλ’ ό κ. Θεοφανόπουλος άφ’ οΰ ήρχισε πέρυσι τό 
Πραγματικόν, διατ’ι νά μεταπηδήση διά γιγαντιαίου άλ
ματος είς τάς Γενικά; άρχάς ; Αΰτός κυρίως ύπολαμ- 
βάνεται ύπο τών παραπονουμ,ένων ώς ή Ό.Ιιϊχα του χα- 
νονιοΰ, αΐρων δλον τό βάρος τής έπερχομένης ώς έκ τού
του συγχυσεως.

Παραπονοΰνται ακόμη,ότι άν καϊ ήρχισέν ό κ. Θεοφα— 
νόπουλος διδάσκων Εισηγήσεις κατόπιν τής πρός τήν 
Πρυτανείαν άναφοράς τών φοιτητών, ή διδασκαλία γί
νεται ολίγον συγκεχυμένη καί οί άκροώμενοι Εισηγήσεων 
νομίζουν ό’τι άκούουν τάς τριαδικά; Γενικά; Άρχάς.

Άλλ’ άν πρόκειται νά χειροτονηθή διά τό μάθημα 
τοΰτο καθηγητής εί τις τών υφηγητών, προσοχή πεοί 
τήν εκλογήν !

“Αλλο παράπονον ρ Έκλάπη ύπό τίνος τών καθηγητών 
ή ώρα τοΰ μαθήματος τοΰ κ. Εΰταξίου καϊ παρακαλεΐ- 
ται ό ύπαστυνόμος τοΰ Β’ νά ένασχοληθή μέ τήν άνα
κάλυψιν τής χανονιχώς δουλευούσης ώρας.

’Άλλο : Νά ύποχρεωθή ό κ. Καζάζης διδάσκων νά μ.ή 
βλέπη τήν οροφήν καϊ τοΰς τοίχους, διότι ούτε άπό τήν 
οροφήν ούτε άπό τού; τοίχου; βγαίνει τίποτε, ί—' έκεΐνο 
ποΰ ονειροπολεί.

Άλλως τε οΐ φοιτηταί προσβάλλονται δταν άπαξιοΐ 
νά τούς βλέπη, ένώ αΰτοϊ τόν περιεργάζονται τόσον εΰα- 
όέστως.

Έχομεν καί άλλο παράπονον φοιτητών άλλης Σχολής, 
έναντίον τοΰ φίλου μας Καθηγητοΰ τής Χημείας κ. 
Χρηστομάνου, τόν όποιον ούδέποτε θέλομεν νά δυσαοε— 
στώμεν. Άλλ’ είναι παράπονον αύτό οπερ περιποιεΐ τι
μήν ε’ις τόν σθεναρόν έπιστήμονα καθηγητήν, διότι οί

μαθηταί του θέλουν νά τόν απολαμβάνουν μίαν σωστήν 
ώραν, ώς διατυποΐ καί τό πρόγραμμα, άπό τής 8—9, 
ένώ έκεΐνος άφαιρούμενος άπό τάς έπιστημονικάς του 
φροντίδας διδά εί μόνον άπό τής 8 112—9. Μισή ώρα 
κύοιε Χοηστομάνε, είναι παρά πολύ ολίγο, κανταντά 
πλέον δσον έπίσκεψις ίατοοΰ, καί έκ τών μαθητών σας 
κάνεις δέν είναι άσθενης.

Λοιπόν, θά είσακουσθώμεν, έ ;

ΞΥΛΟΠΑΤΙΝΑΔΑ ΥΠΕΝΠΜΟΤΑΡΧΟΥ
(ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚ ΚΑΛΑΜΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΫ MAS).

Τήν εσπέραν τήν παρελθούσης Κυριακής συναντήσασα 
πλειάς τις έκ τών παρεπιδημούντων ένταΰθα Λακώ- 
νων ύπενωμοτάοχην τινά, ήνάγκασεν αύτόν νά αίσθανθή 
έφ’δλου τοΰ σώματός του βροχήν ροπαλοκλοτσοβολισμών. 
Άφορμή τής έκδικήσεως αύτής (γράφε: έπιθέσεως) ύπήρ
ξεν ή έξής : «’Ημέραν τινα πρό τίνος έβδομάδος ίστά
μενος έν τή άκτή τής παραλίας Καλαμών ήτοιμάζετο 
νά διέλθη διά πλοιαρίου εί; Καρδαμύλην δ αΰτόθι αστυ
νόμο; κ. Δημ.ητρέας, γέρων σεβαστός καϊ μέλος οικογέ
νειας έκ τών πρώτων τοΰ Οίτύλου. Συνωδευετο δε και 
υπό αστυνομικού κλητήρος δυστυχώς ένοπλου. Τούτο 
έτάοαξε τά νεΰρά τοΰ υπενωμοτάρχου. Σημειώσατε δτι 
καΐ ό κλητήρ έπίσης ήτο γέρων επομένως, ούχί χάριν 
•στροφυλάξεως συνωδεύετο ύπ’ αύτοΰ ό άστυνόμος, δσον 
ένεκα τής άναθεματισμένης συνήθειας τοΰ παρκκολου- 
θεΐσθαι ύπό ενόπλων, συνήθειαν ήν καί μέχρι τάφου δια- 
τηοοΰσιν οί άνθρωποι τής ύπερηφάνου μπαρουτοκαΰμένης 
τοΰ Είκοσιένα γενεάς. Ό ύπενωμοτάρχης έζήτησε ν’άφο- 
πλίση τόν γεροκλητήρα- ό γεροκλητήρ άντέστη- ό γεροα
στυνόμος παρενέβη. Καϊ τό άποτέλεσμα ;

Όχι μόνον δέν ήδυνήθησαν νά άναχωρήσωσι, άλλά 
καί τήν έπαύριον έθεάθησαν έφ’ άμάξης μ.ή δυνάμενοι νά 
κινήσουν τά μέλη των άπό τό ξυλογρονθοκόπημα τοϋ 
υπενωμοτάρχου καί έχοντες άμφότεροι άπό ένα οφθαλ
μόν έξοιδηκότα.

