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Ο Λ Υ Κ Ο Π Α Ν Ν Η *
τό αιχμαλώτισαν τόσων γυναικών καρδιά; μυθιστόρημα καί 
τόσων άνδρών δύσκολα κινούμενην περιέργειαν είνε έν τώ 
τελειοΰσθαι, ώ ; βλέπετε.

Μετ’ αύτό, άρχόμεθα τή ; δημοσιεύσεως ωραίου έργου τού 
Γάλλου μυθιστοριογραφου Όν'έ, συγκινητικού καί δραματι
κού, κοινωνικωτάτη; όποθέσεως καί δοαστηρίου ένδιαφέρον- 
τρ;, μονότομον δ’ ευτυχώς, περατωθησόμενον επομένως 
εντός ολίγου, τόν

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΝ
Τ Ο  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΣΦΑΓΕΙΟΝ

Τ Ο Γ  ΒΕΡΟΛΙΝΟΤ
(ΕΙΔΙΚ Ο Τ ΑΜΤΑΠΟΚΡΙΤΟΤ Μ ΑΣ)

Έ ν  Β ε ρ ο λ έ ν ω ,  τή 3)15 Αύγούστου 
Εις Άθηναϊον ένθυμούμ.ενον τήν σαπρίαν τού σφαγείου τής 

πατρίδος του καί άναγινώσκοντα εις τάς έφημερίδας σας 
τά πρό; παρεμπόδισιν διαδόσεως μολύσματος έξ αύτού λαμ- 
βανόμενα μέτρα, ή έπίσκεψις είς τό κεντρικόν σφαγειον τού 
Βερολίνου προξενεί κατμπληξιν. Ούτε χρόνον έχω άρκοϋντα, 
ούτε δσα δύναντάι νά γραφ.ώσι περί τού σφαγείου τούτου είνε 
τόσον ολίγα, ώστε νά έχω τήν άξίωσιν ότι σοί αποστέλλω 
σήμερον περιγραφήν αύτού. Εις όλίγας μόλις γραμμ.άς Οά 
προσπαθήσω νά περιλάβο» τάς γενικωτέσας περί αύτού έντυπώ- 
σεις μου έπιτροχάδην, περιοριζόμενος εις ξηράν αναγραφήν 
τών όσων άντελήφθην, μόνον καί μόνον, ίνα αποδείξω εις 
τού; τόσον επιπόλαιο»; περί τής δημοσίας ΰγεία ; μ.εριμ.νών- 
τας σαστ ισμ ένους  κυβερνήτας ήαών, πώς σκέπτονται καί τί 
έςοδεύουσιν υπέρ τής δημοσίας υγείας πάυτες οί κυβε^νήται 
ίκεύς Γώπ Ε λ λ ή ν ω ν .

Τό σφαγειον τού Βερολίνου κειται έξω τού κέντρου τής πό- 
λεως είς άπόστασιν ήμισείας ώρα; δ·.’ ίπποσιδηροδρόμου ή 
10 λεπτών τής ώρας διά σιδηροδρόμου μέχρι; έκεϊ που πλη
σίον έχοντο; σταθμ.όν επιβατών. *11 πρώτη δ’ έντύπωσις. ήν 
προξενεί τώ  είσερχομένο» εις τόνπ ερίβολον δ ι’ αύτού, εινε ότι 
εισέρχεται εις ούοαίζν πόλιν.

Καί όντως, αριστερά μέν τή ; εισόδου, υπάρχει οικία, έν ή 
ταχυδρομειον, τηλεγραφείον καί σταθμάς τηλεφώνου· δεξιά 
δέ αύτή; άλλη οικία, έν ή κατοικούσιν ό διευθυντής, οί έπι-

Θεωρηταί καί οι λοιποί δημόσιο ι υπάλληλοι, οι τήν υπηρε
σίαν έκεϊ έκτελούντες. Εις τό μέσον τού προαυλίου κηπάριον 
χλοερόν καί πίδακες ΰδάτων άφθονων, σέκάμνουν νά πιστεύ- 
σης ότι εύρίσκεσαι εις πλατείαν ωραίας ευρωπαϊκής πόλεως. 
"Ενθεν δέ και έκεϊθεν τού κηπαρίου δύο πτέρυγες παραπηγ
μάτων άποτελούσι τήν εμπορικήν συνοικίαν τής πολίχνης,ό
που άρχίζων τις άπό τού καπνού καί τών ένδυμάτων δύναται 
νά προμηθευθή όλα τά μαγειρικά και οικιακά σκεύη.

’Απέναντι τοΰ κηπαρίου καί τής εισόδου ώραΐον οικοδόμη
μα, περί 8 άμαξαι πολλαί στα&μεύουσιν, αποτελεί τό Λ'οη- 
μ α τ ισχ ι'ιμ ο ν  τού σφαγείου, έν ω γίνονται αί διαπραγματεύ
σεις καί αγοραπωλησία', μ.εταξϋ τών ζωοεμπόρων. Έκεϊ δέ 
καί έστιατόριον καί καφενείον· καί ζυθοπωλεϊον καί οικήματα 
μετ’ έπίπλων, όπου συνήθως κατοικούσιν οί έξωθεν έρχόμε- 
νοι πραμηθευταί καί έμποροι ζοίοιν. ϋ α το εκ ο \ 3 σ εν , είπον, 
καί παρακαλώ τούς κκ. Αομ.βάρδον καί Σοϋτζον, τά Σ. Σ. 
ίατροσυνέδριον καί δημοτικόν συμβούλιον νά λάβωσιν ύπό ση- 
μείωσιν τούτο τά χα το ιχ ε ϊν  έντυς σφαγείου !

Λεξια καί αριστερά τού χρηματιστηρίου δύο στοαί υαλο
σκεπείς καί έπί σιδηρών στόλων  στηριζόμεναι χρησιμεύουσιν, 
ώς πρόχειρος μ.έν σταθμός τών πρό; ποίλησίν ζώων καθ’ δλον 
τό έτος, ώς έκθεσις δέ κτηνοτροφίας άπό 1— δ Μαίόυ έκα
στου έτους. Αί στοαί αύται είνε τριπλάσια ι κατά τόν χώρον 
τού έν Άθήναις προσωρινού καταστήματος τής Έκθέσεως 
τών ’Ολυμπίων!

Ταϋτα άποτελούσι τό κέντρον, περί δ άκτινοειδώς έκτει- 
νονται οικοδομήματα έπιμήκη, διηρημένα είς σταύλους, ών 
έκαστος—:πολλάκις δε καί πλειότεροι τού ένός— άνήκουσιν 
έπί ένοικιω εις έκαστον τών βερολιναίων κρεωπωλών. Έκ τών 
οικοδομημάτων δέ τού το» ν, τά μέν έχουσιν οίκοδομηθή έπί- 
τηδες διά βόας καί αγελάδας, τά δέ διά μόσχους καί δαμά- 
λεις, άλλα διά πρόβατα καί άλλα διά χοίρους. Ούτως ώστε 
άποτελούσι διαμερίσματα ειδικά, διηρημένα είς σταύλους ή- 
ριθμημένους καί ένοικιαζομένους είς κρεωπώλας, οϊτινες κλεί- 
ουσιν έκεί τάς διά τήν εβδομάδα ή τόν μήνα προμήθειας των.

Πάντα ταϋτα είνε έπιστημονικώτατα διερρυθμισμέύ'α, ού
τως ώστε καί η καθαριότης νά κρατήται απόλυτος, καί τά 
παραγγέλματα της κτηνοτροφίας νά έφαρμόζωνται, καί ό 
άερισμός νά γίνηται τέλειος, καί οί κανόνες τής δημοσίας υ
γιεινής νά τηρώνται, καταλαμβάνουσι τά δύο τρίτα τού χοί
ρου, ένώ τό άλλο £ν τρίτον καταλαμβάνει το κυρίως σφαγειον. 
Έλησμϋνησα νά σημειιόσω ένταύθα, δτι αί περί τά οικοδομή-
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κναό’ίδεται ίξ 'α υτώ ν καί ότι δπερά ...............
υπάρχει άίοθήκη Οροφής καί δωμάτιον υπηρέτου εξαίσιο·;.

"Ελθώμεν νύν εί; τό κυρίως σφαγεΐόν. ’Ενταύθα παν ζώον, 
λογικόν η άλλο, εισέρχεται μόνον δι’ εισιτηρίου, δωρεάν δία 
τά  λογικά, έπί πληρωμή διά τά πρό; σφαγήν ζώα. Τά είσ- 
πραττόμενα δέ δικαιώματα είσίν ;

¿νά Εκαστον μέν βοΰν η άγίλάόα, μάρκα;)

¿νά έκαστον χοίρον _ »
·

άνά έκαστον 51 μόσχον ή όάμαλιν » 
»  ·  » » 

άνά έκαστον ί ι  πρόβατον ή άμνόν *

4 .·!0  οιά τή ν  σρανήν 
0.30  ο ιά τή ν  έτιβεώρησιν,

4 .00 Sià τή ν  σφαγήν 
4 .0 0  Stà τήν /πιΟιώρησιν

Ο.-ίΟ διά τήν σφαγήν 
Ο 40 ί ιά  τήν ΙπιΟ'ώρησιν 

0 .2  i  δια τήν σφαγήν 
0 .0 $  διά τήν έττιΟΐώρησιν

Τό κυρίως σφαγείο·; διαιρείται καί αυτό εις επιμήκη 
οικοδομήματα δι·ρρημένα εις μικρά σφαγεία, ήριθμημένα 
καί ένοικιαζόμ.ενα εις κ.ρεωπώλας. "Εκαστος τούτων, είνε 
επιστημ-ονικώς καί τεχνικώς τέλειον, περιέχον τά  αναγ
καία άρπάγια καί τροχαλίας μετά τροχών μηχανικών 
πρός έζάρτήσιν τού σφαγείου έπό της έπί σιδηρών ράβδων 
στηριζομένη: στέγης, κρίκους σιδηρού; έπί τού έδάφους πρό; 
δέσμευσιν τού ζώου κατά τή ; σφαγήν, καί πλάκα; σιδηράς 
παχεία; πρό; κατάκλισίν αυτού έπ’ αυτών, άγγεΐα μετάλ
λινα πρό; πέρισυναγωγήν τού αίματος καί άγγεΐα σιδηρά, εύ- 
κόλως έπί τροχών τοποθετούμενα καί ούτοι μικρόν άμάζίδιον 
έκ τού προχείρου άποτελούντα, πρός μεταφοράν τών ακαθαρ
σιών τού στομάχου, έπί πάσι δέ ΰδατα άφθονα πρός πλύσιν 
τού έδάφους.καί φυσητήρας μηχανικούς (φυσερά) παντός με
γέθους, πρός'εισαγωγήν άέρος υπό τό δέρμα, άποφευγομ.ένου 
οΰτω τού πολλάκις άπαισίαν οσμήν μεταδίδοντος ε’ς τά 
κρέατα καί έπικρατοϋντο; παρ’ ήμΐν έν'Έλλάδι φουσκώματος.

