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ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
όπου ή Οαλασσία αύρα συναντάται μέ τήν μυροβόλον των 
όρέων πνοήν, όπου ή άνατολή τού ήλίου χαρίζει χιλίας 
ζωάς καί ή δύσις αυτού οίστρηλατέϊ και τόν πεζότερον 
νούν, όπου ό όρίζων είναι διαυγέστερος βοημικού κρυστάλλου, 
καί ό ουρανός γαλανώτερος κα! τής γλαυκώπιοος θεάς, ό
που τέλος ή υγεία τοΰ σώματος καί ή υγεία του πνεύμα
τος είσίν άδελφωμέναι, κατέστησαν πόλιν νοσηρών, πόλιν ε
πικίνδυνον, πόλιν έν ή αί επιδημικά! νόσοι έστησαν τήν σκη
νήν των, άπαραλλάκτως ώς οί .’Αθίγγανοι στηνουσι τήν {δι
κήν των παντού οπού εΰρωσιν άδέσποτον γην.

Πέρυσι'ν είχομεν τόν κοιλιακόν τύφον εφέτος έχομεν τήν 
εΰλογίαν· διόλου παράξενου τό ερχόμενον έτος νά έχωμεν 
τήν χολέραν· διατί όχι; μήπως κατ’ έτος δέν άλλάζομεν 
καί κυβερνήσεις ; καί τότε διατί νά μήν άλλάζωμεν και ε
πιδημίας ; υποθέτετε τάς μέν ώφελιμωτέρας τών δέ ; πλα- 
νάσθε 1 ’ΐδού έν παράδειγμα προχειρότατον : έπ! τής εΰλο- 
γίας, τό έθνος άδύνατον νά όποστή, πλείονα τών 1 000 κρου
σμάτων, μόνον έν Άθήναις· κα! έπ! τής πρωθυπουργίας τοΰ 
κ. Τρικούπη τό αυτό έθνος άδύνατον νά όποστή έλάσσονας 
τών 1000 διορισμών μόνον έν Μεσολογγίω κα! ιδού οτι έ
χομεν κα! έδώ ισοζύγιον.

¥ *

Όταν τις άπομακρύνηται τών ’Αθηνών, τής 'Ελλάδος έν 
ένει, καί μεταβαίνη, είς άλλας πόλεις τάς όποιας καλύπτει 
ιαρκής ομίχλη, έν αίς θά έσπείρομεν ορύζιον έκ τής λιμνα- 

ζούσης πλέον υγρασίας, Οά άπηλπιζόμεθα έκ τής άεννάου 

β?°χήί, κ«ί θά ηύτοκτονοΰμεν υπό τόν στενόν καί απειλητικόν
Ορίζοντα, καταλαμβάνεται όπό θαυμασμού καί εκπλήσσεται 

πώς είς τάς πόλεις αΰτάς δύνανται νά διάγωσιν ολόκληρον 
πήν ζωήν των άνθρωποι, κα! δεν άποθνήσκουν και δέν ασθε

νούν άλλ’ ένφ έπί πολύν χρόνον βασανίζεται νά λύση τό 
πρόβλημα αυτό, αίφνιδίως μίαν ημέραν οί οφθαλμοί του ρί- 
πτονται είς τό κάτοπτρον, παραδόξως δέ βλέπει ότι τό ξέ
νον έδαφος έδείχθη φιλοξενώ ιερόν τού πατρώου, καί διά νά 
δικαιολογήση, τήν πατρίδα, άποδίδει τό ρόδινον χρώμα τών 
παρειών του είς τήν εντροπήν ! .. .

Καί τότε μόλις άφυπνιζόμενος τού πατριωτικού λήθαργου, 
συγκεντρώνει βαθμ.ηδάν τάς έντυπώσεις του καί ενθυμείται 
Οτι οσάκις έξήλθε τού δωματίου του έβάδισεν έπί όδών,αίτινες 
άπήστραπτον έκ τής καθαριότητος, καί έ.θυμεΐται άκόμη 
ότι οΰδεμία βλαβερά οσμή προσέβαλε τήν όσφρησίν του, κ»1 
ότι όσάκις έπινεν ύδωρ, τούτο ήτο διαυγές καί άπηλλαγμέ- 
νον βακτηριδίων, καί ότι ή τροφή του ήτο πάντοτε ζωτική 
καί άδολος, καί ότι οί έπαίται είχον ίδιον κατάλυμα καί δέν 
περιεφέροντο είς τάς οδούς φορτωμένοι τά β-έφη των καί 
τάς επιδημίας, καί έπί τών δημοσίων πλατειών δέν είδεν 
έστημένα ουρητήρια, εξηγεί τότε τό φαινόμενου, στρέοει άπό 
τό άλλο αυτού πλευράν καί αποκοιμάται.

Όταν, κύριοι ’Αθηναίοι, τό παρελθόν έτος ό τύφος σάς έ- 
δεκάτιζε, τί έκάμνατε ; έγά» νά σας τά είπώ. Έγράψατε ο
λίγα άρθρα, συνεκροτήσατε μερικά ιατρικά συμβούλια, έφω- 
νάξατε κατά τού Δημάρχου καί των δημοικών σας συμ
βούλων, εβυθίσθητε ώς βάτραχοι έπανειλημμ,ένως είς τάς πη- 
γάς τού Κεφαλαριού, καί άφού όλος αυτός ό πυρετώδης ά
γιόν σας δέν κατέληξεν είς τίποτε, έχαράξατε αμφιθεατρικόν 
κύκλον, έν τώ όποιω όπαθώς έθεάσθε τόν Νομάρχην καί τόν 
Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας χαρτοπολεμούντας, καθώς οί 
ιδιότροποι "Αγγλοι τούς συμπατριώτας αυτών άλέκτορα; ραμ- 

φο κοπούμε νους ! Έν τούτοις ό τύφος, πρακτικώτερος υμών, 
έχώρει όλονέν είς τό έργο·, του.
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Ποια μέτρα έλήφθησαν εζτοτε προληπτικά κατά της έ- 
πιδημίας και κατά πάσης έν τώ μέλλοντι ένδεχομένης ; οϋ- 
δέν απολύτως οϋδέν ! Τό αυτό νερόν, αί αυταί άκαθαρσίαι, 
αί ίδιαι νενοθευμέναι τροφαΐ, τά αυτά ουρητήρια, τα ίδια 
άποχωρήματα, αί κόπροι έν ταΐς όδοΐς καί τχις πλατείαις, 
οί έπαΐτα. απανταχού, τά ίδια μιάσματα, καί ή αυτή έπι- 
δηυ.ία μειημφιεσμένη τήν φοράν αυτήν εις γυναίκα ! Τί έ
πρηξαν τότε αί δημ.οτικαί καί άστυνομικαί άρχαί ; άνέγρα- 
φον εις τά δελτία των τά κρούσματα· τί πράττουσι τώρα ; 
έπαναλαμβάνουσι τό αυτό άχαρι έργον, μετά τίνος μάλιστα 
σατυρικής χαριτολογίας !