Ό ζήλος δμως τοΰ ύπενωμοτάρχου άντημείφθη μέ τό 
παραπάνω- ό τήν Εϊσαγγελείκν Καλαμών διευθύνων άν 
τεισαγγελεΰς κ. Άγγελακόπουλος είσήγαγεν αύτόν άπ' 
εύθείας είς τό άκροατήριον- τό δέ δικαστήριον τών έν 
Καλάμαις Πλημμελειοδικών τοΰ έκάθισεν έπί τής ρά
χεώς έκδόριον φυλακίσεως έξαμήνου, έρήμην μέν δικά 
σθέντος αύτοΰ, πλήν πεπείομεθα ό’τι άφοΰ καλοχωνεύση 
τά όποια κατέπιε λακωνικά καταπότια νά έπανέλθη 
ένώπιον τοΰ προεδρεύοντος κ. Τραμουντάνα, δστις, προ- 
κειαένου περί τοιούτων πράξεων τής Βασιλικής χωρο
φυλακής λησμονεί δτι αί λέξεις αθώος, ε.αιείχεια, είσιν 
έλληνικαί.

Άλλην δέ πάλιν ήμέραν ό ύπενωμοτάρχης παρέλαβε 
διά βούρδουλα (καί ό βούρδουλας άποτελεΐ άναπόσπα
στον μέρος τής έκτελεστικής ισχύος τής Βασιλικής χω
ροφυλακής) γέροντα Λάκωνα, πατέρα ένός έκ τών τής 
τιμ,ωροΰ πλειάδας, τόν όποιον έκαμε, κατά τό λακωνι- 
κώς λεγόμενον, χαχοθάνατον. Βλέπετε ; Ό παλληκαράς 
κυνηγά πάντοτε .... ασθενικούς γέροντας.

Άλλ' έκ ποίας φυλής ή τάξεως κοινωνικής, έστρα- 
τολογήθησαν οί τοιοΰτοι πρωτοφανείς ήρωες τής Βα
σιλικής χωροφυλακής, θά μ’ έρωτήση τις τών άναγνω

στών τοΰ Μή ΓΚ,άνββχε ; Είναι έθελονταϊ, συναχθέν- 
τες έκ τής ύποστάθμ.η; τών τραμπούκων πάση; φυλής, 
έθνικότητος και θρησκείας ; Είναι Δροΰσοι, Κιρκάσιοι, 
Καννίβαλοι ή Ζουλοΰ ; Όχι ! Όχι ! "Οχι ! Άλλά τί εί
ναι ; . . . Δυστυχώς είναι ‘Ρωμηοί καί ούτοι σάν καϊ 
μάς, οί πλεϊστοι δέ έκ τών οϊκοκυραίων τοΰ τόπου, καί 
μεταξύ αύτών καί τινες λογιότατοι δυστυχώς: διδά
κτορες, δικηγόροι, προλύται, τελειόφοιτοι καϊ μαθηταί.

— Χριστέ καί Παναγία ! χαθήκαμεν λοιπόν, άφοΰ ή 
τιμή, ή προσωπική έλευθερία καί ή ζωή τών πολιτών 
διατρέχουν τόν έσχατον κίνδυνον ;

— "Ε ! Έ ! κύριοι άναγνώσται τοΰ ΛΓ/) Άατείαι, 
κήν έκοψε τό αίμά σας . . . Ούδένα διατρέχομεν κίνδυ
νον, άρκεΐ ό κ. Τρικούπης νά πεισθή δτι «μέ τύ στανιύ 
ό γάιδαρος δύν πίνει Αγιασμό.» Μία διαταγή καί τά 
πάντα θεραπεύονται. ‘Η διαταγή νά λέγη : «Όσοι δέν 
θέλουν νά μείνουν εις τό σώμα τής χωροφυλακή; ν’ ά- 
πέλθωσιν εις τάς εστίας των, άφοΰ δηλώσωσι τοΰτο 
προηγουμένως ένώπιον τοΰ Διοικητοΰ κτλ. » Διά τοιαύτης 
διαταγής δύναται νά έκλειψη τό κακόν, καϊ νά σχημα- 
τισθή κκί ή χωροφυλακή σώμα χρήσιμον ίσως.

Πόμ..
----------------—Τ-*

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Άκούσαμέν τινα λέγοντα δτι οί Κουμουνδουρικοί πρέπει 
νά βαπτίζωνται εί; τό δνομα τοΰ|/7αεγιής καί τοΰ Τίοϋ, 
καϊ τοΰ Έθνιχοϋ Πνεύματος.

Άκρον άωτον εύγενείας. Νά έ'χης τά πόδια γεμάτα 
κάλους,νά σέ πατοΰν, νά πεθαίνης άπό τόν πόνο, νά σοΰ 
λέγουν pardon, καϊ νά ήσαι ύποχρεωμένος νά λέγης— 
τίποτε, κύριε, τίποτε.

