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Ό  Θάνατο; τού πολυκλαύστου Λ ,ο υκ α  Χ α λ κ ο κ ο ν -  
δ ύ λ η  έφερε κα ί πάλιν έν τώ  μέσω τών συμπολιτών ημών 
τό άπαΐσιον χρηματιστήριου ώ ; υπόδικον ενώπιον τοϋ δι
καστηρίου τών ένορκων.

Ευτυχώ; τήν φοράν αυτήν, χάριν τοϋ ευγενοϋς ημών θύ
ματος, τό χρηματιστήριου,— ό έκατόγχειρ αύτός λωποδύτης 
— θά άφεθή ελεύθερον π .Ιόνον  τ ά ς  χ ε ΐρ α ς  ά π ό  τ ο ν  άθώου, 
ίνα  ριφθή δολιώτερον πρός άλλα θυλάκια, ήττον ανύποπτα 
καί πρό; υπάρξεις πολλώ άσθενεστέρας τού ηρωικού, τού υψη- 
λόφρονος, τοϋ εύφυεστάτου Χαλκοκονδύλη!

Δι’ ημάς τούς γνωρίσαντας καλώς τήν δύναμιν τής ψυχής 
του ζητούσαν νά τόν άναρπάση άπό τοϋ μέσου τώ ν θνητών,καί 
νά τόν μεταγάγη εις κόσμους άγνώστους, τούς'θαυμάσαντας 
τό πνεύμα του διαχέον απανταχού εκλάμψεις καί ζωήν,ώς νά 
έφωτίζετο και έζωογονείτο άπό τόν ήλιον, τού; ζηλεύσαντας 
τήν στοργήν αυτού πρός τά τέκνα καί τούς οικείου; του, ώς 
νά ήντλει τά φίλια αΐσθήματά του άπό ουρανίας τίνος δυνά- 
μεως, δι’  ημάς τοϋ; έκτιμήσαντας ώ ; πολύτιμον συνεργάτην 
καί άγαπήσαντας αύτόν ώ ; πολυτιμώτερον φίλον, ό Θάνατός 
του δέν δύναται νά συνδέηται μέ τό χρηματιστήριου, καί νο- 
μίζομεν δβριν πρός τήν μνήμην του τόν πονηρόν αύτόν συν
δυασμόν.

Πλήρη; ζωής και φαιδρότητος ό Λουκάς έπανελθών άπό 
τής παρά τήν φαληρικήν άκτήν ιδιοκτησίας του— τής Πικρο
δάφνης— ένθα μετά τοϋ άχωρίστου οκταετούς υιού του έκυνή- 
γει, έπανεΐδε τόν οίκόν του μέ τό γλυκύ έκεΐνο μειδίαμα τό 
άποδιώκον πάσαν σκοτεινήν σκέψιν, τό μαρτυρούν ζω ντα
νήν τήν ευδαιμονίαν τοϋ πατρός έπαναβλέποντο; τά  τέκνα 
του. Έκάθησε βραδύτερου εις τήν τράπεζαν, έδείπνησεν έν 
μέσω γελώτων και άστεΐσμών, έπαιξε χαρτιά μέ τόν γυναι- 
κάδελφόν του, γελών δέ πάντοτε κα ί εύφυολογών μετέβη νά 
κατακλιθή εις τόν θάλαμόν του, καταλιπώ ν τήν ευθυμίαν 
είς τά  λοιπά μέλη τής οικογένειας του.

^¿¡ρνης μετά  τινα  ώραν ακούεται ή φωνή τοϋ Λουκά καί 
πάντε; τρέχουσιν πρό; τόν θάλαμόν του. ’Αλλά τήν φοράν 
αυτήν τόν έπαναβλέπουσιν έξηγριωμένον, άλγοϋντα, περιρ- 
ρεόμενον υπό ίδρώτος κα ί άνορθουμένας έχοντα τάς τρίχας 
τής κεφαλής! Πονώ τούς λέγει, πονώ,πολύ, καί σπεύσατε νά 
μέ σώ ση τε ! .  . .

Σημειωτέου ότι έπρεπε νά κατατρύχεται υπό οδυνηρών άλ- 
γηδόνων διά νά φωνάξγ, είς βοήθειαν, τοιαύτη ήτο ή δύνα- 
μις τής ψυχής του ! 'II σύζυγός του έσπευσε νά τώ  παρά- 
σχγ τάς πρώτα; βοήθειας· συγχρόνως μετεκαλέσατο τόν 
ιατρόν τής οικίας, ένώ οι πόνοι κατεβασάνιζον τόν άτυχή  !

Έπήλθε στιγμή  άπελπισίας, στιγμή  καθ’ ήν οί σω ματι
κοί πόνοι καθιστώσι τήν ζωήν άφόρητον καί τοϋ θανάτου ή 
ειδεχθής μορφή περιβάλλεται άπατηλήν τινα  α ίγ λ η ν ! 
"Εξω τοϋ παραθύρου τοϋ άσθενοϋς έμυκάτο ό βορράς άγριοι;, 
καί τά  περί τήν μονόροφον αυτού οίκίανδενδρύλλια έτριζον άπό 
τής ρίζης αύτών, π ιστώ ς άπεκονίζοντα τήν ζωήν τοϋ άγω- 
νιώντος ! Εις τήν κεφαλήν του έπήλθεν έν είδος διαταράξεως, 
οί οφθαλμέ του έπαθον σκοτοδίνην καί ή πνοή του έγέ
νετο ταχύτερα. 'Ο άνεμος έσύριζεν άπαισίως καταπνίγων 
καί αυτήν τήν πνοήν τοϋ παρά τόν θάλαμόν του ΰπνώττον- 
τος τέκνου του όπως μή φθάση μέχρι τής άκοής τοϋ πατρός 
του. Αί άλγηδόνες κατεκυρίευσαν όλον του τόν οργανισμόν 
καί νέφος μελανόν, νέφος κυοφορούν τόν κεραυνόν -κατεκάλυψε 
τόν έγκέφαλόν τ ο υ ! Τήν στιγμήν αυτήν ή τάλα ινα  σύζυγος 
έθετε τήν χεΐρα έπί τοϋ κλείθρου όπως άνοιξη τήν θύραν, ό 
ιατρός ήνοιξε τήν έξώθυραν καί είσήρχετο ανήσυχο; είς τόν 
οίκον τού άσθενοϋς, έν ώ τό άφυπνισθέν έκ τοϋ θορύβου τέ- 
κνον του έψέλλιζε τήν λέξιν πατέρα !

Συγχρόνως κρότος βαθύς, κρότος καταχθόνιος έκεραύνωσε 
μητέρα, ιατρόν καί τέκνον ! Ούδεί; έτόλμα νά κάμη έν βήμα 
πρό; τά  έμπρός, οΰδεΐς ήδύνατο νά οπισθοδρομήση ! 'II κα- 
τα ιγ ίς  μόνη συνεπλήρωσε τό έργον τής καταστροφής, άνοί- 
ξασα βιαίως καί τά  δύο φύλλα τής θύρας όπως άποκαλύψη 
στυγερόν θέαμα.

'Ο ατυχής παράφρων έκειτο έκτάδην αίματόφυρτος. *
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Ά λ λ ’ είναι τοσούτον βαθεως κεχαραγμένη η είκών τού 
χρηματιστηρίου εί; τήν κεφαλήν του πλείστου μέρους, ολο
κλήρου τής κοινωνία; μας, έχει τοσούτον συνδεθή ή ειδεχθής 
αύτού μορφή μέ πάν είδος κακουργίας καί πάν είδος δυστυ
χήματος, είναι τοσούτον άδελφωμένον μέ τήν καταστροφήν 
κα ί τήν άποοφάνισιν, ώστε περιδεείς καί συλλογισμένοι πολ
λοί των κατοίκων τή ; πρωτευούση; έσχέτισαν τόν θάνατον 
τού δυνατωτέρου τω ν συμπολιτών ημών μέ μικρά; του τινά ; 
άποτυχία; έν τώ  χρηματιστηρίω.

'II υπόνοια άρα αύτή , ή εμποιούσα ώ ; ή φοβερωτέρα επ ι
δημία τόν πανικόν ε ί; τή·/ πρό δεκαετία ; φίλεργον, πατριαρ
χικήν, άγνήν, οίκοκυρευμέν/)ν πρωτεύουσαν μ α ;, δέν είναι ικα
νή άπόδειξι; τή ; έσχάτης εξαχρειώσει·»;, ε ί; ήν περιήλθομεν 
έπαπειλοίση; βράδιον ή τάχιον κοινωνικήν έπανάστασιν, ήτις  
θά παρασύρη εί; τήν άκατάσχετον αύτή ; φοράν καί άθώου; 
καί αμαρτωλού;, καί μικρού; καί μεγάλου;, καί άρχοντα; 
καί άοχομένους ;

"Οταν οί δυνατώτεροι χαρακτήρες, αί γεν/αιότεραι ψυχαί, 
ύπείκουσιν ε ί; τήν καταχθονίαν πίεσιν τού χρηματιστηρίου, 
δταν έντό; αυτού ώ ; έν τή φλεγομένη καμίνω τού σιδηρουρ- 
γού, καταναλίσκωνται διάνοια·. βαουτιμώτεραι πέντε όμού 
μεσιτών καί δεκαπέντε όμού κυβιστών, ό'ταν πάσα πνευματι
κή εργασία καί πάσα έντιμο; άπασχόλησις άπορροφάται έντό; 
τω ν κολασμένων υπογείων τού χρηματιστηρίου, τότε ό κ ίν
δυνο; των άλλων τάξεων, τών αθώων, των οίκοκυραίων, δεν 
είναι ό έσχατο;, τότε ή κοινωνία πάσα δέν εύρίσκεται ¿Μγο»- 
τερον ασφαλή; ή όσον αμέριμνοι ταξε ιδ ιώ τα ι κυκλούμενοι παν- 
ταχόθεν υπό συμμορία; ληστών :

Κ α ί μ.ή λησμονείτε οί μετά  τοσαύτη; ευκολία; άνευρί- 
σκοντε; τά  αληθή α ίτ ια  τού θανάτου τού χθεσινού ημών θύ- 
ματο;, ότι ή όπόνοια αύτή έχει βαθύτερα; τά ; ρίζα; της έν 
ταΐς ψ υχ α ΐ; ημών, έκαστη τώ ν όποιων έκυριεύθη ΰπό τού 
δαιμονο; τού χρηματιστηρίου, μ  ή λησμονείτε ότι άληθεί;

30 Ε Π I Φ Τ Λ  Λ  1 Σ  30

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Ο Ν Ε

0 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΙ
Α ίιτά γρασ ις  Λ. Κ αχ .Ια μ ά νο ν .

