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«Ευαγόρας» τnς

nμερομnνίας

19

Δεκεμβρίου

σnμαντικn πλnροφορία,

γόλα καθ' nμών ενέσκnψαν κακό δεκατίζο

ότι το έτος αυτό ενέσκnψαν δύο μεγόλα

ντα παίδας και κτnνn. Τα μικρό τέκνα μας

1896,

αντλούμε τn

κακό στnν περιοχn Κυθρέας. Το πρώτο και

προσβόλλονται υπό νόσου θανατnφόρου nν

μεγαλύτερο

κακό,

οι ειδότες ονομόζουσι Κρουπ(!) τα δε κτnνn

νόσος,

οι

Κρουπ

που

και

(!)

n

nταν

τότε

n

θανατnφόρος

αρμόδιοι

ονόμασαν

υπό θανατnφόρου επιζωωτίας, ιδίως οι βόες.

οποία προσέβαλλε τα μικρό
Ο κ. Πρόεδρος τnς Επιτροπnς του Αρ

παιδιό, με διαστόσεις μόλιστα επιδnμίας. Το

δεύτερο κακό, nταν

θανατnφόρος νόσος,

n

που προσέβαλλε τα ζώα. Και οι δύο μεταδο

τικές ασθένειες, τόσο
επιζωωτία,

n

επιδnμία, όσο και

εκδnλώθnκαν

ταυτόχρονα

n

και

ρεναγωγείου του Αγίου Ανδρονίκου και του

Παρθεναγωγείου τnς Αγίας Μαρίνnς, διέταξε
και εκλείσθnσαν προσωρινώς αμφότερα τα
παιδευτnρια ταύτα προς περιστολrlν τnς με

ταδόσεως τnςεπιδnμίας μεταξύ των παίδων.

μόνο στnν πεpιοχn Κυθρέας.

Οι γονείς πόντες είναι περίτρομοι στερούμε
Οι

γονείς των

αναστατωμένοι

και

μικρών

πολύ

παιδιών,

nταν

τρομαγμένοι.

σχολεία που λειτουργούσαν τότε

-

Τα

το Αρρε

ναγωγείο Αγίου Ανδρονίκου και το Παρθενα

γωγείο Αγίας Μαρίνnς

νοι

ιατρού και προχείρων φαρμόκων. Προς

τnν κυβέρνnσιν απεστόλn αναφορό τnν 14/

26,

αλλ' ουδεμία μέχρι τούδε παρεσχέθn επι

κουρία>>.

έκλεισαν, για να

-

εμποδισθεί π εξόπλωσn τnς επιδnμίας, στα
παιδιό.

Για

τnν

αντιμετώπισn

τnς

νόσου

ΤΟΔΩΡΟ

αυτnς, δεν υπnρχε ούτε γιατρός, αλλό ούτε
και τα στοιχειώδn φόpμακα.

Ο καινούργιος χρόνος φθόνει

Οι κότοικοι τnς Κυθρέας, απέστειλαν
σχετικn αναφορό, προς τnν αποικιοκρατικn

με τα δώρα τα πολλό
κι

n

καρδιό μου πόει να σκόσει

διοίκnσn, αλλό οι Άγγλοι ιμπεριαλιστές, έδει

απ' τnν τόσn τnς χορό.

ξαν, ως σψnθως, πλrΊρn αδιαφορία.

Περιμένω να μου φέρουν
πολλό δώρα οι συγγενείς,

Για τnν αλrlθεια των όσων αναφέρο
νται πιο πόνω, παραθέτουμε αυτούσιο, το
σχετικό

δnμοσίευμα

τnς

εφnμερίδας

«ΕΥΑΓΟΡΑΣ» τnς Λευκωσίας nμερομnνίας
Δεκεμβρίου

1896

19

με τίτλο ΕΠΙΖΩΩτιΑ ΚΑΙ ΕΠΙ

ΔΗΜΙΑ.
<<'Εγραψαν nμίν εκ Κυθρέας: «Δύο με-

μα κι οι φίλοι να προσφέρουν

κι οι καλόψυχοι γονείς.
Ποιος απ' όλους θα μου φέρει
ΤΟ ΠΙΟ ωραίο ΚΙ ακριβό

που ποθούν σ' όλα τα μέρn;
Λευτεριό! Μ' αυτn να ζώ.
Γ. Κοκής