Έν τώ ιτποσιδηροδρόμω ήκούσαμεν τήν νύκτα άνα- 
τολίτην έρωτώντα άν οί φανοί τών άμαξών φωτίζωνται 
μέ αεριόφως ! !

"Ακρον άωτον εύλαβείας: Να άκοόης τήν καμπάναν 
τοΰ ώρολογίοΰ σου καϊ νά κάμη; τό σταυρό σου.

Μεταξύ δύο φοιτητών :
— ’Ήρχισέν ό ‘Ρουσόπουλος ;
— Μάλιστα.
— Καί τί έκαμε στό πρώτο μάθημα ;
— Γελούσε.·

— Γιατί έφυγες άπό τήν πρώτη κυρία σου J έρωτά ή 
κ. Α. τήν νέαν υπηρέτριαν της.

— Γιατί ήτον άρρωστη, καί φοβήθηκα μήν κολλήσω^
— Καϊ τί άρρώστια είχε ;
— Άπόβαλε, κυρία, άπόβαλε.

Μπούμε
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(ΠΟΤΕ ΕΤΡΕΛΛΑΘΗ Ο ΥΜΗΤΤΟΣ

Έγνωρίσατβ ποτέ σεβάσμιον γέροντα, μέ φυσιογνω
μίαν σοβαοοτάτην, με κεφαλήν φαλακροτάτην, πολυμαθή 
καί πολυπαθή, άγέρωχον, ποιητικόν, καλλιτεχνικόν, με
λίρρυτον, μέ μεγάλην άξίαν, μέ μικράς άξιώσεις, έτοιμον 
ν’ άποκριθΤ) είς πάσαν έρώτησιν καί νά δώση πάσαν ζη- 
τουμένην συμβουλήν .... νά τόν βλέπετε πρωί-βράδυ, 
νά τόν σέβεσθε, νά τόν άγαπάτε, καί έξαφνα-έξαφνα 
ένω τόν θεωρείτε ώς τόν φρονιμώτερον ά'νθρωπον τής 
ύφηλίου, ό κόσμος νά τόν δεικνυη και νά λέγη «ό τρελ
λός, ό τρελλός ! ;»

— Καλέ αύτός ! τρελλός !
— Αί.! καλά, κι’ άπό ποΰ σέ ’φέρανε;
Ό ένας.
— Τόρα τωμαθες ; ) Qi
— Τορα τό πρωτάκουσες ; (

__  ; I ! J

λιστί τρε.Ι.Ιός^ καί οί κατακτηθέντες μ.ή έννοοϋντες—καί 
δικαίως—τί σημαίνει Υμηττός, έμαθαν παρά τών κατα
χτητών οτι σημαίνει τρεΛ.Ιός.

’Αλλ’ ή έξήγησις αύτη είναι ολως άιΰ’^ννος διότι φυ
σικώτερον θά ήτο νά έλέγετο ό ‘Υμηττός Μάττος όπως τό 
Μουσεΐον (λόφος Φιλοπάππου) λέγεται και σήμερον έτε. 
ύπό τών πολλών ·Σ(γχιο·. “Αλλως τε ύπάρχουσι πολλοί, 
λόγοι πείθοντες οτι ό Υμηττός έτρελλάθη έπϊ Τουρκίας.

Άλλη έκδοσις.
Ό ‘Υμηττός, λέγουσιν, ώνομάζετό ποτέ Τε.Ιοβοϋνι 

(τελευταίο βουνά) καί άπό τ«^οίοε·»'<, εγεινε τρε.Ι.Ιοβοϋνι' 
καί όντως γέροντές τινες καί ήδη διϊσχυοίζονται ότι Τε- 
λοβοϋνι και ώνομάζετο καί πρέπει νά ονομάζεται .... 
άλλ’ ούτοι είναι όλίγιστοι ... ό δε λαός φωνάζει «τρελ
λός . . . τρελλός ...»

Μή πως λοιπόν τήν διόρθωσιν τοΰ τρελλοβοΰνι είς τε— 
λοβοΰνι έπεφερε λογιώτατός τις τής έποχής έκείνης ένεκα 
σεβασμοΰ πρός τήν άρχαιότητα κατοοθώσας νά προσελ
κύση καί τινας οπαδούς ; Άλλ’ άν είναι τε.(ο6οΰνι τότε, 

,πώς νά οίκονομήσωμεν τό νδε.Ι'ι-δάγ ;

Ομοιον αίσθημα καταλαμβάνει τόν άνθρωπον όταν 
άκούση τό πρώτον, ότι ό γέρων Υμηττός ύπό τών πολ
λών λέγεται Τρε.Ι.Ιός.

— Λι ! χαι πότε ετρε.Ι.Ιάθη ; !
Περί αύτοϋ ό λόγος. j
Κατά τήν κλασικήν έποχήν ούδαμού βλέπεις ν' άπο- 

δίδεται έστω καί δι’ ύπαινιγμών είς τόν ‘Υμηττόν ότι 
«δέν τάχει σωστά»' τούναντίον μέγαν άποδίδουσι σεβα
σμόν πρός τόν ίοστέφανον προμηθευτήν τοΰ Άττικοΰ μέ- 
λιτος, τόν πλήρη μαγικών άντρων, ιερών άλσών, ναών, 
άγαλμάτων θεών, ημιθέων καί ήρώων, τόν κατοικούμενον 
ύπό μουσών, χαρίτων, νυμφών, όρειάδων, λειμωνιάδων, 
ναπαίων, άλοηϊτίδων,, άμαδρυάδων, χλωρίδων, άνθουσών, 
ναϊάδων, κρηνίδων, πηγαίων .... (καί μόλα ταΰτα δέν 
έτρελλάθη τότε.) |

Κατά τήν καλογηρικήν έποχήν βλέπεις τόν ‘Υμηττόν 
πλήρη μοναστηρίων μετά μοναζόντων καί μοναζουσών, 
πλήρη ιαματικών βότανών διά πάσαν νόσον καί μαλακίαν, 
πλήρη πηγών κατά τής άτεκνίας καί ύπέρ παντός καρ- 
διακοΰ νοσήματος, πλήρη μέλιτος καί τί μέλιτος ! . .

