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ΤΟ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΝ.

Έπολιτογραφήθη το ζήτημα αύτό παρ’ άπάσαις ταϊς 
έθνικότησιν" επομένως είναι καί έλληνικόν, όπως είναι 
καϊ αγγλικόν καϊ γερμανικόν καϊ τουρκικόν καϊ φελλα- 
γικόν. Δεν είναι μόνον ή περιέργεια, ήτις είναι εκ τών 
ηθικών τοΰ ανθρώπου νόσων, καϊ ονομάζεται διψομανία" 
άλλ’ εϊς αυτήν προστίθεται καϊ τό συμφέρον, αύτό δέ 
καϊ έκείνη έξηγοϋσι τό άπληστον ενδιαφέρον οπερ απαν
ταχού διεγείρει καί ή ελάχιστη εξ Αίγύπτου είδησις. Οί 
Έλληνες δ' ήμεΐς έχομεν έν τή μικρότητί μας συμφέροντα 
μεγάλα, τών οποίων τό μέγεθος δέν πρέπει νά καταμε
τρηθώ έκ τής αναλογίας αύτών έν τφ παρόντι, άλλά καί 
έκ τής άπόψεώς των έν τώ μέλλοντι. Ώς πληθυσμός, 
ΰπερτεροΰμεν έν Αίγύπτω πάσας τάς άλλας Ευρωπαϊκά; 
αποικίας. Ώς έμπόριον, έάν έςαιρέσωμεν τήν Αγγλίαν 
ώς δύναμιν ’Ινδικήν, εϊμεθα έπισης καί ήμεΐς μεγάλη 
δύναμις. Είς τά αιγυπτιακά χρεόγραφα αντιπροσωπεύον
ται έν άξιολόγφ μερίδι καί τά ελληνικά κεφάλαια. Εάν 
δέ λάβη τις ύπ’ όψιν τήν ές άνάγκης έν τώ μέλλοντι 
ναυτικήν τοΰ έθνους έπίδοσιν, ή διώρυζ τοΰ Σουέζ ώς έκ 
τής γεωγραφικής μας θέσεως καί τής ύπέρ πάσαν άλλην 
τής μεσογείου δύναμιν προσεγγίσεώς μας,άποβήσεται μίαν 
ημέραν μία τών έθνικών οδών, όπως είναι τοιαύτη διά 
τήν Αγγλίαν, διά τήν Γαλλίαν, δΓ άπαντα τά μεγάλα 
κράτη. Ώς τμήμα δέ τοΰ όλου ανατολικού ζητήματος έάν 
ύπολογισθή τό αιγυπτιακόν, τότε άσυγκρίτω τφ λόγφ 
τό έλληνικόν ένδιαφέρον δικαίως αυξάνει καϊ έννοοΰμεν 
πολύ καλά τήν άφορμήν ήν έλαβεν ό έπϊ τών 'Εξωτερι
κών ύπουργός μας νά προκαλέση τήν προσοχήν τών δυνά
μεων δΓ έγκυκλίου του πρός τούς έν τή άλλοδαπή αντι
προσώπους μας περί τών ανατολικών πραγμάτων ύπό ελ
ληνικήν έποψιν. Ή παρελθοΰσα πολιτική ήμών κατάστα- 
σις ήτο μέχρι τοΰδε τοιαύτη, ή πολιτική άγυρτία έχό- 
ρευσε μετά τόσης άσχημοσύνης τόν άτάσθαλον αύτής χο

ρόν, ώστε ή μέριμνα αϋτη τοΰ κ. έπί τών ’Εξωτερικών 
ύπουργοΰ δύναταί νά προκαλέση καί ελληνικά, κυρίως 
μάλιστα, ελληνικά μειδιάματα. Είναι τόσον πολυάριθμα 
παρ’ ήμΐν τά rtxra τοϋ ιθ'. al&rac, τά μόλις αισθανό
μενα ίκανάς δυνάμεις όπως συνάψωσιν εί; έν τάς παλά- 
μας των, ΐνα χειροκροτήσουν άσμά τι τοΰ Συππέ ή τοΰ 
Μαγιάρ. Είναι τόσοι οί έξ εύκολίας καί εύεξίας σκεπτι
κοί, οί σείοντες τήν κεφαλήν όταν τούς όμιλής περί ελ
ληνισμού, όπως σείουσι γυναίκες τινες άλλα μέλη των 
όταν ταϊς όμιλής περί έρωτος πλατωνικού. Άλλά τό ζή
τημα τής δυνάμεως τοΰ ελληνισμού δέν είναι ή ζήτημα 
τιμής καί ευταξίας έν Έλλάδι. Άποκαταστήσατε τά δύο 
ταΰτα έν τω έσωτερικφ, καϊ, χωρίς νά κοπιάσωμεν, θά 
έννοήσωμεν τήν δύναμιν ήμών έν τώ έξωτερικώ.

* *
*

Τό αιγυπτιακόν ζήτημα εύρίσκεται άκριβώς είς τήν 
δέσιν του. Δέσιν, κατά τοσοΰτο μάλλον περίπλοκον, καθ* 
όσον τήν ένδεκάτην ώραν έπιπροστίθεται ή τουρκική 
στρατιωτική έπέμβασις· καί έχομεν τώρα δύο επεμβά
σεις, τήν άγγλικήν καί τήν τουρκικήν. Τήν πρώτην, ώς 
άληθώς κυρίαρχον τήν άλλην, τήν χνρΐαρ jor, ώς δορυ
φόρον τή; πρώτης. ΊΙ ανέλπιστος ύποχώ.ησις τοΰ Σουλ
τάνου ό'πως παρέμβη στρατιωτικώς, τοΰθ' οπερ ήρνεΐτο 
πρό ολίγων άκόμη ήμερών είς τήν Συνόιάσκεψιν, προήλ
θεν έκ τής αποφασιστικής ένεργείας τής Αγγλίας, ήτις 
έπεισε καί τούς άπιστους Πιστούς ότι πρόκειται ούδέν 
ήττον ούδέν έλαττον ή περί κατακτήσεως τής Αίγύπτου 
ύπό τής Αγγλίας. «Ώ ' πώς αλλάζουν οί καιροί ’στόν 
κόσμον έδώ κάτω». Πρό ολίγων άκόμη αιώνων ό χριστια
νικός κόσμος έπολιτεύετο διά τής διπλωματίας- ό δέ 
.μωαμ.εθανικός διά τής κτηνώδους δυνάμεως. Από τοΰ 
κριμαϊκού πολέμου καϊ εντεύθεν οί Εύρωπαΐοι έγένοντο 
κτήνη, οί Τούρκοι έγένοντο διπλωμάται. Ό άκινάκης ό 
τουρκικός ώξύνθη είς κάλαμον, ό κάλαμο; τοΰ Βίσμαρκ 
έχαλκεύθη εις λόγχην. Οί Τούρκοι, οΐτινες ήναγκάσθη-
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πρόσωπα όεν ηουνα-.« »«. ...... ..... ..καρδινάλιος Μαζαρϊνο; ή ό καρδινάλιος 'Ρισελιέ. Είς τόν' 
Σουλτάν Χαμίτ έδιπλώθη ψυχή Μακιαβέλη. Ό Γράμβιλ, i 
ί Γαμβέτας, ό Μαντσίνης, δ Φραισινε ήδύναντο νά ζη- 
λεύσωσι τήν άγχιστροφίαν καί τό πολυποίκιλαν τοΰ σουλ-

τό περιέχον τό φάρμακον, προσλαμβάνει τόνον φωνής ορ
γίλης κζί έπιτάσσει δυνατά : μην τύχη καί τοΰ δώσητ» 
νά πιή άπ’ αυτό, νά μάθη άλλη φορά νά κάνη άταξίχις· 
τό μικρόν άρχίζει κλχυθμηρίζον Χιά νά πίη έκ τοΰ φαρ
μάκου, τό όποϊον πρό ολίγου άπεποιεϊτο συνοδευόμενον 