( Ευνεχ. ίο. άριΟ- 59ϋ )

Πραγματικό»;, έσπευδε νά άπομακρυνθή. Αί δύο ώραι τά ;  
όποια; έπέρασεν έπί τού άνδή,οου αυτού άκούων τόν βαρώ- 
νον, χωρί; νά τόν καταλαυ.βάνη, μέ κροτάφου; συνεσφιγ- 
μ.ένου; ό»; διά τώ ν πλευρών πυρολαβίδο;, μέ τό πνεύμα σφυ- 
ρηλατούμενον από τρικυμιώδεις σκέψεις, ησαν δ ι’ αυτόν 
σκληρά βασανιστήρια. ’Ήθελε νά απαλλαγή. Ή έπίσκεψι; 
αύτη, τήν όποιαν έπερίμενε τόσον άνυπομόνως, καί από τήν 
όποιαν ηλπιζε τόσην χαράν, υπήρξε μ.ία έκ τών σκληροτέ-

αύτόχειρες θά πέσωσιν υπό τάς στοάς αυτού, καί ΰπό τά ; 
στοάς τής δμ.ογενικής λέσχης σας, έν ί, εύλαβώς έναποτίθε- 
τε, ώς άφιέρωμα εί; ναόν, τόν άρτον τών τέκνων σας καί 
τήν τιμήν τών γυναικών σας.

Είναι λυπηρόν, είναι σπαραξικάρδιου δ ι’ ημάς τούς λατρεύ- 
σαντας τόν Χαλκοκονδύλην όμοία ταπεινή υπόνοια περί τών 
αιτίω ν τού θανάτου του, άλλ’ είναι άφ’ έτερο ι παρήγορον καί 
κοινωνικοί; διδακτικόν ότι ό σιδηρούς έκεϊνος άνήρ, ό μή δει
λιών πρό παντό; κινδύνου, ό προωρισμένο; νά πραγματοποίη
ση πάν παράβολον σχέδιον, όπερ ήθελε συλλάβει έν τώ  νώ 
τό άπαστράπτον έκείνο πνεύμα, ηλεκτρικής έτοιμότητο;, ή η
ρωική ψυχή, ή περιφρονούσα πάν είδος περιπετείας, ή κατα
μετρούσα τ ά ;  πολυμόρφου; φάσει; τής τύχης μ.έ τό άληθέ; 
αύτών μ.έτρον, ό άνήρ έκεϊνος ό άψηφών επίσης τήν ζωήν καί 
τόν θάνατον, ήθελε πέσει θύμα ταπεινών βιωτικών χρειών, 
τ ά ;  οποίας καί άλλοτε ψυχρώς συνήντησεν κα ί μετά  πλειο- 
τέρας ψυχραιμίας ΰπερεπήδησεν.

Είναι όμως ευνόητο; καί ευεξήγητος ό έπικρατών ούτος 
κρυερός φόβος, ό είσχωρήσας μέχρι τών κοκκάλων τών συμπο- 
λ.ιτών μ α ;, ό έξωτερικευόμ.ενος μόνον ε ί; πάσαν συμφοράν, τής 
όποιας τά ; άφορυ.ά: άναζητούσιν εί; τό χρηματιστήριου, διότι 
τό θύμα έτυχε νά δ ιίλθη  τών ανωνύμων αυτού όδών, δ ιότι έ- 
τυχε νά άναπνεύση τόν μεμολυσμένον αυτού άέρα ! Είναι ευε
ξήγητος ό πανικός τόν όποιον έμπνέει ε ί; όλην τήν κοινωνίαν 
μ.ας, διότι τάς άρπακτικά; αυτού χεΐρας καί τού; σκελετώ- 
δει;Λαϋτού πόδα; έξήπλωσεν εί; όλα; τάς κοινωνικά; τά ξε ι;, 
εις όλα; τά ; άγνάς έστίας έν αίς δ άρτος έξοικονομείται διά 
τής έργασία; καί τού ίδρώτος.

Πρέπει /ά νοηθή τούτο καλώς. —  'II κατάκτησ ι; τού α 
γνού ήμ.ών έδάφου; ΰπό τού χρηματιστηρίου είναι άτιμω τέ.α  
καί καταχθονιωτέρα όλων τών κατά καιρού; δουλειών καί ύ 
βρεων τάς όποίν.; ΰπέστημεν, δ ιότι ΰπό τό κράτος καί τήν 
άγριότητα εκείνων διετηρήσαμεν άλώβητον τό πύρ τού πα

ρών τού βίου του στιγμώ ν. Κ αι άπετεθαρρημένος, καταβε
βλημένος, έτοιμος νά έγκαταλίπη τά  φιλόδοξα σχέδιά το υ| 
άπεχαιρέτησε τούς κατοίκους τού φρουρίου.

ΊΙ Κλαίρη δέν έφάνη άποδίδουσα εις τήν άναχώρησίν του 
περισσοτέραν προσοχήν εκείνης, ήν είχεν αποδώσει εις τήν 
άφιξίν του. Έ ζήτησε τήν περιφρονητικήν έκφρασίν της, άπαν- 
τώσα εί; τήν βαθείαν ΰπόκλισίν του δ ι’ ελαφρά; κινήσεως 
τής κεοαλής. Ά κρ ιβώ ; όπως Οά έχαιρέτα ένα προμηθευτήν 
τής οικίας της.

'Π άναχώρησις τού Φιλίππου Οά ώμοίαζε παραπολύ πρός 
κατατρόπωσιν, άν οί σύμμαχοι τούς όποιους είχεν ήδη κα
τορθώσει ν’ άποκτήση δέν τόν ΰπεστήριζον έπωφελώς. Ό  
βαρώνας έδειξεν, έν αύτή τη  περιστάσει, πόσον τά πάθος 
’μπορεί νά άλλοιώση τούς χαρακτήρας. Ό  άνθρωπος ούτος 
δ τόσον επιφυλακτικός, συνώδευσε τόν κύριον Δερβλάϋ μέ
χρι τού κιγκλιδωτού τού κήπου, σφιγγών τήν χεϊοά του μέ 
δύναμιν καί ειλικρίνειαν παλαιού φίλου. Ό μαρκήσιος, αύτός 
ήκολούθει τήν Σουσάνναν, καί έδειχνε, διά τών φιλοφρο- 
νήσεοιν, τάς όποια; άπέτεινε πρό; τόν αδελφόν όλον τό εν
διαφέρον. το όποιον είχε διά τήν αδελφήν. Ό  Μπασελΐνος 
μέ τό απαραίτητον χαρτοφυλάκιο* ύπά μάλης άπετέλει τήν 
οπισθοφυλακήν. Εις τήν μικράν θύραν τού κήπου, ή άμαξά 
του, ζευγμένη μέ εν στακτερό γεροάλογο,τό ότοϊον έμάσσα φι- 
λοσοφικώς φύλλα λεπτοκαρυάς, τόν έπερίμενε.Παρεκάλεσε τόν 
Φίλιππον καί τήν Σουσάναν ν’ άναβώσι, ενώ ' ό μέν βαρώνο;
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τριωτισμού, τήν θέρμην τής π ίστεως, τήν κραταιότητα τώ ν  
κοινωνικών δεσμών, ένώ έν τώ  φοβερώ χωνευτήριο» τού χρη
ματιστηρίου θά κατατακώσιν όλα ημών τά  αισθήματα, π ά
σα·. ημών α ί ίδέαι, κα ί ή π ίσ τ ι; αύτή, διά νά τά  ίδωμεν 
μετά μικρόν μεταμορφωμένα εί; λαχεία  καί εί; παιγνιόχαρτα.

Τότε, άλλά τότε μόνον, θά εΰρίσκητε άκόπως τά  α ίτια  
τώ ν καθημερινών θυμάτω ν τού χρηματιστηρίου καί τή ;  κυ
βεία;.

  -------

ΧΡΟΝΙΚΑ
Ό  Πειραιεύ; ήτο τό στάδιον τών εμπορικών του επιχει

ρήσεων, ό Πειραιεύ; είνε ήδη τό θέατρον τώ ν παθολογικών 
του επιχειρήσεων, άφ’ ό'του δ νού; τού δυστυχούς έταξιδευ- 
σεν εις τήν σελήνην. Όμιλούμεν περί εμπόρου τινός έν Ιίει- 
αιεϊ, όστις ένεκα ατυχημάτων, άτινα έθετον ίσως αύτόν ε?ς 
υσχερή θέσιν, απέναντι τού τραπεζίτου του κ. Σκούζε, πα- 

ρεφρόνησεν εσχάτως. “Εκτοτε περιέρχεται τήν αγοράν, εί 
σέρχεται εις τά  καταστήματα, ερωτών περί τής τιμής δ ια 
φόρων πραγμ άτω ν ή θέα του είνε ευπρεπή;, ήρεμο;, καί α! 
ερωτήσεις του φυσικαί, ούδεμίαν νύξιν δίδουσι περί τής κα- 
ταστάσεώς του. ’Αλλά μόλις απαντήσετε εις αύτάς, ή ράχις 
σας θά αίσθανθή όλον τό βάρος τής παραφροσύνης του έν 
φοβερώ ξυλοκοπήματι. Τοιουτοτρόπως τήν έπαθεν εις πωλη- 
τής γάλω ν καί εις σαρδελοπώλης. ’Αλλοίμονο·/ εις τόν κ. 
Σκουζέν, έάν, παρουσιασθείς καμμίαν ημέραν εις τό γραφείον 
του, καί έδαφιαίως ΰποκλινόμενο;, τόν ερωτήση ι: Πόσο έχει 
το συνάλλαγμα». Ποιός Οά τόν γλυτώ ση έπειτα άπό τά  
χέρια του !

Ί'πό τά κράτος άλλης τρέλλας, άλλά θελκτικής εκείνης, 
τή ; όποια; τό γλυκύ βάρος αισθάνεται τ ι ;  ούχί έπί τής ρά-

έξέτεινε τ ά ;  φιλοφρονητικά; του διαθέσει; μέχρι καί τού νά 
κρατή τόν ίππον άπό τού χαλινού, προφύλαξι; πολύ ανωφελή; 
άλλως τε, ό δέ μαρκήσιος «ντήλασσε τελευταϊον μειδίαμα  
μέ τήν νέαν κόρην. Ό  Μπασελίνο; έμαστίγωσε τόν ίππον του. 
ΊΙ άμαξα έκλονισθη, ό δέ βαρώνο; καί ό μαρκήσιος έφώνα- 
ξαν μέ συγκινητικήν δμ.οφωνίαν

—  Καλή άντάμωσι !
Ό Φίλιππο; μέ τρέμουσαν φωνήν άπήντησε δ ι’ ενός: Πο

τέ  ! τό όποιον εύτυχώς έχάθη έν τώ μέσω τού θορύβου τών 
τροχών τή ; άμάξης. Ό  συμβολαιογράφο; έστράφη άποτόμω; 
πρός τόν Φίλιππον·

—  Ποτέ ; έπανέλαβε, ποτέ ! Μήπως έχάσατε τό μυαλό 
σα; φίλε μου ; Κ αί γ ια τ ί νά μή ξάνάρθετε εί; τό Μπω),ιέ ;

Ό  Φίλιππος έρωτώμενος, έπαυσε τού νά κρατή τόν εαυ
τόν του, καί, άνοίγων τήν καρδιά του, άφήκε νά έκχυθή ε 
λευθέριος τό πικρόν κύμα τής άπογοητεύσεώς του. Δ ιατί νά 
έπιμένη εις έπιχείρησιν, ή όποια μοιραίο»; ήτο προωρισμένη, 
τό πάν τό έφανέρωνε, ν’ άποτύχη οίκτρώς. Προετοίμαζε·/ εις 
τόν εαυτόν του ταπεινώσεις, άς δέν ήξιζε καί λύπ α ; καυ
στικά ; εί; τήν καρδίαν του. Καλλίτερον λοιπόν ήτο νά πα ■ 
ραιτηθή πάσης έλπίδος αμέσως καί νά κόψη τό κακόν εις 
τήν ρίζαν του. πριν κατορθοίση νά έκταθή.