Άναγινώσκεις τούς περιηγητάς, ούδαμοΰ άπαντάς τι | 
περί τής τρέλλας τοΰ 'Υμηττοΰ . . .

Έν τούτοις έρωτάς τόν ελληνικόν λαόν,«Τρελλός» σοΰ! 
άπαντά, μ,άλιστα καί διά στίχου

«Ό Τρελλός τρελλάθηκε 
κι’ ή άγάπη χάθηκε !»

Άναγινώσκεις Τούρκικα χοτζέτχα, όπου πρόκειται περί 
‘Υμηττοΰ βλέπεις Νδελι-δάγ, νδελί-δαγ.

Έρωτάς τόν Άσιανολόγον Γαβριηλίδην «τί θά 'πή 
ντελί-δάγ σοΰ άπαντά «τρελλοβοΰνι».

Τά χάνεις τότε καί απελπίζεσαι ....
' Παρηγορεΐσαι δμως ταχέως διότι καί άλλοι πρό σοΰ 

τήν έπαθαν, άποπειραθέντες νά έξηγήσωσι τήν ανεξήγη
ταν τρέλλαν τοΰ ‘Υμηττοΰ.

Οί μέν παρεδέχθησαν ότι οί Φλωρεντινοί κατακτηταί 
τών Αθηνών (1387—1456) άκούοντες ‘Υμηττός προέ- 
φερον ίΐ inatto ή μόνον matto, άλλά matto σημαίνει ίτα-

I Ας παραδεχθώμεν ώς πιθανώτερον οτι όπως τόσα άλ- 
‘λα, ούτω καί ό Υμηττός έπί Τουρκοκρατίας έδέχθη τάν· 
παράδοξον τοΰτον τίτλον, εύτυχέστερος κατά τοϋτο τοΰ 
Αρείου Πάγου όστις έκαλεΐτο τότε Καρά—σονϊ (μ.αυ- 

ρονέρι, διά θολόν τι ύδωρ ρέον ύπό τόν βράχον).
Άς δεχδώμεν ότι τό ι’1 matto είναι εύφυία.
Οτι τό τεΛοβοΰη είναι άνοστ’ά. Καί ότι τό τρε.Ι— 

■Ιοβοϋη δέν σημαίνει τρε.Ι.Ιό βουνό άλλά βουνά των 
τρε.Μύν ή τοΰ τρε.Μον.

Μήπως διότι, όπως ύπό τινων βεβαιοΰται, είς τό έπί 
τοΰ Υμηττοΰ πασίγνωστον μοναστήρι τής Καισαριανής 
άπέστελλον τρελλούς πρός θεραπείαν ; ή δι’ ιστορικόν 
τινα τρελλόν κατοικοΰντα εις τι τών πολλών σπηλαίων 
τοΰ Υμηττοΰ, άφοΰ μάλιστα Sv τούτων ονομάζεται «»/ 
σπη.ίηά τοΰ τρε.Ι.Ιον»·

Ή μήπως ή ίδιότης τοΰ τρελλοΰ δέν άνήκεν είς ο
ρεινούς, άλλ’ είς άστούς ; τό δέ ονομα άπεδίδετο είς τό 
όρος ένεκα τής κοιλάδος ; ’Εκλέξατε ο,τι θέλετε, ήμεϊς 
ούδέν έχομεν νά προσθέσωμεν πλέον.

Λοιπόν ό σεβασμιώτατος ‘Υμηττός ούδέποτε έτρελλά- 
0η· όπως πάλαι ούτω κκί νΰν ονομάζεται 'Τμηττός' τά 
ΤρεΛ.Ιός έλησμονήθη σχεδόν πλέον ίσως διότι σήμερον 
οί τρελλοί δέν 'παίρνουν τά βουνά, ένώ τότε τά έπαιρ
ναν καταφεύγοντες φαίνεται συνήθως είς τόν 'Υμηττόν 
—τό πλησιέστερον βουνόν, όπου καί έν άφθονία φύεται 
• rijc άγάπης τό βοτάνι·—έκεΐ δέ θεραπευόμενοι άφιναν 
μετά τής τρέλλας των καί τό όνομά των.

Α. Γρ. Κ.

ΤΟ ΘΗΡΙΟΝ

Χθές πρωί, πολύ πρωί, καθ’ ήν ώραν ό ύπνος πρίν μάς 
έγταταλείψη, μάς άποστέλλει τά γλυκύτερα όνειρα, καί 
δ δύων ήλιος τά λαμπρότερα χρώματα, ό ούρανός τής 
Αττικής μετεβάλλετο εί; θηρίον.