-*■ ν~· —■ *c— *

άπό τοΰ βη^κτος ότι παοχλυεν r, suakiuix. ..4, ---.κής έπεμβάσεως, καί όταν οί Καιροί τοΰ Λονδίνου έβόη- μόνη άνελάμβανε τόν κατά Άραμπή πόλεμον ;
σαν τήν μεγάλην των λέξιν περί προστασίας άγγλική; έπί Οσον άφορά τούς τελικού; σκοπούς τής Αγγλίας ώς

*’ - '------ -- ~«~»-rnfinu>>ov τοϋ Σουλτάνου έστράφη πρός τήν Αίγυπτον, αύτοί δεν φαίνονται £ιψοκινδυνεύον-
-- *-Ανι

*’’ί" ι· »αυτό τέρας τοΰ Σαϊτοχαριίτη, περ-.τίλΟεν εί; θέσιν νήπιου. 
Γνωρίζετε τήν διπλωματικήν τών γονέων άπέναντι δύσ
τροπου μικροΰ. Τω δίδουν μέ χίλια ζαχαρωτά, θω- 
— miur.»Xeu!/.evyiv αίαν δόσιν φαρμάκου’ έ-
τροπου μικρού. *ω Λ......  . Ζ> ,
πείας καί δώρα συνωδευμένην μίαν δόσιν φαρμάκου· έ- οστις &·.»^.» , .κείνο άρνεϊται’ τοΰ πολλαπλασιάζουν την άμοιβήν πά- την ποίησιν μετά τής πραγματικοτητος, τόν πλατωνι- 
λιν άρνείται" τότε ό ΐίκτγ,ρ παίρνει τό φιαλίδιον,.σμόν μετά τής αλήθειας. Ο υπουργός του επι τών στρα—

τιωτικών τήν τελευταίαν ήμέραν τής ψηφίσεως τών πι
στώσεων άπεφάνΟη κατηγορηματικώτερον είπεν οτι σκο
πός τής έκστρατείας είναι νά παύση ή Αίγυπτος ουσα 
δύναμις στρατιωτική. Καί οΐ Κα/pol τοΰ Λονδίνου, κα
τηγορηματικώτερον καί τοΰ Γλάδστωνος καί τοΰ Τσίλ- 
δερς, άπεφάνθησαν ύπέρ τής Αγγλικής Προστασίας έπι 
τής Αίγύπτου. Ή Αίγυπτος πρέπει νά γίνη ή Βουλγα
ρία τής ’Αγγλίας. Οί ψιλοί τίτλοι τών κυριαρχικών δι
καιωμάτων τοΰ Σουλτάνου Θά φυλαχΘώσι καί πάλιν· 
άλλά οί τίτλοι αύτοί Θά έχωσι τόσην δύναμιν, όσην έλ- 
ξιν έχει ό τίτλος τοΰ κόμητος έπί τής κεφαλής τοΰ Δέ 
Κάστρου καί ό τοΰ πρίγκιπος έπί τής κεφαλής τοΰ Άθε- 
ρινοπούλου. Ή 'Αγγλία Θά έξαγοράση διά τοΰ αΐματός 
αύτής τήν άληθή έπί τής Αίγύπτου κυριαρχίαν.

Κέςελιβάν
ο

Τήν προσεχή Παρασκευήν σημοσιεύο- 

μεν τόν οιαβόητον

ΑΡΑΜΠΗ
ΤΟΥ ΣΟΥΡΗ.

---------------------- ·τ% «C~··

ΟΙ ΕΝ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΙΣ ΕΠΙΣΤΑΤΑΙ

καρχχαελοΟνταο νά ένθυμ.ηθώαε τούς λογαρια 
βμ,ούς των με το aMij Χ.άνβαακ».

ΕΙΙΙΦΪΑΛΙΣ ΜΙΙ ΧΑΝΕΣΑΙ

Η ΝΡΩΤΠ NYS TOY ΓΑΜΟΥ.

(Έχ τοΟ ήμιροΑΟγίσν νίου νεονήιφον).

(Χυνίχϊιχ χαί τί?.·;.)

Κάμνει κανείς ό,τι είμπορεΐ είς αύτάς τάς στιγμάς· 
δέν εύρον καλλίτερόν τι νά είπώ καί όμως προσεπάθησα 
νά εύρω.

Άπάντησις καμμία, καί όμως ήτον έςυπνος. ’Ομολο
γώ οτι ή αμηχανία μου έδιπλασιάσθη. Είχα φαντασθή 
—σάς τό λέγω μεταξύ μας—περισσοτέραν έμπιστοσύ- 
νην, είχα φαντασθή ότι ή πρώτη έκείνη στιγμή Οά ήτο 
«τιγμή διαχύσεως πλήρης αίδοΰς καί φόβου, είνε άληθές, 
άλλά τέλος πάντων ένόμιζον άναπόφευκτον τήν διάχυ- 
σιν ταύτην, καί τόρα εύρισκόμην ήπατημένος· ή σιγή 
έκείνη μ’ έπάγωνε.

— Τί βαρεία ποΰ κοιμάσαι, Κατίνα μου ; Καί όμως 
εχω τόσα πράγματα νά σοΰ είπώ, δέν θέλεις νά μιλή
σουμε λιγάκι ;

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Ώ; τώρα έγνωρίζομεν οτι &9txini£rot είναι οί καμπού
ρηδες, οί εύνοΰχοι, οί άνάπηροι, καί μερικοί άξιωματικοί 
οΐτινες είς τούς δείνα προβιβασμούς δέν συμπεριελήφθη- 
σαν. Άλλ’ έπιστεύετε ό’τι είς τούς adixmth'oix; θ* *·Λ~ 
τετάσσοντο καί οί είς Χίον κατά τόν σεισμόν μεταβάν
τες ιατροί καί μή παρασημοφορηΟέν'τες άκόμα ;

Έγνωρίζομεν ότι τά παράσημα ζητούνται διά μυρίων 
εί; ευτελισμών μυστικά παρά τών έν τή έξουσία ίσχυόν- 
των άλλά δέν έγνωρίζομεν ότι θά προοδεύσωμεν τόσον, 
ώστε νά ζητηθούν καί φανερά. ’Ιδού λοιπόν ότι αύτοί 
οί είς Χίον μεταβάντες φαρμακοποιοί καί ιατροί καί κοι- 
λιοδέται ένεργοΰν—φανερά πλέον—διά τοΰ άντιπροσώ- 
που των Καμπούρογλου καί μέ πείσμα συριανού όνου νχ 
τούς δοθή καί καλά καί σώνει, νά τούς δοθή παράσημον.·

Καί τώρα μάλιστα ποΰ έτυχε νά παρασημοφορηθή ένας 
ιατρός, οστις είχε μεταβή καί αύτός εις Χίον, ήρχισαν 
νά κτυποΰν τά πόδια του καί νά κλαίουν καί νά φωνά
ζουν οτι θέλουν καί αύτοί. Άλλ’ έλησμόνησαν ό’τι ό κ. 
Άναστασιάδης δέν έπαρασημοφορήθη ούτε διά τήν Χίον, 
ούτε διά τόν σεισμόν της, ούτε διά τήν μαστίχην, ούτβ 
διά τά λεϊμονάκία της, άλλ’ άπλούστατα .... διότι 
είναι Γορτύνιος καί πολιτικός άντίπαλος τοΰ κ. Δήλε— 
γιάννη καί θερμός τρικουπικός καί κάποτε έρμηνεύων 
τόν Δάντην διά τρικουπικών σχολίων. Μπορείτε νά γίνητε 
Γορτύνιοι, κύριε Μαγγίνα καί οί άλλοι Κατακτηταί τοΰ 
σεισμού τής Χίου ;

”Ας προστεθή, είς τάς άλλας τάξεις τών παρασήμων 
άς άπηριθμήσαμεν έν τινι τών τελευταίων φύλλων, καί τό 
χαράοημϋΓ τοί· σεισμοί·.

