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Έν Άθήναις, τή 4 Νοεμβρίου 1884.

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ι Ε Π ΙΦ Α Ν Ε ΙΣ  ΕΛΛ Η Ν ΕΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Ό θέλων νά έννοήίϊ) τ'ον πολιτικόν τοδ Χαριλάου Τρικούπη 
βίου πρέπει νά εξετάση χαί παρακολούθηση τόν άνδρα ακριβώς 
άπό τής στιγμής καθ' ήν έξήρχετο έκ τοδ ώοϋ. Τοίτο δε Θα πρά- 
ξωμεν και ήμεΤς εγχαινίζοντες δι’ αύτοδ τήν σειράν χών προσω
πογραφιών επιφανών συγχρόνων έλ/,ήυων, ής άρχόμεθα «ήμερον. 
Διότι παρά τφ Τρικούπη δύναταί τις νά εΐπη δτι ή πολιτική ζωή 
ήρχιοε μετά τής σωματικής χαί ή άνάμιξις εις τήν κοινοβουλευτι
κήν δράαιν προέλαβε παρ’ αύτφχήν οδοντοφυΐαν. Τοδτο δέ δεν πρέ
πει νά παρίσταται παράδοξον εις ούδένα· διότι ό τυχών εις ελληνι- 
κάς έκλογάς εινε είς θέσιν νά μαρχυρήση βτι συνήθως δυνάμει 
των εκλογικών καταλόγων πλειότερα νήπια ή ενήλικες έχουν το 
δικαίωμα νά προσέΛθωσιν εις τάς κάλπας. Ό Τρικούπης δεν με- 
τεχειρίσθη τό μέσον τοδτο διότι ανέκαθεν ήχο ύπέρ τής ελευθερίας 
τών εκλογών καί κατά των καλπονοθεύσεων. ’Αλλά «φύοιν πο
νηρόν μεταβαλεΤν οΰ ράδιον», ώς λέγει ό άρχαϊος κωμικός Σχε- 
φανίδης· ή δέ φύσις τοδ παιδός άρχήθεν προώριζεν αυτόν διά τον 
δημόσιον βίον.

Ώς δύναταί τις νά μάθη έχ του Όρατίου καί του 'Γζάνε 
«poela nascitur»’ κατ’ αναλογίαν έπομένως δυνάμεθα νά ειπω-

μεν δτι καί ό Τριχούπης έγεννήθη πρωθυπουργός. Τούτο δε χατε* 
δείκνυεν ές απαλών ονύχων άνά πασαν στιγμήν καί ειςπασαν πε- 
ρίστασιν παντοιοτρόπως. ΟίΙτω παρά τας επιπλήξεις τών οικείων 
του ήγάπα συχνάχις ν' ανέρχεται και νά ΐσταται επί τών ΐν τή 
οικία τραπεζών χο>ρίς νά φοβήται μή κατακρημνισθείς έκ τοδ ολι
σθηρού τούτου στηρίγματος θραύση τήν κεφαλήν του' μόνος πολ- 
λάκις προσεκάλει τήν τροφόν αύτοδ Οπως άποξηράνη είς τόν ή
λιον τάς εντός τοδ λίκνου του σχηματιζομένας λίμνας* τό μόνον 
δε παιγνίδιον μετά τών ομηλίκων του ήτο ή μίμησις τών βαδιζόν- 
των στρατιωτών, ασφαλές τεκμήριον τής σωτηρίας επιρροής, ήν 
έμελλε νάοκήση επί τής άναμορφώσεως τών στρατιωτιχών ήμών 
πραγμάτων.