- Είς μάτην ή ροδοπλασμένη αύγοΰλα έποόβαλεν άπό

τοΰ παραθύρου της διά νά χαιρετίσει αύτόν καϊ τής χα- 
μογελάση έκεΐνος' δέν ήτον ό γνωστός ούρανός της, ό 
ποιητής, δ έραστής.

Ώ; δ Άλφρέδος τοΰ Άχιλλέως Παράσχου.
Αβύσσους είχεν ένδον του, κολάσεις κόσμων άλλων,
Σιγήν είς τήν καρδίαν του, καί είς τον νοΰν του σάλον.
Είχε κι’ έκεΐνος νέφη, μελανώτερα τής μοχθηρίας, καί 

άστραπάς καί κεραυνούς, καί ύστερον βροχήν, βροχήν, 
καί πάλιν κεραυνούς, καί πάλιν νέφη.

Άλλά τόν Άλφρέδον κατέστησε τοιοϋτον μία Φρύνη.
Είς τόν ούρανόν τί έπταισεν ή αύγοΰλα ; Καλά τόν 

είπομεν θηρίον.
★

* *
Καί δ τελευταίος παραμείνας έξω προχθές τήν νύκτα 

τόν είδεν ήσυχα, ήσυχα, πλήρη άστέρων, είρηνικώτατον. 
Επερίμενε ν’ άποκοιμηθώμεν όλοι διά νά λάβη τήν εύ- 
χαοίστησιν νά μάς έξυπνίση όλους, όταν ήθελεν, ώς μέγα 
καί φρικώδες έγερτήριον ώρολογίου.

Είς πάσαν άλλην ώραν τοιοΰτος ούρανός, τοιαύτη λαΐ- 
αψ δύναται τό πολύ πολύ νά μάς κοατήση έντός τοΰ 

οίκου μας, νά μάς συσσωρεύση είς τό πρώτον τυχόν καφ
φενεΐον, νά μάς ένθυμίση ότι πρέπει νά άγοράσωμεν όμ- 
Βρέλλαν, ό’τι δέν έχομεν χειμερινόν έπενδύτην, ότι έμα- 
ταιώθη μία εύχάριστος συνέντευξις, νά άποσπάση έκ 
τών χειλέων μας Sv ουφ, καί νά μάς ύποχρεώση νά άνα 
γνώσωμεν μίαν έφημερίδα.

Άλλά τήν αύγήν, τήν απαλήν κάί παιδικήν ούτως 
«ίπεΐν, έκείνην ώραν, ότε δ ύπνος μάς κρατεί άπό τό χέ
ρι, καί άπό τό πόδι ή έγρήγορσις καί δέν είμεθα κύριοι 
τών έγώ μας, καί δέν άπετινκξαμεν έτι τήν πάχνην τών 
ονείρων, διά νά ένδυθώμεν πάλιν τόν άχαριν χι
τώνα τοΰ καθ’ ήμέραν βίου, καί είμεθα παιδιά, καί μό
λις έπαρκεΐ νά μάς γλυκάνη,ώς βάζον πορφυροΰ μπε.Ιντε,
ή αύγοΰλα, τοιοΰτος ούρανός, τοιαύτη λαΐλαψ είνε άπελ- 
πιστική όσον . . . δέν εχω όσον, ή φράσις έκ τών τοΰ 
Άχιλλέως Παράσχου.

Είς έκείνους τούς οποίους δέν έσχυσαν οί κεραυνοί του
νάέξυπνήσουν, τί όνειρα Οά έδωκεν,, τί έριννύας. ~ τα—ίππους χρκυ-.κυυς ~...............

Εκείνος ό έρωτοληπτος πώς ασπαίρει έ..ι .ήςστρωμνής χ5?·χο;σε μίχν καπνοδόχον τής στέγης, έτρεξεν είς τό 
«του ! ύπό τόν ήχον τοΰ βροντωδεστέρου κεραυνού ονει- Γραφεΐον τοΰ Σταθμού, ώς νά ήθελε νά λάβη έκεΐ πλη- 
ρευεται οτι συλλαμβάνει τχν ερωμένην του ε<. αυτοφορω ρΟρορίας, εσυρε μίαν γραμμήν τοιχοχαλασιάς, ήνοιξε 
μετά τοΰ υπηρέτου της. , , Ιμιαν τρυπίτσα, μπήκε μέσα, λέρωσε τόν τοίχον, πήρε

Εκείνος ό ήγεμών πώς τινάσσεται άπό τή, νί)ν.-ι η- του. ,gvx παράθυρο, έκαμεν έκεΐ μίαν χαραματιά, βγήκε άπ*Χ..·...., Ζ ,1 j ........ · , , , _ , .,
ύπό τήν λάμψιν τής φωτεινοτέρας αστραπής βλέπει ο.ι,
επανερχόμενος, εις την ποωτευουσαν του, αντί των ανα-1 , ' ,. ιρ, ', ,y ? , ’ ικαί ενα χωροφύλακα, παοέυαλλε τους δυο ανααεταςυ,κτοβων του αντικρυζει μιαν λαιαητομον. , , , ‘ , , 1 , , ’

’α .«·.■»* ζ ευοε τον πρώτον άγγελον απέναντι του δευτέρου,και εκο-
Ιόγω, αποκοιμηθείς υπο τας εντυπώσεις τής λαμ,ποάς ι * . % , 1 . _ 1 « ,Τ _ 1 . , , ι ψε το δάκτυλο του χωροφύλακος, που μάτωσε, ειτα,αφου