Καί ταΰτα λέγων ήγγισα τον ώμόν της διά τοΰ άκρου 
τοΰ δακτύλου μου καί τήν είδον αίφνης ριγούσαν.

— Μήπως πρέπει νά σέ φιλήσω διά νά έξυπνήσης έν
τελώς ;

Δέν ήδυνήθη νά μή μειδιάσγ, καί είδον ότι ήρυθρία.
— "Ω ! μή φοβείσαι, ψυχή μου, θά φιλήσω μόνον τήν 

άκραν τοΰ δακτύλου σου σιγά, σιγά, έτσι- καί βλέπων 
ότι δέν άνθίστατο έκάθησα έπί τής κλίνης.—Έξέβαλεν 
έλαφράν φωνήν είχα καθήσει έπί τοΰ ποδός της, όστις 
έπλανάτο ύπό τό έφάπλωμα.

— Άφησέ με νά κοιμηθώ, είπεν ίκετευτικώς, είμαι 
παοαπολύ κουρασμένη.

— Άμ’ έγώ ! δέν μπορώ νά σταθώ άπό τήν νύστα. 
Κύτταξε’ φορώ τό φράκο μου άκόμη, καί δέν εύρίσκω 
ούτε ένα προσκέφαλο ν’ άκουμβήσω τό κεφάλι μου, ούτε 
ένα . . . έκτος τούτου έόώ.—Έκράτουν τήν χεΐρά της 
εί; τάς ίδικάς μου και τήν έσφιγγον ένώ τήν έφίλουν— 
θά λυπηθής άν δανείσγ,ς είς τόν σύζυγόν σας, αύτό τό 
προσκέφαλον ; Λέγε μου, θ’ άρνηθής νά μοΰ παραχωρή- 
σγς μιά σταλιά τόπο ; δέν θά σ’ ένοχλήσω, μή σέ μέλη ί 
Μοί έφάνη ότι είδον μειδίαμά τι έπανθοΰν έπί τών χει— 
λέων της, καί άνυπομονών νά έξέλθω άπο τήν δυσχερή 
θέσιν μου, έσηκώθην ε’ις μίαν στιγμήν, καί άθορύβως, 
ένώ συνδιελεγόμην, έξεδύθην. Άφ’ ού έξεδύθην δέν μοΰ 
έμενε παρά νά πλαγιάσω- άνεγείρας λοιπόν τό έφάπλωμχ
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Οί πατέρες άνκχωροΰντες διά ταξείδιον ή καί εις την 
έργασίαν των άκόμη γνωρίζουν οτι έπιστρέφοντες είς τάς 
οικίας των Θά αισθανθούν τά κράσπεδα τοΰ ίματίου των 
συγκρατούρενα ίσχυρώς και μίαν γλυκεΐαν φωνήν τοΰ 
τέκνου των νά λέγη :

— Τί μ’ έφερες, τί μ’ έφερες ; . χ
Ο αγαθός Δήμαρχός μας, ψυχολόγος και πατήρ φιλό

στοργος, προέλαβε την επιθυμίαν τών τέκνων του Δημο
για να 

εοα είνα
τών καί τοΐς έφερε λογιών λογιών παιγνιδακια, 
μ.ή στενό/ωροΰνται τό καλοκαίρι. Τά άζιολογώτερ 
κάτι τουί.ουρπίτσαις για νά πετιέται τό νερό, κάτι σκου- 
πίτσαις, κάτι πιτσηλήθραις, μερικαΐς σαλιάραις και κάτι 
τσουκαλάκία πρός χρή®ιν Τ$ί κουκλαις των.

Οΐ δημόται τώρα είναι όλο χαρά καί περιμένουν άνυ- 
πομόνως νά ξεκαρφώση ό τής κασέλαις ποΰ τα-
χει μέσα καί νά τά δώση είς κοινήν χρήσιν.

Μεθ’ όλην τήν άπειλουμενην λειψυδρίαν έν ’Αλεξάν
δρειά καί τά φοβερά προρηνυρατα ιδίως τών Αγγλων 
ανταποκριτών, ή κερδοσκοπία ωθεί πρός τό Δέλτα τοΰ 
.Νείλου δαιμονιώντας τούς έμπορευορένους, ιδίως τά οίνο· 
πνεύυ.ατα, ένώ γνωρίζουν πολύ καλά οτι έάν άποφύγωσι 
τήν λύσσαν ένεκα τής άννδρίας, δέν θά λείψουν έν τού
τοι; νά τους Λυσσάζουν είς τούς ραβδισμ.ούς οί "Αγγλοι,
ιΐτινες ρητώς άπηγόρευσαν τήν πώλησιν οινοπνευμάτων

«.ίς τόν στρατόν. Τί άγωνίαν δέ έμ,ποιοϋν οί νεήλυδες αυ
τοί είς τούς έν ’Αλεξανδρεία έξ ανάγκης δένοντας, τών 
όποιων ολιγοστεύουν τάς έλπίδας καί μερίδας τοΰ όδα-
το;!

Θερρότατα συνιστώρεν τό έκ τής βιορηχανικωτάτης 
Μολονότι είς ήκιστα τρυφεράς σχέσεις ευρισκόμενοι' Σύρας άγγελλόμενον περιοδικόν σύγγραμμα ό Ιΐ6θ[*ϊ]·

τής σταφίδος όταν κρύπτη ύπό τάς ναυλώσεις καί τάς 
φορτώσεις τόσον ένθουσιασμόν, είναι καλόν σημεΐον καί 
δι’ αύτήν καί δι’ ήμάς. 'θ *· 'Ρηγόπουλος άν καί ήλ
λαξε πολύ όγλίγωρα θέσιν έν τή Βουλή, έλθων άντιπο- 
λιτευόρενος, δηλαδή δετά τοΰ κ. Τρικουκη, καϊ αναχω- 
ρήσας πάλιν τοιοΰτος, δηλαδή κατά τοΰ κ. Τρικούπη, 
ού/ ήττον έπολιτεύθη ώς πρέπει νά πολιτευωνται οί άν- 
,θρωποι τών άρχών καί μεταλλάξας τάς προσωπικά; συμ
πάθειας, ούδόλως μετήλλαξε τάς έν τή πολιτική άρχάς 
του, άρχάς άνδρός άκρως φιλελευθέρου, άνεπτυγρενου καί 
παοακολουθοΰντος μετ’ έρωτος τάς προόδους τοΰ πολιτι
σμού. *0 κ. 'Ρηγόπουλος είναι πολιτικός τοΰ μέλλοντος, 
καί χαίοορεν πολύ ότι έζετιρήθη τόσον ύπό τών Πατρών, 
διότι καί αύτή είναι πόλις τοΰ μέλλοντος, άφοΰ είναι ή 
άρνησις τών ’Αθηνών, πρωτευούσης τών μ.ωρών, τών με- 
σιτών, καί τών εγκληματιών, ένώ επί τής σημαίας 
τών Πατρών είναι γραμμένη ή έργασία μέ ολους τούς πό
νου; καί ολας τάς άρετάς της. Ο κ. Ρηγόπουλος διά 
νά μ,άς έκδικηθή ήρχισε πάλιν έν τή άντιφωνήσει του μ.ε 
τήν γαλήνην τών Ωκεανών καί την αρμονίαν τών σφαι
ρών. Είναι ή μονομανία του, τήν όποίαν δέν δικαιουμ.εθα 
νά διαρφισβητήσωρεν. Δι’ ήμάς έγινε συμπαθητικώτε- 
ρος ό κ. 'Ρηγόπουλος, διότι διά τής παρά τοΐς Πατρι- 
νοϊς άγάπης του προσήλθεν είς επικουρίαν τοΰ μοναδικού 
μας καλλιτέχνου κ. Λεκατσα, δούς τω θιάσω του εις 
διδασκαλίαν τό πλήρες λαρπρών ιδεών καί αίσθηράτων 
δράρά του, ό ΜΙΑτωτ.