—  *Έ ! άγαπητέ μου, διέκοψεν ό Μπασελΐνος είρωνικώς, 
τ ί ελπ ίζατε λοιπόν ; ΊΙ δύναμις τής λόπη; σας μέ κάνει νά 
ΰποθέσω Οτι είχατε πολύ μεγάλα- άξιιόσεις. Μήπως έσκέ-

χεως, άλλ’ έπί τή ; καρδίας,—  ή σκηνή έπίσης έν ΓΙειραιεί—  
συνηντήθν,σαν,. βλεμματεσκοπήθησαν, ήννοήθησαν, ήγαπήθη- 
σαν, κα ί άπήχθησαν αμοιβαίο»; ή θυγάτηρ κτηματίου,ν.αί νέος 
τ ις , τού όποιου άγνοούμεν τό όνομα. Ό  τόπος ένθα συνεφώ- 
νησαν νά συναντηθώσι, διά νά φύγο»σιν εΐτα, είνε ή ρωμαν- 
τική Πηγάδα τού Πειραιώς. Ό πατήρ τής κόρη;, μετά πολ
λ ά ; έρευνα;, κατόρθωσε χθέ; νά μάθη ότι νυμφεύονται περί 
τήν όίραν έκείνην ά λλ ’ ε ί; τ ί  μέρος διεπράττετο ό ΰμέναιος, 
αύτό δέν ήδυνήθη νά τό άνακαλύψη. Διατί δέν άπέστελλεν 
ε ί; άναζήτησίν τ ω ν . .  . τήν εύλογίαν του ; μόνη αύτή Οά ή- 
δύνατο νά τού; φέρη έμπροστά του.

Διωρίσθησαν διοικητικοί αντιπρόσωποι κατά τήν προσεχή 
έν Ά θήναις βουλευτικήν εκλογήν: εις μέν τό Ιον τμ,ήμα ό 
Νομάρχης, εις τό 2ον Στέφανος Παρίσης, 3ον Δημ. Ταμ.βα- 
κόπουλος, ίον Ευθύμιος Μαργέλος, 5ον Γ.Βενθύλος, 6ον Δημ. 
Ρουσόπουλος. ΰπουργικοί γραμματείς, 7ον Στυλ. Κωνσταν- 
τινίδης, Καθηγητής, 8ον Άρ. Σακελαρόπουλος, 9ον Δ. Παρί
σης, ΰπουργικοί γραμματείς.

Έν Πειραιεί ε ί; τό 1ον ό Ά ν τ .  Ά ντω νιάδη ;, ε ί; τό 2ον ό 
Γ. Κρέμος, Γυμνασιάρχαι.

Κ ατά  τά ; «Νέα; ’ΐδέας», συνελήφθη τρ ί; κλέπτων έν 
Παρισίοις, έν τοϊς καταστήμασι τού Λούβρου "Ελλην, ¿ ν τ α -  
π οχρ ιτή ς  η  r o c  τώ>· ¿Ύ τανθα irjir/pepiSur. ’Επειδή οΰτω πω ; 
ενοχοποιούνται πάντε; οί Ικ Παρισίων άνταποκριταί τώ ν έν- 
ταύθα έφημερίδων, έκτός βεβαίως τού τώ ν προσφιλών Ν ¿ay  
Ί δ ιω ν ,  θά παρεκαλούμεν αύτά ; νά δημοαιεύσωσι καί τό ό
νομα τού κλεπτομανούς Κυρίου, διά νά άρθή ή σκιά τής ΰπο- 
ψίας, άπό τώ ν λοιπών άθώων.

Ό  Μ ^ δ ενεο ίλό ς  έν  Μ ά ν δ ρ α . —  Έ ν Μάνδρα, χω -

πτεσθε ότι ή δεσποινίς Μπωλιέ θά σάς έκανε κόρτε μόλις 
σάς είδε, 'σάν καμμιά γριζέττα ; Εί; τόν κόσμον, όπου πρό 
ολίγου είσήλθατε, άγαπητέ μου, τά  αισθήματα έκδηλοΰνται 
συνήθως μέ νεφύδρια εξαιρετικής άβρότητος. Δέν υπάρχουν έν 
αύτώ, ούτε ένθουσιασμοί πολύ όρμητικοί, ούτε άντιπάθειαι 
καθαρά έκπεφρασμέναι. "Ολα γίνονται μέ άξιοπρέπειαν καί 
έπιφυλακτικότητα. Λί άνδρες έφανατίσθησαν ΰπέρ ΰμών, ό 
μαρκήσιος είναι φ ίλο; σας καί ό βαρώνος θά γείνη παρα
σκευαστής τού χημείου σας. ΊΙ μαρκησία έπί τέλους παρα- 
συρθεΐσα άπό τόν γενικόν ενθουσιασμόν, σάς προσκαλεϊ νά 
μείνετε ’στό τραπέζι άπό τήν πρώτη ’μέρα, ώς νά εισθε εί
κοσι έτών φίλος, καί παραπονεΐσθε ; Ά λ λ ’ είσθε άδικος ε
ναντίον όλου τού κόσμου ! Για ν ά ’πούμε τήν αλήθεια ή δ ε 
σποινίς Κλαίρη σάς έδειξεν όλίγην ψυχρότητα. Σπουδαίο 
πράμμα ! Τί έπρεπε μόλις σάς είδε νά τρέξη νά σάς φιλήση ; 
ΤΛ ! σείς θέλετε νά φθάσετε παραπολύ γρήγορα 'στο σκοπό 
σας ! Χθές δέν ώνειρεύεσθε ιί>: γλυκύτερον πράγμα, είμή τήν 
εύτυχίαν νά τήν ίδήτε, νά τήν πλησιάσετε ο λ ίγα ; σντιγμάς. 
Έμείνατε δύο ώρα; πλησίον της καί έν τούτοι; αναστενάζετε 
καί καταράσθε γήν καί ουρανόν ! Καί δέν θέλετε νά ’ηανα- 
πατήσετε τό πόδι σας ’στό ’σπήτι. Εισθε τρελλός ! Έν πρώ
το ι; δέν ’μπορείτε νά μή ’ξαναπάτε ’στό Μπωλιέ, έκτός άν 
θέλετε νά περάσετε ¿»ς πολύ κακοανατεθραμμένος άνθρωπος. 
Καί έπειτα, μήπως ’μπορείτε νά άναγκάσετε τόν εαυτόν σας 
νά μή ’πάη, διά νά προσφέρη τήν λατρείαν του εις τήν
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ρίω παρά τά  Μέγαρα, ά γνω σ τό ; τ ι ;  έπεχείρησε νά τινάξη 
ε:? τόν άέρα διά δυναμίτιδος μίαν οικίαν. Ευτυχώ; άπέτυχεν 
ή μηδενιστική απόπειρα.

—  ’Απέναντι του καφενείου Τσόχα καί παρά τήν είσοδον 
του Θεάτρου «Ευτέρπη» ήνοιξε νέον εστιατορίου υπό τόν τ ί 
τλον Έ λ π έ ς .  Έκτάς τής εξωτερικής αυτού φιλοκαλίας, ή 
μαγειρική του αποτελεί πλήρη άντίθεσιν πρός τά  πλείστα εν
ταύθα ξενοδοχεία διά τό υγιές, εϋχυμον, ποικίλον, εύωνον, 
διά τό εύσυνείδητον τέλος αυτής. Διό θερμ,ώς συνιστώμεν τήν 
» Ε λ π ίδ α  εις τούς μεριμνώντας περί τής τέρψεως καί τής 
υγείας συγχρόνως τού στομάχου των.

—  Έκ των 5 7  μαθητριών τής έκτης τάξεως έν τώ  Άρ- 
σακείω, τω ν όποιων έληξαν αί έπί μήνα διαρ*έσασαι εξετά
σεις διά τό πτυχίον τής διδασκαλίσσης, άνεκηρύχθησαν δέκα 
καί τρεις διδασκάλισσαι τρίτης τάξεως τριάκοντα δευτέρας 
τάξεως, κα ί δεκατέσσαρες πρώτης. Μεταξύ τω ν τελευ
ταίων τυχούσαι καί τού λαμπρού ά ρ ισ τ α ,  καταλέγονται αί 
δεσποινίδες Ειρήνη Νικολα'ί'δου καί Ζηνοβία Χρυσανθοπού- 
λου. Γνωστόν δτι τό πρώτον τελούνται αί εξετάσεις αύται 
συμφώνως τώ  κατά  τ ό ν ’Απρίλιον τού 1 8 8 1  Β. Διατάγμ,α- 
τ ι,  καθ' 8 ποοσετίΟετο εις τό πρόγραμμα τών μαθημάτων 
κα ί ή ασκησις τώ ν υποψηφίων διδασκαλισσών έν πρατύπω 
σχολείω.

Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Α  ΧΡΟ ΝΙΚΑ

Β' Σ Τ Ρ Α Τ Ο Δ ΙΚ Ε ΙΩ Ν
ΈΜέ\χπτ·η, 2 0  ’Οκτωβρίου 

'Η τσύ άξ«υματικού Μυρούλη δίκη, ής τό ιστορικόν διη· 
γήθημεν χθες έν ολίγοι:, εϊνε πλουσία εις νοστιμώτατα έπει-

σόδια. Οί πάρεδροι τών θεσσαλικών χωριών μέ τής κάπες 
των, αί όποίαι μέ τά έπινώτιά των καί τάς έρυθράς ταινίας, 
δι’ ών περιζώννυντα·, μάς ένθυμίζουσι μεσαιωνικούς ίππότας, 
μάς δίδουν καί έκ τού πλησίου ιδέαν τής ευφυΐας των, περί 
ής τόσος καί τόσος λόγος έγινε. Δέν Ιννοούσι τά  έγγραφα  
τά  όποια αυτοί μόνοι τω ν μέ την γριφώδη υπογραφήν τω ν έ
στειλαν πρό καιρού εις διαφόρους άρχάς καί όλη τω ν ή ευ
φυΐα καί ή παιδεία  συντρίβεται ¿>ς πλοΐον ΰφ’ ενός σκο
πέλου, έπ ί μιας πτωχής λέξεως, «συνεπλάκησαν.»