* *

Πτωχαί Άθήναι ! Έκεΐ ολίγον έξω τού πειραϊκοϋ λιμένος, 
καί έπί ανωφερούς πετρώδους παραλία; είσιν έκτισμενα α- 
τάκτως μικρά οικήματα, τών όποιων ή πένθιμος όψις και η 
μυστηριώδης έν αΰτοις σιγή, καθιστώσι τόν τόπον αυτόν ά- 
παίσιον. Έν μέσω τού ερημικού τούτου χωρίου ύψούται διό · 
ροφος οικία, καθώς ίν μέσω κοιμητηρίου ναός. Είναι ό Κάν
θαρος τό χωρίον αυτό, καί ή μεγάλη οικία νοσοκομείου τών 
εύλογιώντων άλλ’είναι μικρός ό χώρος διά τόσους ασθενείς 
καί ή Κυβέρνήσις, όταν μάλιστα, ολίγον αργά, έμαθεν ότι 
πολλοί έξ αυτών έτάφησαν ζώντες, καί άλλοι έγένοντο βορά 
τών ζώων, έξέτεινε τήν φιλανθρωπίαν της καί εως τό 
Γουδή 1

Πλήν δεν σάς φαίνεται κωμική ή τουλάχιστον φωμαΐΐχη 
ή συγκίνησίς μου αυτή ; Κύριε Διευθυντά τής Αστυνομίας, 
εξακολουθήσατε κρεμώντες τούς πίνακάς σας επί τών θυρων 
τών εύλογιώντων, καθώς οί διδάσκαλοι τόν μαυροπίνακα 
έπί τού λαιμού τών άμελών μαθητών οι μαγγονγηάίς όιατι 
νά εύλογιασθώσιν ; έχετε πληρέστατα δίκαιον κάμνετε μά
λιστα πολύ καλά στέλλοντες αυτούς εις τόν Κάνθαρον και 
εις τό Γουδή, — καθώς εκείνοι τούς άτακτούντας μαθητάς 
εις τόν φά,Ιαγγα — όταν έπιμένωσι πολύ εις τήν ευλογίαν 1

Καί σείς, Κύριε πρωθυπουργέ, μήν άνησυχήτε : έν όσω ή 
ευλογία ή άλλη τις έπιζωοτία δέν έπισκεφθή τήν πλειοψη- 
φίαν σας, οφείλετε νά καταγίνεσθε εις τά μεγάλα τής πα- 
τοίδος συμφέροντα. Βλέπετε άλλως ότι οι εύλογιώντες δέν 
σάς ταράττουσι τούς κύκλους, ό δέ υπουργός τών Οικονομι
κών σας προτίθεται καί πάλιν εύφυολογών νά έρωτηστ) :

— Είδατε σείς έδώ κανένα εύλογιώντα ;

Καί άληθώς οί πτωχοί συμπολΐταί σας προσβάλλονται αι- 
φνηδίως, μεταφέρονται κακήν κακώς εις τόν Κάνθαρον καί 
άποθνήσκουσιν άθορύβως· ζωή πέ λόγου σας.

Άλ.λά διατί, κύριε πρωθυπουργέ, δέν διατάσσετε τά όρ
γανά σας νά έμβολιάσουν τούς πτωχούς υπηκόους σας; 
Σείς είσθε εμβολιασμένος, δέν είναι αληθές ; όλοι οί άλλοι εις 
τόν οίκον σας, οί ύπηρέται σας, ό Άναγνωστόπουλος καί ό 
φουστανελλοφόρος θυρωρός σας. Μή λησμονήτε όμως ότι ύπάρ- 
χουσι καί άλλοι οϊτινες δέν δύνανται νά πράξωσι τό αυτό, δι
ότι μέ δύω φράγκα τά όποια σείς καπνίζετε εις έν ποΰρον, 
αυτοί τροφοδοτούν τάς οικογένειας των. Διατί, έξοχώτατε, 
δέν έφροντίσατε από τής έμφανίσεως τής νόσου, καί πρότερον 
μάλιστα, νά έχετε ικανήν δαμαλίδα όπως έμβολιασθώσιν οι 
άποροι; διατί τουλάχιστον, έπανορθούντες τήν παράλειψιν, 
δέν διετάξατε τόν κύριον Αλβέρτον έκ τού ίδικού σας έμβο- 
λιάσματος νά μεταδώση καί εις τόν άλλον κόσμον δωρεάν; 
Είναι λοιπόν γεγραμ.μένον ολα τά ζητήματα νά σάς ευρίσκω- 
σιν απαράσκευου:

Πτωχαί Άθήναι! όταν αναπολώ τήν ουρανίαν καλ
λονήν σου μέ τό σαπφείρινον εκείνο καί κατάστερον τήν νύ
κτα ένδυμά σου, μέ τήν άνθηρότητά σου τήν πρωινήν καί 
τήν εσπερινήν σου δρόσον, μέ τούς δύω λόφους σου, τόν ‘Υ
μηττόν καί τήν Άκρόπολιν, ύψουμένους ώς έξογκούμενα ηδυ
παθή στήθη, μέ τά πέριξ γραφικά βουνά σου, έπι τών όποιων 
έπακουμβάς τήν κεφαλήν σου, καί μέ τήν φαληρικήν σου 
θάλασσαν έν τή όποια ώς νηρηΐς λούεις τούς πόδας σου, όταν 
αναπολώ τήν ζωήν σου, τήν υγείαν σου, τό άρωμά σου, τήν 
μέθην σου, καί τώρα σέ βλέπω φιλάσθενου, εύλογιώσαν, έ- 
στιγματισμ.ένην, ώς τήν ήρωίδα τού Ζολά, μ.οί έρχεται να σ’ 
έρωτήσω :

Τις, πτωχή μου κόρη, σέ κατέστησε Κίανα, έκπνέουσαν 
εις τόν Κάνθαρον καί εις τό Γουδή ·

Αθηναίος

ΒΟΤ;\Η
Τετάρτη — 8 Δεκεμβρίου.

Πρέπει νά έξαζολουθήση, ή συζήτησις έπί τού οργανισμού 
τών δικαστηρίων ;

— ’Όχι· πρέπει νά προτιμηθή ή συζήτησις τού προϋπο
λογισμού.

— "Ας διακοπή, άλλά νά έπαναληφθή τό Σάββατον, προ
τασσόμενη πάσης άλλης συζητήσεως

— "Οχι· άς διακόψωμεν, άλλά τό Σάββατον πρέπει νά 
προηγηθώσιν αί άλλαι έπερωτήσεις.

— Ποέπει νά τελειώνωμεν τό ζήτημα είναι σπουδαίου· 
διατί τό άποφεύγουσιν οί υπουργοί ; διατί άφίνουν άλλους νά 
όμιλοΰν ; διατί δέν λαμβάνουσι τόν λόγον;

— Οί υπουργοί δέν παρακωλύουν τήν συζήτησιν άλλά 
είναι έκεΐνοι όπου έχουν συμφέρον νά μή προχώρησα,.

— Αυτό τό ύφος τού λέγειν δέν είναι κοινοβουλευτικόν, 
είναι ήκιστα άρμ.οζον εις υπουργόν. Νά μ.ιλήτε καλλίτερα. 
Λόγο; ό όποιος δέν διαρκεΐ μίαν ώραν τουλάχιστον δέν έκ- 
τελεΐ τόν κανόνα τού κατά τό σύνταγμα πολιτεύεσθαι.

— ΊΙ έπερώτησις τού Φιλαρέτου δέν είναι έπερώτησις* 
είναι πρότασις, διότι δέν σκοπεί νά έλέγξη πράξεις υπουρ
γικά;. Τ , ,

— Κύριοι, ή έπερώτησις τού Φιλαρέτου είναι έπερώτη- 
σις" έοωτίσθητε :

Καί μετά τήν έκτίλυξιν πασών τών άνωτέρω συζητητικών 
θεωριών ό Φιλάρετο; έπήρε ’πίσω τά μισοκομμένα φορέματα 
τού παιδιού του μέ τήν ύπόσχεσιν νά τά ξαναρχίσα, τό Σάβ
βατον ή μοδίστα Βουλή.