χάνος "Ελλην, ού άποσπάσρατα τής άγγελίας δημο- 
διεύορεν κατωτέοω. Τό νέον πεοιοδικόν εύτυχώς δέν εί
ναι φιλολογικόν, έξ έκείνων τά όποϊα άνατέλλουν καί 
δύουν ώς άέρια λεμονάδας. Σκοπεί τήν ρόρφωσιν τών 
Ελλήνων βιορηχάνων, Μηχανικών, Μηχανουργών, Με
ταλλουργών, Άλευροποιών, Βυρσοδεψών, Ναυπηγών, Τε
κτόνων, 'Αρτοποιών κτλ. Ό συντάκτης τοΰ περιοδικού 
τουτου είναι είς τών καλλίστων νέων τή; Σύρας, κύριος 
ΖΧτάμ,ος δεκαετίαν ολην σπουδάσας έν
Εύρώπη τήν μηχανικήν. Συνεργασίαν τω ύπεσχέθησαν 
καί πολλοί άλλοι μηχανολόγοι. Έλπίζομεν ότι πολλοί 
φίλοι τών έργατών τοΰ λαοΰ θά συνδράμωσι τό περιοδι
κόν τοϋτο, γενόμενοι συνδρορητάί καί εί; έν καί είς 
πλείονα σώματα, διότι ό φιλότιμος αύτοϋ συντάκτη; θά 
τό παρέχη δωρεάν είς πλείστους τών άπορων βιομη/ά
νω·? έργατών τών έχόντων έλπίδας προαγωγής καί μορ- 

ώσεως. Ή Ελλά; έντός τή; μελλούσης γενεάς θ’ άλ- 
άξη βεβαίως όψιν ύπό τοιαύτην βιομηχανικήν εποψιν. 

Βιομηχανία δέ χωρίς έπιστήρης είναι βιομηχανία φελ
λάχων.

Ολαι αί έφημερίδες τών Πατρών ό Έμ.τομικός· Πα- 
ρατηρητης, ή Έ.Μηηχη ’Επανάστασις, ό Φοΐπζ, ό Φ’α- 
rdc, ό Εργάτης, άπεδοκίμασαν έν σώματι τήν κατά τοΰ 
κ. Λεκατσά ύβριστικήν γλώσσαν τοΰ Φορο.ϊογονρι'νου, 
τής σεμνό τέρας δυστυχώς τών Πατρινών καί όλων τών 
επαρχιακών έφημερίδων, ήτις άποροΰρεν πώς εί; τό σπου- 
δαϊον τοϋτο θεατρικόν ζήτημα έλησμόνησε τόσον καί 
τήν φωτεινήν της κρίσιν καί τήν γλωσσικήν της εύπρέ- 
πειαν.

Έκ Πατρών όμως γράφουσιν ήμΐν οτι λόγοι συγγενικοί

ήνάγκασαν τόν ορθροφρονοΰντα ΦοροΛογοΰμινον '/ί πρ·— 
«έλθη είς έπικουρίαν τής έν τή Νία ΈγηρτρΙάι περί Λε
κατσά Σαχλογραφίας.

Εν Λαρίσση έξεδόθη σατυρική έφημερίς, ό Κόραχας. 
Έκ τοΰ στιχουργημένου της προγράμματος εύρίσκομεν 
νόστιμους τού; εξής στίχους :

«Τώρα ποΰ γίνηκε κΓ έδώ ρωραίϊκο Γκουβέρνο, 
καί γίναν δ'λα θάλασσα, κ’ έγώ τήν πέναν παίρνω, 
καί γράφω πώς 'στή Λάρισσα έχομε Δηραρχία, 
ρ' ένα Χκσάνη δήμαρχο καί μιά άστυνομία,
Μεσάνδζα μέ διάφορα, κ’ ένα κύο 'Αστυνόμο, 
ρε ρποϊλέ ίστέριρ ρπέν στό στόμα του γιά νόμο ! 
Έχομε δικαστήρια, έχουρ’ εισαγγελίας, 
καί δικηγόρους καί γιατρούς καί άλλας ανωμαλίας, 
καί τέλος τόν άφέντη του ό σκύλος δέν γνωρίζει, 
καί ο,τι ποώτα ώριζε, τώρα δέν τό βρίζει.»

Μεταξύ τών βραβευθέντων έν τή Σχολή τών Τεχνών 
έλαβε δύο βραβεία, έν τή ζωγραφική καί τή ξυλογρα
φία, ό νεώτερος άδελφός τοΰ άγαπητοΰ ύμνογράφου τοϋ 
Άραμπή, Νικόλαος Σουρής, μαθητής τοΰ Πολυτεχνείου, 
ένέ/ων έν έαυτώ πολύ καλλιτεχνικόν τάλαντον καί άξιος 
πάσης ύποστηρίξεως, διότι αύτοί οί θησαυροί θέλουν άέρα 
καί όξυγόνον διά νά άναπνέουν, άλλως τρίβονται καί 
μαραίνονται.

Ή καλλίστη τοΰ Πειραιώς έφημερίς Σφαίρα, ήν τόσω 
δεξιώς συνέτασσεν ό κ. Καλοστύπης, έτυχε προσφυεστά-

εσύστησα τήν ψυ/ήν ρου είς τόν θεόν καί προέτεινα τολ-

συστραφέν έν τή κλίνη ώς σώρα όφεως. ' Επειτα ώρρησε 
πρός τόν τοΐ/ον καί ήκουσά τι όροιάζον ρέ λυγρόν.

Είχον τόν ενα πόδα έντός τής κλίνης, τόν άλλον έκ
τος' έυ.ενον ένεός, ρέ τό μειδίαμα έπί τών χει7.έων, καί 
στηριζόμενος όλόκληρος έπί τής μιάς χειρός ρου.

— Τί έχεις, άγάπη ρου, τί έχεις ; συγχώρεσέ ρε, άν 
σέ δυσηρέστησα . . . Ώροίαζα ρέ πυροβολητήν όστις έρ-

άγγελέ ρου, κοιμήσου, λατρεία ρου, 
ύνοραι, κοιρήσου, έν ώ θά έπαγρυπνώ

ιρήν ρου, ήσθάνθην έν δάκρυ πνιγον την φω- 
εί έν τούτοις ή ιδέα ότι ή τελευταία φράσις

καί άναπνέων τό άρωμα τή; κόρης της, τή είπον είς τό χωρένον έν τώ ρεγάλω προσκεφαλαίω’ οί βόστρυχοι τής 
ούς της: !ξανθής της κόρης έξήρχοντο κάτω άπό ταϊς δαντέλαις

—Σ’ άγαπώ ! σ’ άγαπώ, γυναικοΰλά ρου, καί νάήξευ-' τοΰ ρικροΰ της ρπονέ. Διά τής άριστεράς της* χειρός 
ρε? ' ’

καί 
καί
ώστε ρέ διεπέρασε μέχρι του ρυεζου των κοκκαζων. Ισοΰσα έπϊ /ιονος.

— Κ' έγώ, σ’ άγαπώ .... Άλλ' άφησέ ρε νά κοιμη- έπί τοΰ μετώπου.
θώ . . . άφησέ ρε σέ παρακαλώ πολύ νά κοιρηθώ ! . I — Έπληρώθηκα, τή είπον 

'Ράπισμα κατά πρόσωπόν δέν θά ρ' έταπείνου τόσον, τίνα μου; Δέν ροΰ άπεκρίθη,

Να 
ώτων 
κρίνα 
νικά

«ί, ήρην χυδαίος, καί ήσθάνθην οτι έρυθρίων άχρι τών 
:ων. Κακώς έκρινα τήν άθφαν έκείνην καρδίαν' την έ- 

ια ύπό τό πρίσρα τών ιδίων ρου ιδεών εις τά παρθε- 
ί τη; ώτα έψιθύρισα λέξεις άς πολλάκις έως τορα ρ.ε- 

τεχειρίσθην. Νορίζων έραυτόν ικανόν, άνεσκαψα το πα- 
:ελθόν μ,ου όπως άνεύοω όπλον κατά τής τρυφεράς ταυτηςρελΰόν ρου δπως άνεύρω δπλον κατα της τρυφερά 
ύπάρξεως, ήτις ροί έτεινε ικετευτικά; χεϊρας 

— Κοιμήσου,
φεύγω, άπορακρ 
έπί σοΰ.