Καί δ ιά  νά γίνη πλήρη: ή άντίθεσις μεταξύ άνδρός καί 
γυναικός κα ί διά ν’ άναπη δήση έκ τής άντιθέσεως πειστική  
ή γνώμη ότι δ άνήρ βλακίστερος τής γυναικός, ή περίφημος 
Ευαγγελιώ, άν καί «απολίτιστη καί αγράμματη», καθώς λέ
γει μόνη, μάς καταπλήσσει όλους διά τής ομιλίας της, ή'τις 
οέει, ρέει. παφλάζει, ώς έάν είνε ή χιλιοστή φορά ’πού μιλεΐ 
ενώπιον δικαστηρίου καί μάς ιλαρύνει έγκατασπείρουσα έν 
αυτή σπινθήρας τής όντως γυναικείας ευφυΐας της.

Κ αί ώς δείγματα σάς παραθέτομε» ολίγες έκ τής κατα-  
θέσεώς της χαραμ ίΛ ες  :

/ ¡ιχαστής . Πού ήταν ό άγαπητικό; σου ;
—  Ποιόν άγαπητικόν μ,ου λές ;
—  Μέ εκείνον πού ήσουνα.
—  "Λμ τ ί νά κάμω ! Καί σύ νάοΐιουνα τ ί  θάκανες . . . .

Ε ναγγε .Ι ιώ . Μού πήρε λοιπόν τά  φουοίιέκιά μου καί τό  
τουφέκι μ,ου.

Πρόεδρος. Καί είχες καί σύ τουφέκι;
—  ’Ά μ  δυό νωμάτοι είμαστε ’ς τήν ερημιά καί ήθελες νά 

μή είχα καί τό τουφέκι μ.ου ;

Πρόεδρος- Κ αί πολεμάγατε μέ τά  τουφέκια ;

Κλαίρην ; ΤΑ ! φίλε μου είσθε ευτυχής δ ιότι αγαπάτε, Είσθε 
νέος, κλαίετε, υποφέρετε, αυτά δέν εϊνε τίποτε, όταν ποο- 
έρχωνται άπό τόν έρωτα. Κ αί πιστεύστέ με. όχι μόνον όέν 
εϊναι τίποτε, άλλ’ είναι κα ί μ.ία έκ τών ευτυχιών τού βίου. 
Α ύτα ι είναι αί ίδέαι ενός γεροσυμβολαιογραφείου, όστις έ- 
μ,αθε πολλά μυστικά τής καρδιάς άπό τής έποχής καθ’ ήν 
ήρχισε τό στάδιόν του, καί όστις σήμερον δέν λυπεϊτα ι διά  
τίποτε ά λ λ ο ............

*0 Μπκσελίνος μέ πρόσωπον έρυθραϋν έκ συγκινήσεως, μ.έ 
λάμποντας ο.Οαλμούς, θ’ άφινέ χωρίς άλλ,ο νά τού διαφυγή  
έξομολόγησίς τ ις , πολύτιμος ν’ αναγραφή, άλλά τά  βλέμμα
τά  του έπεσαν έπί τής Σουσάνας, ή όποια, άκούουσα αύτόν 
προσεκτικώς, έξυφύλλιζε τά  πέταλα θαυμάσιου ρόδου, τό ό
ποιον τή  προσέφερεν ό μαρκήσιος έπί τού ανδήρου τού Μπω- 
λιέ. Ό  συμβολαιογράφος έσταμάτησεν άποτόμως καί μ αστι
γών δυνατά τόν ίππον του.

—  'Ακούετε με, φίλε μου, έπιστρέψετε 'στής μαρκησίας. 
Ή δεσποινίς Κλαίρη προσεχώς θά ΰποστή πολλάς δοκιμ.α- 
σίας καί ή πρός σάς Οέσις της ’μπορεί ν’ άλλάξη όλ.ως διό
λου, ένεκα τώ ν γεγονότων. ΤΛ ! τώρα δέ λέτε πλέον : Ποτέ. 
Πρόοδος κ ι’ αύτό ! Αύριο θά λ,έτε : Ιίάντοτε. Ά λ λ ’ ιδού πού 
έφθάσαμε ’στό Πόντ-Άβέσν. Δέν έρχομαι μέσα, διότι έχω 
μιά  σπουδαία δουλειά ’στό συμβολαιογραφείο . . . .  Λοιπόν 
καλή όρεξι καί κυττάτε όλα τά  πράγματα ίιπό τήν τριαντα
φυλλένια οψίν τών.

Ό Μπασελ,ϊνος σφίγξας τήν χεΐρα τού Φιλίππου καί φι- 
λήσας κομψώς τούς ροδαλούς τής Σουσάνας δακτύλους, διέ- 
τρεξε ταχέως τήν κυριωτέοαν όοόν τού προαστείου καί έξη- 
φανίσθη έντό; ¿λίγου εις τήν γωνίαν τής μεγάλης πλα
τείας.

Ό  Φίλιππος άνεστέναξε, ήνοιξε τήν μικράν τής αυλής θύ- 
ραν καί, μέ κεφαλήν κεκλιμμένην, ακολουθούμενος άπό τήν 
αδελφήν του, ήτις έσέβετο τήν σιωπηλήν μελαγχολίαν του, 
είσήλθεν εις τήν οικίαν του, τήν όποιαν πρό δύω ό>ρών, είχεν 
αφήσει μέ καρδίαν πάλλουσαν έξ έλπίδος καί έρωτος.

V I I

ΜΙ έπαυλις τής Βαρέννης είναι μία έκ τώ ν ώραιοτέρινν 
φεουδαλικών οικοδομών, αίτινες ΰπάρχουσιν ακόμη εις τήν 
Γαλλίαν. Κτισθείσα άπό τόν Ένγκεράνδον δ ’ Έστρέλ, όστις 
διεκρίθη εις τό Μπουβίν, άνασηκώνων τόν βασιλέα Φίλιππον- 
Λύγουστον ριφθέντα τού ίππου του άπό φλαμανδόν τινα  λο γ
χοφόρον, έσχε τήν τιμ.ήν νά δεχθή υπό τούς οξυτμήτους πυρ
γίσκους του, μέ τάς έκ κατειργασμένου μολύβδου στέγας 
τω ν, τόν αύτοκράτορα Κάρολον τόν Ε' διευθυνόμενον πρός 
τό πολιορκούμενον Νανσύ. Καταστραφείσα διά βομβαρδισμ.οϋ 
άπό τόν Τυρραΐνον, έν μ ιά  έφόδω, τήν όποιαν ό ένδοξος στρα
τάρχης έκαμε κατά  τών αύτοκρατορικών, πριν ακόμη άρχί- 
ση τήν α'.ματηράν καί άγρ(αν κατά τού ΙΙαλατ'.'/άτου έκ-
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Ε ναγγε.Ι ιώ . ’Ό χι, όχι δέν πολεμάγαμε.
Πρόεδρος. Ούτε μέρα ούτε νύχτα ;

Καί ή τελευταία :
‘Ο πρόεδρο; στενοχωρηθείς, επειδή ή μ,άρτυς επέμενε νά 

μή ’πή τίποτε, λέγουσα ότι είναι «όλα γραμμένα» :
—  Αυτή είναι κακής διαθέσεως γυνή.
Ε ναγγεΜ ώ . Δέν τά  ’ξέρω εγώ αύτά ’πού μ.ού λές τού 

λόγου σου.

ΕΝ Τ Ω ι Κ Α Κ Ο Γ Ρ Γ Ο Δ ίΚ Ε ΙΩ ι
Τ ε τ ά ρ τ η ,  1 9  ’Οκτωβρίου 

Αί έκ τών έπί άποπείρα άναιρέσεω; δύο κατηγορουμένων 
Δαγρέ καί Σμπιλή, ό μέν πρώτος ήθωώθη, ό δέ δεύτερος 
κατεδικάσθη εις δύο έτών καί ενός μηνός φκλάκισιν.

Π α ρ α σ κ ε υ ή , 21 ’Οκτωβρίου 
’Επί έξήκοντα ολόκληρα ετη έβοσκον επί τής Μερτίζης 

μικρού λόφου τού χωρίου Μ αυραμμάτι, όλων τώ ν χω 
ρικών τά  πρόβατα, ά λλ ’ ό κατηγορούμενος Σπύρος Ρετέλας 
μή άρεσκόμενος εις αύτά τά  δικαιώματα, δ ικα ιώ ματα ή- 
μίσεως καί πλέον αΐώνος, ήθέλησε νά έκδιώξη δ ι’ απειλών 
τόν παθόντα Λουκάν Πανοόση όπερ καί κατώρθωσε τήν πρι·)· 
την ημέραν, καθ’ ήν ήρχισε άνατρέπων τά  ν .αδεστώ τα , ά λλ ’ 
ό παθόιν επειδή έπί τού λόφου είχε τά  μελίσσια του καί ή- 
θε νά βόσκη τά  πρόβατά του επιστατών καί εκείνα επανήλ- 
θεν έκεϊ πράγμα όπερ έξώργισε τύν κατηγορούμενον μέχρι 
τού νά κτυπήση διά μαχαιριού καί πιστολιού τόν αχρείον 
τόν τολμήσαντα νά άντισταθή εναντίον τώ ν άπαγορευτικών 
άποφάσεώντου.

ΔΡ αυτό δέ καί κατεδικάσθη ό φίλος εις ένός μηνός" φυ- 
λάκησιν.

— ·----- ς 3 £ 5 ''— ------------------

στρατείαν του, ή έπαυλις τής Βαρέννης έμενεν ήρειπωμένη 
έπί τής βασιλείας τού ΙΕ' κα ί ΙΣ'Γ' Λουδοβίκου.

Η έπανάστασις δέν έκαμε τίποτε έπί των ερειπίων αυ
τών. Οί πολϊτα ι τού Βεζανσόν περιωρίσθησαν εις τό νά κό
ψουν τάς δενδρνστοιχίας τού κήπου διά νά θερμανθώσι καί 
νά κλέψουν τούς ογκολίθους, διά νά κατασκευάσουν τάς οι
κίας των. Τό φρούριον μεταλλευθέν ώς λατομείον, έπρομ,ή- 
θευσε τό υλικόν περισσοτέρων τών είκοσιν οικοδομών. Σιδη- 
ροπώλης τ ις  μάλιστα  μετέφερεν έκεΐθεν περισσότερα τών τρι- 
ακοσίων χ ιλ ιάδω ν χιλιογράμμων μολύβδου, προερχομένου 
άπό τάς στέγας κα ί τά  έπώλησεν άναιδώς. Ευρε τήν τύ 
χην του.