Καί έπανήλθομεν εις τήν ήμερησίαν διάταξιν όπου τήν 

είχεν άφίσειτρό οκτώ περίπου ήμ,ερών ο Δεληγιαννης, επι- 
κοίνων τά Δου.βαρδικά νομ.οσχέδια περί συστάσεως ταμείου 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως.

Ό Λομβάρδος άπαντα διά μακρών.

Μετ’ αυτόν ό Δεληγιάννης άνταπαντά διά μακροτερων.
Ίΐδαπάνησαν άμφότεροι πλέον τών δύο ώρών.

Μ’αρέσουν αί αντιθέσεις· καί συνεκεφαλαίωσα τούς Ηα- 
ρασκευαΐδα; λόγους των εις δύο Καλλιγάδες, ώς εξής :

./lojiGci ρδος. Είμαι υπουργός, έχω τό δικαίωμα νά διορίζω 
καί νά παύω.

Λι.Ιιγιάτνης : "Οταν διηνοίγησαν οί οφθαλμοί μου καί 
είδα οτι δέν είχον τό δικαίωμα νά παύω δημοδιδασκάλους, 
έχυσα πικρά μετανοίας δάκρυα !

Καί έως εδώ εμειναμεν, διότι ή αριστερά αναχωρεί κου
ρασμένη, καί ή δεξιά μόνη αδυνατεί νά έξακολουθήση τήν 
πτήσιν της εις τόν άίγα τή; συζητήσεως μεθ’ ολας τάς άπο- 
πείρας της.

ΙΙέμ.πτη-9 Δεκεμβρίου,

Τρεις απόπειρα·. πρός ματαίωσιν τής συνεδριάσεως, καί 
τέλος πάντων διάλυσις αυτής μετά μιάς ώρας ζωήν συγκει- 
μένην άπό έπερωτήσεις τού Δουζίνα περί ναυτών κα ύπαξιω- 
ματικών καί δοκίμων καί μαχητικών, άπό διάφορα—νομο
σχέδια τού κ. Καλ,λιγά, από μ.ίαν άγόρευσιν τού Μεσσηνέζη 
καί ήμίσειαν τού Φλογαΐτη, ιδού ή αληθής ήμερησία διάταξις 
τής σήμερον.

Είναι ή ώρα πέμπτη περίπου- γίνεται ή δευτέρα άνά- 
γνωσις τού καταλόγου υπό τής φωνή; Μανδάλου, πρωτοτύ
που οξύτητος, καθ’ής αΐσθανόμεθα τήν άνάγκην νά μανδα- 
λώσωμεν τ’αύτιά μας· άν ήσαν Μάνδαλοι πάντες οί άγορηταί 
τού κοινοβουλίου μας, πόσον πλουσιωτέρας θά άνεγράφομεν 
πάντοτε τάς εντυπώσεις μας !

Άλλ’ αι θέσεις τών αριστερών είναι κεναί· ή παοουσία τής 
έπισημότητος τού Ρηγοπούλου καί τριών τεσσάρων άλλων 
άσημοτήτων δέν άρκούσι βεβαίως νά τάς πληρώσωσι· τόν 
Δεληγιάννην συνελάβομεν τρεπόμενον τήν πρός τά Πατήσια 
φέρουσαν ό Δημητρακάκης δέν έχει ακόμη άναφανή σαμα
ρωμένος μέσα εις τό εύρύ χειμερινόν επανωφόρι του. Ευκαι
ρία διά πολλούς δίξίοέη νά καταλάβωσι τά έδρας τών άπόν- 
των, ώς νά είναι πρόθυμοι εις τό καθ’ ήμέραν παίζόμενοι 
αυτό παιγνίδι νά άναπληρώνουσι τούς δυστροπούντας συμ- 
παίκτας των, υποδυόμενοι πρόσωπα άντιπολιτεύσεως, άφοΰ 
πρόκειται περί παιγνιδιού, μεθ’ όσης ευκολίας είς τά μαθή
ματα τού χορού άναπληρούσιν οί Κύριοι τάς. άπούσας rrafiac.

Είνε παρόντες 120· τρεις άκόμη υπολείπονται· όποιος 
θρίαμβος ύστερα τής συμπολιτεύσεως πρός πείσμα τών πε
ριπάτων τών Δεληγιανέων. Άναμένουσιν έναγωνίω;· άκούε- 
ται ή φωνή τού Δουζίνα, ζητούντος νά έπισπευσθή ή σύ- 
στασις τή; σωτείρας τριακονταμελούς έπιτροπής του, άνα- 
θεώρησιν Συντάγματος καί μίαν λαιμητόμον !

Τί νά τήν θέλη τάχα ό βουλευτής Πόρου ; ώς πόρον θα
νάτου βέβαια· είχε όρεξ.ν νά κόψη κεφαλάς, ή σκέπτεται 
νά αΰτοκτονήση,;

Έν τούτοι; συνεπληρώθη ό νόμιμος άριθμός, οί συμπο- 
λιτευόμενοι άνακουφίζονται, καί εις μάτην οί Κύριοι τής 
άντιπολιτεύσεως έφευγαν ένα; ένας, σά>· γά.Ιοι. ,^οΰ τοιχ 
χυκηγον»· ftc τό xa.idjJt, /.'/.-.ί). τήν εικονικήν έκοοασιν τού 
Μπουλελά, όστις τήν μάστιγα, τήν όποιαν έκράτει άλλοτε 
εις τό χέρι, τήν έχει μεταθέσει εις τό στόμα, άφ’ ότου 
διατελεί βουλευτής.

Καί μετά τάς άπαραιτήτους έπερωτήσεις ό πρόεδρος 
καλεί εις τήν ήμερησίαν διάταξιν.

Οπως τό κρασί πού πίνομεν είνε πολύ γερό καί μάς ζα- 
λίζ’ρ, προνοοϋμεν νά τά άνακατώσωμεν μέ νερό, ούτως ό 
Καλλιγάς άποσύρει τό νομοσχέδιον αυτού έπί τών οίνων, 
ΰπ’οβαλλει ετεόού καθ’ό δεν υπόκε'.Ταί εις φορολογίαν ό καλ

λιεργητής, άλλ’ ό καταναλωτής, ή δέ βεβαίωσις γίνεται μό
νον εις τάς άποθήκα; τών καταναλωτών.

Ό Μεσσηνέζη; άποκρούει κατ’ άρχήν τό νομοσχέδιον περί 
συστάσεως ταμείου δημοτικής έκπαιδεύσεως, ώς καθιερούν 
τό σύστημα τής συγκεντρώσεως,ώς έπιφέρον δαπάνην έκτου 
δημοσίου ταμείου πλέον τών 400,000 δραχμών, έν έυρα καθ’ 
ήν έπείγουσιν άλλα ζητήματα, ώς τά τή; συγκοινωνίας καί 
τής έπιτεύξεως τής ισορροπίας, καί ώς έπιβάλλον φόρον έπί 
τής μοναστηριακής περιουσίας· άσεβεϊ δέ καί πρός τά ίερώ- 
τερα όστις έξ αυτής διαθέτει καί ένα οβολόν πρός άλλον 
σκοπόν.