"Οπισθεν έκαστου τών τοιούτων μικρών σφαγείων, διαχω- 
ρίσματα κιγκλιδωτά ύπό στοάς άριστα άεριζομένας, χρησι- 
μεύουσι, τά μέν πρός τών έσφαγμένων κρεάτων τήν προσωρι
νήν έζάρτήσιν, τό δέ πρός τών έπί σφαγήν άγομένων ζώων 
τήν βραχεΐαν διαμονήν.

Τό έδαφος πάντων τών σφαγείων είνε έπικλινέ; καί έστρω- 
μένον διά ραβδωτών τετραγώνων πλακών, δς άποπλύνει ά- 
παραμίλλως ρέον τό ύδωρ, συμπαρασύρον πάσαν τυχόν έπ’ 
αυτού σταγόνα ακαθαρσίας ή αίματος πρό; τήν έν τώ  μ.εσω 
τών πρό τού σφαγείου διαδρόμων £ιπόνομ.ον, θολωτήν καί’ εύ·

5εΐαν, έξαισίω; καθαριζομένην δπό τού άφθόνως καί διαρκώς 
ίοχετευομένου υδατος έκ τού Σπρέα. ’Λφίνω ό'τι έκαστος τών 
κρεωπωλών ΰποχρεούται μ.ετά πάσαν σφαγήν νά πλύνη, έπι- 
μελώς τό έδαφος τού σφαγείου του καί τού πρό αυτού δια
δρόμου. Εινε δέ ούτοι οί διάδρομοι εϋρεΐς, δ ι’ ασφάλτου έ- 
στρωμένοι καί έλαφρώς έπικλινεΐς πρός τό κέντρον, όπου 

είσί τοποθετημέναι αί κιγκλιδωταί οπαί τού υπονόμου λίαν 
πυκνώς.

Τά σφαγια υπό μέν τών χριστιανών θανατούνται τυπτό- 
μ,ενα διά βαρείας σφύρα; κατά τό μ,έσον τού μετώπου, ύπό 
δέ τών ΐουδαίων σφαζόμενα κατά τάν λάρυγγα, συμφώνως 
ταϊς θρησκευτικαΐ; διατάξεσιν αυτών. Τό αίμα, ώς ειπον,δέν 
ρέει έπί τού έδάφους, άλλά περιοριζόμενον εντός μ.εγάλων 
καί πως άβαθών χάλκινων τετραγώνων αγγείων χρήσιμο

ν . ι μ- Τ γ- »·,------   γ----- >----- ••τ*·”"  ’■*
προσθέσω, ό'τι άμφοτέρας τάς χρησιμοποιήσει; παρακολου- 
θούσι διατυπώσεις καί έπιβολή επιμελούς τηρήσεως τ<ύν υ
γιεινών κανόνων, άποβαίνο'^αι σχεδόν τυραννία.

Έν τω κίντρω τού κυρίως σφαγείου τούτου κεΐται οικία, 
κατά τό ήμισυ μέν χρησιμεύουσα ώς κατοεκεα καί γρα- 
φεΐον τού ίατοού άγορονόμου καί τών αστυνομικών κτηνιά
τρων καί λοιπών υπαλλήλων επιτηρητών τού κυρίως σφα
γείου, τό ήμισυ δέ ώς έστιατόριον καί ζυθοπωλείου. Έπί έ- 
κάστου σφαγίου επιθεωρούμενου πρό καί μ.ετά τήν σφαγήν έ- 
πιτίθενται αι σφραγίδες εις πίστωσιν τού άμολύντου. Τοιαύ- 
τη δέ καθαριότης επικρατεί πανταχού, ώστε πλεΐστοι είνε οί 
καθ’ ημέραν χάριν περιεργείας καί περιπάτου εκεί μ.εταβαί-
νοντες.

Εις έπίμ.ετρον δέ τή ; τελειότητας ταύτης, σιδηροδρομική 
γραμμή διασχίζουσα τό κατάστημ.α δλον, μεταφέρει έκεϊ τά 
πρός σφαγήν ή πώλησιν ζώα. ‘II γραμμή δέ αϋτη είσδύουσα 
καί ΰπά τάς στοάς τού κμφίως σφαγείού .χρησιμεύει,ουτω καί 
πρός μετακόμισιν τών έσφαγμένων κρεάτων, άτινα ανήκουσιν 
εις κρεωπώλα; άπομεμακρυσμένων συνοικιών, καθόσον οί τών 
έγγυτέρω μεταφέρουσι ταύτα δι’ αμαξών ιδίων, οϋτω πυρ
γοειδών κατεσκευασμένων, ώστε ουδέ ίχνος τών μεταφερομέ- 
νων διακρίνει ό διαβάτης. Επιμένω εις τήν λεπτομέρειαν 
ταύτην, διότι εγώ τουλάχιστον,οσάκις συναντώ τοιαύτας ά 
μάζας,άναμιρ,νήσκομαι τών βρωμερών κάρρων τών ’Αθηναίων 
κρεωπωλών καί λέγω κατ’ έμαυτόν : Κοσσονάκε'.Κοσσονάκε ! 

Τοιούτον έν ξηρά καί άπλουστάτη περιγραφή είνε τό ιναι

αποτίλλιυσιν τών τριχών από τού δέρματος τού χοίρου. Οί λέ
βητες ούτοι κρατούντες εις τό βάθος τά ; τρίχα; άφίνουσι τό 
ρυπαινόμενον ύδωρ νά διαρρέφ καί ούτω τό έν αύτοΐς ζέον ύ
δωρ είνε πάντοτε νέον καί καθαρόν.

Έν γένει εις τό σφαγεΐόν τού Βερολίνου, ένώ άφ’ ενός πάν 
τό δυνάμενον νά χρησιμοποιηθή περισυλλέγεται έπιμελώς, 
άφ’ έτέρου πάσα ακαθαρσία εξαφανίζεται έντελώ; συμπαρα- 
συρομένη υπό ΰδάτων άφθονωτάτων. Τόπ άν έν αύτώ άπό 
τών άρπαγίων καί τών παραθύρου·; μέχρι τού έδάοου; καί τών 
υπονόμων είνε ούτω τελ.είιυς, υπό έποψιν υγιεινήν, έπιστημο- 
νικήν, μηχανικήν, τεχνικήν, κατεσκευασμένον, ώστε όχι μό
νον ούδέ μόριον μ.ιάσματο; ή ακαθαρσία; είνε δυνατόν νά δία- 
δοθή έξ αυτού, άλλά καί ό έν αυτώ περίπατο; καί ή έν αΰτώ 
διαμονή αποβαίνει iv jà ç/ çT or καί v p i t i r v .

Σέ άφίνω τώρα, φίλτατε Βλάσιε, νά έξαγάγη,; τ ά ; παρα
τηρήσει; καί τά συμπεράσματα έκ τών άνωτέριο καί νά έκ- 
ραγής εί; φουνάς καί διαμαρτυρίας, όπιο; ίδρυθή καί έν Άθή- 
ναις τοιούτο σφαγεΐόν, άν οΰχί καθ’ όλα ό'μοιον, τοΰλ.άχι- 
στον τούς αυτούς υγιεινούς καί τεχνικούς όρους πληρούν. 
Λέγω δέ t i r  o v f t  <Ίμοιη>·, διότι διά τό κεντρικόν σφαγεΐόν 
τού Βερολίνου έδαπανήθησαν δ έ κ α  éxcfrojj.jj.-jp t a  καέ  
ΐτεντακόσεαε χ ελεά δες μαρκών, ήτοι πλέον τών 1 3 ,  
0 0 0 , 0 0 0  φράγκων !

Α. Κ. I*.

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Τί Οραύσις πρόκειται νά γίντρ μέ τό νέον Μέγα δάνειον, 