Οί Έστρέλ, άναχωρήσαντες μετά τού κόμητος τής Άρ- 
τεσίας δέν ησαν έκεϊ διά νά έμποδίσιυσιν αύτάς τάς διαρ- 
παγάς. Έπολέμουν ένώπιον τής Μαγέντης, μέ τήν όιραίαν 
εκείνην άνδρίαν, ή όποια έδωκεν εις τήν Γαλλίαν τό Φοντε- 
νοά, πρός τούς Ουσσάρους τού Μπερέν καί τούς γρεναδιέρους 
τού Πισεγρού. Αί διαπραχθείσαι κλοπαί εις τάς όποιας ολό
κληρο; ή πόλις ένείχετο, έσωσαν παράξενο» αποτέλεσμα τούς 
Έστρέλ άπό τής καταστροφής. Ποτέ ή κοινότης τού Βεζαν- 
σών δέν κατώρθωσε νά πώληση τάς γαίας τής Βαρέννης, ώς 
εθνικήν περιουσίαν. Κανείς δέν έτόλμα ν’ άγοράση τήν έπαυ- 
λιν, έκ φόβου πρός τήν άσυνειδησίαν τών χωρικών καί τών 
πολιτών, συνειθισμένων νά λεηλατώσιν αυτό, ώς κατακτη- 
θεΐσαν χώραν.

ΤΑ ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.
( T O T  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ  Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ 1 Τ Ο Υ  Μ Α Σ )  

Κ ω ν α τ α ν τ ε ν ο ύ π ο λ ε ς , 19 ’Οκτωβρίου.

*0 Γαζή Μουκτάρ πασάς ευρίσκεται ήδη παρ’ ήμίν. Ά μ α  
άφικόμενος ένταύθα κατηυθύνθη εις τά άνάκτορα. *0 Σουλ
τάνος δέ ουδόλως έδέξατο αυτόν, ώς άνεμένετο, μετ’ έκτα
κτου τίνος ευπροσηγορίας, άλλά μάλλον μετά τίνος ψυχρό
τητας. 'Ο Μουκτάρ πασάς κατά τήν έν Βιέννη διατριβήν α υ
τού εν τ ιν ι αυτού διαλέξει ήρνήθη τήν ύπαρςιν Α ρ μ ε ν ία ; ,  
είπών ότι έν Τουρκία οΰχ υπάρχει κυρίως ’Α ρμεν ία  πρό; έ- 
φαρμογήν μεταρρυθμίσεων, καθότι τό μέρος, όπερ υπό τό ό
νομα τούτο φέρεται, ουδόλως υπό Αρμενίων μ,όνοι οίκεϊται, 
άλλά κα ί υπό.άλλων, μ άλ ιστα  δέ Κούρδων. Κ α τ’ ανάγκην 
λοιπόν, συνεπέρανεν ό Μουκτάρ, πχσσάς α ί μεταρρυθμίσεις 
δέον νά ώσι γενικαί δ ι’ άπαντα ; τούς λαούς τής αυτοκρατο
ρίας. Βεβαίως ό Μουκτάρ πασάς άριστα διετύπωσε τάς ιδέας 
τής Τουρκίας περί τώ ν μεταρρυθμίσεων, καί αί ίδέαι αύται έ- 
ξεφοάσθησαν καί πρό; αύτόν τόν κόμητα Δούφφεριν, ώς έν η
γούμενη μου άνταποκρίσει εΐπον. 'Ο κόμης Δουφφερίν τότε 
μεν τό πράγμα άντέκρουσεν έντόνως, ήρκέσθη δέ εις τήν 
διαβεβαίωσιν τής εφαρμογής έ -.ί τον π α ρ ό ν το ς  γενικών με
ταρρυθμίσεων. Ό  Δούφφεριν όμ.ως ουδόλως ήδύνατο νά ά- 
κούη τήναρνησιν τής ΰπάρξεως τής ’Αρμενίας, δ ι’ 8 δυσηρε- 
στήθη μαθών τήν διάλεξιν τού Μουκτάρ πασά. 'Όπως λοιπόν 
ό Σουλτάνος, 8 ; κάλλιστα  σπουδάζει τά ; άδυναμ,ίας τώ ν δυ
νάμεων, μ.ή δυσαρεστήση τού; Ά γγλο υς  μ ετ ’ εκτάκτων τ ι
μών δεχόμενος τόν υπερασπιστήν τού Κάρς, καί επειδή ή α 
ποστολή αυτού ούδέν μέγα προσεπορίσατο τώ  Κ ράτει, καί 
επειδή δ Σουλτάνος βούλεται πάτοτε τοϊς πάσι νά ευάρεστή, 
μικρόν δέ νά άποκλίνη κατά τάς περιστάσεις πρός ταύτην ή 
έκείνην τήν δύναμιν, έδέξατο τόν Μουκτάρ πασάν ούχί μ ετ’

*Τπό τό Διευθυντήριον οί Έστρέλ χάρις εις τήν προστα
σίαν τού Βαρρα κατώρθωσαν \ά έπανέλθωσιν εις τήν Γαλ
λίαν. Εύραν τήν ιδιοκτησίαν των λεηλατημένην, άλλ ’ ελεύ
θερον, καί κατώκησαν εις μικρόν τ ι περίπτερον θυρωρού, εις 
τό όποιον έβαλαν παράθυρα καί θύρας. Μέ τά  λείψανα τής 
κληρονομιάς των, έπιδεξίως διαχειρισθέντα καθ’ δλην τήν 
διάρκειαν τή ς αυτοκρατορίας, ¿σχημάτισαν καί πάλιν περι
ουσίαν. Καί κατά  τάς πρώτας ημέρας τής Παλινορθώσεως έ- 
πέστρεψαν εις Ιίαρισίους, πάλιν πλούσιοι καί πάλιν λάμπον- 
τες. *Τπό τήν μοναρχίαν τού Ιουλίου, δ τελευταίος Έστρέλ 
ένυμφεύθη τήν θυγατέρα, έχουσαν διακοσίων χιλιάδω ν φράγ
κων έτησία» πρόσοδον, τού τραπεζίτου Κλαυδίου Χριστια
νού, πρό ¿λίγου τιτλοφορηθέντο; βαρώνου, δ ιά  τάς υπηρε
σίας, ά; προσέφερεν εις τήν πατρίδα ή μάλλον εις τόν βα
σιλέα.

Ό  αριστοκράτης έτρελλαίνετο διά τάς αρχαιότητας. Έ- 
πανέκτισε μέ μεγάλα έξοδα τήν έπαυλ.ιν τής Βαρέννης, ό
ποια ΰψούτο εν τοϊς χεόνοις τής ακμής της. Τά υψηλά τείχη  
στεφανούμενα άπό τά  ¿δοντωτά άνδηρα, οί υπερήφανοι πύρ
γοι μέ τού; γλυπτούς ρεύτας των, ΰψώθησαν καί πάλιν ΰπε- 
ράνω τώ ν μεγάλων δένδρο)» τού κήπου. Ή εργασία διήρκεσε 
δέκα έτη καί έκόστισε περιουσίας ολοκλήρους.

*11 έπίπλωσις έγινε μέ εξαιρετικήν καλλαισθησίαν. Ό  κύ
ριος Έστρέλ, προλαμ-βάνιον καί αύτόν τόν συρμόν, ήγόρασε 
τά  παλαιά χομα  τά  τόσον κομψώς σκαλισμένα, τά  κάτοπτρα



6 Μ Η  X Α. Ν Ε Σ  Α. Ι

εκτάκτων τιμώ ν, ώ ; άνεμένετο. Προκειμένού δέ ενταύθα περί 
του Μουκτάρ π ατά , άγγέλλομεν το ΐ; φίλοι; τού «Μή Χ άνε
τα ι»  άναγνώ ττα ι; δτι έκτο; -»ον ύπό τού αότοκράτορο; τή ; 
Γερμανίας άπονεμηθέντων αύτώ παρασήμων, Γ>αβε καί υπό 
τού αυτβκράτορο; τ /j; Αυστρία; τό μέγα παράτησαν τού 
Λ εοπόΛδου, ίδρυθέν τώ 18 0 8  υπό τού αυτοκράτορο; Φραγ
κίσκου ’Ιωσήφ τού Λ'. °"Λ[υ.α δέ ύπό τού αυτού αυτοκράτορο; 
άπενεμήθησαν τοΐ; συνοδεύσασι τάν Μουκτάρ πατάν Κ ιαζίμ  
βέή καί Σεφκή βέ.ι τώ μέν πρώτω τό παράσημον Φραγκί
σκου ’ίωτήφ ά τάξεως, τώ  δέ δευτέρω τό αυτό β' τάξεως. 
Ουτω λοιπό;, εί ρινί τ ι  άλλο επέτυχαν οί τού Σουλτάνου έ
κτακτο·. πρέτβει;, έφορτοιθησαν ικανά παράσημα πρό; πεΐτρ.α 
τού Φιλήμονος.

Τό ζήτημα τής ενώσεως των σιδηροδρόμων εϊτέτι διατε- 
λεί άλυτον.'ίΐ Πύλη προΰτεινεν ώ ; πόλιν συνενώσεω; των τουρ
κικών μετά τώ ν σερβικών σιδηροδρόμων τήν Σεπίνζα.

Έν το ΐ; Άνακτόροις ρ.εγάλαι κατ’ αυτά ; τελούνται έαρ- 
τα ί καί πανηγύρει; έπί τή περιτομή τών αΰτοκρατορικών 
πριγκήπων, γενομένη, προχθές υπό τού πρώτου χειρουργού 
τώ ν Ανακτόρων. Έν τή  περιστάτει ταύτη  περιετμήθηταν 
έν το ΐ; Άνακτόροις κ α ί τινε; υιοί λειτουργών τού Κράτους. 
Επίσης δ ’ έκ δ ια τα γή ; τού Σουλτάνου περιετμήθηταν έν 
Γκιούλ-Χανέ, έν Δάρ-ουλ-σιφτάτ καί Σαλιμιέ (Χαλκηδόνι) 
ικανοί πτωχοί παϊδες, οϊτινε; τήν επιούσαν τή ; περιτορ.ή; 
έστάληταν εις τού; γονείς αυτών μετά δώρων τού Σουλτάνου 
νέων ενδυμασιών Καθ’ όλην δέ τήν διάρκειαν τής περιτομή; έν 
τοΐ; Άνακτόροις καί τό εσπέρα; τή ; αυτή ; ήμερα; ή αύτο- 
κρατορική μουσική έπαιάνιζε. Τήν δ ’ εσπέραν τής χθες έγέ- 
νετο έν το ΐ; Άνακτόροις συμπόσιον έν ώ παρεκάθησαν πάντε; 
ο; 'ΓπουργοΙ καί ανώτεροι λειτουργοί τού Κράτους, έ" ων 
σημειούμεν μόνον τού; μή περιτετμημένους, τον ’Αλέξανδρον 
Καραθεοδωρή πασά, τόν Σάββα πασά, τόν Α βραάμ πασά,

μέ τά  ολόχρυσα πλαίσιά  τω ν, αριστουργήματα τώ ν κομψο- 
ποιών τού μεσαιώνος, καί τ ά ;  θαυμασία; τ α π ε τ σ α ρ ία ς  τή ;  
Φλάνδρα;. 'Η Βαρέννη άπέβη άληθέ; μουσεΐον, εν ώ συνη- 
θροίσθησαν όλα τά  καλλιτεχνικά πλούτη τή ; επαρχία;, τά  
τόσον περιφρονούμενα τότε, σήμερον δέ τόσον έπιζήτητα. 
Κ αί ή ολόλαμπρο; αυτή κατοικία ήτο παράδεισο; διά τόν 
τρελλόν λάτριν όλων τώ ν συσσωρευθέντων έκεΐ θησαυρών.