Δύο τινά κυνηγά έν τώ λόγω του ό κ. Μεσσηνέζη;: τήν 
εισαγωγήν στιλπνών περιόδων καί έπί τών μαθηματικωτέρων 
άκόμη θεμάτων, καί τήν νευροπάθειαν ! ναί· δυνάμ-εθα νά 
εϊπωμεν ότι φοβερά τού άρέσει νά τόν θυμώνουν, όταν όμιλή· 
τότε γίνεται ά.Ι.Ιος τύπος, 7.<τ·τί τήν δημώδη έκφρασιν ’ψη
λώνει περισσότερον, ή χειρ κινείται βιαιότερον, καί ή φωνή 
του φθάνει εις τό ζενίθ τής ιδιοφυίας της· δέν σταματά ά
κόμη τότε· άλλ’ ύστερον κατευνάζεται μέ δύο τρεις ρουφι- 
ςιαίς νερού.

Σήμερον δεν ήξεύρω πώς έτυχε νά τού δώση άφορμήν ό 
Ί’άλλης, άποκαλέσας αυτόν Μιποτάχτηκ.

Μισσητίζης : Σείς έλειποτακτήσατε μυριάκις ! καί άρχι
σαν νά δουλεύουν τά νεύρα του.

Καί χθές πάλιν όταν τόν διέκοψεν ό Τρικούπη; :
— Χθές είδατε τίνες άπεχώρησαν πώς τολμάτε νά μέμ- 

φεσθε τούς υπουργούς ;
Τά revpa τον : ΙΙώοΗ τολ-μώ ! rccoch τολ-μώ !!

πώεΙι τολ-μώ!!!

Ό δέ Φλογαΐτης έμεινεν εις τά κρύα τού λουτρού, άνελ- 
Οών διά νά καταδείξφ καί αυτός τό άπρόσφορον τού νομο
σχεδίου· καθότι γενομένης ένστάσεως περί μή άπαρτίας, καί 
άναγνωσθέντος τού καταλόγου, καί τού Έρμού-Δραγούμη εις 
μάτην θέτοντας εις κίνησιν τούς πτεροφυούντας πόδας του 
πρός συναγωγήν τών άπόντων φίλων, ή συνεδρίασις λύεται 
έγκαίρως, διότι είχα παγώσει έπί τής έδρας μου υπό τήν ε
πήρειαν παγετωδών ρευμάτων, τίς οίδε τίνι τρόπω κατορ- 
Οούντων νά εισχωρήσωσιν εις τό θεωρείόν μας· παρακαλού- 
μεν τούς αρμοδίους νά οχυρώσωσι τά θεωρείόν μας έναντίον 
τών -οιούτων έπιδρομών, έκτος αν νομίζωσιν άρκούντα πρός 
άποτροπήν καί τών έφόδουν τής ατμόσφαιρας τόν έν αύτω 
φυλάσσοντα σκοπόν. Καί είχον μέν άναφθή σήμερον αί θερ- 
μάστραι· άλλά καί αύταϊ δι’ έλλειψιν, ώς φαίνεται, άπαρτίας 
καυσοξύλων, έσβέσθησαν προ τής συνεδριάσεως.

Κουτρούλης.

ΧΡΟΝΙΚΑ
"Ηρχισεν, άρχισε πολύ αργά έφέτος ό χειμών, άλλά τοσού- 

τον μανιώδης έπήλθε χθές καί προχθές, ώστε τά παράθυρα 
τών οικιών μας έσκιζαν καθώς τά άρμενα πλοίου έν τώ μέσοι 
ανοικτού έζηγριωμένου πελάγους. Πνέει σφοδρότατος καί ψυ
χρός βορράς καταδιώκων άκόμη τό fux^b χα.Ιοχαιράχι τό 

κύριος είόε πού έπήρε τό φύσημά του. ’’Ητο όμως
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καιρό; πλέον, νά ένθυμηθώμεν τά; θερμάστρα; μα;, τά κά
στανα, τό τσάι, τά παλτά μας, το άκροβολιστιχόν χαρτο
παίγνιό-; μα; διά τήν μεγάλην παραμονήν, τά; νυκτερινά; 
μα; συναθροίσει;, τά; ανοησία; σα; καί τά; ευφυΐα; μα;.— 
"Εν άλλο ακόμη : δλαι αί μυίαι, οί κώνωπες, οί κοριοί, οί 
μύρμηγκες και τά άλλα έντομα εξαφανίζονται μέ τήν έμ- 
φάνισιν τού χειμώνα; και ή ευλογιά πέρνει τέλος.

Είδατε σωρού; παιδιών άναμενόντων μέ καρδιοχτύπι κά
τωθι των σχολείων των τήν ευχάριστου αγγελίαν δτι ό δι
δάσκαλό; των οΰτε σήμερον δύναται νά έξέλθη τοΰ δωματίου 
το·> ασθενών; είδατε τότε πώ; χύνονται άλαλάζοντα εις 
τά: οδού; έξ ακράτητου πλέον χαρά;· καί ό πτωχό; διδά
σκαλο; πρό δεκαπέντε ήδη ημερών δέν έκπληροϊ τό καθήκόν 
του έκ θεοαηνία;. 'Ο ασθενών Κουμουνδοϋρο; καί οί βουλευ- 
ται τήν αυτήν παρουσίχζον εικόνα τά; ήμερα; ταύτας.

— Σήμερον δέν θά έχωμεν πάλιν απαρτίαν έξ αιτία; τοΰ 
γέροντας, λέγουσιν οί αντιπολιτευόμενοι.

— Τότε και ημείς ά; μήν πάμε, προσθέτουν οί ύτουργικοί. 
Ό πρόεδρο; τη; βουλή; ο/; ό παιδανόμο; τοΰ σχολείου τρέ
χει πρό; καταδίωξιν των χσ.ΓΟ/πφ/δωΓ, αλλά ό πρώτο; τόν 
όποιον συλλαμβάνει τόν παραπέ ιπει εί; τόν άλλον, καί τοι
ουτοτρόπως δέν συλλαμβάνει κανένα. Καί έχομεν ουτω σχε

δόν απεργίαν έν τη βουλή.
— Κύριε καταστηματάρχα δεν αυξάνετε τούς μισθού; 

των εργατών σα;.;

Ο ιατρό; Μακκάς, ό υιός, εί; δύω μόνον ήμερα; έξήντλη- 
σεν δλον τά ιιπό.Ιι του, έμβολιάσα; περί τού; 200, αλλά 
πλήθος πολύ άνεμενεν ακόμη έξω τών θυρών του νά λάβη, 
την ffeiar χάριν.

Ν Ε Σ AI _ __

— Κύριοι, δέν έχω άλλο, τό Σάββατον έπανέρχεσθε, έ- 
τόλμησε νά τοΐ; εϊπνι ό ιατρό; καί ολίγον έλειψε νά λιθοβο- 

ληθή.
— Γιατί ρέ τόν βρίζουνε, είπεν ένα;, τούτο; ένι ό Κο- 

cho'/άκου; ;

Λυταί αί κακαί γλώσσαι τών εφημερίδων δέν ΰποφέρον- 
ται, νά μή σέβωνται τά; άδυναυ.ία; τών άλλων, καί νά νο- 
μίζ ωσιν δτι, επειδή διευθύνει τι; τήν Αστυνομίαν, δύναται 
νά διευθύνη καί τήν καρδίαν του ! Πρόκειται περί τή; προσ
φιλούς τώ κ. Διευθυντή Ευλογία;· καί ύπέο τής διασυρομέ- 
νη; ύπολήψεως αυτή; άνήλθε μέχρι τών προπυλαίων τού Πα
νεπιστημίου διά νά άπαγγείλη πανηγυρικόν πρό; τού; φοιτη- 
τά;· ήλπισεν δτι θά συγκινηθώσιν αί καρδίαι τή; νεότητο;.