Καί ϊφ’ οσον δέ προέδαινεν εις ήλιχίαν ουδόλως έγχατελειπεν 
αύτόν ό διακαής πόθος καί ή έμφυτος ροπή πρός τήν πολιτικήν' 
μετά ζήλου έπελάβετο τής σπουδής τών εγκυκλίων μαθημάτων 
νομίζων όχι δι’ αυτών θά έδιϊάσχετο πώς νά γράφη εγκυκλίους- 
έπέδιδε δέ ίδίω; είς τά μαθηματικά καί ήσχολεϊχο άκαταπαύστως 
περί τήν πρόσθεσιν καί τήν άρίθμησιν διόχι έφιλοδόξει άπό τής ε
ποχής εκείνης νά περιελθωσιν είς χεΤράς του τά οικονομικά τοδ 
κράτους' πολλάκις δέ έφωράθη κλαίων διότι δέν ήδΰνατο νά λύση 
πρόβλημά τι' ό αγαθός διδάσκαλός του ενόμιζεν δτι Ικλαιεν εκ φι
λοτιμίας ή φοβούμενος μή δαρη' άλλ'ήπαταιο' ό μέλλων αναμορ
φωτής Ικλαιεν άναλογιζόμενος δτι ούτως ήδΰνατο νά έπιβραδυνθη ή 
επιτευςις τοδ ισοζυγίου. Τέλος δ’ εκ τών καλών τεχνών απέκλινε 
μόνον πρός τήν μουσικήν κατανοών δτι διά νά έκτελέση τά σχέδια, 
άτινα ένεκυμόνει, θά τφ Ιχρειάζοντο χατάλληλα δργανα.
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Μετ’ ολίγο» ομω; περαίωσα; όλα; αύτοΰ τάς προπαρασκευα
στικά; μελέτα; καί σπουδά; άπήλθεν εις Ευρώπην οπω; τελειο- 
ποιηθή. Έχε? δέ άνεπτύχθησχν εις μέγχ ολα τα φυσικά καί ήθικά 
χύτου ί νστικτχ πρός Λ πολιτεύεσθχι, προς 5 συντελεστικωτάτην 
παρασκευήν ένόμιζε νά στερήση εαυτόν εί δυνατά» πάσης αν
θρώπινης όρεξεω; καί επιθυμίας. Ουδέποτε εθεάθη τρώγων,ήρ- 
ξατο δε νά πράττη τοϋτο μόνου μετά τήν εις τήν χυδέρνησιν ανάρ- 
ρησίν του. Σπχνώτατα Ιπι/εν ϋδωρ προσπαθών ν« συνειθίση έχυ- 
το» εις τήν επί μακρύς ώρας άνυδρον ρητορικήν. Καί οσάκις ηλθεν 
εις συνάφειαν μετά γυνχ’κός Ιπρχξε τούτο μόνο» άν ενόμιζεν ότι 
διά ίου τρόπου τοίχου υπηρετεί τή» πατρίδα- τοΰτο δε άποδεικνύει 
ιδιαίτατα ή μόνον μετά τής λαίδης Πχλμερστων σχέσι; του, ή» 
καί αύτήν Γνως θ’ άπέφευγεν άν ή αγγλίς δέσποινα δέν ητο άσχη
μος- καθ’ δοο» ο Τρικούπης προϊέμενος αεί ύπερδάλλειν τάς κοινός 
δοξασίας καί χαλιναγωγεί» τάς συνήθεις όρμάς ήδΰνατο καλλιοτα 
νά προτιμήση τον Θερσίτη» τής ’Αφροδίτη; τής Μήλου, ωραίας 
παρισινής τον Μιστριώτην, μεγαλοπρεπούς θεάματος ένα λόγο» 
τοΰ Κασσιμάτη καί του Παρθενώνος τό υπουργείο» των εσωτερικών. 