'Ο κύριο; ’Εστρέλ άποθνήσκων άφήκε τήν ιοραίαν αυτήν ι
διοκτησίαν, καθ’ δλοκληρίαν άνακαινισθεΐσαν, ε ί; τόν υιόν 
του, νεαρόν ΰπολοχαγον τώ ν σπαχίδοιν, πολύ σπάταλον καί 
πολύ ακόλαστον. Ει; τέσσαρα έτη ή Βαρέννη ίιπεθηκεύθη διά  
τά  δύο τρ ίτα  τή ; αξίας της. Κ αί αί ανεκτίμητοι καλλιτε- 
χνικα ί συλλογαί τη ; έμελλον νά μεταφερθώσιν ε ί; Παρισιού; 
διά  νά πωληθούν έν δημοπρασία, ότε ό κύριο; Μουλινέ πα- 
ρουσιάσθη ώ ; αγοραστή; τή ; ιδιοκτησίας.

Ό βιομήχανος, έπιδιώκων τήν πραγμάτωσιν τού μεταξύ  
τού δουκό; καί τή ; κόρη; του γάμου, έσκέφθη κατ’ άρχά; 
ν ’ άγοράση τήν έπαυλιν τώ ν Βλιγνύ, έν Τουραίνγ. Α λ λ ά  ή 
προγονική ιδιοκτησία τού μέλλοντος γαμβρού του είχε πέσει, 
μετά  συνεχείς άλ.λαγάς κυρίων, ε ί; τ ά ;  χείρα; πλουσίου 
κατασκευαστού φαβεντιανών αγγείων, ό όποιο; περιεφρόνησε 
τ ά ; προσφοράς, τ ά ;  όμολογουμένω; πολύ προκλητικά; τού 
Μουλινέ. Έν ελλείψει τού Βλιγνύ, ό πατήρ τή ; Ά θηνα ίδο ; 
κατέβη μέχρι τή ;  Βαρέννη;, καί αφού έτελείωσαν όλαι αί δι
απραγματεύσεις, εόρέθη καταμαγεύμένο; από τήν αγοράν του.

τόν 'Ρουστέμ, τόν Χόβαρτ, τόν Κωστάκη κα ί τ ινε ; έφέντιδε; 
έπίση;, ών πλεϊστοι διαφέρουσι τών Τούρκων μόνον διότι 
δεν εϊνε περιτετμημένοι. Μετά τήν έστίασιν εδόθη πα- 
ράστασι; υπό τή ; ένταύθα μελοδραματική; εταιρία; 
τού κυρίου Καστάνια. Κατά δ ιαταγήν δέ τού Σουλτάνου 
έδόθησαν τή έταιρία ταύτη 3 0 0  λίραι τουρ<ικαί καί 2 5  ει; 
τόν κ. Ί ’ίζη , διευθυντήν τή ; ορφήστρα; διά τό έμβατήριον 
αυτού Χ αρ ιιδ ιέ . Έλησμόνησα δέ νά εΐπιο ό’τ ι τό συμπόσιον 
έγένετο καί τήν αυτήν τή ; περιτομής εσπέραν, εί; 8 παρεκά- 
θησε καί ό Σουλτάνος έχων παρ’ αύτώ τόν Σεϊχ ούλ-ίσλάμην.

Τήν εσπέραν ταότην δοθήσεται έπίση; συμπόσιον έν τοΐ; 
άνακτόροις πρό; τιμήν τών πρεσβευτών καί τ ιύ  δ ιπλω μ ατι
κού σώματος. Ε ί; τούτο δέ παρακαθήσουσι καί οί κκ. Φό- 
στερ καί Δεβώ, διευθυνταί τή ; Αυτοκραταρική; ’Οθωμανική; 
Τραπέζης, κα ί οί κ. κ. Κούλμαν καί Ηήΐιη, διευθυνταί τών 
αΰτοκρατορικώε σιδηροδρόμων.

Χ θέ; δέ τήν πρωίαν ή Κ. β . Ιΐαναγιότης ό οικουμενικό; 
Πατριάρχης, ©έρων τά  παράσημα αυτού ’/.αί συνοδευόμενο; 
υπό τού Καπού κεχαγιά  κ. Σναυοάκη, ό Πατριάρχης τών 
καθολικών ’Αρμενίων κ. Ά ζαριάν, συνοδευόμενο; ύπό τού 
μεγάλου πρωτοσυγκέλου αυτού κ. 'Ολάς, καί ό άρ/ιραββΐ- 
νος, μετέβησαν εί; τόν λόφον τού Ά στέρος  (Διλδίζ) καί 
παρεκάθησαν έν το ΐ; Άνακτόροις, εις τό πρό; τιμήν αυτών 
δοθέν γεύμα. Τά; τ ιμ ά ; έποίει αυτοί; ό Γαζή Όσμάν πασάς. 
Μετά τό γεύμα ένεφηνίσθησαν εί; τόν Σουλτάνον. Ό  Οικου
μενικό; Πατριάρχη; έποιήσατο ίκανώ; μακράν ευχήν υπέρ 
τή ; Α. Μ. κα ί τ ή ;  αΰτοκρατορική; οικογένειας. ’Επίσης δέ 
ηΰχήθησαν καί οί λοιποί εκκλησιαστικοί αρχηγοί.

*11 Πύλη είσέτι οΰδέν άπήντησεν εις τό γνωστόν υπόμνη
μα τών Πατριαρχείων. Τά έν τοΐ; Π ατριαρχεία; σώματα  
άπεφάσισαν όπω; μέχρι τή ; λήξει»; τού ζητήματος μή άπο- 
στείλωσι νεοεκλεχθέντα αρχιερέα εί; τήν επαρχίαν αυτού. *0

'Π γειτονεία τού Μπωλιέ τόν είχεν έλκύσει. Τοιουτοτρό
πως, έσκέπτετο, θά εΰρίσκοντο έν οικογενειακά) κύκλω, καί 
κατόπιν αί γειτονικαί σχέσεις θά έγίνοντο εύχαριστόταται. 
Ό  Μουλινέ, πιστόν μέν όργανον τώ ν σκοτίων σκέψεων, αΐ- 
τινε ; είχον οδηγήσει τήν θυγατέρα του εί; τήν εκλογήν τού 
μέλλοντος συζυγου της, άλλά μή δυνάμενο; ν’ αναμέτρηση 
όλην τήν έκτασιν τή ; δολιότητο; τής Ά θηναίδο ;, έπερίμενε 
πάντοτε ν’ άπαντήσγ, άντίστασίν τινα , άπό μέρους τή ; οικο
γένεια; τού δουκό;, ε ί; τήν οικειότητά του ταύτην. Έ πί τέ 
λους, ό Τάστων έποόκειτο νά νυμφευθή τήν έξαδέλφην του. 
Ά λ λ ά  μέ θαυμασίαν ανεξαρτησίαν πνεύματος, ό φιλόδοξο; 
πατήρ έθεώρει τόν αρραβώνα τούτον, ώ ; παιδ ιάτικο π α ι
γνίδ ι. 'Ο Τάστων καί ή Κλαίρη ήσαν άνδρούλής κα ί γυνα ι
κούλα εί; ηλικίαν, καθ’ ήν α! καρδίαι αγνοούνται καί τό 
πνεύμα είναι άνευ διευθύνσεω;. Δέν παρεδέχετο ότι αληθής, 
τουλάχιστον έκ μέρους ενός τών μνηστευθέντων, άφοσίωσι; 
ήτο ή α ιτία  τού άρραβώνο; τούτου, τού γενομένου κατά  τά ;  
άρχά; τής ζωής τώ ν δύο παιδίων.

Καί αΰτός είχε συνδεθή διά παιδικών υποσχέσεων μέ τήν 
κόρην, ηλικίας δέκα τριών ετών, ένό; λεπτουργού, όταν ήτο 
υπηρέτης φαρμακείου τινο ; τής όδού τώ ν Λομβαρδών. Ή 
κόρη τού λεπτουργού, λησμονηθεΐσα έξ ολοκλήρου, είχε νυμ
φευθή ένα κρεοπώλην τή ; πλατεία ; τών Αθώων.

, (ακολουθεί)
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Πατριάρχη; συχνάκι; επ ισκέπτεται του; υπουργού; διά τό 
ζήτημα τούτο. Μέχρι βωμού !

Οι ένταύθα έλληνε; τά γένος, καθολικοί δέ τά θρήσκευμα 
έγνωσαν νά ίδρύσωσι διά τού; παίδα; αυτών σχολεΐον έλλη- 
νοκαθολικάν, μικρόν μέν τό κ α τ ’ άρχά;, άλλά ακολούθως αύ- 
ξανόμενον μέχρι γυμνασίου. Εί; τούτο έσονται δεκτό' μόνο ν οί 
παΐδε; τών έλληνοκαθολικών, οΰδεί; δέ ορθόδοξος, όπως μή 
θεωρήθή προσηλυτικόν εχον χαρακτήρα. Τή; διοργανωσάση; 
τήν σχολήν επιτροπή; προΐσταται ό κ. Πυρότζης. Έ πί τού 
παρόντο; δέ Οέλουσι διδάσκει εί; ελληνικήν γλώσσαν, διότι 
άπαντα τά  μαθήματα Οέλου-.ι διδάοκεοθαι ε ί; ελληνικήν 
γλώσσαν, ό καθολικό; τό θρήσκευμα κ. X. Σαργολόγο; καί 
τ ι ;  μαθητής τή ; Μεγάλη; τού Γένους Σχολής. Ή επιτροπή 
τώ ν έλληνοκαθολικών κατώρθωσε νά λάβη καί έπιχορήγησιν 
υπό τού Πάπα, άπειλήσασα αύτόν ότι οί έλληνοκαθολικοί 6έ- 
λουσιν έν εναντία πεοιπτώσει στέλλει τά  τέκνα των εις ελ
ληνικά σχολεία, διότι δεν έννοούσι χάριν τού καθολικισμού 
νά χάσωσι τόν εθνισμόν των.