Μά τήν τ

μειδιών, είσαι καλά,,ψνα- 
άλλ' οί οφθαλμοί της συ-

νήντησαν τούς ίδικούς μου, καί είδον έν αύτοϊς μειδία
μα όπερ έφαίνετο εύχαριστοΰν με, άλλά μειδίαμα τόσον 
λεπτόν, τόσον λεπτόν, ώστ’ εν πάσν) άλλγ περιπτώσει 
θά ένόμιζον ό’τι ένεϊχε δόσιν τινά ειρωνείας.

— Τώρα, Λεωνίδα, πήγαινε νά τοποθετηθή; εί; τόν 
σκίρποδα έκεϊνον καί καλή νύκτα. Ταΰτα είπών κατέ
βαλα άγώνα ν' άνεγείρω τόν ταλαίπωρο·? μου πόδα, 
αγώνα ηρωικόν· άλλά μάτην' ήτο τόσον αίρωδιασρένος,1 
ώστε δέν κατώρθωσα νά τόν κινήσω. Έν τούτοις έστη- 
ρί/θην ολος έπί τοΰ ετέρου ποδός μου καί χωλαίνων έ-' 
φθασα μέχρι τοΰ σκίμποδος. Ό θάλαμος έκεΐνος ροΰ 
έφάνη δίς ρακρύτερος τοΰ πεδίου τοΰ ’Άρεως. Πώς .’ ένώ-Ι 
πιον τοΰ άγγέλου έκείνου, οστις βεβαίως ρέ έβλεπε, νά 
διέλθω τόν θάλαμον έκεϊνον, έν τοιαύτη /ονδροειδεϊ άτη- 
ρελεία ! Έν τούτοις φθάσας είς τόν σκίρποδα ήρπασα 
τό ρέλαν ρου ένδυμα, όπερ ήτο πλησίον ρου. Ή ώοα 
ήτο πολύ περασμένη, καί είπον οτι τό δι’ ήμάς προορι· 
σθέν διαίτηρα ήτο ολίγον ύγρόν. Έκάθησα ρέ τήν πρό 
θεσιν νά διέλθω έκεΐ ολην τήν νύκτα. Άλλά μέ τά λε 
πτά μου έκεΐνα ένδύματα έκρύωνα. Ήσθανόμ.ην νυγμούανόμην νυγμους 

ησεν αΓ-
θύματα έκρ

τινας περί την ρίνα. Ή άναπνοή ρου έσταμάτησ 
φνης, ήσθάνθην ότι δύναμίς τις ύπεράνθρωπος συνέσυνεσπασε
τό πρόσωπόν μου, ότι οί ρώθωνές ρου διεστέλλοντο, ότι 
οί όφθαλροί ρου έκλείοντο καί έξαφνα έπταρνίσθην μετά 
τόσης σφοδρότητος, ώστε ή φιάλη τοΰ άρώματος διά τήν 
λειποθυμίαν συνεσείσθη. "Ο Θεός νά μοΰ συγχωρήση! Μι-

κρά κραυγή ήκούσθη έν τή κλίνν)' καί αμέσως την δ-.ε- 
δέχθη, δ άργυροηχότερος, ό ηχηρότερος, δ καγχαστικώ- 
τερος τών γελώτων, καί μέ τήν άφελή και ήδεΐαν της 
φωνήν ποοσέθηκε.

— Έκούωσες....Λεωνίδα ;

νυκτερευσεως.
— Δέν είσαι γελοίος, άλλά συναχώθηκες. Καί ήρχισε 

πάλιν ήχηρώς γελώσα.
— Κακή !
— Σκληρά, έπρεπε νά είπής, καί δέν θά είχες άδικον

οπερ ρέ άπεβλάκωσε έπί τέλους. Μοι ερειδιασε, έπειτα 
είδα οτι έπλησίαζε πρός τόν τοίχον όπως ροΰ κάμη τό
πον, κκί έπειδή έδίσταζον νά διέλθω καί πάλιν τόν θά
λαμον όπως ύπάγω είς τήν κλίνην:

■—"Ελα, μοΰ είπε, έλα συγχώρεσέ με.
Άνεσήκωσα τό έφάπλωρα.
— Τί καλός ποΰ είσαι, Λεωνίδα ρου, ροί είπε μετ 

ολίγον, θέλεις νά μέ καληνυκτίσης ; Και μοί προέτεινε 
τήν παρειάν της. Έπλησίασα προ; αυτήν, άλλ επειόη• .» ί Φ
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δέν θά λέγουν πλέον : ό δικός μου κλωτσά., άλλά ό δικός 
μου είναι πολύ φιλόσοφο;’ έκεϊ πού περπατά, άφαιρεϊται, 
ή : ή δική μου έχει τά νεύρα της. Πρέπει δέ νά μάθητε 
οτι είς τάς λεγομένας Πριγκιπονήσους τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ό όνος είνε ζώον κατοικίδιον, εύμορφον, σελ- 
λωμένον, ζωηρότατον, ευκίνητον, άγχίνουν. Ή γαϊδου
ροκαβαλαρία είναι ή ιπποσύνη τού τόπου. Δέν υπάρχει 
διασκέδασις χωρίς γάδαρον ή χηρμίΠίοΓ, όπως έκεΐ συ
νήθως τιτλοφορείται. Αί ώραΐαι έλεύθεραι τών νήσων 
άναβάτιδες γαργαλίζονται, ξεκαρδίζονται, συνωθούνται, 
εΰφυολογούσιν. Οί καβαλιέροι των τάς πειράζουν, τάς 
ύπερφαλαγγίζουν, τάς κυνηγούν, τά; τρομάζουν. Καί 
γίνεται πλέον τού Κουτρούλη ό Γάμος, είς τά; έκδρομάς 
τού Ιίουδουνά, τού Τσάμ-Λιμάνι καί τάς άλλας. Δια 
τούτο ή ιδέα τής Βαϊκερ δέν ήδύνατο νά βλάστηση η εις 
ττ,η ώραίαν Καρυάτιδα Πρίγκιπον, τήν βότειραν νήσον 
τόσων καλλικέλαδων όνων. Ή ιδέα τής Βαϊκερ πασσά 
πιστεύομεν νά κυοφορήση καί είς τήν κεφαλήν καμμιάς 
πηδηχτής Συριανής. Ούχ ήττον φρονούμεν ότι ή κυρία 
Βαϊκερ θά βάλη είς ένέργειαν καί τήν αρχήν τής δαρβι- 
νικής επιλογής. Θά προξενεύη φερ’ είπεϊν τόν ουτω βρ&“ 
βευόμενον παχύτερον γάδαρον είς τήν ραδινωτέραν γα- 
δάραν καί έξ αύτής θά τεκνοποίηση, όχι ή κυρία Βαΐ- 
κερ, άλλά τό γαδαρόζευγος καί οϋτω θά έχωμεν βελτίω- 
σιν τού ειάονζ. Τίς οίδε τί μπορεί νά βγή άπό δυο βρα
βευμένους γαδάρους!

Ό ανταποκριτής μας άφορμήν λαμβάνει έκ τής ίδρύ- 
σεως τού Σωματείου ϊνα προβή είς κοινωνικά; τινας σκέ
ψεις αξίας λόγου, τάς εξής :

«ΊΊ κοινωνική ευεξία μέχρι τών γαϊδάρων ! Κατόπιν 
τούτων δέν περιμένετε άναμφιβόλως νά σάς εϊπω ότι εχο
μεν πλέον έδώ πληγήν τινα κοινωνικήν, οτι έχομεν έλεει-

-του διαδόχου, τοΰ άγαπητού νέου Στυλιανού Οικονόμου, 
tiST* ολίγον διδάκτορας τής Νομική; και εκ τών αισθη- 
ματικωτέοων έργατών τής κοινωνικής καί πολιτικής προ
όδου.