Τοιοΰτον βίον διαγαγών έ» τή ξένη χατήλθεν εις τή» ‘Ελλάδα. 
Έντχϋθχ δε άρχεται τό ενδοξότερο» άλλά καί τό δυσκολώτερο» 
στάδιο» του βίου τοΰ άνδρός. Είχε νά παλαίση προς στοιχεία α
καταμάχητα δια πάντα άλλον, πρός περιστάσεις δυσχειρίστους. 
προς την πολιτικήν επιδεξιότητα τοΰ Μανδάλου, προς τήν οικονο
μολογικήν σοοίαν τοΰ κ. Τράκα, πρός τήν ειδικότητα καί τις 
γνώοεις τοΰ κ. Αουζίνα καί πρός τήν ευγλωττίαν τοΰ κ. Μπού* 
τουνα. Ή  τύχη τφ Ιφάνη έξ άρχή; λίαν δυσμενής. Ή  χώρα ε- 
δριθεν ίκανωτάτων πολιτικών άνδρών καί καθ’ ήμέραν ανεφύοντο 
νέοι τοιοϋτοι- αλλ’ ή λάμψις τοΰ τηλαυγούς τούτου άστέρος δεν έ- 
δράδυνε τούς πάντας νά επισκότιση- διότι είχε πρός τούτο κάλλι- 
στον έφόδιον τό μαθηματικά, άτινα μετά τόσης επιμελειας ¿σπού
δασε. Τη βοηθεία αυτών κατώρθωσε νά λύση τό δυσκολώτατον 
πρόβλημα τής έπιτεύξεως τού αιωνίως όνειροπολουμένου ισοζυ
γίου μεταξύ τής προσφοράς των ρουσφετίων καί τής ζητήσεως 
υπό τών βουλευτών, ού ίνευ ούδεμία δΰναται νά στηριχθή κυδέρ- 
νησις, τάς δ’ ανυπολογίστους ώφελείας αισθάνεται ή πατρίς. Έκ· 
τοτε ήρχισεν ή τεραστία άναδιοργανωτική εργασία του. Ε!-ς αυ
τόν οφείλονται οί προξενικοί νόμοι καί ό Τσαγκαράκης. Εις τόν 
Τρικοΰπην οφείλεται ή άναμόρφωσι; τής δημοσίας έκπαιδεΰσεως 
διά τή; εισαγωγής τής διδασκαλίας τή; ηθικής εις τα Σχολεία 
ίιπό καθηγητών έκ τής ιδιαιτέρας πατρίδος του. Εις αύτόν οφεί
λεται ό ορισμός τών διά τήν διπλωματικήν υπηρεσίαν προσόντων, 
δι’ ώ» εύρύ ανοίγεται στάϊιον είς τήν ευφυΐαν καί τήν πολιτικήν 
δεξιότητα τών μεσιτών. Αύτός πρώτος άνεκάλυψε τήν ώφελιμότη · 
τα τής χρησιμοποιήσεως τών καταδίκων ΰπερ τής δημοσίου ασφα
λείας. Αύτός ώρισεν οϋτω προνοητικώς τήν εΓσπραξιν τών καθυ- 
στερούντων, ώστε νά παρέχεται συγχρόνως εις τό κοινόν καί τό 
θέαμα τοΰ κυνηγιού τών φορολογούμενων εν ταΐς όδοϊς. Αύτός έ- 
πενόησε τόν Βαρελίδην καί έφεϋρε τόν Δεμάθαν. Ούδεμίαν ώραν 
του ήμερονυκτίου άφίνει καθ’ ήν δεν εργάζεται- διότι καί κοιμώ- 
μένος εργάζεται έν όνείροις- ή πραγματικότης είνε δι’ αύτόν ό
νειρο» καί τό όνειρο» ή πραγματικότης.