άπό τούδε προμηνύεται- ό κ. Σκουλούίη; περισσότερον κατα
γίνεται έν ΓΙαρεσίοις πρό; εξαγοράν τού τύπου παρά πρός συν- 
ομολόγησιν τού δανείου. "Αρθρα έπί άρθριυν φιλελληνικιότα- 
τα— περί τών προσόδου·; τή ; Ελλάδος — ξεφυτρόνουν ους άμα- 
νΐται έν τα ΐ; στήλαι; τών παρισινών φύλλων. Αόλουμα ’ς τά 
παραγάδια νά πιασθούν συναγρίδες ! Μέχρι καί αυτού τού 
Petit Journal, McxpSç Έ γη/ιτρίόος, έχούσης τήν μεγίστην 
τιύν κυκλοφοριών έν Παρισίοις, 200 ,000  φύλλων, διαδιδομέ- 
νη; ίδιους μεταξύ τού μικρού κόσμου, τού έχοντος τάς μικράς 
οικονομίας έφ’ ών κυρίου; άποβλέπουσιν οί μεγάλοι λνισταί, 
καί αυτός, φαίνεται,ήγοράσθη. Φίλοι μ.ας έκ Παρισίων μάς τά 
στέλλουν αυτά τά  φύλλα καί τ ί  τρέχει καί τό τ ί κάμνουν 
οί χρυσοκάνθαροί μ.ας έκεΐ, διά νά συνομολογηθή τό δά
νειον καί όποστηριχθή ή κυβέρνησις Τρικούπη. Τέρατα καί 
σημεία διά ν’ άπατηθή ό κόσμος. Ό Φ ιναγτσ ιέρης  πρέσβυς 
μας έν Μαδρίτη είνε έπί κεφαλής τών πάντουν. "Αλλο τίποτε 
δεν βλέπει; εις τάς έφημερίδας παρά στιλπνού; στιλπνού; 
τίτλου; : Τά οίχοτομ ιχά τή ς  Έ .Ι.Ιάύος ! — Οί πόροι τής Έ .Ι- 
,Ιάδος ! —Τ ά π.Ιυύτη  τή ς  Έ .ΙΜ ίόος ! —Τ όμέ.Ι.Ιογ τής Έ .Ι- 
.Ιάδος !  Νομίζει κάνει; ότι πρόκειται περί νέας τινο; άμ.ερι- 
κανική; γής, τώρα άνακαλυφθείσης. "Ακων τ ι ; άναπολεΐ τήν 
J i r ô p a r  τού Κ. λ  αρετή μέ τά  μεταλ.λεΐα τή ; Σ ιέρρα  Φονόγ- 
τα ς , δηλ.αδή παραδείσου μέ χλοαζούσα; νήσους, μ.ήλα εις 
μ-έγεθος ανθρώπινης κεφαλής, ροδάκινα ζυγίζοντα μίαν λ ί
βραν ! Χρυσυύχα χώματα λάμ.ποντα έπί τού έδάφους, ώς 
αί πηγολαμπίδε; ύπό τό φέγγος τών άστροιν ! Ό άργυρος 
τών έπαρχιών Κοκνιμπό καί Κοπιεκό, έςερχόμε·υος κατά τόν- 
νους έκ λιμ.ένος τού Καλδερά ! χρυσοχοεία εις τήν ΓΙετόρκαν, 
εις τάς γαίας τού Χιλάν ! Σιδηρΐται λίθοι έξερχόμενοι άνά
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—  Τότε, ’Ιωάννα, ό Λυκογιάννης, ΰστις'έπηγρύπνει τήν 
μνηστήν τού φίλου ’Ιακώβου, ό καλός Λυκογιάννης έσπευσε 
νά σέ υπεράσπιση. Δέν τόν είδες φθάσαντα διότι έλειποθή- 
σε;. Ό κακούργο; άμέσω; έτράπη εις φυγήν καί ό Λυκο· 
γιάννης εμεινε πλησίον σου, όπως σε προστατεύση.

—  Καί. . . τούτο. . . τούτο μόνον συνέβη ;  ήρώτησε διά 
φουνής δισταζούσης.

Ό  γέρων έμάντευσε τήν σκέψιν της.
—  Μάλιστα, ’Ιωάννα, τούτο μόνον, άπήντησε ζωηρώς. 

Δέν εγεινε; θύμα κακουργήματος, σοί τό έρκίζομαι! 'Ο Λυ- 
κογιάννη; σ’ εσωσεν έν τώ  θαλάμου σου, ώς σ’ έσωσε βρα
δύτερου έν τώ ποταμώ.

Έστράφη άποτόμως πρό; τόν νεανίαν.
— ’Ιάκωβε, είναι τούτο αληθές : είπεν.

έκατοντάλιτρα ! Τά χιλιανά πλούτη έξερχόμενα έκ τής γής 
ώς άνθη θείου !

Τοιαύτην Σιέρ^αν-Φουέντα παριστώσι τώρα είς τά γαλλι- 
λά βαλάντια οί Σκουλουδισταί, έωςδτου βάλουν ’ς τό χέρι τά 
δάνεια ! "Οσον άφορά τά  Ελληνικά βαλάντια, άπό μάς θά 
πάρουν τούς τόκους τών τόκων καί τήν προμήθειαν τών προ
μηθειών.

Κάί τ ί δέν αναγγέλλουν διά τού Petit Journal! "Οχι μόνον 
ότι οί φόροι είσπράττονται τακτικώτατα , άλλ’ ότι καί πράγ
μα έκτακτον ! έπιφωνεί ό Σκουλουδοαγορασρ.ένο; δημοσιο
γράφος, μένουν άποθεμ.ατικά έκττομμύρια φράγκα ! !  Τί είν’ 
αυτά ;

Καί τό ληστρικώτερον:
ο Διά τών αποτελεσμάτων αυτών, επιλέγει ή Μ ιχρά Έφη- 

μ ιρ ϊς ,  έκραταιώθη ή κυβέρνησις έν τή γραμσή τής πολιτικής 
της συνισταμένης εις τό ότι μόνον διά τού προυπολογισμ.ού 
οφείλει νά επαρκή είς τάς άνάγκας τού κράτους καί όχι διά 
νέων δανείων !»

’Ακριβούς δηλαδή τήν παραμονήν νέου δανείου ! !
Θά παρακολουθήσουμε·; όλους τούς ελιγμούς τού νέου με

γάλου δανείου, τού φοβερού αυτού καρχαρίου, οστις έχει νά 
φάγη κάμποση πάλιν Ελλάδα καί ευτυχώς καί Γαλλίαν, 
διά νά μήν πέσουν όλα τά βάρη έπάνω μας.

Σήμερον τήν πρωίαν περί όΰραχ 6ην άφίκετο εις Πειραιά 
τό αυστριακόν άτμόπλοιον κομ,ίσαν ώ ; προαναγγείλαμεν τόν 
νεκρόν τού σεβαστού γηραιού καθηγητού καί μεγάλου πο
λίτου Γεουργίου Α. 'Ράλλη· τόν νεκρόν ήκολούθουν οί*υ:οί 
αυτού Δημ. Γ. 'Ράλλης βουλευτής καί πρώην έπί τής Δικαιο
σύνη; υπουργός, Χρηστός 'Ράλλη; ιατρό;, αί θυγατέρε; κ. 
Ελένη Π. Σούτσου μετά τής θυγατρό; τη ; δεσποινίδος 
Έ λίζα ; καί ή κ. Μίνα Άριστ. 'Ραζή καί ό κ. Άριστ. 'Ρα-

— ’Αγαπητή ’Ιωάννα, άπήντησε θεωρών αυτήν μετ’ αρ
ρήτου τρυφερότητο;, δ ,τ ι δ πατήρ σας σάς είπεν είναι ή α
λήθεια.

Μακρόν έξέβαλεν αυτη άναστεναγμόν καί άφήκε νά πέση 
ή κεφαλή της έπί τού ώμου τού γέροντο;’ τά στήθος αυτή; 
έξογκούμενον άνετινάσσετο σπασμωδικώς, -έκλαυσε δέ χ_ύ- 
νουσα θερμά δάκρυα.

Ό ’Ιάκωβος Βαιγιάν περιεπτύσσετο αυτήν κατά πάσαν 
στιγμήν καί έπέθετε τά χείλη έπί τού μετώπου της.

—  Λησμονήσωμεν τάς όδύνας τού παρελθόντος, άγα- 
πητή μου, έλεγεν, άς μή άναμιμνησκώμεθα ότι υπήρξες 
άσθενής μακρόν χρόνον, επειδή τώρα έθεραπεύθη;· ώ ! μά
λ ιστα , ’Ιωάννα μ.ου, έθεραπεύθη; !

—  ’Ιωάννα, αξιέραστος Ιωάννα μου, είπε καί δ νεαρός 
άζιωματικός, ουδέ στιγμήν έπαυσα νά σε συλλογίζομαι καί 
δ πατήρ σου θά σέ εΐπη ότι άπελπισθεί; διά τήν άπώλειάν 
σου ήθελον ν’ άποθάνω . . .  Ουτος δέ, όστις έμεινε μόνος έν 
τώ  κόσμω, καταβεβλημένος ύπό τής μεγίστης οδύνης, έ- 
σχεν ικανόν έτ ι θάρρος ΐνα μού συστήση τήν έγκαρτέρησιν. 
ΤΑ ! ’Ιωάννα, άξιολάτρευτο; ’Ιωάννα μου, θά μάθητε ημέ
ραν τινά, ποιους θησαυρού; τρυφερότητο; έχω διά σάς έν 
τή καρδία μου ! Δέν δύναραι νά σάς άγαπώ πλέον παρ’ 
6,τ ι  σάς άγαπώ υπέρ πάν άλλο έν τώ  κόσμω.

—  Πάτερ μου, ’Ιάκωβε, είπεν ή νεάνις, θέσασα τήν 
I χεΐρα έντό; τής τού μνηστήρό; της, δέν ήξεύρώ ποίαν γλυ-
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ζής. Οί λοιποί δέ συγγενείς καί πολλοί φίλοι τ ις  πενθού- 
σης πολυτίμου οικογένειας άπό τής 5 ης πρωινής ώρας είχον 
κατέλθει εις Πειραιά καί επί της αποβάθρας άνέμενον έν ά- 
φάτω συγκινήσει την άπόβασιν τού σορού- ακριβώς 
περί τήν 7ην ώραν έφάνη άποπλ'έουσα του ’Ατμοπλοίου ση
μαιοφόρος πολεμική λέμβο; εφ’ ής είχε τεΟϊ το φέρετρον 
συνοδευύμενον υπό τών κ. κ. Δημ. Ράλλη και Περικλεούς 
Σούτσοι/, ειποντο δέ τοϋτοις ετεραι λέμβοι πλήρεις φίλων 
καί οικείων, οί δέ λοιποί άναμένοντε; επί τή ; προκυμαίας 
μεθ’ δσης οδύνης υπεδέχοντο τήν όλην συνοδείαν μετ’ ίσης 
άλλ’ ενδομύχου δλω; χαράς υπεδέχθησαν τόν επίσης βχ - 
ρέως παθόντα αλλά θαρραλέοι; διαφυγόντα τόν κίνδυνον 
έν Βιέννη γλυκύτατον καί φίλτατον {ατρόν Χρηστόν Ράλ- 
λην. Μόλις δέ την 8ην ώραν άνοιγέντο; του κιβωτίου έν ω 
υπήρχε τό φέρετρον έτέθη τούτο έπί τής νεκροφόρου άμά- 
ζης, ήν αναχωρούσαν ήκολούθησαν πεοί τάς εϊκοσιν άμαξαι 
πλήρεις πενΟούντων συγγενών καί οικείων. Περί τήν 9ην 
δέ ώραν είσήλθεν εις τήν πόλις άπασα ή συνοδεία ής προη-

Ϊε ίτο  ό  ίερεί»; τή ς  ένορείας α ίδέσιμος Μ α ρ τίνο ; δ ιά  τή ς  ό- 

ού Πειραιώς κα ι Σ ταδ ίου  έπ ί τή ;  όποιας ή οικία τού  μ ε τα -  
σ τά ν το ς  περιφανούς άνδρός.