υποκρισεως του κ. Λεκατσά, τον οποίον α® εσπερας εί- . . . - 4 ι - > .... , , 1 . τελείωσε αυταις ταις δουλειαΐς του, χωρίς να παοη εισι-
.... ..... ..... —π-AU un. WVAHRM εν (οαιδοά ouvocoooi- ■ .... , _ Λ, · s -ε , ’------ — Λ „ „ πον καταδιωςη και εν α-

W.VVf.j/ .'J WW1, . „ - ... . —  t
χον εύτυχήσει τό πρώτον νά άκούσω έν φαιδρά συναθροί
σει είς τό γραφεΐον τής ΈιρημερΙάος^ ώνειρεύθην οτι άπα-
σαι αί Πάτραι μετενεχθεϊσαι έν τώ χειιχεβινώ θεάτοω έξε-

γ Γ γ ,/· . . ’ ή ‘ 1 ' , ? ' . |ςκν»ΐ'σφενδονιζον γιγαντωδη, ως μ.αυρα νέφη, προσκέφαλα, καί!·, 
κεραυνώδη συρίγματα έναντίον του, διδάσκοντος 
Σάΰλωκ.

Τ’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΪ ΑΑΙΑΑΠΟΣ
Είχε τ’ άποτελέσματα της δ καί ή λαΐλαψ, διότι λέ

γεται καί ό καί ή, ώς ό Κρής 'Ερμαφρόδιτος έλέγετο καί 
Χοήστος καί Χρηστίνα.

Αί έφημερίδες γράφουν διά τόν ’Ελαιώνα' δέν τόν είδο
μεν' καί πράγματα ποΰ δέν βλέπομεν, δέν τά γράφομεν. 
Διά τοΰ σιδηροδρόμου μόνον διερχόμενοι είδομεν μία δυ
στυχή ελαίαν, τήν δποίαν δ λαΐλαψ ήνάγκασε νά κάμ.η 
Sv άθλητικόν γυμνάσιον, νά μείνη άνάσκελη, κ’έκεΐ (μεί
νε ζερή.

Ό,τι είδομεν είναι τό κακόμοιρον θέατρον τοΰ Τσόχα. 
Ό ’Ολύμπιος Τερψικέραυνος ή Τερψιλαίλαπος έσκόπευσε 
κυρίως τά Ό.Ιύμπια. Όλα κατέπεσαν έκεΐ μέσα, πάγ
κοι, γλάστραι, ορχήστρα, φράκται, σκηνή, σκηνογραφία. 
‘Ως νά ήτο δ λαΐλαψ σώμα στερεόν, γιγαντώδης τις 
σφαίρα ή μυδράλια, είσήλθε άπό τής μιάς πλευράς τοΰ 
θεάτρου, άνοίξας φοβερόν ρήγμα καί έξήλθε διά τής άλ
λης άνοίξας άλλην πάλιν έκεΐ θύραν. Ό δέ πρός τά δε
ξιά τής σκηνής φράκτης έρράγη είς δύο, καί τό μέν ήμι- 
συ κατέπεσε κάτω, τό δ' άλλο ήμισυ έσφενδονίσθη κατά 
τά πευκάκια. Έκεΐ μέσα έκοιμώντο καί άνθρωποι καί 
έκινδύνευσαν σπουδαίος. ‘Η θέα τοΰ θεάτρου ήτο χθές 
ώς έρειπίου. Αί σκηνογραφίαι άνω κάτω' έδώ κατέρ- 
δεον εν άνάκτορον, μία πλατεία άναποδογυρίζετο, Sv ά
γαλμα έμενε μετέωρον, δένδρα έκειντο χαμαί, πλήν όλα 
αύτά εύτυχώς χρωματισμένα έπί τοΰ χάρτου. Μία μόνη 
καρδερίνα είς Sv τών δωματίων τών ήθοποιών έξηκολού- 
Οει νά κελαδή άμέριμνος είς τό κλουβί της. Ή ζημία 
υπολογίζεται περί τά χίλια τάλληρα. Καί διά τόν κ. 
Τσίλλερ, τόν άρχιτέκτονα τοΰ θεάτρου, υπολογίζεται ότι 
είς τά σχέδιά του δέν λαμβάνει ύπ’ όψιν τούς λαίλαπας, 

ι Διότι όλον τό άέτωμα τοΰ θεάτρου ίσχασε είς διάφορα 
Ιμέρη καί ίσως είναι έπικίνδυνος ή ΰπαρξίς του.

Τί παιγνίδια έκαμε χθές είς τά Ξενοδοχείου τοΰ Φα
λήρου δ κεραυνός ! Όλοι ό'σοι μπαίνουν έκεΐ μέσα, νά 
τρελλαίνωνται ; Νομίζει κάνεις ό'τι διά τόν κεραυνόν 
είργάσθη ή Εταιρία θελήσασα νά σύνδεση διά τηλεφώ
νου τούς τρεις σταθμούς της. Ηύρεν δ κύριος τά σύρμα
τα—ίππους άραβικούς δι’ αύτόν—τά έκαββαλίκευσε,

w r «Λ. Ik α.μ/·7 , S/Z'.rfVkZ. w» j— - — -   .  _‘ Γ * l ‘ /- I t ” · · I

εκεί, έξέσπασε μετά βοής, διότι συνήντησε ένα κλητήρα
καί ένα χωροφύλακα, παρέβαλλε τούς δύο άναμεταξύ, 

• · — *----2--..