Ό Χαρίλαος Τρικούπης Ιχει όπως όλοι οί άνθρωποι ρ?να, 
στόμα, δύο οφθαλμούς, δύο ωτα, δύο χείρας καί δύο πόδας- καί 
όμως εργάζεται ώς νά είχε τέσσαρας.

Δέν αρνούμεθα ότι Ιχει καί ελαττώματα' άλλά τά ελαττώματα 
αύτοΰ είνε τά προτερήματα του.

Πρός συμπλήρωσιν δε αΰτών καί άφοΰ έπετέλεσε πάντα όσα

ανωτέρω έξεθέσαμεν έγεννήθη τέλος εν Ναυπλίιρ τφ 1833 οπω? 
διορίση τόν Καζάζην.

Ή  ρητορική του είνε επίσης έκτακτος ώς όλα του. Ή αγάρευ- 
σίς του συλλαμδάνεται άσυνειδήτως χωρίς νό τό αισθάνεται ό 
ίδιος έν τώ νφ του καί εκ τούτου προέρχεται τό θσυμάσιον φαινό
μενο» τοΰ νά όμιλή έπι ώρας ολοκλήρους χωρίς νά λέγη τίποτε.

Εινε αληθές ότι έν πολλοΤς είνε αγύρτης, δημαγωγός, μάταιος, 
πείσμων καί ακαταλόγιστος.

Ά λ λ ’ eíQs τοεούπους δνδρας νά ¿γέννα «χν· 
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Έν Άθήναις τήν .... 1884.
(Έ *  τής Έ  δ δ ο μάδ ο ς) Ν. Π.

Διό τήν ακρίβεια» τής αντιγραφής Α εμ ο δ Μ ο ε

“Ερχονται, έρχονται Ιξ έω καί δυσμών, άψηφοΰντες τήν τρικυ
μίαν τής θαλάσσης καί έ'τοιμοι νά ριφθώσιν είς τάς τρικυμίας τοΰ 
κοινοβουλίου. Τούς μετροΰν, όπως μετρούν τός σφΰξεις έν ώρα 
πυρετού- σήμερον είνε 100, τήν άλλην 110, μεθαύριον 140. 
Παροξυσμός ! "Ολαι αΐ επισημότητες τοΰ Κοινοβουλίου είνε συν- 
ηγμέναι είς τήν πρωτεύουσαν. Ό κ. Σταμούλης περιφέρει αγέρω
χος τούς σκύλους του άξιωθέντας πρωθυπουργικής μνείας. Ό κ. 
Κασσιμάτης περιφέρει τούς αμερικανικούς ρεμβασμούς του ε!ς τά 
πεζοδρόμια τής όδοϋ Σταδίου καί σταματά νά θχυμάση τα 
προϊόντα τής αγγλικής βιομηχανίας εις τό νεοσύστατο» κατάστημα 
τοΰ κ. Σίδνεΰ καί ιδίως τάς φακίδας δι’ ώ» δύναται νά διαρρύθμι
ση τάς τρίχας τοΰ μύστακος, όπως παρουσιασθή ευπρόσωπος είς 
τάς πρώτος συνεδριάσεις. ’Ιδού ό κ. Δημητρακάκης κύπτων ύπό τό 
βάρος τών ανεκδότων τής έπί Όθωνος διοικήσεως καί στηριζόμε- 
νος είς μαγκούραν κοπεϊσαν νεωστί άπό τούς ελαιώνας τής Λα- 
κεδαίμονος. ’Ιδού ό κ. Ζέγγελης μέ τά θυλάκια πλήρη αντιθέ
των τροπολογιών. ’Ιδού τό λευκόν σαρίκιον τοΰ Σερίφ βέη, ώς 
μετέωρο/ διακρινόμενον μεταξύ τοΰ συνωστισμού τών πλατειών. 
’Ιδού ό δίσύνθετος τραπεζίτης βουλευτής Σύρου, άπολέσας ήδη 
τήν μίαν ρίζαν του καί κρεμάμενος άπό τό φλογισμένο» ούλον τοδ 
κυβερνητικού στόματος. ’Ιδού ό κ. Μάνδαλος άγωνιζόμενος τόν 
καλόν αγώνα υπέρ τών στραγαλατζήδων τής Θεσσαλία; εις τά 
ΚακουργιοδικεΤα. . . .