Τήν παρελθόν σαν Κυριακήν έτελέσθη ή εναρκτήριο; τ ε 
λετή  εν τή  αιθούση τής σχολή; έν μέσω ικανού πλήθους έλ 
λήνων καί καθολικών, έν oí; ό Πρεσβευτή; τής 'Ελλάδος κ. 
Κουντουριώτης, ό Πρόξενο; κ. Μίχο; καί ικανοί προξενικοί 
υπάλληλοι καί ό τόν Πάπαν άντιπροσωπεύων κ. 'Ροτέλλης. 
Ή αίθουσα έφερε τά ; εικόνα; τού Γεωργίου, τού Χ αμ ίτ καί 
τού Πάπα. Λόγου; δ ’ έξεφώνησαν οί κ. X. Σαργολόγο;, ποιη- 
σάμενο; έγκώμιον τή ; ελληνική; γλώσση; άρκούντω; έπιτυ- 
χ έ ;, ό κ. Βουτυράς είπών ότι εί; τ ινα ; περιστάσεις ό καθολι
κισμός ωφέλησε τά  ελληνικά γράμματα, καί ό κ. 'Ροτέλλης 
έκφράσα; τόν θαυμασμόν αυτού δ ιά  τήν ελληνικήν γλώσσαν. 
Τό κατ’έμέ δέν δύναμαι ή θερμώς νά συγχαρώ τοΐ; ίδρυταίς 
τή ; σχολής ταύτη ; καί ευχηθώ αυτοί; ταχείαν έκπλήρωσιν 
τώ ν πόθων αυτών τών εθνικών. Τό ελληνικόν σύνταγμα  
θεωρεί τού; πάντα: ίσους,οίουδήτινο; κάν ώσι θρησκεύματος, 
δ ι’ 8 οί καθολικοί έλληνε; είσίν έπιση; αδελφοί έν τώ  έθνισμώ.

'() «Νεολόγο;» έπαύθη καί τούτο μεγάλω ; τό ένταύθα 
κοινόν έλύπησε, αίσθανόμενον μεγάλω ; τήν σπουδαίαν α ϊτού  
έλλειψιν. 'Ο δέ λόγο; τή ; παύσειο; αύτού είναι γελοίος. Φέ
ρεται δέ, διότι εδημοσιεύθη άλληλογραφία τ ι ι ;  έκ Κίου περί 
τού ζητήματος τή ; φορολογία; τών υπηκόων Ελλήνων. 
’Επειδή δέ ό λόγ·ος τή ; παύσεω; Ιφάνη οΰχί επαρκής, διά 
τοϋτο τό δημόσιον προέβη ε ί; εικασίας. Κ αί τινε; μέν άπέ- 
όωκαν τήν παύσιν αύτσϋ εί; τό ότι ό «Νεαλόγο;» συνεκάλεσε 
εν τώ  γραφείω αυτού τού; λ.οιπού; δημοσιογράφου;, όπως 
σκεφθώσι καί λάβωσι μέτρα τινα  υπέρ τών έκ τής πυρκαϊά; 
καί τού σεισμού παθόντων. Κ ατ’ άλλου; δέ ώς έκ τής γλώσ- 
σης, ήν έτήρ/,σεν εν τώ ζητήματι τώ ν προνομιών τού έθνους 
καί τή ; έκκλησίας. Πιστεύεται ότι ό « Νεολόγο;» θέλει έ- 
παναλάβει τήν έκδοσιν αύτού πρό τή ; συνπληρώσεοι; τών 
δύο) μηνών. Εύχόμεθα.

'Ο Νέος Πατριάρχη; 'Ιερουσαλήμ άφίκετο ήδη. Πρό τή ; 
άναχωρήσεως αυτού έκ Πετρουπόλεω; παρουσιάσθη πρό; 
τόν αύτοκράτορα ’Αλέξανδρον κα ί.τήν αΰτοκράτειραν έν τοΐ; 
έν Γατσίνω άνακτόροις. Έγένετο δέ δεκτά; μετά πολλών 
φιλοφρονήσεων. Έν τή περι-ςτοίσει δέ ταύτη, ό αΰτοκρά- 
τωρ έδωοήσατο τώ  Πατριαρχείο) 'Ιεροσολύμων τά  εισοδή
ματα  μετοχιού έν Ρωσσία καί έπετρεψεν ϊνα έπί έτος έτι 
συλλέγο)νται σύνδρομα·, έν Ρωσσία υπέρ τή ; ιερατική; σχο
λή;. ΤΩ τή ; μεγαλοδο)ρία; σου, κύριε! Έν το ΐ; Πατριαρχεί 
ο ι; ενταύθα έγένετο δεκτό; μ ετ’ έκτάκτων τ-μών. Προσεχώς 
δέ παρουσιασθήσετκ·. τώ  Σουλτάνοι.

Ό άνεμο; 8 ; αποκαλύπτει τόν φερετζέ  περί ού τοσούτο; 
εγένετο κατ’ αύτάς πάταγος, χ α ν ο ν μ ίσ σ η ς  τινο ; κα ί δείκνυσι 
τά  ύπ ’ αυτόν, ούτοι ούτο; έν συμμαχία μετά  τ ή ;  βροχή; άπ- 
εκάλυψε τόν άνωθεν τή ; οικίας τού Άλέκου πασά έν Φιλιπ- 
πουπόλει ευρισκόμενον αότοκρατορικάν τής 'Ρωσσία; ’Αετόν. 
Ζήτημα εντεύθεν. Ή Πύλη έζη,τησεν εξηγήσει; καί ό Άλέκο  
Πασάς διέταξε νά χρίσωσι τού; ’Αετούς, πλήν ό άνεμο; καί 
πάλιν άπεκάλυψεν αυτούς, δ ι’ 8 ό Ά λέκο; Πασά;, μετά  λ ύ 
πη: του βεβαίως, διέταξε καί κατέσκαψεν αυτού;. Ό άνεμο; 
λοιπόν καί ή βροχή άποκαλύπτουσι καί πολιτικά φρονήματα.

Ή συναυλία υπέρ τών έκ τού σεισμού παθόντων, περί ή; 
ωμ-ίλησα έν τή ήγουμένη, μου, προβαίνει. Δοθήσεται δέ υπό 
την προστασίαν τού Σουλτάνου, έφορευούση; επιτροπής έκ τών 
κυριών τού διπλωματικού σώματος. Τιμή είσοδου μ ία  λίρα 
ά )  γ -ϊιχ ή . Τί ζητοΰσιν ένταύθα τά  άγγλικά  νομίσματα ; Ά φ ’ 
ού δέν εχομεν λίρα; τουρκικά;. Προκειμένου δε ένταύθα περί 
τώ ν έκ τού σεισμού παθόντων, άναγράφομεν ότι τά  δύο έν 
τοΐ; Πατριαρχείοι; σώματα άπεφάσισαν τήν άποστολήν πα- 
τριαρχική; έγκυκλίου εί; τά ; έκκλησίας Κων)πόλεως, δ ι’ ή ; 
νά προτρέπωνται α ί ένορίαι ΰπέρ συλλ.ογή; συνδρομών διά τού; 
έκ τού σεισμού παθόντας.

Ο ΰ τ ε ς

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΠΡΠΣΙΣ

( Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ  Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ 1 Τ Ο Τ  Μ Α Σ )

Ι ία ρ έ ο ε ο ε ,  2 4  ’Οκτωβρίου
Λ·. άπό ήμίσεω; ήδη αίώνο; συντελείθεΐσαι πρόοδοι ώ ; 

πρό; τό ζήτημα τή ; προφυλάξεως τώ ν άνθρώπων καί ζώων 
τώ ν επιδημικών νόσων, άπετέλεσαν έπιστήμην νέαν, ιατρικήν 
νέαν ή ; τά  εργα τού περικλεούς Pasteur υπήρξαν ή άφετη- 
ρία. Αί έρευναι τή ;  μικρογραφίας, άπεκάλυψαν τήν βεβαίαν 
αιτίαν πλήρη επιδημικών νόσων, καί τήν πιθανήν τοιαύτην 
ύλην τών νοσημάτων. Κ ατά  τάν κ. Pasteur κα ί τήν Νέαν 
Σχολήν ή; ó Líocli έν Γερμανία παρίσταται περιφανής Ηγέ
της, ή α ιτ ία  αύτη εύρηται έν ζώσι άπείρω; μικροί; όργανισ- 
μοic, άλλ’ άπείρω; επικινδύνους έπίση; οϊτινε; καλούνται μ ι
κρόβια. 'Ο άήρ, τό ύδωρ, τά έδαφος, τά  ένδύματά μας, 
οί τοίχοι τώ ν κατοικιών μας, κρύπτουσι τά  σπέρματα 
τών μικροβίων τούτων, άτινα άπειλούσιν άκαταπ αύστω ; 
τήν υγείαν μ α ; καί τήν ζωήν μ α ;. 'Π θεωρία αύτη περι- 
βληθεΐσα τού πειράματος τό κύρος, συνεπηγάγετο ώ ; ακο
λουθίαν, όλω; νέαν υγιεινήν, ή έφαρμογή τής όποια; μά; 
επιτρέπει νά ελπίζωμεν ότι θά κατορθώσωμεν νά έπίσχωμεν 
άπάσα; τ ά ;  επ ιδημία; διά τόν άπλούστατον λόγον ότι κα- 
τόρθωσεν ήδη ή επιστήμη νά έπίσχη) τ ινα ; τούτω ν.AÍ τροφαί 
καί τά  ποτά οί; χρώμεθα περιέχουσι πλήν άλλων τά  σπέρ
μ ατα  γνωστών παρασίτων οία ή τα ινία , ή τρίχινη, ή έλμιν- 
θοειδή; άσκαρίς. Ταύτα τά πύρ καταστρέφει απολύτως, κα- 
Οιστών άό .άφορα τώ  άνθρωπίνω όργανισμώ. Έν τώ  ϋδατι 
ευρεθησαν έπίση; πλήν άλλων, τά  παράσιτα κα ί δύο νόσων 
ών ήγνόυν μέχρι τινός τήν α ιτ ία ν— τή ; διαρροία; τή ; Κογ- 
χινίνης, καί τή ; άνα ιμ ία ; τώ ν μ,εταλλευτών, ήδη διά τή ; 
βράσεω; τού ύδατο;, ταύτα  καταστρέφονται, καί οϋτω αί 
νόσοι αύτα ι έςαφανίζονται σχεδόν όλοτελώς. Τά φυτικά π α 
ράσιτα δέν είναι ήττον βλαβερά, είτε έν τή καταστάσει τού 
εύρώτο; παράγοντος τήν άποσύνθεσιν τώ ν σωμάτων, είτε έν 
τή μορφή τού μύκητος παράγοντος τήν ξηράν σήψιν τών δέν
δρων, καί άποτελούντο; διά τό ναυτικόν αληθή μάστιγα , συ-



νεπάγοντος τήν καταστροφήν τω ν πλοίων, ώς τούτο συνέβη 
κατά τό τέλος τού τελευταίου αίώνο; καί τήν άρχήν τού 
παρόντος έν ’Α γγλ ία  διά τό δίκροτον ιιΒασίλισσα Κ,αρ- 
λόττα ,»  εν Γ αλλία , διά τό τρίκροτον «ό Κεραυνοβόλος η.