Τό φέρετρον έκίνησε τήν περιέργειαν καί τόν θαυμασμόν 
τών πα 
τών συμμερι 
οικογένειας ά
αύτης διάνο ία ; άνδρός. 'Π  σορό: έ τέθη  έν τή  προσηκόντο,ς 

διεσκευασμένρ αίθούσο μ ε τα ξύ  δύο αντικ ε ιμ ένω ν εικόνων, 

τή ς  άπεικονιζούσής τή ν  σταΰρ.ωσιν τού  Σω τήρο; ημών Ί/;σού 

Χ ρηστού  κα ί τή ς  πρό έτους άποβιωσάση; συζύγου του , ής 

βαρέως έφερε τή ν  απώλειαν, Πηνελόπής, Ουγατρό; τού  έκ 

το ύ  αθανάτου  Σουλίου ά ν τ ισ τρ α τή γ ο υ  Ζώη, το ύ  έκ το ύ  γ έ 
νους τ ζα β έ λ β α .

Τό φέρετρον ιδ ια ζό ν τω ς  κατεσκευασμένον εϊνε έπαργυρω-

ρερετρον εκίνησε τήν περιέργειαν καί τόν θαυμασμόν 
ιρεστώτων διά τήν τέχνην, άλλά τήν συγκίνησιν αύ- 
ιμμεριζομένων τό άλγος τής πενθούσης δημοφιλούς 
•εία; άναλογιζομένων έτι μάλλον τήν απώλειαν τοι-

μένον καί Ιπίχρυςτον κατά τάς γωνίας καί τά υποστηρίγματα, 
μόλις δέ ήρθη τό άρτον σκέπασμα αυτού προύφάνη ϋελοςλίαν 
διαυγής, ί ι ’ ής όράται ό νεκρός μή ήλλοιωμένος τούς χαρα
κτήρα; τού προσώπου', άλλά έμπνέων σφόδρα τόν σεβασμόν 
έκ τε τού γήρατος, άλ.λά πρό πάντων έκ τής ιστορίας του. 
*11 περαιτέρω εις τήν οικίαν συρροή τού λαού πάσης τάξεως, 
ό’πως δώσωσι τόν τελευταίου άσπασμόν είς τόν μεταστάντα 
σοφόν πολίτην ήν επόμενον άφ’ ού γνωστόν έστι πόσον τής 
πρωτευούσης καί τών πέριξ κάτοικοι έχουν συνδεθή μέ τήν 
οίκογένειαν Γ. Ράλλη από τή : άναγεννήσεως τής 'Ελλάδος. 
*Π κηδεία γενήσεται αδριον Πέμπτην ώραν 4ην μετά μεσημ
βρίαν άπθ'>εμηθησομένων τών προσηκόυσών τιμών εις άνώτε- 
ρον ταξιάρχην· τό δε Πανεπισοήμιον, τού όποιου ήν έκ τών 
έγκριτωτέρων μελών, θέλει συμμορφωθή μέ τό δημοσιευθέν 
ψήφισμα κλπ. κλπ. κλπ.

Καί έν φρικτόν θηβαϊκόν δράμα ! ’Εν τψ  χωρίω Κασνέ- 
ση τού δήμου Θεσπιών τής έπαρχίας Θηβών τήν παρελθού- 
σαν Πέμπτην, δ,τι έσοϋρπωνε, ό Χαράλαμπος Σουδερής ενώ 
μετέβαινε εί; τόν αχυρώνα ϊνα παραλάβϊ) σανόν διά τά 
ζώά του, αίφνης έπυροβολήθη υπό άγνωστου, είτα  δέ κα- 
τεσφάγη διά μάχαίρας, έν μεγάλγ θηριωδία κρεοφάγοϋ ψυ
χή; έπιμενούσης εΐ; τήν τελείωσιν τού έργου της, ώς ο: κα- 
σάπιδες οϊτινε; άφού σφάζουν τό ζώον, έπειτα τό διαμελί
ζουν. Τό φρικτόν είνε δτι υπόνοια·, ήγέρθησαν κατά τής 
συζύγου τού Σουδερή Αικατερίνης πρό διετίας εΰρισκομέ- 
νης εί; αθεμίτους σχέσεις μετά τού Δημήτρίου Λ. Βαρθα- 
λάμη, μεθ’ ού συνεννοηθεϊσα προηγουμένως ώθησεν αυτόν 
καί έξετέλεσε τό κακούργημα.

Εννοείται δτι ή σύζυγο; αμέσως συνελήφθη, έζετασθεϊσα 
δέ ουδόλως ήρνήθη δτι είχε συναινέσει νά φονευθή ό σύ
ζυγό; της. Ηρωισμός απαίσιο; έν τή πράξει, ηρωισμό; παλ- 
ληκαρίσιο; έν τή ομολογία.

κείαν ευδαιμονίαν αισθάνομαι τήν στιγμήν ταύτην, πλη
σίον σας· κάτι τ ι συμβαίνει έντός μου· ή ψυχή μου έπανερί- 
χετα ι, ή σκέψις μου φω τίζετα ι, τό πνεύμα αναγεννάται, ή 
καρδέα μου δίανοίγεται.

—  Είναι η άνάστασί; σου, άγαπητή μυυ, άπήντησεν ό 
γέρων· έθεραπεύθης, έσώθης ! . . .  Μάς άπεδόθη; διά πάν
τοτε !

—  Ό  δέ Αυκογιάννης πού ε ίνα ι; ¡ήρώτησεν,
— Ό Αυκογιάννης δεν είναι πλέον εί; τό δάσος τής 

Μαρέϊλ, άπήντησεν ό Ιάκωβος Βαιγιάν μεταξύ τών πολυ
αρίθμων προσώπων, άτινα ένδιαφέρονται δ ι’ αυτόν, υπάρ
χει άνήρ τις μεγάλη; καρδία; δστις κατέστη προστάτης 
του" τ<ζ> έδωκε διδασκάλους, οϊτινε; τόν έδίδαξαν καν συν- 
ετέλεσαν είς τήν ανατροφήν του. Σήμερον ό Αυκογιάννης, 
τόν όποιον έγνώρισες άγριον, είνε άνήρ όπως καί οί άλλοι.

—  Καί είνε πάντοτε φίλο; μου, πρασέθεσεν ό ’ Ιάκωβος 
1'ρανδέν ημέραν τινα συντόμως έλπίζω θά τόν έπανίδετε. 
’Ιωάννα, τότε, σείς κ» ί έγώ, θά δυνηθώμεν νά τόν εΰχαρι- 
στήσωμεν, διότι σάς έπροστάτευσε. σάς ύπερήσπισε, έσωσε 
τήν ζωήν σας. ,

—  Μάλιστα, άπήντησεν αυτή.
Έπεκράτησε στιγμιαία σιωπή. Έ πειτα  έςηκολούθησεν :
—  Έ χετε πολλά άκόμη πράγματα νά μού πήτε ;
—  Μάλιστα, άγαπητή μου, πολλά πράγματα, άλλά 

δέν θά σάς .τά πούμεν σήμερον διά νά μή σέ κουράσωμεν

μετά τινα ; ημέρας ό Ίάκοιβο; καί έγώ θά σού τά διηγηθώ- 
μεν δλα.

—  Μάλιστα δλα.
Κατά τήν στιγμήν ταύτην ό Φιντέλ έφθασε τρέχων. 

Προηγείτο τής Γεοτρούδης, μετά τής όποιας είχε μείνει είς 
τό έστιατόριον. Έπήδησεν έπί τών γονάτων τόύ Ιακώβου 
Βαιγιάν κατά πρώτον, έπειτα έπί τών τής ’Ιωάννας, ζητών 
θιοπείας καί παοέ/ων δαψιλώς τάς ίδικάς του.

ΊΙ Γεοτρούδη προύχοόρει βραδέιος καί μετά προφυλά- 
ξεως διολισθαίνουσα δπισθεν τών θάμνων. Σταλεϊσα υπό 
τού κυρίου Λεγένδρου, ήρχετο δπω; ίδνι τ ί  συμβαίνει έντός 
τού κληματοσκεπούς θόλου.

"Οταν επανήλθε:
—  Κύριε ιατρέ, τού λέγει, ή ’ Ιωάννα έθεραπεύΟη, έθερα- 

πεύθη, ενθυμείται, μιλάει. . . Μέ έκάλεσεν ώς καί άλλοτε 
νιαλήν Γερτούρδην. 'Α  ! κύριε ιατρέ, ποία ευτυχία !

Ό κ. Λέγενδρος έσπευσε νά καταβή.
—  Τότε, είπε, δύναμαι νά έμφανισθώ τώρα.
ΊΙ ’Ιωάννα τόν είδε προχωρούντα βραδέως ε ί; τόν κλη- 

ματοσκεπή θόλον.
—  Ό κύριος ιατρό; Λέγενδρος, είπεν ό Ιάκωβο; Βαι- 

γ ιάν, ό σοφό; ιατρός δστις σέ έθεράπευσε, σού άπέδωκε τό 
λογικόν.

—  Τόν αναγνωρίζω, είπε.
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; Άμφότεροι ευτυχώ; συνελήφθησαν, ή τε σύζυγο; καί δ 
εραστής, καί άπεστάλησαν είς τόν αρμόδιον εισαγγελέα.

Ό έν Αίγύπτω τύπος λίαν εΰφήμως ποιείται λόγον υπέρ 
τών ’Ελλήνων ιατρών οϊτινε; έό'είχθησαν απαράμιλλοι είς 
-ήν ιατρικήν συνδρομήν πρός άπαντα ; έν γένει τούς πά- 
σχοντας πάσης φυλής. Φιλανθρωπία καί δραστηριότης άφ’ 
ενός, έπιμέλεια καί άφοβία κατά τάς έπισκέψεις ιδίως τών 
πασ/όντων χολέραν άφ’ ετέρου κινούσι τόν θαυμασμόν πάν
των τών, τε εύρωπαιων και ιθαγενών. Όπου δέ είς τοιού 
του; άνετέθησαν καί ετερα καθήκοντα, ού; είς τόν έν Σιμπίν- 
ελ-Κόμ ιατρόν Θεόδωρον Μικρόν, ήμέτερον προξενικόν πρά
κτορα, έκεϊ καί ό ζήλο; υπέρ τού άγαθού καί ή αύταπάρ 
νησις έξεδηλώθησαν έν άπάση αυτών τή έντάσει. Ημείς 
σεμνυνόμενοι έπί τή τοιαύτη τών έν Αιγύπτιο Ελλήνων ια
τρών εύτολμία; φιλανθρωπία και αΰταπαρνήσει, τοίς εΰ- 
χόμεθα πάν άγαθόν. _________
: Έν Λαυρίω ή δεκαεξαέτις υπηρέτρια τού φίλου υπομοι
ράρχου κ. Χρυσάφη όνόματι Ελένη Κάπου εξ Αί’γίνης, με- 
ταβάσα τήν παρελθούσαν Παρασκευήν είς τήν θάλασσαν 
μετά τού εννεαετούς υίού τού υπομοιράρχου καί τού γέρον 
τος πατρός αυτού ϊνα κάμουν λουτρόν καί μή γνωρίζουσα 
νά κολυμβά έπνίγ/ι όλισθήσασα έ··ώ περιεπάτει έν τή θα
λάσση εί; βάθος πλέον τών δύο οργυιών, ματαίω ; τού γέ- 
ροντος πατοός ριφθέντο; εί; τήν θαλασσαν ϊνα τήν σώση.