Ό θίασος κατηρτίσθη' τό άνάκρουσμα ήρχιοεν ήδη άπό τά υ
πουργικά φύλλα" ή "Ωρα δημοσιεύει τά πομπώδη προγράμματα- 
τα ίμάτια τών μεταμφιεσμών είνε έτοιμα είς τάς άποθήκας τής 
’Αστυνομίας- τά θεωρεία έπεσκευάσθησαν καί οί θεωριοΰχοι τοΰ 
Μενδρεσε προσεκλήθησαν νά λάβωσι κατοχήν. Το κοινόν ανυπό
μονε? νά ίδη τήν Ιναρξιν τών θεαμάτων.

Διατί, ώ τηλεβόα βουλευτά Άγυιας, δεν καλείς τό ποίμνιον είς 
τήν κοινοβουλευτικήν μάνδραν; Διατί ω αγριομύστακε δεν δίδει; 
τό σύνθημα ν’ άρχίσωσιν αί παραστάσεις; Φοβείσαι μήπως άφοΰ 
δεν έληξαν αί επισκευαί εϊσέλθη διά τών ανοικτών παραθύρων ή 
περιπνευμονία εις τό υπήκοόν σου, ή διστάζεις να παραδώσης τήν 
άρχήν εις τόν διάδοχόν σου ;

Ούτε τό έν, ούτε τό άλλο.
Δέν είνε δύσκολο» νά μαντεύση τις τήν αιτίαν τής βραδύτητος, 

αν παρατηρήση τόν έν τοίς διαφόροις ΰπουργείοις οργασμόν, άν με- 
τρήση τάς άκαταπαύστους αναβάσεις καί καταβάσεις είς τάς υπουρ
γικά; κλίμακας, άν άκούση τάς έν τοίς άντιθαλάμοις κρυφοψιθυρι- 
σματα. Έπεσκευάσθη τό βουλευτήριον, αλλά δέν έπεσκευάσθησαν 
άκόμη αι βουλευτικαί συνειδήσεις, χαλαρωθείσαι ίκ τής πολυμήνου 
απουσίας.

Είς τό δεύτερον τοϋτο καταγίνεται μετά πυρετώδους σπουδής ή 
κυβέρνησις.

Τώ ρα âijjoiç thy/apyja  
M óror σ ο ΐίμ ίΐπ  >'à - l(C  

H epaapttra ¡ ify a .i íta  
Κ α ί ά ιη γώ ττάς τα  r à  χ.ίαΐς.

J i r  ή γάπ α  τό yvoixór ù pacor IV. Π.

Eppui s> muove

7ω xpovorzi ovx άνοιγήστται

Ό  r ia p c ç  άοζί/ρ τήςάγατοΛ νς è r  J o r d í r y
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H ΕΒΔΟΜΑΣ ΚΑΙ 0 Κ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ
Ύπό τόν τίτλον «Σύγχρονοι επιφανείς έλληνες» ή «Έδδομάς» 

¿δημοσίευσε βιογραφίαν τον χ. Τρικούπη. Έχομεν τήν παρηγοριάν 
δτι πολλάχις είπομεν αλήθειας χρησίμους, ας πολλοί ήθελον ίσως 
διστάσει να έχστομίσωσι διά να μή προσκρούσωσιν εις ιδέας προσ
φιλείς είς τό κοινόν. Άλλ’ ήμείς έπροτιμήσαμεν πάντοτε vi είμεθα 
χρήσιμοι μάλλον παρά ευχάριστοι. Δια τοδτο παρατηροδμεν εν 
πρώτοις είς τήν «Έδδομάδα», δτι σύγχρονοι επιφανείς 
έλληνες είς τήν αληθή τής λέξεως έννοιαν, ούτε ύπάρχουσιν, 
ούτε δύνανται πιθανώς σήμερον vi ΰπάρξωσιν. Ή παρελθοδσα γε- 
νεάήτοδ άγώνος καλούμενη, ήτις δεν δύναταί νά θεωρηθή ώς σύγ
χρονος, ά/έδειξεν ολίγους ελληνας αληθώς επιφανείς πολιτικούς, 
στρατιωτικούς καί ναυτικούς. Ή παρούσα όμως γενεά δυστυχώς, 
ή διάδοχος τής μεγαλοπράγμονος εκείνης, άντί νά μεγαλουργήση 
άπ’ εναντίας έ μ ι κ ρ ο ύ ρ γ η σ ε. Το πολύ δύναταί τις νά παρα- 
δεχθη, δτι απέδειξε τινας άνδρας ωφελίμους τη πατρίδι, επιφανείς 
όμως ούδαμώς. Δυστυχώς παν άλλο τι δύναταί νά θεωρηθή ό κ. 
Τριχούπης ή άνήρ ωφέλιμος.