Οί μ,ύκητε; προσκολλώνται επίσης έπί των ζώντων όργα- 
νισμ-ών ώ ; καί επί τής νέκρας ύλης. Moi αρκεί να αναφέρω 
τήν νόσον των γαιομήλων, τό ώ'ί'διον τής αμπέλου. Ί1 πλή
ρης άπαρρίθμησις των παραγόντων τον παρασιτισμόν τού
τον, έσεται λίαν μακρά- άρκούμεθα μόνον νά ποιήσωμεν 
μνείαν τών έντομοφάγων μυκ·/ίτων, οΐτινες καταβιβρώσκουσιν 
είτε τά  νεκρά έντομά, είτε τάς ζώσα; νύμφα; των. Α λ λ ά  
τήν ολεθρίαν δράσιν τών έντομοφάγων τούτων μυκήτων, 
υπερβάλλει Ικείνη ετέρων φυτικών παρασίτων, 1 0 0  0 0 0  φο
ράς μικροτέραν, διότι τά  μέν πρώτα φΟάνουσι πολλάκις μέ
χρι δέκα έκατοστομέτρων μήκους, τά  δέ δεύτερα παρουσιά- 
ζουσι συχνότατα διαστάσεις μ. ή ίιπερβαινούσας τό χιλιοστόν 
τού χιλιοστομέτρου.Εις ταύταόφείλετα ι ή ζύμωσις,τή ιστορία 
τής οποίας τόόνομα ToóTaSteur διαμενεΐ έςάεί συ.δεδεμένον. 
Ουτος πράγματι απέδειξε πρό εΐκοσιν ήδη έτών δτι αί ζυ 
μώσεις άντί νά ώσι φαινόμενα χημικά εισί φαινόμενα φυσιο
λογικά,στενότατα συνδεδεμένα τή δράσει ζώντων οργανισμών. 
Ί1 σπουδή αύτη τόν ώδήγησεν εις τήν μελέτην καί έξιχνία- 
σιν νόσων τινων, άτελώς έτ ι έγνωσμένων, ώς ή τού μ.εταςο- 
σκώληκος καί ή τού άνθρακος. 'II τελευταία  αύτη σπουδή 
είναι άξια  ιδιαιτέρας προσοχής, διότι δύναται νά χρησιμεύσει 
ώς υπόδειγμα δ ι’ δλα; τάς άναλόγους αναζητήσεις.

Ό  άνθραξ εΐνε νόσος ή τ ι; προσβάλλει ιδίως τά  ποίμνια. 
Αέγουσίν δτι υπήρξε μ ία  τώ ν δέκα πληγών, δ ι’ ών δ Μωϋ- 
σής έτιμώρησε τόν Φαραώ διά  τήν πρός τούς ομοφύλους του 
σκληρότητά του.

'Γπάρχουσι τόποι, έν οις ή νόσος αΰτη διαιωνίζεται κατά  
προτίμησιν. Τοιαΰτα, κ α τη ρ α ρ ί'χ α  - ( δ ί α  επιλεγόμενα, ύπάρ- 
χουσιν έν Γαλλία  εις Beauce κα ί Auvergne. *0 άνθραξ φο
νεύει ένίοτε τά  ζώα έντός ωρών τινων. ’Εν τή νεκροσκοπική 
Ιξετάσει τό αίμα εύρηται μέλαν καί πυκνόν, ώς τετηγμένη  
πίσσα· ό σπλήν παρουσιάζει βαθεία; αλλοιώσεις έπίσης. Ό 
άνθραξ προσβάλλει τά  πρόβατα, τούς βόας, τούς χοίρους, 
τούς ίππους καί τόν άνθρωπον έτι αυτόν.

’Επί πολύν χρόνον ή α ιτ ία  τής νόσου ταύτης έμεινεν ά 
γνωστος. Γενικώς έπίστευον οτι ή το νόσος αυτομάτως γεν- 
νωμένη,άποτέλεσμα ύπερβαλλούσης κοπώσεως καί κακής δ ια
τροφής. Κ ατά τό 1851 οί Rayer καί Davain άνεκάλυψαν 
έν τώ  α ΐμ ατι τών έξ άνθρακος τεθνεώτων ζώων είδη μικρών 
άκινήτων βακτηριδίων, άτινα  άπεκάλεσαν β α κ τ η ρ ίδ ια  τοΰ  
ά χθρα χος . Ταύτα έχουσιν εις μήκος τήν διάμετρον ενός αί- 
μοσφαιριδίου καί πλάτος 1 -2  χιλιοστών τού χιλιοστομέτρου. 
'Ο Davain ένωφθάλμισε σταγόνα τού αΐμ.ατο; τούτου έπί ό- 
γιειούς ζώου καί άνεύρεν έν τώ  α ΐμ ατι τούτου θανόντος πλη- 
θύν όμοιων βακτηριδίων. Συνεπέρανε λοιπόν δτι ταύτα  ησαν 
ή προσεχής τού θανάτου α ιτ ία . Ά ντέτειναν τότε τινες δτι 
ή το δύσκολου νά παραδεχθή τ ις  δτι μικροσκοπικός οργανι
σμός τόσον μικρών διαστάσεων ήτο δυνατόν νά φονεύσγ ζώα, 
οία ό βούς καί τό προβατον, προσθέτοντες δτι ό Davain ένέ- 
χυσε πολλά άλλα έτι πράγματα σύν τοίς βακτηριδίοις καί 
δτι εις ειδικόν τ ι  δηλητήριου ύγράς φύσεως έπρεπε νά άπο- 
δοθή ή φονική δράσις.

Κ ατά τό 1 8 7 7  ό κ. Pasteur έπελήφθη τής σπουδής τού 
άνθρακος μετά τών κκ. Joubert, Chamberlnud, Roux καί 
τού τελευταίως έν Αι’γύπτω  έκουσίως προσενεχθέντος θύμ.α
τό ς τω βωμώ τής έπιστήμ.ης άτυχούς νέου Tkuillier. Αιά

νά άποφύγη, τάς παρατηρήσεις, άς άπέτεινον τώ  Davain, ά- 
πεμ,όνωσε τό βακτηριδίου διά νά δυνηθή νά σπουδάση τούτο 
ν τή αρχική αυτού μορφή. Τό έσπειρε καί έκαλλιέργησεν 

έντός ζωμού βοός, ορνιθιού, ύδατος, άφροζύθου, καί έκάστην 
σταγόνα προγενεστέρας καλλιέργειας έχρησιμοποίησε πρός 
νέαν καλλιέργειαν, ούτως ώστε νά λάβη, προϊόντα μάλλον 
καί μάλλον καθαρά καί άπηλλαγμένα παντός ξένου στοιχείου. 
Τά έκ τής καλλιέργειας υγρόν τούτο, έγχυθέν ει’ς μικροτά- 
τας δόσεις τοΐς ζοίοις, άπέκτεινε ταχ ύτατα  ταύτα  μεθ' όλων 
τών συμπτωμάτων τού άνθρακος. Έν τώ  α ΐμ ατι δέ αυτών 
εΰρεθη άπειρος αριθμός βακτηριδίων. Ά ντέτε ιναν τώ  Pasteur 
ότι καί έν τη, περιστάσει ταύττ) ή τοξική δράσις ώφείλετο 
ίσως εις τό υγρόν τό έκ τής καλλιέργειας καί δχι εις τό μ ι-  
κρόοιον, α λλ ’ εις τήν παρατήρησιν ταύτην ό έξοχος μικρο- 
γράφος άπήντησε θριαμβευτικώς διηθών τό υγρόν τής καλ
λιέργειας διά δίσκου έκ τιτάνου. Τό διηθηθέν υγρόν έμεινεν 
αδρανές, ένώ τό βακτηρίδιον, δπερ έμεινεν έπί τής τιτάνου, 
ένοφθαλμισθέν τοΐς ζώοις, έπέφερεν έπίσης τόν θάνατον τού
των. Ή ι’οφόρος δράσις τού άνθρακώδους βακτηριδίου συγκρα- 
τεϊτα ι υπό τών σωματίων— σπερμάτων ή σπόρων, άτινα  δια- 
μένουσιν έπί τής έπιφανείας τού έδάφους ή άτινα  έκ τού βά
θους τών τάφων ανάγονται υπέρ τό έδαφος ΰπά τώ ν σκωλή- 
κων. Ό  κ. Pasteur άνεύρε τούς σπόρους τούτου; έν τοΐς έκ 
χώμασι κύλινδροι; οΰς οί σκώληκες άπέρριπτον ΰπεράνω τών 
τάφων τών καλυπτόντων τού; νεκρού; ζώων έξ άνθρακος 
θανόντιον.

(Έ πετα ι συνέχεια)
Κ ρ ο ν ίδ η ξ .

Τ Π Λ Ε Γ  Ρ Α Φ Π ΜΛ Τ Α
Ι Ι ρ α κ τ ο ρ ε ΐο ν  Χ α β α

Π α ρ ίο ιο ι ,  1 Νοεμ-βρίου. Ειδήσεις έκ Μαδαγασκάρης 
λέγουσι·/ δτι οί Χοβάς ζητούσι νά έλθωσιν εις διαπραγμα- 
τεύ-ει; μ.ετά τώ ν Γάλλων.

E I S  Χ Ο

N EON Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε ΙΟ Ν

έπί τή ς  ύ δ ο ΐ Α ίόλον, ά χ τ ικ ρ ο  τοΰ φω τογραφ είου  δ ίω ρα  tr o u

■Όλα τ ά  ε ίδ η  δ ιά  Λ ο υ κ ο ύ λ λ ο υ ς  :

’Αριστουργήματα άπό όλα τά  είδη, έκλεκτά καί φρέσκα. 
Χ αβιάρια— αυγοτάραχα— τυριά — παστά—  ευρω

παϊκά ποτά.

ΚΑΙ Τ Ι ΡΕΤΣΙΝΑΤΟ !

ΖΙ1ΤΕΙΤΑΙ νεανί-κος ΐνα υπηρετή δωρεάν έν οικία, νά 
φοιτά δέ ε’ς τά σχολεΐον.