Έφιστώμεν τήν προσοχήν τών άναγνοιστών μας έπί τής 
περιγραφής τού έν Βερολίνω Σφαγείου ήν έπίτηδε; έπιστέλ- 
λει ήμίν ό έκείθεν ανταποκριτής μας, δπως χρησιμεύση ώς 
μάθημα καί δείγμα καί πρόκλησις είς τάς ήμετέρας άρχάς, 
βαπτισμένας άκόμή μέχρι λαιμού είς τήν στοιχειώδη βαρβα
ρότητα καί λυμαινούσα; οίίτω τάς ωραίας μας ’Αθήνας, α ϊτι-
νε; έπρεπε νά ήνε πρότυπον μαρμαροκτίστου καί μαομαρο- 

■  ...........................................

Καί έγερθείσα έκαμε βήματά τινα πρός συνάντησιν τού 
ιατρού.

—  ΤΑ ! κύριε, είπεν αϋτη μετά θελξικάρδιου χάριτος 
καί μετά τόνου ζωηροτάτης ευγνωμοσύνης, γνωρίζω τέλος 
σήμερον τ ί σάς οφείλω.

— Εκείνος έξ ημών τών δύο δστις άφείλει περισσότερον 
είς τόν άλλον, δεσποινίς ’Ιωάννα, είμαι εγώ. Σάς οφείλω 
τήν ευτυχίαν, διότι σάς άπέδωκα εί; εκείνους, οϊτινε; σάς 
άγαπούν.

—  Κύριε ιατρέ, είπεν ό ’Ιάκωβος Βαιγιάν, ελπίζω δτι θά 
εύαρεστηθήτε νά μείνετε πλησίον μας τουλάχιστον μίαν ε
βδομάδα.

—  Τούτο θά μού έπροξένει μεγίστην εύχαρίστησιν, άλλά 
δέν δύναμαι* ή παρουσία μου ενταύθα δέν είνε πλέον άναγ- 
καία. Θά ήδυνάμην ν’ αναχωρήσω ταύτην τήν έσπέοαν, έν 
τούτοι; θά σάς παραχωρήσο) ολόκληρον τήν επιούσαν.

—  Τ ί; θέλετε τόσον ταχέως νά μάς άφήσητε ;
—  Είναι ανάγκη· αί έργασίαι μου άπαιτούσι τούτο καί 

σπεύδω νά έπανέλθω εί; Σατού, δπου έλπίζω νά μείνω μή
νας τ ινα ; άκόμη.

—  Έν τούτοι;, κύριε ιατρέ, νομίζω δτι ήμέραι τινές ά- 
ναπαύσεως.. . .

—  Δέν δικαιούμαι άκόμη ν ’  άναπαυθώ, άπ ήντησεν ό κ. 

Λέγενδρος μ ειδ ιών.

στρωτού καί κηποφύτου πόλεως, ώς υπό γ ν ά .Ια ν  σκεπομένης 
υπό τόν γαλανόν ουρανόν μας.

Καί ημείς ήδονικώτατα άναγράφομεν τά καλά δημοσι
ευόμενα περί τού νέου χημικού μας κ. Όθωνος ΡουΟοπού- 
λου, νοός θηλυκού πρωτοτύπου, γεννώντος πράγματα δικά 
τ  υ, καί δ ί’ αύτό άξίου ν’ αναγραφή τό όνομά :ου εί; τάς 
εφημερίδας, άνακαλύψαντος πέντε νέα σώματα', συνεισενεγ- 
κόντο; δηλαδή τόν οβολόν του είς τήν έπιστήαην. Ό λοι οί 
άλλοι είμεθα χαμάλιδες. Μάς μή προιτότυπο, δικό του 
γεννών, ϊσον χαμάλης. Διότι τούτο Οά πή ελληνικόν πνεύ
μα : γεννάν. Πάν δέ μή τοιούτο είνε πιθηκικόν πνεύμα, καί 
ό φέρων αύτό τού σωρού. Τό περιοδικόν τή ; Γερμανικής Χη
μική; 'Εταιρίας έδημασίευσε τάς εργασίας τού νέου Ρουσο- 
πούλου- καί τούτο είνε άληθής δόξά τεμώσα καί αυτόν, τ ι-  
μώσα καί δλου; ημάς !

Έκ τών κωμικωτέρων σκηνών τής βροχής συνέβη μία έν 
Χεαπόλει,εμ.τροσθεν σχεδόν τού ξενοδοχείου τού Γεροξύδη. 
Είχε σχηματισθή έκεί άπό τά νερά και άπό προηγούμενα  
λάκκος περίπου μισό μπόι. Δ·.ήρχετο δε περί τήν 8 ώρκν δτε 
είχε συμμαζευθή ή φοβερά κεραυναγωγός βροχή μία οικο
γένεια αλεξανδρινή, πατήρ, γυναίκα, καί πα ιδ ί. Τό παιδί 
βλέπον τά νερά γυαλίζο/τα ε ί; τό σκότος καί έκλαβόν ώς 
στιλπνόν κάτασπρον μάρμαρον, πλούφ ! πέφτει μέσα. Ή 
κυρία έκβάλει καί πηγαίνουσα νά τό πίάση, πλάφ ! πέφ
τει καί αυτή. Ό σύζυγο; τελευταίο; βλέ-ιυν πεσμένους γυ
ναίκα καί παιδί άπλόνει τά χέρια του διά νά τούς βγάλν, 
πλάφ ! πλούφ ! γλυστρά, πάρ’ τον κ’ αυτόνα.

Καί έγινε τό παραμύθι μέ τό μέλι πού πήγε ό γαμβρός 
καί κόλλησε, πήγε κ’ ή νύμφη κόλλησε κ’ αυτή, καί ήσαν 
καλά κολλημένοι κ’ οί δυό, κ’ ήμουνα κ’ |γ ·> εκεί, καί τά 
λοιπά.

Ι Ζ ' .  !

Η ¿ΤΝ Ξ Ν ΤΕ ΤΞ ΙΣ .

ΊΙ Έρριέττη Δεσιμαίζ ήτον αιχμάλωτος έν τή οικία τού 
πατρός αυτής. Οΰτος ούδαμοΰ αυτήν έφερε καί άπεστέρησεν 
αυτή; βραχεία; έφ’ άμάξη; έκδρομής, ή όποια κατά πάσαν 

• ημέραν γινομένη θά ήτο διά τήν νεάνιδα οπωσδήποτε ικα
νή διάχυσις. ’Εκτός τού Πέδρο Κάστορα ούδένα έολεπεν. 
Ούτος έν τή ίδιότητι αυτού ώς μνηστήρος συνεχώς έπεσκέ- 
πτετο αυτήν, ήτις τόν υπεδέχετο άνευ μεγάλου ενθουσια
σμού, μετά προμεμελετημένης περιποιήσεω; καί εάν μή μ ετ ’ 
εύχαριστήσεως,ήκουεν δμως αύτόν μετ’ εύμενεία; καί ενίοτε 
μετά μειδιάματος.

Ό Πέδρο Κάστορα ήν άνήρ άξιο; σεβασμού. "Λλλμς δέν 
έμελλε μετ’ ολίγον νά ήναι σύζυγό; της, άφού, δποις σώση 
τήν τιμήν τών οικείων της, έπρεπεν άναποφεύκτως νά τόν 
συζευχθή ;

Ίίξέφρασε τήν επιθυμίαν τη ; νά έπισκεφθή τάς φίλας της 
Σουζάνην Βιολαίν, ’Έμμαν καί Λευκήν Δεμωριέν, αί όποϊαι 
έγνώριζεν δτι ευρίσκοντο έν Παρισίοι;· άλλά δέν επετράπη 
αυτή ή τοιαύτη ευχαρίστησις.

Ό βαρόνος τή έλεγεν δτι τότε μόνον θά είναι έλευ- 
Οερα, δταν έλθη αυτή ή μήτηρ της νά τήν φέρη τήν συναί- 
νεσίν της ε ί :  τόν γάμον.

Έήν ή Έρριέττη ήθελε νά διβφύγν* τής πατρικής οικίας
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Τά~έξή; περίεργα μάς γράφουν έξ Αλεξάνδρειάς :
Ή ασθένεια δέν έχει δύναμιν έν ’Αλεξανδρεία καί διά 

τούτο δέν κάμ.νει μεγάλην θραύσιν. Οί Φελ.λάχοι όμως είνε 
έπαναστατημένοι, πιστεύοντες δτι οί άποθνήσκοντες δέν 
προσβάλλονται έκ τής χολέρας, άλλά δηλητηριαζόμενοι 
παρά τών άγγλων οί όποιοι μοιράζουν εις αυτούς μπισκότα 
καί ,κ*ρ3μελαις δηλητηριώδεις. Επειδή δέ τούς νεκρούς 
κα τ’ άπόφχσιν τού ίατροσυμ.βουλίου καίουσι μέ άσβεστον, 
έκαμαν πρός τόν Κεδίβην διαδήλιυσιν κατά τού μέτρου 
τούτου, έπ ί τώ  λόγω δτι επειδή διά τής ασβέστου έκρι- 
ζούνται τα μαλλιά τών νεκρών.ό προφήτης δέν θά εδρη τά 
μαλλιά των ώστε έξ αυτών νά σύρτ, εις τόν παράδεισον τού; 
πιστού; του. Άναμένουσι δέ άλλοτε τού; Γάλλου; και ά λ 
λοτε τού; Ρώσσους δπως έλΟωσι καί έκδιώξωσι τής Α ίγυ
πτου τούς "Αγγλους καί έν γένει ελπίζουν δτι ταχέως 0ά 
έχιυσι πόλεμον, διά τούτο δέ ούδέν άγοοάζουσιν άποτα- 
μιεΰοντες τά  χρήματά των.