Έκεϊνο τό όποϊον ηύχετο ό Σουρής έν τινι τών τελευ
ταίων φύλλων

χ ή ίταιμία μαη ή ircttxi) έχείνη
θα ηζο .τμοτιμώτεμον γαϊθονμιη'ι ra yiry·,

έξετελέσθη άν όχι ένταΰθα, άλλ' είς τά; Πριγκηπονήσου; 
τή; Κωνσταντινουπόλεως.

‘Ο έκ τών παραδείσιων έκείνων νήσων άνταποκριτής 
τού Μη Χάνεσαι άναγγέλλει ότι ύπό τάς εμπνεύσεις χα- 
φιτοβρύτου Άγγλίδος, τής κυρίας Μπαϊκερ πασσά, συνέ- 
«τη Φι.1ογάδαρος 'Εταιρία^ σκοπόν έχουσα τήν διά συ
ναγωνισμού πνευματικήν άνάπτυξιν καί σωματικήν μόρ- 
φωσιν τών γαδάρων. Κατά τό λέγειν τού άνταποκριτού 
μας, «οστις έκ τών αξιότιμων παραφεντάδων παρουσίαση 
είς τό τέλος τής θερινής περιόδου τόν ύγιέστερον όνον, 
τόν στρογγυλότερον καί τόν παχύτερα ’π/σιζά έχοντα προς 
τήν Καν Βαϊκερ, τήν Πρόεδρον τής φιλογαδα’ρου Εται
ρίας, οστις τόν ταίση περισσότερον άχυρο καί ολιγώτε- 
ρο σζοι·.τώ(ϋ.'./ο, έκεϊνος θά λάβη τό πρώτον βραβεΐον είς 
χρυσά νομίσματα.» Τό επινόημα είναι εΰφυέστατον. Οί 

■ «νηλάται θά συναγωνίζονται τίς νά περιποιηθή καλλί
τερον τό ύποζύγιόν του. Ή άνατροφή τών γαδάρων εί 
■ναι έξησφαλισμένη, άφού μία Άγγλίς έζησφάλισε την 
χειραφεσίαν των άπό τά ξυλοκοπήματα τών κυρίων των. 
Κύριος οίδε τί χάδια θά επινοήσουν, πόσα αισθήματα 
θ’ άναπτυχθώσι μεταξύ αυτών. Οί άρσενικοί θά τό ρί
ξουν είς τήν πολυτέλειαν καί τήν οκνηρίαν, οί θη- 
λ.ικοί είς τά νεύρα καί τούς υστερισμούς. Αί άναβάτιδες

κρόν rat οπερ ώμοίαζε πρός πνοήν.
— Δέν σέ φοβίζω πλέον ;
’Ετρεμον ώς φύλλον καί έτρεμεν έπισης.
— ’Όχι, έψιθύρισε χαμηλοφώνως.
— Θέλεις λοιπόν νά γίνης γυναίκα μου, Κατίνα, θέ

λεις λοιπόν νά σέ μάθω νά μ.’ άγαπή; όπως σ άγαπώ ;
— Σ’ άγαπώ !. .. είπε, άλλα τόσον ήδέως καί τόσον 

ήρέμα, ώστε έφαίνετο ώς όνειρευομένη.
ΙΙοσάκις, Θεέ μου, έγελάσαμεν, άναπολούντες τάς 

αναμνήσεις μας ταύτας, τάς τόσον άπομακρυσμένας ήδη 
αναμνήσεις μας !......

(Κατά τόν Sia-οκε).

τό κηρίον έσβυσε τήν στιγμήν έκείνην, έκαμα λάθος, καί 
τά χείλη μου προσέψαυσαν τά χείλη της. Άνεφρικίασε, 
είτα μετά τινα σιγήν ύπεψιθύρισε χαμ.ηλοφώνος:

— Πρέπει νά μέ συγχώρησης’ μ’ έφόβισες τόσον πρό 
ολίγου !

— “Ηθελα νά σέ φιλήσω, ψυχή τής ψυχής μου.
— Τότε λοιπόν φίλησέ με, κύριε σύζυγέ μου.
Τπό τήν τρέμουσαν νεάνιδα ύπελάνθανεν έν άγνοία 

της ή φιλαοέσκεια τής γυναικός.
Δέν άντέσχον πλέον’ άπέπνεε θελκτικόν τι μύρον οπερ 

μ.’ έμέθυσε, καί ή γειτνίασις τού χαριτοβρύτου έκείνου 
σώματος οπερ μέ προσέψαυσεν άκουσίως μ.ου, μού άφήρει ί 
πάσαν μου άπόφασιν. "Εκαμες καλλίτερα έμού, άναγνώ. 
στα; Καλλίτερα ή χειρότερα ; Έν τούτοις μή μού ριπτης 
-τόν λίθον· έκαμα ό,τι ήδυνήθην καί ό Θεός μέ άντήμειψε.

Τά χείλη μου δέν είξεύρω πώς συνέβη — συνήντησαν 
τά ίδικά της, καί έμείναμεν ούτω έπί μακρόν’ ήσθανό- 
μην έπί τού στήθους μου τήν ήχώ τών παλμών τής 
καρδία; της καί ή ταχεία άναπνοή της μού ήοχετο κα
πά πρόσωπον.

—- Μέ άγαπά; λοιπόν λιγάκι, αϊ, Κατίνα, τη είπον 
Ml; τό ού;. Έν άορίστω τινι στεναγμώ διέκρινα έν μι

ΑΖαργιύλος.

ο

νότητας όπως έχει όλος ό κόσμος, ό'τι εχομεν πενέστατα 
ορφανά, ύ) mtfsrattiac ζγ^τχ- χνάγχ-ηΊ νχ καλτσωθούν, 
ότι έχομεν νησιώτισαις, αί όποϊαι θά ήξιζε νά παπου- 
τσωθούν, ότι έχομεν δημόσια σχολεία έντός τών οποίων 
ευωδιάζουν τά χνώτα τών διδασκάλων καί διδασκαλισ- 
σών άπό τήν πείνα, ότι έχομεν .... τήν πώλησιν ώμον 
χρέα-Όη άπό φτώχια.»

Ολα αύτά είναι άληθή, αληθέστατα, ούχ’ ήττον καί 
οί γαίδαοοι .... άνθρωποι είναι καί αύτοί.

Ό κ. Φωκιανός άπό τίνος διατελεϊ ύπό άτμόν, ώς νά 
ήτο άγγλικόν θωρηκτόν περιφερόμενον είς τά ΰδατα τού 
Σουέζ. Διασκελίζει τάς νήσους και τάς πόλεις, εύρίσκε- 
ται εί; Σύραν, πηδά είς Βώλον, μεταβαίνει είς Χαλκίδα, 
ώς νά ήτο ή μία Όάύς ΣταΜου, ή άλλη Λίά.ίον,
καί ή τρίτη τό Ζυθοπωλεϊον τού Λάμπρου. Μετεμορφώθη 
είς άληθή απόστολον τή; Γυμναστικής. Όπου πατεΐ, φυ- 
τρόνει καί έν Γυμναστήριον. Καί παρά τήν συνήθειάν του, 
καί μάλλον ένεκα τού ατμού ύφ’ δν έτέθη, όπου πάγει, 
δέν λέγει ούτε Καλημέρα, δέν πίνει ούτε έν ποτήοιον 
ζύθου, ούτε λιμάρει, ούτε λιμάρεται, άλλά άμέσως ζητεΐ 
τόπον διά γυμναστικήν, τόν έκλέγει, τόν καταμετρεί, δί
δει τάς δεούσας όδηγίας καί—πάμε τώρα, πρός μεγάλην 
εκπληξιν τών φίλων του, ο'ίτινες ήθελον ολίγο καί νά 
περιποιηθούν τόν Άθηναΐόν 'Ηρακλή. Έν Σύρα έμάθομεν 
ότι τόν κυνηγούσαν οί Συριανοί, τόν έζήτησαν παντοΰ, 
αλλά δεν τον εύρον όταν κατέπαυσαν τήν άναζήτησιν 
είς τους ανήφορους καί τάς έξοχάς, ό Φωκιανός ήτο ήδη 
έν Βώλω. Εδώ ό Δήμαρχος έφάνη πολυτελέστατος χάριν 
τής Γυμναστικής καί παρεχώρησεν ε’ρυχωρότατον γήπε- 
δον. Α; έλπίσωμεν ότι ή περιοδεία αύτή θά καρποφο- 
ρήση άποφέρουσα έργα σπουδαία καί οτι ή ύπουργεία τού 
κ. Λομβάρδου θά μείνη κατά τούτο αξιομνημόνευτος,οτι 
κρίκοι τής Γυμναστικής θέλουν συνδέσει τήν πρωτεύουσαν 
μέ τάς κυριωτέρα; τούλάχιστον των επαρχιών. Άς άρ
χίση σπουδαιώς τό έργον έκ μέρους τή; κυβερνήσεως καί 
τότε είμεθα βέβαιοι οτι ή φιλοτιμία τών δήμων δέν θά 
καθυστέρηση. Εύχάοιστον είναι ότι οί διδασκαλισταί, είς 
οδς θά άνζτεθή ή έν ταϊς έπαρχίαις διδασκαλία τής 
Γυμναστικής, προγυμνάζονται ύπό τού κ. Πύργου, οστις 
ελπίζομεν νά τούς παραδώση τούλάχιστον .πυηχ/σκους.