Είπεν δτι αυτή ή ευλογημένη Ευλογία δέν είνε τόσω κακή, 
δέν είνε τόσω λυσσασμένη, δσφ θέλουν νά τήν παραστήσουν· 

είνε όλίγω ζωηρά, άλλ’ δ κίνδυνο; δέν είνε μέγας. Τρεις ή 
τέσσαρε; φοιτηταί μόνον είνε προσβεβλημένοι, εκτός ... εκ
τός άν είνε περισσότεροι. ’Αλλά καί εις περίστασιν καθ’ ήν 
τιμήση διά τή; εύνοια; τη; τού; κ.κ. φοιτητά;, δύνανται νά 
είνε ήσυχοι, διότι έχει δι’ αυτού; έτοιμ.ασμένα δύο μαγικά 
ανάκτορα, τόν Κάνθαρον καί τό Γουδί, έντά; τών οποίων δχι 
μόνον δέν θά κακοπεράσουν, αλλά καί θά ίνθοισιαοθώσιν ! 
είνε ή λέξι; του. Καθόσον δ’ αφορά τά μαθήματα, εκείνα δέν 
πρέπει νά διακοπώσιν ουδέ τά Χριστούγενα, πρό; ίκανοποίη- 
σιν τή; προσβληθείση; αγάπη; του. Αυτά είπε, καί τό ζωη
ρόν άκοοατήριον συνεκινήθη μέχρι δακρύων.

Άπό τού βάθους τή; οδού Σταδίου προκύπτει κάρρον, γε
μάτο σκουπίδια- τό κάρρον σύρει έν άλογον· τό άλογον 
τραβά ένα; κακομοίρη.;· τόν κακομοίρη περιβάλλει παμπά
λαιο; στρατιωτικό; έπενδύτη;· τόν λαιμόν τού έπενδύτου

κρατεί σφιγκτά αγριωπό; κλητήρ αστυνομικός, οδηγών ίπ
πον καί κάρρον καί καρραγωγέα εί; τήν Αστυνομίαν άπό 
καιρού εί; καιρόν ή χειρ τού κλητηρο; κατασείει τρελλά τό 
θήρευμά τη;, ώς δένδρον τού όποιου θέλομεν νά πέσουν οί 
καρποί. Έρωτώμεν νά μάθωμεν τί έπταισε- μά; λέγουν δτι 
κάποιον είχε δείρει. Αλλά νομίζομεν δτι μέ τόν τρόπον καθ’ 
8ν ώδηγεϊτο εί; τό Γολγοθά του, εΐχεν ήδη πληρώσει τήν 
όφειλομένην τιμωρίαν του, χάρις εί: τόν ζήλον τού κλητήρος, 
πολύ πριν φθάση εί; τήν Αστυνομίαν. Έν τούτοι; έκεΐ πλη
σίον είχε σχηματισθή κύκλο; περιέργων θεατών· οί μέν έκραύ- 
γαζον υπέρ τή; ένοχή; του, οί δέ έκόπτοντο υπέρ τή; άθωό- 
τητό; του. Δύο έξ αυτών, άντιφρονούντες, διεκρίνοντο επί τή 
θερμότητι τή; φωνασκία; των. Καί ήπειλεΐτο πιστόν άντί- 
τυπον κοινοβουλευτική; συζητήσεως έν μέση όδώ. Ευτυχώ; 
άποχωρησάντων μελών τινων τή; άντιπολιτεύσεως, ή συνε- 
δρίασις διεκόπη.

Μεταξύ τού ομίλου εκείνου ήκούσαμεν ψιθυριζόμενον τό 
έξη;, έπί τού όποιου δμω; δεν ήδυνήθημεν νά πληροφορηθώ- 
μεν σαφέστερον : Εί; βοηθό; τή; αστυνομία;, έκτελών ίσως 
καί αυτό; τό καθήκον του, έκτύπησε πολίτη,ν διά τή; ρά
βδου του· άλλ’ έν τή όρμή τοΰ κτυπήματος, ώ; φαίνεται, 
άπεκαλύφθη δτι έντό; τή; ράβδου ενεδρεύει στόκος. Διερ- 
χόμενο; τήν στιγμήν έκείνην ό κ. Ανακριτή; διέταξε νά άφο- 
πλισθή ό άπρεπή; βοηθό;. Τίνα; διέταξε, καί υπό τίνων έ 
ξετελέσθη, καί άν έξετελέσθη, δυστυχώ; δέν γνωρίζομεν.

Οί φοιτηταί τού Πανεπιστημίου δέν εννοούν ανοικτόν Πα
νεπιστήμιο-/ μέ ανοικτήν ευλογιά. Ό .ΙΛγες τοΰ Κοσσονάκου, 
άντί νά τούς καθησυχάση, τού; έξηρέθισε φυσικώ τώ λόγω. 
Διότι δταν ή αστυνομία λέγιρ : δέν υπάρχει ευλογιά, άπό- 
δειξι; δτι ή ευλογιά μαίνεται. Αί διαδηλώσεις των χθέ; καί

προχθές ήσαν συχνότερα·, άπό τά μαθήματα. ΊΙ είδησι; τού 
θανάτου ένό; φοιτητού έξ ευλογίας τού; άπήλπισεν. Τόν ©εο- 
φανόπουλον άμα άρχίσαντα νά παραδίδη, τόν κατέκλυσαν αί 
φωναί: K-.leioi, χΛεϊσι — Εν.Ιογια-.Ιογιά καί κατόπιν ή ε
πωδέ; τών μπαστουνιών. Ό ©εοφανόπουλο; ευχαρίστως ,τα- 

ξ>είόθη, άνεχώρησε, καταχειροκροτούμενος, Εί; τόν
Κρασάν έπανελήφθησαν τά ίδια. Ουτο; είχε τόν εγωισμόν 
νά έρωτήσση,: 'Άν τό κάνουν γιά κείνον, δηλ. διά τήν υγείαν 
του. Οί φοιτηταί λίαν είλικρινώ; τώ άπήντησαν, δτι τό κά- 
μνουν δι’ έαυτούς. Εί; τό μάθημα τού Δαμασκηνού συνέβη- 
σαν καί όλίγαι ταραχαί, άπειλαί ραπισμάτων, καί τίποτε 
άλλο. *0 Κωστή; έφυγεν ά.Ιά γαΛΛιχά.

Καί έξω τού δωματίου τού Πρύτανεως έγένετο συνάθροισι; 
καί διαδήλωσις, προστατουσών τών μελωδικών φωνών : 
Βγάλτε τον έξω !

Ταύτα οί τή; Νομική; σχολής, σύμφωνοι μέ τόν ίδιάζοντα 
χαρακτήρά των, έπί τό πολιτικώτερον ό.γορευτικώτερον καί 
τρόπον τινα άντιγράφοντε; τήν Βουλήν, δπου ή Επιστήμη 
των τού; προορίζει.