Είδικώτερον περί τής εν λόγφ βιογραοίας τοδ Χαριλάου Τρι- 
κούπη ποιοδντες λόγον, παρατηροδμεν δτι εγράφη αυτη προδήλως 
υπό καλάμου τελείαν Ιχοντος άγνοιαν τοδ ξένου αξιωματικού κό- 
κοσμου, τ οδ μεγάλου λεγομένου παρ’ ήμίν κόσμου, ούτως 
ώστε νά προκαλή ενίοτε τό μειδίαμα τών εΐδότων τόν κό
σμον εκείνον. [Ιοίαν έννοιαν ίχει λόγου χάριν δλον τό έπεισόδιον 
εκείνο τής διπλωματικής δεξιότητος τοδ κ. Τρικούπη, δι' ής ούτος 
άνήρεσε δήθεν έςευτε/,ιστικούς τή Έλλάδι ορούς επί τής ένώ- 
σεως τής Επτάνησου μετά τής Ελλάδος; Τά πάντα τότε έξε- 
τελέσθησαν ώς εΐχον άποφασισθή ύπό τοδ αγγλικού υπουργείου 
συμπεριλαμδανομένης καί τής κατεδαφίσεως τών ανωφελών τή 
Έλλάδι Κερκυραϊκών φρουρίων. Ό ελιγμός επομένως τοδ κ· 
Τρικούπη δι’ έπισκέψεως πρός τήν νυρίαν ΙΙαλμερστώ- 
ν ο ς καί ό θαυμασμός δήθεν τοδ Παλμερστώνος βλέποντος είς 
τόν Χαρίλαον ένα έν τή ανατολή άνατέλλο;τα λαμ
πρόν αστέρα, αύτά εινε έχ τών άναριθμήτων γριφωδών εκεί
νων παραμυθιών, δι’ ών τό σαλόνιον τού εκ Μεσολογγίου βου- 
λευτοϋ εξιππάζει αλύπητα τήν έπαρχιωτικήν αφέλειαν καί αμά
θειαν.

Ό βιογράφος άλλως τής «Έδδομάδος» φαίνεται έν γένε: λίαν 
αφελής τις άνήρ, ώ: είκάζομεν καί έκ τοδ θαυμασμοδ του διά τά 
κατορθώματα τής παιδικής ηλικίας τοδ Χαριλάου, δστις πράγματι 
άπό μιχροΰ παιδός έγέ'ετοό σημερινός μικρό μ. έγας, δύσνους 
καί επίμονος, ο!ον τόν περιέγραφε δ μακαρίτης αγαθός δάσκαλός του 
Γρηγόρ'ος Παπαδόπουλος, οστις, έν παρόδφ ρηθήτω, μηδέν έχει 
τό κοινόν πρός τόν ομώνυμόν του καθηγητήν Γρηγόριον Παπαδό- 
πουλον τόν διεξαγαγόιτα πρό δεκαετίος περίπου τόν κατά τών 
Σλαύων μετά τοδ κ Τρικούπη χαί άλλων συγχρόνων επι
φανών Ελλήνων Δονκισωτικόν αγώνα τον άπολήξαντα επί 
τοδ παρόντος είς τό σημερινόν έν τή ’Ανατολή καθεστώς. Ώς 
διπλωμάτης άλλως τε ό κ. Τριχούπης όριστικώς έκριθη 
διά τής μωράς πολιτείας του ώς υπουργού τών ’Εξωτερικών 
τής οικουμενικής, διά πλείστων όσων ακρισιών του, δι’ άς οί 
σπουδαίοι Ιχ τών σί.ν*ναστραφέ·ηων αυτόν δ;πλωματών όμιλοδσι 
περί αύτοδ μετά τίνος πάντοτε ίλαρότητος, καί τέλος διά τοδ 
εσχάίου Ιξευτελισμοϋ είς Sv κατεδίδασε τήν εις τό εξωτερικόν 
εθνικήν αντιπροσωπείαν.