τήριο, έφ’ ω δ κ. Καλλιγάς θά τόν καταδιώξη καί έν ά- 
(νάγκη θά τόν κλείση 'στοΰ Κόκλα διά δικαστικά έξοδα,

, |ξανανέβηκε τά άλογά του—τά σύρματα—πήγε καί ηύρε 
είς τόν σταθμόν τοΰ Πειραιώς τήν μηχανήν τοΰ τηλεφώ
νου, τήν έκάπνισε, τής έσπασε πέντε τροχίσκους, διότι
δέν ήσαν καλά καμωμένοι κ’ έσπασε μακρυά, είς τό κε- 

" Xi.. ..Λ,,. e{e πόν ΙΙειοαιά χώρο—



8 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Άριθ. ΙΙρωτ. 85.

ΙΙρός τό Άδβλφάτον τοΰ Αημ,οτικοΰ Χο· 
αοχομεέου ή «Ελπίς.»

Κύριε Πρόεδρε.
Έν τών φιλανθοωπικωτέρων καταστημάτων δι ών κο

σμείται ή Ελληνική πρωτεύουσα εΐνε τό ενταύθα δημο
τικόν Νοσοκομείου ή Ά.έ.τΐς, έν τώ όποίω επαγγέλλεται 
ή έκ τοΰ κόσμου τούτου παραμυθία ούχί μόνον πρός τούς 
έκ τών 'Αθηνών, άλλά καί πρός πάντας τούς έν άσθε 
νεία καί άθλιότητι διατελούντας ομογενείς. Μέχρι τοϋδε 
αί πύλαί αύτοϋ κατά την οικονομικήν του δύναμιν ου
δέποτε έκλεισθησαν τοϊς δεομένοις.

Έκτος τής φιλανθρωπικής ταύτης άποστολής, ήτις ά- 
ποτελεΐ απαραίτητον γνώρισμα τών έν τή όδώ τού πολι
τισμού εθνών, τό Νοσοκομείου τούτο άπό τής συστάσεώς 
του πληροί καί άλλον ούχ ήττον σοβαρόν καί αύτόχρημα 
εθνικόν σκοπόν. Είνε τό στάδιον, ένώ οί άπό τού Πανε
πιστημίου τά θεωρητικά ιατρικά έφόδια φέροντες, προσ- 
τρίβουσι καί δοκιμ.άζουσι ταϋτα έν τή λυδία λίθω τής 
πρακτικής, 'ίνα μεταφέρωσιν αύτά δεδοκιμασμένα μέχρι 
τών περάτων τού Ελληνισμού.

Ό δήμος 'Αθηναίων, έκτιμών τήν τιμήν τής έν τώ 
μέσω αύτοϋ ΐδρύσεως τού Πανελληνίου Πανεπιστημίου, 
έφιλοτιμήθη όπως παράσχν) αύτώ πάσαν δυνατήν συνδρο
μήν άντί τής όποιας έκεϊνο παρέχει τά φώτα τών Κα
θηγητών του.

Άνκμφιβόλως ή προσωπική αΰτη τού Πανεπιστημίου 
πρός τό νοσοκομείου 'ίδρυμα συνδρομή είνε άνεκτίμητος. 
ΙΙρό πολλοϋ όμως, ένεκεν τής αύξήσέως τού Νοσοκο
μείου, καί τών κοινωνικών άναγκών ύπέρ ών τέτακτζϊ, 
παρέσ.τη άκαταγώνιστος ή ανάγκη τής εύρύνσεως τών 
γλίσχρων αύτοϋ πόρων. Δυστυχώς ό δήμος Αθηναίων 
δέν είνε έπί τού παρόντος είς οικονομικήν άποκατάστα- 
σιν, έπιτρέπαυσαν τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τού ήδη βα1 
ρέος υπέρ τού Νοσοκομείου προϋπολογισμού. Δυστυχέ- 
στερον έτι, καί αί συνδρομαί τών γενναίων τέκνων τού 
Ελληνισμού καθυστερούσι πρό πολλοϋ διά πολλούς ίσως 
λόγους, ών μακ.ρά θά ήτο ή άφήγησις καί έφ’ ών ελπίζω 
νά έργασθώ άποτελεσματικώς, ένόσω μαί είνε έμπεπι- 
στευμένη ή τιμή τής Διευθύνσεως τού Νοσοκομείου.

Ύπό τούς όρους τού προϋπολογισμού τού νϋν ίσχύον- 
τος, άδύνατον εινε τό Νοσοκομείου νά έπαρκέση είς τάς 
άνάγκας του. Σήμερον προϋπολογίζεται ή δαπάνη έκά- 
στης κλίνης πρός 80 λεπτά ήμερησίως, ένώ, κατ’ ελάχι
στου όρον τής στοιχειωδεστέρας διαιτητικής, ό οοος ού- 
τος έπρεπε ν' άνέρχηται είς δραχμήν μίαν. Μέχρι τοϋδε 
οί άσθενεϊς καί οί άναρρωνύοντες διέμενον άπό τού εσπε
ρινού γεύματος μέχρι τού κατά τήν 11 ώραν π. μ. προ
γεύματος κατά λέξιν νήστεις, μή παρεχόμενου αυτοϊς 
τήν πρωίαν καφέ ή άλλου τίνος όμοιου ποτού. ’Επίσης ή 
τροφή ήτο καθόλα ελλιπής καί έν συντομία άνοίκειος 
εις τοιοϋτον κατάστημα. Ήναγκάσθην συνεπώς νά πε
ριορίσω τόν άριθμόν τών κλινών άπό 130 είς 106 περί
που, ίνα κατορθώσω νά παράσχω είς τοσούτους μόνον 
ασθενείς, τήν άπολύτως άναγκαίαν τροφήν. Έπροτίμηεα 
«λιγωτέρους καί καλώς διαιτουμένους ή περισσοτέρους 
ααί πάντας άτελώς τρεφόμενους. Περιορίζομαι ιδιαιτέ