Οί Χαδζή-Σάββηδε; τή; Φιλοσοφική; περιωρίσθησαν εί; 
μίαν αναφοράν, αμάν ίχέριασου, ίποδάριά σου, ίδζουμπέ σου 

φιλώ, ίνσάφι πιά κάνε, κακό, Ευλογιά, κτλ.
Οί δέ τή; Ιατρική; εί; τρυφερά; πάντοτε σχέσεις διατε- 

λούντες μεθ’ όλων τών νόσων, οΰτε τό κούνησαν.
Τό συμπέρασμα είναι δτι σήμερον ή μεθαύριον τό Πανεπι 

στήμιον κλείει!!

Τήν προσοχήν μας έπέστησε πολύ ομιλία τι; τού τελειό
φοιτου τή; Νομικής κ. Άσημάκη Αινάρδου κατά τήν έν τώ 
Δημαρχείω συνεδρίασιν τού ένταύθα Συλλόγου τών Αίγειρα- 

τών 'Ο κ. Αινάρδο; ού μόνον ό/μίλησεν ώ; παλαιό; ρήτωρ, 
άλλά καί οί λόγοι του ήσαν βαθεϊς, καυστικοί, πλήρεις ένθου-
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια ίίε aptO. 386j

— Δυνατόν νά έχ η δίκαιον. Τώ δντι αυτό; ό πληγωμένο; 
εδώ πρέπει νά όνομάζηται ’Ιωάννη; Βενδίκη;. Τόν γνωρίζω 
,.πό πολλοΰ καί ουτω πρέπει νά όνομάζηται. Καί εκείνος, 
όπου φωνάζει απ’ έξω, θά όνομάζηται βέβαια Μηνά;· Γνω
ρίζω τήν φωνήν του. Ενθυμούμαι δτι ονομάζεται Μηνά;, ό
ταν τόν έγνώριζα ούτω; ώνομάζετο. Λοιπόν θά είπή δτι ό 
Μηνά; ζητεί τόν Ίωάννην Βενδίκην.

— Λοιπόν θ’ άνοιξη; ; άνέκραξεν ή φωνή έξωθεν.

— Άλλ* είσαι λοιπόν ό Μηνά, ; άπήντησεν ή γραία.
— Σοί είπα δτι είμαι ό Μηνάς.
— Καί ζητεί; τόν Ίωάννην Βενδίκην :
— Ναι, αυτόν ζητώ.

— Άλλά ποιο; σοί είπεν δτι ό Ιωάννη; Βενδίκη; είναι 
εδώ :

— Μοί τό είπεν ενα; φίλο;.

— Ποιο; φίλο; ;
— 'Ο Καρτάτσης.
— Ποιος Καρτάτσης.
— Ό Καρτάτσης, δττι; έσύχναζεν εί; τό γειτονικόν κα

πηλεΐον εδώ.

— Ποιον καπηλεΐον;
— Τό καπηλε'ον της Κοκκινού;.
•— ΤΑ, ά, καλή γνωριμία !
— Τέλο; πάντων, άνοιξε- έχω άνάγκην νά ίδω τόν Ίωάν

νην Βενδίκην.
— ’Αλλά τί τόν θέλει; ;
— Εί; αυτόν μόνον θά τό εΐπω.
— Είναι άρρωστος.
— Καί αποθαμένο; άν είναι, πρέπει νά τόν ίδω.
— "Εχει καιρόν όπου δέν τόν είδε; ;

— Πολύν καιρόν.
— Πόθεν έρχεσαι;
— ’Από μακρινόν ταξίδιον.

— Άπό ποιον μέρος ;
— Άπό τόν Λεβάντην.

ΊΙ θειά Φορκίνα έψέλλισε- «Γραπτόν ήτον καί τούτο, νά 
ξεσπάση εί; τήν κεφαλήν μου»· έκαμεν τρεϊ; σταυρούς, έπε- 
καλέσθη τόν άγιον Μάρκον, τόν άγιον Λαυρέντιον καί τήν 
αγίαν ΓΙερπέτουαν καί τέλος άπεφάσισε ν’ άνοιξη τήν θύραν.

Είσήλθε νέο; τριακονταετή; περίπου έχων τραχύ ναυτικόν

καί αγαθόν ήθος. Διηυθύνθη ήρεμα πρό; τήν κλίνην, έ®’ ή; 
κατέκειτο ό νόσων.

"Εκυψεν έπί τή; στρωμνής του καί τόν παρετήρησε προ

σεκτικό/;.
— Κοιμάται; είπε.
— Κοιμάται ; άπήντησεν ή γραία Φορκίνα. Δέν μ’ έρωτά; 

άν έκοιμήθη ποτέ όκτό/ ήμερα; τώρα ; Φωνάζει, παλαίει, 
κτυπά, σκοτώνεται καί έπειτα λιποθυμεΐ.

— Είναι πληγωμένο;; ήρώτησεν ό Μηνάς.
— "Ολον τό στήθος καί τό σώμα του μία πληγή είναι. 

Δέν έχει μέρος άπλήγωτον.
— Καί τόν περιποιείσαι καλά ;
— Κατά διαβόλου ! Αυτός άν γλυτώση,, θά είναι θαύμα.
— Ποιο; τόν έφερεν έδώ ;
— Μία γειτόνισσά μου μέ παρεκάλεσε νά κάμω τό ψυχικόν.
'Ο Μηνά; έστέναξε.
— Δυστυχή καί άγαθέ μου κύριε, είπε. Πολλά έμελλε; 

νά ύποφέρη; αδίκως εί; αυτόν τόν κόσμον.
— Γρα πτόν μού ήτο καί τούτο,άπήντησεν ή γραία Φορκίνα.
—· Δέν όμιλεί ποτέ ; ήρώτησεν ό Μηνά;.
— Όμιλεί μόνο; του. Λέγει ιστορίας, όπού δέν είξεύρω άν 

συνέβν,σαν ποτέ.

— Αυτά είναι τού πυρετού.

— Τίνος θέλει; νά είναι ; έχω σαράντα χρόνου; νοσοκόμο; 
και γνωρίζω έκ τού πλησίον τόν τύφον, τήν μη-Λγκίτιν, τήν

στρακιάν, τήν πανώλην καί δλα; αυτά; τά; καλά; μου 
φιλενάδας.

— Πρό; σέ δέν όμιλεί ποτέ ό άτθενή; ;
— Προ; εμέ δχι.
— Καί δέν σέ εννοεί άν τώ είπη; τίποτε ;
— Ποιο; είξεύρει άν έννοή ;
— Δέν είναι, τέλο; πάντων, εί; τά; φρένα; του ;
— Εί; τά; φρένα; του ; Άλλά πώς θέλει; νά είναι ;
— Έγνώρισα, σοί είπα, τόν τύφον, τήν πανώλη, τήν 

χολέραν, τήν λοιμικήν . ..
— Άλλά τί έχουν νά κάμουν αυτά μ’ ένα πληγωμένον;
— Λυτό; τά έχει δλα όμού.
— Μήπως είσαι τρελλή, καλή μου γραία ;
— ’Εγώ τρελλή ; Δάγκασε τήν γλώσσαν σου, Όπίσω μου, 

Σατανά ; Γραπτόν μού ήτο καί αυτό. Πταίω εγώ, όποσού σοΰ 
ήνοιξα τήν θύραν.