Νέαν πάλιν έχομεν έκδοσιν τής Έχχ.Ιήσεαχ; την
είιεθιή Λιχαιοσύνην τώ>· Μ εγά.Ιων Λ ννάιιιων ύπό τού 
έν Άθήνάις Αντιπροσώπου τού Σουλτάν Μουράτ κ. Κλε- 
άνθους Σκαλιέρη, άποδεικνύοντος αθώους τόν τε π.ώην 
Σουλτάναν καί τόν Μιδάτ πασσά καί Συντροφιάν άπό 
τού αίματος τού Σουλτάν Άζίζ. Τά φυλλάδια τού κ. 
Σκαλιέρη είναι πάντοτε περίεργα καί δύνανται νά χρη- 
σιμεύσωσιν ώς ύλη τών τραγικωτέρων μυθιστορημάτων, 
ή σκηνή έν Βοσπόρω, ό ήλιος έχρύσιζε τάς κορυφάς τών 
όρέων, ό Βόσπορος έκύλιεν, ότε ό Χουρσίτ καί ή Ζεϊνέ 
Χανούμ μετά τού Θεοδοσίου έπιβάντες δικώπου,κτλ. κτλ.

Άνεχώρησεν είς Μεσολόγγιον, τήν άγαπητήν του πα- 
ραπατρίδα, ό Βουλευτής Εύρυτανίας κ. Βουλπιώτης, οί- 
κογενειακώς. . ..

Διά την υπέρ τών Αλεξανδρινών ευεργετικήν ό κ. Ά- 
λεςιάδη; άπεφάσισε νά παραστήση τόν 'Paxoav.l.Uxtifr. 
Μήπως πήρε τους πρόσφυγα; διά τραυματίας καί θέλει 
νά γίνη πρός χάριν των ραχοσυ.Ι.Ιέχτηη δι’ επιδέσμους ;

ΘΗΒΑΙΚΑ

«Άντί κυρίου άρθρου μεταφέρομεν είς τάς στήλας τής 
έφημεριδος ήμών τό άρθρον τής δείνα έγκριτου Ευρω
παϊκής εφημερίδας περί . . κ.τ.λ.» γράφουσιν έπζρχια- 
καί τινες έφημερίδες μή έχουσαι νά παρέξωσιν ίδιαν δλην. 
Γουτους, ώς άληθη; αύτών συνεπαρχιώτης, μιμούμενος, 
άντί ιδίων παραθέτω ύμϊν ξένα, άλλά με τήν παρήγορον 
ιδέαν ότι δέν πταίω έγώ τόσον όσον ό τόπος, ό όποιο; 
έχει τήν καλωσόνην νά μή παρέχη τί άλλο άπό Μουλ- 
κέϊκα πεπόνια, πλήθος άγγουριών καί . . . άς ήνε. Έκ
τος άν ήθελον νά γράψω καί περιγράψω τάς έξετάσεις 
τών έκπαιδευτηρίων ιδία δέ τής καλής μας διδασκάλου 
καί................ έξ αύτών αρχήν λαμβάνων νά σάς παρου
σιάσω έν καλλιτεχνική πλαισίφ τά; καλλονάς τών θη- 
βαιδων. Αλλ ο τοπος δεν τά σηκόνει, λ.έει. αύτά τά 
αστεία, δουλεύει νεποντ είς τόν κοινολόγον τών Έ.Ιευ· 
σιινω»', εφ ω επίτρεψα—έ μοι νά κήδωμαι ένώ τής χε— 
φα.ίής μου, άν καί μή πολυτίμου.

Διά τών απαλών και τρυφερών καί άριστοκρατικών 
καί τών . . . χειρών τού κ. διευθυντοΰ τών έργων τής 
Κωπαίδος ΐ</>ι.1οτε γνήθη -το εξής λαμπρό έγγραφάκι. Κατά 
πιστήν μετάφρασιν:

«Ό κ. Π. Β. αναλαμβάνει νά προμηθεύη κατά μήνα, 
1000 όκ. κριθήν, 1000 έκ. άχυρον, 1000 όκ. σανόν 
προς χρήσιν τής γενικής διευθύνσεως.»

Μετά τήν άνάγνωσιν :
— Ποιος έπίστευε, άδελφέ, τόσο λεπτοφυής άνθρωπο; 

νά ήνε καί τόσο φαγάς ;

Είμεθα κάτοχοι πολυτίμου συλλογή; περιλήψεων ανα
φορών τής χωροφυλακής μας, έξ ής άποσπώμεν τού; ολί
γους αύτού; μαργαρίτας.

ά. Περί άνδρών καί παγανών καί όμοιον εστάλη είς 
τόν κύρ έπαρχο.

β'. Περί ψυλλών καί ψειρών καί κοργιών καί πώς άρ— 
ρώστησε ό κύρ Μοίραρχος.

γ . Περί τά άλλα καί πώς ό κύρ νωματάρχης κατά- 
λαβεν περί κατουρήματος τών φυγοοίκο.

δ . Περί ήμών πηγαινομένων καί αύτών έρχομένων 
πώς σννενμεΑημεί' κατάστρατα καί μάλιστα ό κύρ πάρε- 
δρος (οχι ό Παπαλεξανδρής) μέ μιά γυναίκα.

έ. Περί πετάξεως όπλων καί X—το; έμού τού υπο
φαινομένου καί μάλιστα είς τόν στρατώνα τής χωροφυ
λακής.

Σημειώσατε παρακαλώ ότι δέν ήμουν έγώ ό ύποφαι· 
νόμενος.

Aniieue
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a ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΝ ΤΕΡΓΕΣΤΗ. ΟΒΙΟΡΧΑΝΟί ΕΛΛΗΝ
'Λζιύτψι Kifis Σνχΐάχτα,

Τεργέστη.
Σήμερον 20 Ιουλίου ό άρχιδούξ Λουδοβίκος Βίκτωρ 

άδελφός τοϋ Αύτοκράτορος τίς Αύστρίας ήνοιξε τήν εκ- 
θεσιν Τεργέστης, περί ης συνοψίζων σήμερον μερικάς πλη
ροφορίας επιφυλάσσομαι προσεχώς νά πραγματατευδώ 
έκτενέστερον.