ρως είς τούτο τό ούσιωδέστατον, διότι θά ήτο μακρόν 
ν’ άναφέρω άλλας ποικίλας έλλείψεις, οίον τήν έλλειψή 
κλινοστρωμνών, άσπρορούχων, νοσοκομικών ένδυμάτων, 
σινδόνων καί άλλων όμοιων απαραιτήτων παρεπομένων 
παντός καταστήματος άξιούντος νά όνομάζηται νοσοκο
μείου. Δεν εινε ύπερβολή, άλλ’ άπλή καί καθαρά άλή- 
θεια, οτι μέχρι πρό ολίγων ημερών, μία μόνη σινδόνη 
υπήρχε δι’ εκάστην κλίνην, παοουσιασθείσης δε άνάγκης 
άλλαγής τών άσπρορούχων άσθενούς, δέν έγένετο δυνα
τόν νά εύρεθώσι τοιαϋτα έν τώ νοσοκομείω. Δεν μένει 
λοιπόν άλλη θεραπεία εί μή ή μείωσις τού άριθμού τών 
κλινών. Άλλά τοιούτος βεβαίως δέν εινε ό προορισμός 
τού νοσοκομείου' έκ τού έναντίου ή καθ’ εκάστην αύ- 
ξουσα κοιωνική άνάγκη άπαιτεΐ στεντορείως τήν έπέκτα- 
σιν τού εύεργετικού σκοπού. Είς τούτο νομίζω, τιθέμε
νης κατά μέρος τής πρακτικής έφαρμογής, τόσω εύού- 
τερα θά ώσι καί τά άποτελέσματα, καί τούτου εύτυ- 
χώς δέν εχω άναγκην περαιτέρω άποδείξεως, αποτεινό
μενος πρός Καθηγητάς τής ιατρικής, τά Σ. μέλη τού 
Αδελφάτου. Πεοιπλέον κατεπείγουσα κρίνεται ύπ’ έμοϋ 
ή κατάρτισις αιθούσης συφιλιδικών νοσημάτων τών άν- 
δρών, κλάδου έν τώ όποίω όμολογουμένως καθυστερεί ή 
πρακτική έφαρμογή.

Τοιαύτας τινας σκέψεις λαμβάνω τήν τιμήν νά υπο
βάλω ύμϊν, κ. Πρόεδρε, καί δι’ υμών είς τά Σ. μέλη τού 
Αδελφάτου πρός μελέτην έπί τού ζητήματος τής αύξή- 
σεως τής πρός τό Δημοτικόν νοσοκομείου χορηγίας τού 
Εθνικού Πανεπιστημίου, ήτις τό γε νϋν έχον ίσοφαρίζε- 
ται σχεδόν πρός τήν είς βάρος τού νοσοκομείου αντιμι
σθίαν τών βοηθών. Έάν έπετρέπετο εις έμέ, τόν έκ τού 
σύνεγγυς σπουδάσαντα τάς μεγίστας τού ύπό τήν διεύ- 
θυνσίν μου καταστήματος άνάγκας, νά έκφράσω γνώμην 
έπί τής αναγκαίας αύξήσέως, θά ύπεδείκνυον είς τήν 
Ιανεπιστημιακήν σύγκλητον, ότι ο ελάχιστος αυτής 

ορος δέν δύναται νά ήνε μικρότερος τών 25,000 δραχμών.
Βεβαίως, έάν δέν δύναμαι νά ομιλήσω πρός τό Εθνι

κόν Πανεπιστήμιου έν όνόματι τής φιλανθρωπίας, διότι 
έκ τού νόμου τό Πανεπιστήμιου δέν δύναται νά τείνη 
τό ούς είς τοιαϋτα αισθήματα, νομίζω οτι θέλει έκτι- 
μηθή δεόντως ή έν τφ συμφέροντι αύτοϋ υποβολή τών 
σκέψεών μου. Έάν κατορθωθώ ή συνταύτισις. αισθημά
των καί συμφερόντων, ιδού συνδυασμός άξιος τής ευνοϊ
κής παραδοχής τού Πανεπιστημίου.

Ύπό τήν έλπίδα, ότι παρέσχον τόν μίτον τοιούτου 
συνδυασμού, παρακαλώ τό Σ. Αδελφάτου, νά δεχθή τήν 
εκφρασιν τής έξιδιασμένης ύπολήψεώς μου.

Έν Άθήναις τ·ρ 1 ’Οκτωβρίου 1882.
Ό Λιεοΰνντης τοΰ Ληριοτ. Νοσοκομείου 

εή Έ,ίπίς»
Τηλέμ,αχος Λίαράτος.

----------------- —a>l-o I <-!■" -------------

ΑΓ1ΈΛ.Ι A.

Οσοι τών Χτέχων μου κρατούν άκόμη άγγελίας, 
νά μοϋ τάς στείλουν γρήγορα, καί δίχως χωρατά, 

γεμάταις μέ συνδρομητάς καί μέ συνδρομητρίας, 
κΤ άν άγαπούν, άς στειλουνε καί ’λίγα μετρητά.

Γεώργιος Χουρ^ς