— Συγχώρησε με, γραΐα, δεν ήθελα νά σέ προσβάλω. 
Άλλ’ ό δυστυχή; κύριό; μου πρέπει νά σωθή. Βάλε τά δυνατά 
σου. καλή μου θειά Φορκίνα. Καί θά πληρωθή; ακριβά διά 
τόν κόπον σου. ’Έφερε; κανένα ιατρόν έδώ ;

— Ιατρού; έφερα, άλλά μή τού; πιστεύης. Αυτοί είναι 
δλοι άγύρται παιδί μου.

— Kat ιατρού; νά προσκαλέση; γραία, καί δ,τι δύνασαι 
νά πράξης, θά πληρωθής. Ειμεθα πλούσιοι. Αΰριον τό πρωί 
θά σοί δώσω πολλά χρήματα. ’Ώ, δυστυχή μου κύριε, καί
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σιασμοΰ καί νεότητος. Συγχαίρομεν καί τώ Συλλόγω καί τφ 
ρήτορι αυτού.

'Γπό τοΰ Συμβουλίου τής Φιλεκπαιδευτικής 'Εταιρίας είχε 
ληφθή άπόφασις ού μόνον άδικος, άλλα καί ανόητος. Έπρό- 
κειτο δηλ. ν’ άποκλεισΟώσιν έκ της φοιτήσεως τοΰ ’Αρσάκειου 
αί έξωτερικαί μαθήτρια-., ενεκα τής έπιδημίας, όχι όμως καί 
αί ήμισίσιτοι. Πιστεύομεν ότι τό μωρόν αυτό μέτρον, άν δεν 
άνεκλήθη, 0’ άνακληθή αμέσως.

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Πρόκειται περί Κυβερνήσεως.

Είς βουλευτής Υπουργικός:
— Είδες πάλιν σήμερον πώς έφάνη ή Υπεροχή τοΰ Υπουρ- 

ϊείου5
— Δέν είδα τίποτα· φρονώ μάλιστα άδιστάκτως ότι Βχ 

πέσγ τό Υπουργεΐον, διότι δέν έχει τήν πλειοψηφίαν.
— Καλέ ποιός σοΰ δμιλεΐ περί πλειοψηφίας, άκόμη λοιπόν 

δέν εννόησες περί τίνος πρόκειται; (καί πλησιάζει σιμά σιμά 
είς τό αυτί του) δ Κουμουνδοΰρος θ’ άργήση νά σηκωθή άπό 
τό κρεββάτι!!

Πρόκειται περί τής επιδημίας:
— Καί τά δικαστήρια πρέπει νά αραιωθούν, έλεγε δικα

στής, είναι πολύ πυκνωμένα.

νά είξευρες πόσον έπεθύμουν νά σοί δμιλησω ! Νά είξευρες 
πόθεν έρχομαι καί ποιαν άνεκάλυψα.

Ό ασθενής έκινήθη τήν στιγμήν ταύτην. Παραδόζως ή 
τελευταία τοΰ Μηνά φράσις τώ άπέδωκε τήν έγρήγορσιν καί 
τό λογικόν.

— ΓΙοίαν άνεκάλυψες : είπε μέ πεπνιγμένην φωνήν. Δέν 
είναι δ Μηνάς, όστις δμιλεΐ έδώ ;

— Έγώ είμαι, κύριέ μου ! έκραξεν δ Μηνάς περιχαρής, 
καί προσήλθε είς τήν κλίνην.

— Τί έλεγες πρό ολίγου ; ήρώτησεν δ ασθενής.
Ό Μηνάς κϋψας είς τήν κλίνην τοΰ ήσπάσθη τήν χεϊρα 

καί τώ είπε τι είς τό οΰς.
‘Ο ασθενής άνεσκίρτησεν.
— ’Αληθώς ; τήν εύρες : είπεν είναι Υγιής ; Μηνά,Μηνά ! 

τήν είδες; δέν ήπατήθης ; αληθώς ζή ; ώ Μηνά, σέ ευχα

ριστώ.
Καί άνεκάθισεν επί τής κλίνης.
— *Ω ναί, ναί, κύριέ μου, είπεν δ Μηνάς κλαίων, τήν 

είδα καί ζή.
— Τή ώμίλησες ; τί σοί είπε ;
— Δέν ήθέλησα νά τή δώσω γνωριμίαν.

— Διατί;
— Διότι έφοβήθην μή επιμένει νά μείνει είς τό μοναστή- 

ριον καί γείνη άφαντος πάλιν άπό τών οφθαλμών μας.

— "Ας είναι. Λυπηρόν ! άλλ’ αρκεί νά ζή.

— Ναί, κύριε δικαστά, άλλα καί αί υποθέσεις έπυκνώθη- 
σαν, διέκοψεν είς δικηγόρος, πρέπει νά αραιωθούν καί αύταί !

Είς το κακουργιοδιζεΐον.
Λιχαοτής. Είπε μοι, μάρτυς, εΐχεν ό κατηγορούμενος κατά 

τού φονευθέντος κανέν πάθος ;
— ’Όχι, κύρ δικαστή, μονάχα λίγου βήχα εϊχε !

Άνέγνωμεν καί Sv τηλεγράφημα τοΰ 'Ραζή πρέσβεως είς 
'Ρώμην συγχαρητήριον πρός τόν Κουμουνδοΰρον καί θαυμάζο
με·/ πώς δ κ. Τρικούπης δέν τόν επαυσε τηλεγραφικώς.

'Η Παλιγγενεσία ίμιλοΰσα χθες περί τής έλαφράς αδια
θεσίας τοΰ βασιλόπαιδος Άνδρέου φιλ.οξενεϊ μετά χάριτος 
είς τάς στήλας της τήν Jirfppotar τοΰ άσθενοΰς.

Δέν θά Ουμώση ή "Ωρα ; Είναι δίκαιον, νομίζομεν, νά τήν 
μοιρασθοΰν.

Ό κ. Ευρώτας γράφων έν τώ Λίώνι ότι πρέπει όλοι οι 
Υπό τοΰ τύπου ή άπό τοΰ βήματος τής βουλής ύβριζόμενοι 
νά προκαλώσι τούς Υβριστάς είς μονομαχίαν, συμπεραίνει ότι 
διά τοΰ τρόπου τούτου «δεν θά βλέπωμεν καί έν τή βουλή 
καί έν τώ τύπω προκαλούμενα σκάνδαλα ύβρεων, άντικλήσεων 
καί σκηνών απαίσιων, Γ,ημιονντων τήν έθνικήν Υπόληψιν.

Καταστρέφει δηλαδή τό άρθρόν του, προσβάλλων καιρίως 
μέ τό />y«00rt<yr αύτό τήν τιμήν τής γραμματικής.

Καί διατί τούτο ; Διότι γνωρίζει ότι ή γραμματική, καθό 
γυνή, δέν θά τοΰ στείλη τούς μάρτυράς της.

"Ας άκούσωσι τινές έκ των αξιωματικών μας, οιτινες έ-

— Ζή, κύριέ μου.
— "Ω πώς άνεγεννήθην. "Ελα, έλα, γραία, είπεν απο

τεινόμενος πρός τήν Φορκίναν, έλα νά μοΰ άλλάξης τάς πλη- 
γάς, διότι θά αναχωρήσω αΰριον.

— Δέν είναι καιρός, κύριέ μου· πάσχεις άκόμη καί είνα 
καλόν νά φυλαχθής, είπεν δ Μηνάς.

— "Οχι, θά άναχωρήσωμεν, Μηνά. Δέν φοβούμαι πλέον 
τίποτε. ’Αρκεί νά ζή αυτή.