Έξεδόθηκαί έν ίδιαιτέρώ φυλλαδίω ή έν τή Πρωία δη- 
μοσιευθείσα μακρά σειρά οικονομολογικών άρθρων τού δια
κεκριμένου παρ’ ήμίν οικονομολόγου κ. I. Ζωγράφου.

—  Ή  επ ί τού Φυσιολογικού Μουσείου όπόθεσις παρε- 
πέμφθη παρά τού κ. Εισαγγελέα»; είς τόν ανακριτήν.

Ί ^ Γ λ α χ α ν γ κ α
Ουδέποτε είδον αϊ Άθήναι τήν ντομάτα μίαν δραχμήν 

τήν όκάν· ουδέποτε είδαν τήν μελιδζάναν δεκαπέντε λεπτά  
τήν μίαν, τοιούτον καιρόν, μήνα Αύγουστον. Τού πτωχού 
τό άρτυμα ή ντομάτα κατήντησε νά πουλ,ιέται ώς κρέας· 
αυτά εινε πλέον εγκλήματα. Είς τού; κρεοπώλας διατίμη- 
σις, είς τού; άρτοπώλα; διατίμησις. Λοιπόν πρεπει νά τεθή 
καί είς τούς λαχανοπώλας· κατήντησε πλέον Μπούρσα τό ,

Ν Ε Σ Α

λαχανοπωλεϊον. θ ί δέ Πατισίώται χρύσο'κάνΟαροι. Αύτά, χ. 
Κοσσονάκε, δέν τρώγονται, καί δταν δέν τρώγονται, λοι
πόν τ ί θά τοώγωμεν ; Θ' άρχίσωμεν λοιπόν καί ημείς άπό 
αύριον νά δημοσιεύωμεν άγορανομικόν δελτίον διά νά 
κλαίϊ) ό ε'νάς μας τόν άλλον. Έστεροθημεν τά μπαρμπού
νια, δεν τρώμε πλέον κοτόπουλα, γάλον δέν βλέπουν οί ο
φθαλμοί μ.ας, τηρούμεν ακριβέστατα τάς νηστεία; διά τόν 
ΰψωμόν τού κρέατος, μά νά μή τριόγωμεν οντε ι τ η ιά τ ε ς  ;  
"Ερριξε, λέγει, χαλάζι καί ακολουθούν καί αύταί τόν νόμον 
τής προσφορά; καί τή ; ζητήσεως. Τότε &: ΰποβληθή είς 
τόν νόμον αυτόν καί τό ψωμί καί τό κρέας καί τό ψάρι, άν 
καί τό ψάρι καί τό κρέας πωλούνται δσον θέλουν οί ψαρά
δες καί οί κρεοπώλαι. "Οσα δσα. Είς δέ τό ψωμί τό ζειχ ι 
δουλεύει καί ιδού πάλιν ημείς έχοντες δίκαιον δταν λέγω- 
μεν δτι ή ’Αστυνομία είνε σκιά έν Άθήναις.

Τί νομίζετε δέ έμάθομ εν ; "Οτι είς- τό Μενίδι έπ υλήθη 
χονδρικώς ντομάτα είς τού; μανάβηδες'τής αγοράς 3ο λε
πτά  ή οκά, αυτοί δέ την έπώλησαν 8 0  λ ε π τ ά .  "Ωστε 
κέρδος έκατόν τοϊς εκατόν. Έν δέ Σπέτσάι; ή ντομάτα 
πωλείται 8  λ ε π τ ά  ή οκά. Ά λλά  δ ιατί νά τήν μεταφέ
ρουν εδώ καί νά περισέψν, ή αποθήκη, νά έλαττωθή δέ ή 
τιμή. Επίτηδες λοιπόν αποκλείουν· καί τραβούν ζεύκι εί; 
τήν αγοράν μα; οί μανάβηδες, διά νά μάς άφίνουν έπειτα 
μόνον μέ τό ’ πουκάμισο.

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ
(Ε ΙΔ ΙΚ Ο Υ  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ Μ Α Σ )

Κ έ ρ κ υ ρ α ,  δ Αύγουστου 
Άντιπαρήλθον α ί θορυβώδεις ήμέραι τής Κέρκυρας καί 

ήδη άγει τόν ήμεοώτερον αυτής βίον. Τό θέρος έν Κέρκυρα 
είνε σταθερώς μονότονον. Ό  έν τή πόλει βίος υπό ούδεμιάς 
διασκεδάσεως ποικίλλεται, α ί δέ θελκτικαί παροχαί τή ; έ-

δπω; έπιστρέψη είς Βωκούρ, δέν είχε νά  πράξη άλλο ή νά 
άκδηλώση τήν επιθυμίαν τη ; ε ί; τόν Φρειδερίκον, τόν θα
λαμηπόλον, τόν άνθρωπον τού Λαγγάρδ, καί πάσαι α ί θύ- 
ραι Οά ήνοίγοντο ενώπιον αύτή;. Ά λ λ ' αϋτη δέν ήθελε τού
το. Νά φύγη ; Είχε σκεφθή τούτο- ά λλ ’ α! συνέπειαι! . . .  
Ήδύνατο νά καταστήση ουτω σοβαρωτέραν τήν κατάστα- 
σιν ! νά καταστήση τρομεοωτέραν άκόμη τήν ρήξιν, ήτις ΰ- 
φίστατο μεταξύ τού πατρός καί τή ; μητρός της ! ΟίιχΙ, ώ- 
φειλεν αΰτη νά Ιγκαρτερήση καί νά περιμένη. Βεβαίως ή 
μήτηο αυτής, ήτις τήν έλάτρευε καί δέν ήδύνατο νά ζήση 
άνευ αύτή ;, δέν θά έβράδυνε νά έλθη ε ί; συνάντησιν αυτής.

Πρωίαν τινά ό Πέδρο Κάστορα έλαβε γράμμα, τό όποιον, 
είπον αύτώ, έφερεν υπηρέτης έν στολή.

‘Ο Πέδρο άποσφραγίσα; άνέγνω :
Κ ύ ρ ιε ,

« Επιθυμώ να λάοω ουνέντευξιν μ:Ο’ ύμών) τήν όποιαν δεν Οά Οε- 
»λήιητε ν’ άρνηΟήτε. Θά οάς περιμείνο) τήν πρωίαν ταύτην τήν ΊΟ 
"ώραν είς τήν οικίαν του φίλου μου κ. Βιολαίν, 22, όόός Ούίινώ.

»Κατανοείτε ε ι ς  ποιον α'σύημα ύπείκω παρακαλοΰσα υ μ ά ς , ίνα
• έλΟητε να μ’ εΰρητε, άντί νά ζητήσω νά μέ ίεχΟήτε εί; τόν οίζόν σας.

»‘Εάν Οά έκωλύεσθε τήν πρωίαν ταύτην, Οά σάς ήμην εύγνώμων,
• Ιάν θά ίύηρεστείσΟε νά είπητε κατά ποιαν ώραν θά έχω τήν τιμήν 
"νά δεχθώ την έπίσ/.εψιν υμών.»

βαρόνη ΔΕΣΙΜ ΑΙΖ.

Ό  Πέδρο ήναψεν έν σιγάρον καί καταβά; ε ί; τόν κήπον

έποίησε περίπατον έπί μ,ίαν ώραν, περί τό άλσος καί τά ; 
πρασιάς.

Περί τήν δεκάτην ακριβώς ώραν ή θαλαμηπόλο; τής κυ
ρίας Δεσιμαίζ άνήγγειλεν είς τήν κυρίαν της τόν κ. Πέδρο 
Κάστορα, ό'στις είσήλθε πάοαυτα είς τήν μικράν αίθουσαν, 
έν ή ή βαρόνη άνέμενεν αύτόν.

—  Πολύ σάς ευχαριστώ, κύριε, επί τώ ό'τι ήλθετε, διότι, 
δέν σάς αποκρύπτω, ελπίζω πολύ έκ τής συνδιαλέξεως, ήν 
μέλλομεν όμοϋ νά ποιήσωμεν. Έν πρώτοι; έπιτρέψατέ μοι 
νά σάς απευθύνω έρώτησίν τινα. Επιδοκιμάζετε δ ,τ ι επρα- 
ξεν ό σύζυγός μου ;

—  Ούαί, βεβαίως.
—  Τό ν’ άρπάση τήν θυγατέρα μου καί ν’ άπαγάγη εί; 

Παρισιού;, δπου είναι, ούτως είπείν, έγκαθειργμένη, είναι 
πράξις κτηνώδης !

—  Είναι αξιοθρήνητο·/ ότι ένήργησεν ό κ Δεσιμαίζ μετά 
τοσαύτη; βιαιότητυς, άλλά τό κακόν εγινεν. Έν τούτοις, 
κυρία, ό πατήρ τής δεσποινίδας Έρριέττης είναι συγχω- 
ρητέος.

—  Συγχωρητέος ! έπεφώνησεν ή βαρόνη.
—  Κατά τήν ιδέαν μου τουλάχιστον, κυρία βαρόνη, έ- 

πειδή υπέρ έμού, πρός τό συμφέρον μου έπεσπάσατο έφ’ εαυ
τού τήν κατάραν σας.Παυσατε άποκρούουσά με καί ή δεσποι
νίς Έρριέττη θέλει σάς άποδοθή αμέσως.

*Π βαρόνη έ  κίνησε Ολιβερώς τήν κεφαλήν.

—
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ξοχή; όποκύπτουσιν είς τήν επήρειαν τής ώρας τού έτους- 
ΙωρΙ; κιτρινίζουσι μάζύ μέ τά φύλλα τών αμπέλων καί 

| τών κήπων της. Αυτή ή έλαια προσλαμβάνει τό f.tGap t t é r o r  
Ργρώμα 'ή ;  παρακμής, τό όποιον άνεπαισθήτως άποτυ-ού- 

ται καί ε ί; τά πρόσωπα τών περιπατητών καί περιπατη- 
τριών τή ; ξακουσμένη; Σ-ιανάδα;.