Ή έν λόγφ έκθεσις έγένετο είς άνάμνησιν τής πρό 
-πεντακοσίων έτών ύποταγης τίς Τεργέστης ύπό την Αυ
στριακήν επικράτειαν. Είς τάς πειρατικά; τότε έπιθεσεις 
τίς άκμαζούσης ληστείας μή δυναμένη ν’ άνθίσταται ή 
Τεργέστη προέκρινε την προστασίαν τίς Αύστρίας. ΓΙρό 
τεσσάρων μόλις μηνών έτέδη ό ακρογωνιαίος λίθος καί 
σήμερον παρεδόθη εις τό δημόσιον ή αύτοσχέδιος Έκθε- 
σις, ύπερακοντίσασα πάσαν προσδοκίαν επιτυχίας. Χι
λιάδες χειρών αληθώς είργάσθησαν, άλλά τό ολίγον τού 
χρόνου δέν δύναται νά περιστείλη τόν θαυμασμόν τών 
περιέργων, οΐτινες δεν βλέπουσι πλέον ούδεμίαν χεΐρά 
έπϊ τοϋ τελεσθέντος έργου. Ή ’Έκθεσις είναι εθνική· 
<?ιά τοϋτο διαιρείται είς δύω τμήματα μεγάλα, τό Αύ- 
«τριακόν καί Ουγγρικόν: τά δέ εκθέματα είσί προϊόντα 
τίς γί ς καί βιομηχανηματα· τούτου ένεκα φέρει και τό 
όνομα τ·7,ς άγροτιχής καί βκψιιχαηχής Έκθέσεως. Τό 
Ιταλικόν έδώ κόμμα άντέστη τό κατ’ άρχάς καί άργό- 
τερον άντενηργησε πρός αποτυχίαν τίς Έκθέσεως ιδρυό
μενης τί πρωτοβουλία τών αύστριακοφρόνων, άλλ’ ούδέν 
αατώρθωσε άπέναντι ίσχυροτέρας θελήσεως. Τό οικοδόμη
μα τίς κυρίας Έκθέσεως κατέχει πέντε λεπτών κατά 
-μ.ήκος χώρον καί κατά πλάτος εκατοντάδων βημάτων. 
Άλλά πλήν αύτού έν τί| Έκθέσει περιλαμβάνονται άλλα 
τινα παραρτήματα, έν οίς λογιστέον τά απέραντα ναυ
πηγεία τού Λόϋδ καί τό Stahilimeuto tecnico. ΤΙ οικοδο
μή τής Έκθέσεως είναι ξυλίνη, έπίσης καί τά παρ’ αύ
τήν παραπήγματα, αύτοσχεδιασθέντα ωσαύτως, άλλά 
καλλιτεχνικότατα ξενοδοχεία, ζυθοπωλεία, καφφενεϊα, 
καταστάντα. Διά τόν ίδόντα πολλάς εκθέσεις, ή Τεργε- 
σταία δέν θά έμποιήση αύτω θαυμασμόν, καί τοίούσα 
ή καλλίστη έξ όσων έν Αύστρία έγένοντο μετά τήν διε
θνή τοϋ 1875 έν Βιέννη. Άλλ* ή δενδροστοιχία ήτις ά
νωθεν τίς Έκθέσεως καθ’ ολην αύτής τήν έκτασιν άπλού- 
ται, καί έν παραθαλασσία αύτή τοποθεσία καθ’ αύτό φα- 
ληρικί,, καθιστά τήν ’Έκθεσίν μας περιπόθητον καί εις 
τούς πολλά; λεύγας εντεύθεν άπομεμακρυσμένους. Τά 
εκθέματα είναι άξιόλογα- πολλά τούτων άξιοθαύμαστα, 
ποικίλα καί πολυπερίεργα- τά ουγγρικά έπίσης κινοϋσι 
τό διαφέρον πλειότερον, ώς ιδιορρυθμότερα. Περί τάς 
δύω χιλιάδας ανέρχονται οί έκθέται. Εννοείται οτι οί 

■ Τεργεσταΐοι πληροΰσι πολλά μέρη τής Έκθέσεως. Άλλα 
περί πάντων τούτων, καί χάριν τών άναγνωστών έν γένει, 
άλλά κυρίως χάριν τών έν Έλλάδι ειδημόνων καί ένδια- 
φερομένων, ίσως άναλυτικώς θέλω προσεχώς πραγματευθή.

I)e KkocR.
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Εάν επρόζειτο νά προστεθη νέον πολιτικόν φύλλον είς 
τόν απεραντον λαβύρινθον της δημοσιογραφίας, δικαίως 
ήδύνατο νά άναλογισθί τις τού αρχαίου τών πατέρων 
ήμών λογίου: Γ.Ιανχα ιίς Αθήνας xcjiiC.icv.

Αλλα τούτο δεν εφαρμ,όζεται καί έπί τοϋ εκδοθησο- 
μένου βιομηχανικού περιοδικού συγγράμματος μας «Ό 
Βιομήχανο; Ελλην/, σκοπόν έχοντος τήν τε μόρφο>σιν 
τών Ελλήνων βιομηχάνων, ήτοι Μηχανικών, Μηχα
νουργών, Μεταλλουργών, Άλευροποιών, Βυρσοδεψών, 
Ναυπηγών, Τεκτόνων, Αρτοποιών καί λοιπών τεχνιτών, 
εν τή μορφώσει τών όποιων, είς τόν παοόντα. τού συνα
γωνισμού αιώνα, ή τύχη τών κεφαλαίων των έγκειται 
καί τήν ένίσχυσιν τής εγχωρίου βιομηχανίας, έξ ής καί 
μόνης ή εθνική εύημερία έξήρτηται.

° θ Βιομήχανο; Ελλην» δίς τοϋ μηνάς έκδιδόμενος 
σκοπεί νά πληρώση έπαισθητήν έν τή βιομηχανία έλλει- 
ψιν, παρεχων ανάγνωσμα διδακτικόν καί προωρισμένον 
νά παρακολουθή τήν ύλικήν καί διανοητικήν του Έλλη
νος βιομηχάνου πρόοδον. Θέλομεν δέ έντείνει πάσας τάς 
προσπάθειας ήμών, όπως κατασταθη έφημερίς άξία τής 
αποστολής αύτής καί τοϋ έν μέρει άνεπτυγμένου τών 
άναγνωστών αύτής κύκλου, καί σύντροφος απαραίτητος 
παντός βιομηχάνου.

Αποτεινόμενοι έν τέλει πρός τούς άπανταχοϋ τής γής 
βιομηχάνου; τού έθνους ήμών, τολμώμεν νά ύποβάλλω- 
μεν αύτοϊς τήν ταπεινήν παράκλησιν, όπως διά τών ψι
χίων της διανοητικής αύτών τραπέζης Οελήσωοιν ένίοτε 
νά προσφέρωσι τροφήν είς τό ήμέτερον φύλλον, είς σύγ
γραμμα έθνικόν καθ’ ολα καί τήν ψυχήν και τό φρόνημα, 
τό όποιον θέλει θεωρήσει τιμήν αύτοϋ νά κοσμή τάς 
στήλας του διά τών προϊόντων τών βιομηχανικών αύτών 
μελετών.

Συνδρομ.ή έτησία φρ. 25. —Τοΐς άπόροις φιλοπροόδοι; 
βιομηχάνοις δωρεάν.

Έν Σύρω 22 Ιουλίου 1882.
Ό Σ νν’τάχτης χαι Λκυθυντής

Χτάμ,ο; I. Καγκάδης
Μηχανολόγο;.

(τη εύγενεϊ συμπράξει καί ετέρων Ελλήνων 
Μηχανικών καί Έργοστασιαρχών).

ΤΣΙΓΑΡΕΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, άπό
ϊ» έως I ίί δρ. ή χελεάς πωλούνται είς πολύ καλάς 
ποιότητας έν τώ «»ντο«ωλβίω Ίωάννου Λαλου- 
«εώτ»), παρά τήν ’Αγοράν,Όθός χΐΐό.ίον. Καί ό καπνίσων 
όσφρανθήσεται !

, ΕΝ ΣΥΡΑ.
Είς τό περίφημον έξοχικόν ξενοδοχεϊον Τρυγάν®, 
οικιάζονται δωμάτια μετά καί άνευ επίπλων.