A  ΤΝ3"Ρ-ΛΛ.->Μ· A  gS/-X-K/T A T A

Μαζί μέ τούς βουλευτάς, ώς είπομεν. ήλθον καί οί εύζωνιι.
Διατι προσεκλήθησαν έκ τών άκρων τής Ελλάδος οί πτ*ρόπο- 

δες ορεινοί καί μετά παταγώδους μάλιστα προκαταρκτικής τυμπανο
κρουσίας; Ή πρωτεύουσα ηρεμεί καί παροιτησασα πάντα τα 
άλλα ζητήματα διατελεί ύπό τήν επήρειαν τών τραπεζών. 
Ένόσφ τά πνεύματα κινοϋν τάς τραπέζας κα: αΐ τράπεζαι 
διοικούν τά πνεύματα, φόδος κανείς δέν υπάρχει καί είς μάτηι 
κατέλυσαν τά τσαρούχιά των τά άλχιμα τέκνα τής’Ακαρνανίας.

* * *
Άλλ' ό πρωθυπουργός εινε προφυλαχτικός' ο πρωθυπουργός

φοβείται ότι ό λαός ενδέχεται νά παραίτηση χαμμίαν ημέ
ραν τά; τραπέζας χαί νά Ιλθη νά τον ένοχλήση είς τήν ίδική 
του πρό καφοδ έστρωμένην τράπεζαν βϊς τήν όποιαν μετά τώ\ 
εύνοουμένων του πλουσιοπαρόχως εύωχείται μέ τούς ίδρωτας tcî, 
ταλαίπωρου λαού. Διά τούτο μέριμνα περί φυλάκων.

Μια έφημερίς, έν αλλοφροσύνη ποιητικού οίστρου, άπεκάλεσε 
τούς εύζώνους α γ γ έ λ ο υ ς .  Έ ν  τοιαύτη περιπτώσει οί 550  άν- 
δρες τοδ εύζωνικοδ τάγματος ει/ε ο ί ά γ γ ε λ ο ι  φ ύ λ α κ ε ς  τού 
πρωθυπουργού τής Ελλάδος.

* * *
Δύο άνθρωποι εργάζονται μετά ζήλου πρός καταστροφήν τοδ 

γεωγραφικού καθεστώτος. Ό χ. Δήμιτσας δημοσιεύων πρό τριών 
μηνών λυσσαλέας πραγματείας χαί ό χ. Τριχούπης έγχαταστήσας 
εις τήν Θεσσαλίαν πολυαρίθμους Γερμανούς άποί/ους, προετοιμά- 
ζων οίτως έθνοπρεπώς τήν λύσιν τού μακεδονικού ζητήματος.

*·**·
Διά τοδ μέσου τούτου ήθέλησε ν’ απόδειξη ή κυδέρνησις τήν 

εύγνωμοσύνην της διά τά εξαιρετικά οφέλη τά όποια προσεπόρισεν 
εις τήν Ελλάδα ή τελευταία μετ/ τής Γερμανικής επικράτειας 
εμπορική συνθήκη, ύπό τόν ορον όμως όπως οί άποιχοι Γερμανοί 
πολιτογραφηθώσι και ψηφίζωσιν ώς βουλευτάς των τούς κκ. Στε- 
φανίδην, Μάνδαλον, Ταρμπάζην κλπ.

Μεγας θόρυβος προχθές συνίδη είς τό ύπουργείον τών εξωτε
ρικών εκ τοδ έξής θαυμασιοΰ γεγονότος.