Τό εύρύπεδον τούτο, τό κατά τό ήμισ,υ .τ.Ια τε ΐα  κατά 
δέ τό άλλο .téâ Îor, κατά παράδοξον συναρμολογήν έν τή έ- 
Vj y ή ταύτη, χρησιμεύει άντιθέτω; πρός τήν κα-άστασίν 
του καί τόν προοριομόν του έκαστον ήμισυ. Ώς γνωστόν, 
ή έκτασις αϋτη διαιρείται είς δύο μέρη ή πλατείας υπό 
θαυμασίας δενδροστοιχίας. Τό βόρειον μέρος αύτής είνε έπι- 
πεδωμένον, έξωμαλισμένον, π λα τε ία ’ τό νότιον μένει α
γρός, πεδίον, λειβάδι άνθόμορφον καί χλοάζον τόν χειμώ
να καί τό έαρ, ξηρόν καί κίτρινον τό θέρος. Είς τούτο κατ’ 
αύτήν τήν εποχήν παίζει ή στρατιωτική μουσική, γίνεται 
ό περίπατος, χειροκροτείται ή φιλαρμονική, συνωθοΰνται 
ξένοι καί έγκάτοικοι. Ή  πλατεία , ή <ρ·Αΐαοιιε'νη, ή έξευγε- 

1 νισμένη^ μένει παρηγκωνισμένη, εί; διαθεσιμότητα. Δυστυ
χώς ή νέα στρατολογία τήν έπανέφερεν εί; ένέργειαν καί 
ίπό-τή; πρώτης’Ιουλίου καταπατείτα ι υπό τών γυμναζο- 
μένων στρατιωτών καί πολιορνεϊται υπό τών φιλοπεριέργων 
θεατών, ιδίως τροφών καί παίδων. Καί παρέχει τό άξιολο- 
γώτερον θέαμα, τό όποιον τή άληθεία είμπορεί νά παρέξη ή 
ώραία αύτή γειτονιά τού φρουρίου. Ό  στροβιλισμός εκείνο; 
τών χειρών καί ποδών τών στρατιωτί>ν, ή έκλαμψις τού ό- 
πλισμού αύτών, ό βόμβο; τών προσταγμάτο/ν, ό ψόφο; τών 
βημάτων Οπό τόν μέγαν τού γειτονικού φρουρίου όγκου δέν 
παρέρχεται άνευ στερρών έντυπώσειον διά τού; έκλελυμμέ- 
νου; άλλω; κατοίκους τής πόλεως ταύτης, άνευ τινός επιρ
ροής είς τά πνεύματα τών ψιττακιζόντων τήν ιταλικήν 
είσέτι τέκνων των. Καί ριζοβολούν παρόμοιαι εντυπώσεις. 
Τήν ποώτην φοράν, καθ’ ήν έπάτουν τό έδαφος τής Κερκύ-

ρας, ήμ.ην παιδίον έπταετές- διερχόμενος μετά τής μητρός 
μου παρέμεινα ημέρα; . τινα; περιαγόμενο; υπ ’ αύτής είς 
πάντα τά αξιοθέατα· ούδεμία άλλη άνάμνησι; είχε διατη- 
ρηθή είς τό πνευμά μου ή τών γυμναζομένων άγγλων μέ 
τής κύν.χίχαις για'/.έταις πρό τών παραθύρων τού ξενοδο
χείου. Καί επειδή τό κόκκι-ον χρώμα έθεωρούσαμεν πάν- 
το :ε  τό συστατικόν τής ενδυμασίας τών καταδυναστών 
ημών Τούρκων, μετά πολλού κόπου καί είς τό μετέπειτα 
τού χρόνου τών έθνολογικών καί ιστορικών ημών σπουδών 
μου ήδυνάμην νά διακρίνω τήν δουλείαν τής Ηπείρου άπδ 
τής προστασίας τής Επτάνησου, τού; τυράννους Τούρκους 
άπό τούς "Αγγλους φύλακα; τών κερκυραϊκών προμαχώνων. 
Ύπήρξεν έποχη καθ' ήν καί έν Κεοκύρα μικρόν διέκρινον 
αύτούς, βεβαίως δμω; πρό τών άπαισίων σκηνών τού Ιου
νίου, καθ’ &ς διεσαλπίσθη ότι αφόρητοι δυνάσται είσί τά 
τέκνα ημών καί οί άόελφοί τής γενική; στρατολογίας. Καί 
όμως τρεις μόνον εβδομάδας παρέμεινεν έν τώ  λιμένι ναύ
λοχων ό άγγλικό; στόλος, καί μέ όλον τόν χρυσόν αύτού, 
τόν όποιον έσκορπισεν έν τή άγορά, άν δέν έσπευδε ν’ άρη, 
τάς άγκυρα; του, οί εύγενείς καί ποθητοί ’Ά γγλοι (κας, 
οί άγγελοι ούτοι τών καλών ήμερων τή ; προστασίας, Οά 
έγίνοντο αφόρητοι καί κακοήθεις μουσαφιραίοι κυνηγούντε; 
τά ; γυναίκα; μα; είς τόν όγδοον όροφον τών οικιών μας 
καί μή φειδόμενοι ούδενός ποτηριού τών μαγαζείων τών ε
ξοχών μας. Είναι ταύτα πρόσφατα παράπονα διατυπωθέντα 
έπισήμως καί ΰποστηριχθέντα άκόμη καί άπό άγγλίζοντας 
κομματάρχας.

Ή έπιπολαιότης αϋτη καί άστάθεια τού Κερκυραϊκού 
φρονήματος έφαρμοζομ,ένη καί είς τινα άλλα περιστατικά 
ύπό τήν άντίληψίν μου, φέρει είς τόν νούν μου παράδοσίν 
τινα ιστορικήν καί ψήφισμά τ ι τής Ένετικής Γερουσίας, 
δ ι’ ού άπηγορεΰθη είς τούς Κερκυραίους τό δικαίωμα τού 
άναφέρεσθαι πρός αύτήν ώς έκ τής παλιμβούλου χρήσεως

—  Δέν είσθε σείς τόν όποιον άποκρούω, άπήντησεν, άλλ’ 
ό γάμος ούτο; δστις είναι σάς διεκήρυξα τούτο, άδόνατος.

— Διατί, κυρία βαρόνη, διά ποιον λόγον ; [Είπατε, εί- 
π α τ ;.

— Οιιαοι ! δέν δύναμαι νά ομιλήσω, είμαι καταδικασμένη 
νά τηρήσω σιγήν. ΤΑ ! κύριε Κα'στορα, εάν έγνωρίζετε μέ
ρος τ ι μόνον τών πραγμάτων, τά όποια είμαι ήναγκασμένη 
ν’ άποκρύψω, θ’ άποσύρετε πάραυτα τήν αϊτησιν τή ; χειρός
τής Ουγατρός μου.

—  Δεν πιστεύω, κυρία. Άναμφιοόλως υπάρχουν πράγ
ματα, τά όποια άγνοώ, άλλ’ ΰπάρχουσι καί άλλα, τά όποια 
γνωρίζω.

— Τί γνωρίζετε λοιπόν, κύριε; ήρώτησεν ή βαρόνη έ- 
πτοημένη.

— Γνωρίζω δτι ό σύζυγος σας σάς έξύβρισεν άναγκάσας 
νά έγκαταλίπητε τού; Παρισιού;, ίνα μεταβήτε καί ζήσητε 
έν παντελεϊ άποχωρήσει έν Βιοκούρ· γνωρίζω δτι ένεκα τής 
οίκτρά;, άναξίου διαγωγή; του ό κ. Δεσιμαίζ κατέστη τά 
άντικείμενον τη ; περιφρονήσεω; πάντων τών έντιμων αν
θρώπων.

Ί1  βαρόνη έξέβ α λεν  ά να σ τενα γ μ ό ν  ά νακουφ ίσεω ς.
—  Ο ύδέν γ νω ρ ίζ ε ι, δ ιελο γ ίσ θη .

Καί ΰπέλ,αβε μεγαλοφώνως.
—  Τούτο μόνον, κύριε, έπρεπε νά ήναι φραγμό; μεταξύ 

σού καί τή ; Ουγατρός μου.

—  Μ ά λ ισ τα  εά ν  ή δ εσ π ο ιν ίς  Δ εσ ιμ α ίζ  ε ίχ ε  ζή σ ε ι π λ η 

σίον το ύ  π α τρ ό ς α ύ τή ;·  ά λ λ ’ α ϋ τη  ά νετρ ά φ η  μακράν αύτοΰ 
ΰπό  τή ς  μητρός τ η ς , μ ιά ς  ά γ ία ς .  ή τ ις  π α ρ έσ χ εν  α ύ τ ή  π ά ν 
τ α  τ ά  π ρ ο σ ό ν τα , π ά σ α ς  τά ς  άρ ετά ς α ύ τή ς . Π ισ τεύσ α τε  λο ι
π ό ν ε ίς  τ ή ν  ά φ ο σ ίω σ ίν  μ ο υ , κ . βαρόνη, κ α ί σ υ να ιν έσ α τε , π α 

ρακαλώ  . . .
—  Ο ύδέπο τε !  δ ιέκοψεν ά π ο τό μ ω ς , επ α να λ α μ β ά νω , κ ύ 

ριε, το ύ το , ή θ υγά τη ρ  μου δ έν  δ ύ ν α τ α ι νά γ ίν ν  σύζυγός σας.
—  Ά λ λ ά  π α ρ εν τ ίθ εσ θ ε  πρόσκομμα είς τ ή ν  ε ύ τ υ χ ία ν  μου 

κυρία βαρόνη.
—  Ο ύχ ί, κ ύρ ιε , ούχι'· α π ε ν α ν τ ία ς  θέλω  ν ’ άπομακρυνω  

άπό  τό  τέκνο ν μου τή ν  δ υ σ τ υ χ ία ν , τή ν  θ λ ίψ ιν . Μ εταξύ  
υμ ώ ν κ α ί το ύ  κ . Δ εσ ιμ α ίζ  ά γ νυώ  τ ί  σκό τιο ν κ α ί τρομερόν 
υπ ά ρ χ ε ι . . .  ΓΙοίας φ ύσ εω ; σ υμ φ ω νία ν σ υνω μ ο λο γή σ α τε  όμού; 
Γ ινώ σκω  δ τ ι ό σ ύζυγό ς μου σάς ό φ ε ίλ ε ι σ π ο υδα ϊο ν  ποσόν, 
ήμ ισυ  έκατομ μ ύρ ιον , ίσ ιο ; π ερ ισσότερα - ά λ λ ’ ε ίμ α ι έ γ ώ  έ τ ο ι
μη  νά σάς πλη ρ ώ σω .

—  ”Ω ! κυρ ία  βαρόνη !
—  Ά λ λ ’ ό χ ι, υ π ά ρ χ ε ι κ α ί ά λλο  τ ι .  Τ ί ; ό βαρόνος ε ί

να ι ε ίς  τή ν  εξουσ ίαν σας, δ εσ π ό ζ ε τ ε  α ύτο ύ , κ ρ α τ ε ίτ ε  άπό  
τό ν  λεμ ό . Πώς παεεδόθη  ο ϋτω ς ό τα λα ίπ ω ρ ο ς ;  Μόνον έάν 
ε ίπ η τε  ε ί ;  αύτόν « Ε π ιθυμ ώ  τ ο ύ τ ο » , υπ α κ ούε ι ώ ς  α ιχ μ ά 
λ ω το ς . 'Π δ υ σ τ υ χ ή ; κόρη έπεσεν ε ί ;  π α γ ίδ α . N i l ,  ό π α τή ρ  
α ύ τ ή ; κ α τ έ π λ η ξ ε ν  α ύ τή ν , όπ ιο ; τ ύ χ η  τ ή ;  συνα ινέσεώ ς τη ς .
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ήν έκαμνον «υ'νέχ&ς «ότού, άλλα περί τούτων έχω ίσως 
εις προσεχή επιστολήν ¡Λον.

Κ ό ίπ ο ιο ; .

Η ΝΕΑ ΕΠΑΙΤΕΙΑ
'Ηλθε καί άπήλθέν εις Ύδραν ό πρωτοβάθμιος δημο

διδάσκαλος κ. Ιωάννη; Τζάθας, δεκατριετίαν διδάσκων 
εκεί εύμεθόδως καί σθεναρώς, φιλόμουσος καί φιλαναγνώ
στης, αγαπητός μεταξύ τών συμπολιτών του, £ν μόνον I- 
χων έλάττωμα δτι δίδει τό Μ ή  Χ ά ν ε β α ί  είς 3 είνε 
συνδρομητής καί τόν εόχαριστούμεν, είς δλην την Ύδραν 
καί τό διαβάζει, καί έτσι γ ίνεται παντού, μέ ένα φύλλο 
άναγινώσκουν εκατόν, εις δε την "Ύδραν έξαιρετικώς δ ια
κόσιοι, συνειθίσαντες πλέον όλοι οί Ρωμηοί είς την επαι
τείαν καί την ζητιανιάν των εφημερίδων, ώς νά ήή α ντ ι
προσωπεύουν καί αύταί χρήματα καί ώς νά διαφέρη τό νά 
ζητά η κανείς ελεημοσύνη μια πεντάρα άπΟ τό νά ζητάη μιά 
εφημερίδα. Καί έτσι α: εφημερίδες τω ν' Αθηνών, φαινόμε- 
ναι ότι έχουν δύο χιλιάδα; φέρ’ ειπεϊν κυκλοφορίαν, έχουν 
πραγματικήν κυκλοφορίαν πενήντα χιλιάδων τό ολιγώτε- 
ρον, ωφελήματα δέ μηδαμινά, ασθενικά, διό καί έχουν τό 
χρώμα δλαι τής φτώχια; καί τής μ-ιζέριας, μή δυνάμεναι 
τίποτε γενναίου ν’ άναλάβωσιν υπό τήν έποψιν τής δημο
σιογραφικής βιομηχανίας, πολλαί δέ αναγκαζόμενοι νά δη- 
μοσιεΰωσι διατριβά; καί ν.οινcirix.lt, ζ η τή μ α τα  Κυριαζή, καί 
πώς άλλως νά κάμουν, ανέχονται τοιαύται; βρώμαις διά να 
μεταδώσουν τό άρωμα των καλών ιδεών αναμεταξύ καί 
τών καλών αισθημάτων. ’Ενόσω λοιπόν δέν καταργηΟρ ή 
μάλλον δέν κατάδιωχθρ ύπό πάσης φιλότιμου ψυχής ή 
αφιλότιμο; αυτή τών έφημερίδων ζητιανιά, ή κλέπτουσα 
τόν άρτον τής δημοσιογραφίας καί πάσαν ελπίδα ζωή; καί 
προόδου, ή δημοσιογραφία Οά ήνέ τέτοια, οία είνε, μετα
δοτική άπλών ειδήσεων, μακράν του μεγαλείου καί τής 
διδακτικότητο; καί παγκοσμιότητο; τού αγγλικού τύπου, 
μάτ/,ν δέ θά καταναλίσκεται κατά τού βράχου τής άφιλο- 
τ.ιμίας ή δραστηριότνς, ή ενέργεια, τά φώτα καί ή δύ- 
ναμις τών έκ φύσεως δημοσιογράφων, οίονεί σιδηροδέσμιων 
παρισταμένων έν τω μέσω τού έργου των, όπερ φεύγει δω
ρεάν διά τής έπαιτικής καί δός μου νά διαβάσω μεθόδου, 
ώ ; εμπόρευμα όπερ ενώ γίνεται πετά εις τόν άέρα χανόμε- 
νον άνεπιστρεπτεί διά τόν παραγωγόν.

Αυτά έζ αφορμή; τού φιλομουσοτάτου καί ΰποστηρικτοϋ 
τό καθ’ έάύτόν παντός φιλολογικού έργου κ. Τζάθα, δστις 
μάς ΰπεσχέθη νά μή έ-αναλάβη άλλοτε τό έν άγνοια του 
διαπραττόμενον έγκλημα κατά τής ιδιοκτησίας τών δημο
σιογράφων. "Αν ήτο καί ή έφημερί; σάν τό έσώβρακο, τό 
όποιον ένας μόνον δύναται νά φέρη, όχι δέ καί δεύτερος 
καί τρίτος, ή δημοσιογραφία θά ήτο τώρα μεγάλη φωτει- 
νή δύναμις, επανορθωτική καί ευεργετική τού τόπου.

Τ Ο  ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ Π Α Ν Τ Ο Τ
Π ιο τ ό  Β α ο ί λ ι ο π ι .  Οινόπνευματοπωλείον τ ι έν Σμύρ

νη, τού όποιου τά πνεύματα φλέγονται ΰπύ φιλ.οπατρίας, έ- 
βάπτισεν εσχάτως έν νέον ποτόν στομαχικόν αΌ .Ιγα ΐ) . Αί 
εφημερίδες τής Σμύρνης έπαινούσι καί τήν εφεύρεσιν καί τόν 
άνάδοχον. Τώρα περιμένομεν άλλ.ο ποτόν νά ονομασθή Γεώρ
γ ιος , διά νά έπέλθη αρμονία. Τό νέον ποτόν δέν είνε διόλου 
ανάγκη νά ηνε χωνευτικόν.

Ό  κ ά μ ,η ς  2 «οεμ .βώ ρ . "Οταν έγράφομεν προχθές ότι 
καί τό κυνήγι έξηχρειώθη, που νά ξεύραμίν ότι θά εϊχομεν 
τόσον υψηλήν έπικύρωσιν τών γραφόμενων μας. Γνωρίζετε 
ότι δ κόμης Σαμβώρ,ό μνηστήρ τού γαλλικού θρόνου,ασθενεί 
πρό πολλού βαρέώς, καί ότι εγγύς έστι τό τέλος αύτού. Τό 
περί τό κυνήγιον έν τούτοι; πάθος του είνε το ούτο, ώστε τού 
ήλθεν όρεξι; νά κυνηγά καί από τήν έπιθανάτιον κλίνην του- 
έδέησε λοιπόν νά τού φέρουν εις τό δωμάτιόν του μερικά που
λιά , τά όποια εσκότωνεν ό ψυχορραγών γέρων άπό τής κλι
νοστρωμνή; του. Τί σάς έλέγομεν : Κυνήγι=χαρτοπαίγνιον !

Α ε ε θ ν ή ς  Φ α ρ μ α κ ε υ τ ικ ή  ’Έ κ δ ε ο ε ς  Ιν Βιέννη ή- 
νοιίςεν εσχάτως τάς πύλας της, έν ώ άλλη έκθεσις δ ιε θ ν ή ς  
ή.Ιε*.τρΐΛ>) τά ; ανοίγει κατωτέρω, έν ώ άλλη έκθεσι; τής 
Δημοσίας υγιεινή; άπό τριών μηνών απασχολεί τό Βερολι- 
ναϊον δημόσιον. Πανταχου κίνησις καί εργασία. 'Ημείς δέ 
οϋτε ένα κάν άντιπρόσωπον δέν στέλλομεν εις καμμίαν τών 
εκθέσεων αυτών, ώς νά εΐμεθα άποκεκλεισμένοι του ευρωπαϊ
κού πολιτισμού, νά ϊδη, νά παρατηρήση,νά σπουδάση,νά με- 
ταδώση. '11 Φαρμακευτική εκθεσις είνε διηρημένη εί; πέντε 
τμήματα, περιλαμβάνουσα τά έργαλεία τής Φαρμακευτικής, 
τήν φιλολογίαν της, τάς μηχανάς πρός κατασκευήν φαρμα- 
κευτικών προϊόντων, τά διάφορά φάρμακα, χημικά πρ-.ϊόντα 
κλπ. Ή Εταιρία τής Υγιεινής έπαναλαμβάνομεν καί αΰθις 
ότι ήδύνατο ν’ άποστείλη έν* αντιπρόσωπόν της καί εις τάς 
δύο αΰτάς εκθέσεις. Καί επί τέλους πώς δέν εύρίσκεται ένας 
φιλότιμος ιατρός έχων τά μέσα— καί τοιούτοι ύπάρχουσι 
πολλοί — ώστε έξ ιδ ία ; πρωτοβουλία; νά άναλάβη τοιαύτην 
αποστολήν καί νά έκθεση έπειτα τά όσα είδε πρός όφελος 
τού τόπου του καί τής ελληνικής επιστήμης !
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