Ή  τράπεζα εν ή είργάζετο δ υπουργός τών εξωτερικών έτριξε 
θλιδερώς καί έκινήθη. ΤΗτο τό πνεδμα τοδ άρτι μεταστάντος πρε- 
σδευτοδ Βραΐλα, διαμαρτυρόμενον διά τό μαρτύρων τό οποίον ύ- 
φίσταται έκ τών γαλλικών πασσάλων τής δημοσιευομένης έν τφ 
Journal d’ Athènes βιογραφίας του ύπό τοδ κλεινού τμηματάρ- 
χου τής στατιστικής κ. Καζάζη. Τό πνεδμα τοδ Βράϊλα ώργι- 
σμενον ειπεν οτι αναμένει όταν άποθάνη ό κ. Καζάζης νά λάδη 
έζηγή^εις διά τήν ϋδριν άπό τό πνεδμά του. Ά λ λ ’ ή προσδο
κία του αοιδίμου άνδρόι· θά μεί-η ανεκπλήρωτος, διότι καί 8ταν 
μεταδή είς τήν αιωνιότητα ό περιώνυμος καθηγητής καί τμημα- 
τάρχης δέν θά μεταδληθή εξάπαντος είς π ν ε δ μ α .

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
(άνταλλαγέντα πρό καί μετά τήν παραίτησιντοΰ κ. Σκουλούδη)

Μαδρίτη 1)13 Νοεμβρίου
Χθές διεδόθη έν τή πόλει δτι 6 πρεσβευτή; (el auibassador) τή; 

Ελλάδος (Grezia) δεν θέλει έ.τανέλθει. Γενιχή συγχίνησις άπό καρ
διάς (tralos montes) χατέ/ει το χοινόν μή βεβαιωθέν Ιτι περί τής 
είδήσεως.

Μαδρίτη αυθημερόν.
Ό  βασιλεύς Άλφόνσος πληροφορηθείς δτι δ πρεσβευτή; τής Ε λ 

λάδος δέν θέλει επανελθεί, διέταξε νά καθχρίσωσι τήν κλίμακα χαί 
τους διαδρόμους τών άνακτ:ρων, ό καθαρισμός τών όποιων άνεβάλλετ» 
όπως γίνη μετά τήν εις αυτά είσοδον τοδ κ. Σκουλούδη όπως έπι· 
δώση τά διαπιστευτήριά του.

Άθήναι αυθημερόν.
Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως μαγνητισθεϊσι προείπεν δτι δ κ. 

Σκουλούδη; προσεχώς αναλαμβάνει τό ύπουργείον τών οικονομικών.
Μαδρίτη 3]15 Νοεμβρίου.

Σήμερον χνκλοφορεί έν τή πόλει ή ειδησις ότι δ χ Σκυυλούδης 
έπανέρχεται. Ό  διοικητής (el gobernador) διέταξε νά διπλα- 
σιασθή ή έξ αστυνομικών κλητήρων (alguazil) φρουρά τής πόλεω·,.

Θήβαι 3 Νοεμβρίου.
Τρικυμία έν τή Κωπαιοι.

Σύρος αυθημερόν.
Τέσταρα κρούσματα αποπληξίας ϊλαβον χώραν έπί τή άγγελίφ 

δτι δ κ. Στέφανος Σχουλούδης παραιτείται τής θέσεώς του μέλλων 
νά ένασχοληθή άποχλειστικώς ε’ς τάς χρηματιστικάς του έργασίας. 
Ή  ταραχή έν τή πόλει ώς έκ τούτου εινε μεγίστη. Πανικός ίδίως 
κατέλαβε τήν τάξι“ τών μετόχων τής Κωπαίδος.

Εςς Λήμκτααν
Τ ρεις μηχες Γ ε ω γ ρ α ψ ε χ ά  παχζοϋ δημοσιεύεις, 

ά .ί.Ιά  χ α π ίς  â è r  ίχχοιωσε ακόμη τL γυρεύεις.