— "Οπως θέλεις.
— "Ας τήν ίδω, Μηνά, καί άς άποθάνω.

— ’Αναχωρούμεν, κύριέ μου.
Ί1 γραία Φορκίνα τά έχασεν. Έζήτει τό ξαντόν καί τούς 

επιδέσμους, όπως άλλάξη τάς πληγάς τοΰ άσθενοΰς της, καί 
ούδέν εύρισκεν. "Εμεινε·/ έκθαμβος έκ τή; άποτόμου μεταβο
λής τής νόσου. ’Πρώτα έαυτήν μή δ τραυματίσα; παρεφρό- 
νησεν εριστικώς. Τό γεγονός, όπερ έβλεπεν, άνέτρεπε πάσας 
τάς περί κλινικής καί νοσηλείας ιδέας καί πάντα τά συμπε- 
ράσματά της.

— "Ελα, κάμε γρήγορα, καλή μου γραία, έπανέλαβεν δ 
ασθενής· φέρε νά μοΰ άλλάξης τάς πληγάς καί έτοίμασε ζω
μόν τινα νά προγευματίσωμεν.

•— Καλή ιδέα, κύριέ μου, είπεν δ Μηνάς τρίβων τάς χεΐ- 
ρας. ’Αλλά νά εΐχεν ή καλή αύτη γραία φιάλην τινά οίνου ! 
πόσον διψώ !

— ’Έχεις οίνον, γραία ;

"ιτηδεύονται τόν παλληκαράν, είς τό βλέμμα, είς τό μου- 
στάκι, είς τό βάδισμα, είς τήν ομιλίαν, τούς λογους τοΰ στρα I 
τηγοΰ Οΰελσελέη περί τοΰ αρχηγού τής ταξιαρχίας, ήτι; κυ
ρίως υπέστη τήν ορμήν τής μάχης έν Τελέλ Κεβίρ, τοΰ μη
χανικού Γράχαμ.: «'Ο αρχαίος φίλος μου, είπε, συνενοϊ άν- 

δρίαν λέοντος μετά, μετριοφροσύνης κοραβέοο».

---------- ------ ----------------------------------------------

Η ΕΝ ΑΑΥΡΙΩ ΑΠΕΡΓΙΑ
Λ,αύρεον, 8 4εχεμ6ρίυυ.

[ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΤΟΤ ΜΑ2 ]

Δέν σάς άπήντησα τηλεγραφικώς θεωρήσας τούτο περιτ
τόν, καθ’ όσον τά τής απεργίας δέν είχον μεγάλην σπου
δαιότατα· τωόντι τήν 2 μ.μ. οί έν τοϊς φρέασιν τής Γa.Llixifc 
Εταιρίας έργαζόμενοι έργάται, περί τού; 300 περίπου, ήρ- 
νήθησαν νά κατέλθωσιν είς τά φρέατα καί έξακολουθήσουν 
τήν έργασίαν των αίτοΰντες αδξησιν ημερομίσθιων. Έφ’ ω 
συνήλθον είς Καμάριζαν καί ήρξαντο νά θύωσιν είς τόν Βάκ
χον συνοδεύοντε; τάς δεήσεις των, οί μέν ’Ιταλοί διά διαφό
ρων μουσικών οργάνων αμφιβόλου ονόματος, οί Κρητικοί μέ 
τήν λύρα τους καί τόν χορόν τους καί οί Μήλιοι μέ τόν άσκόν 
(γκάϊδα) καί ούτω διήρχοντο τάς ώρας των εύθυμοΰντες χωρίς 

νά ένοχλήσωσιν ή άπειλήσωσιν τινά.

Οί διευθύνοντες τάς εργασίας τής Γαλλικής 'Εταιρίας έδο- 

κίμασαν νά τούς έπαναφέρουν είς τάς έργασίας των, άλλ’ 
έστάθη αδύνατον τότε κατέφυγον είς τάς ένταΰθα άρχάς καί 
έπί τούτω μετέβη πρώτον δ Υπαστυνόμος καί κατόπιν δ 
Υπομοίραρχος’ φαίνεται όμως ότι οί Υπάλληλοι τής Γαλλικής 
Εταιρίας διά νά δώσουν σοβαρόν χαρακτήρα είς τό πράγμα 
τά έξόγκωσαν είς τόν αστυνόμον καί Υπομοίραρχον. 'Ο άστυ- 
νόμ.ος. άμα τή μεταβάσει του είς Καμάριζαν, διέλυσεν τού; 
συναθροισθέντας έργάτας· κατόπιν ήρξατο άνακρίνων καί έρω- 
τών κατ’ ίδιαν αυτού; διά τί έπαυσαν τήν έργασίαν των καί 
τί αίτοΰσι, μαθών όμως ότι ζητούν αύξησιν ημερομισθίου 
παρητήθη πάσης ανωτέρω άνακρίσεως, καθ’ όσον δέν είχε 
συμβή μηδεμία άλλη αταξία. Τό αποτέλεσμα δέ είναι ότι 
ή εταιρία τοϊς Υπεσχέθη πληρωμήν μείζονα καί ούτω τήν 
αμέσως έπομένην ήμέραν ήρξαντο τήν έργασίαν των ώς καί 
πρότερον καί ούδέν άλλο. Ταΰτα έμαθον έκ θετικωτάτης 
πηγής. Χθες μάλιστα τά έσπέρας συνεπεία τοΰ τηλεγραφήμα
τος σας ήρώτησα τόν αστυνόμον, όστις μοί άφηγήθη τά αύτά 
περίπου· πάσαι αί άλλαι διαδόσεις είσί άποκυήματα, καθό
σον ένταΰθα ή απεργία αύτη δέν έκαμεν έλαχίστην έντύπωσιν 

άν θέλετε, περισσοτέραν έντύπωσιν ένεποίησεν ή προχθές τό 
μεσονύκτιον γενομένη έκουσία απαγωγή νεάνιδος μεμνηττευ 

μένης, έγκαταλειψάσης τόν μνηστήρά της νά τρώγη τήν χυ- 
λόπητα καί άκολ.ουθησάσης τόν εραστήν της είς Σ ,ύνιον όπου 
έτέλεσαν κάτωθι τοΰ ναού τή; Σουνιάδος Άθηνάς τόν 'Υ
μέναιόν των. Ένθυμεΐσθε, παρακαλώ τήν εκδρομήν μας είς 
τό Σούνιον, τήν μεγαλοπρεπή εκείνην θέαν καί τά συμπλέγ
ματα τών διαφόρων όνομάτων έπί τών μαρμάρων ; Αί ! έκεϊ 
οί δύο έρασταί συνέπλεξαν όχι πλέον τά ονόματα των, ά>λά 
τά σώματά των άφήσαντε: έπί τών μαρμάρων τής Σουνιάδος 

τάς πορφυρά; άναμνήσει; των.

Καί έπειδή ώς δ Σχολαστικός έν-σέπομαι πρώτην φοράν

γράφων Υμΐν έκ Λαυρίου νά σάς στειλω τόσον ολίγα, σάς 
παραθέτω ολίγους άγαθοπουλισμούς έκ τοΰ δρίζοντός μας.

Μεταξύ δύω Κερατιωτών μέ τήν προχθεσινήν βροχήν.
— Αί Μϊ,τροκόλια μέ τούτη τή βροχή δ,τι είναι μέ στή 

γή θά βγή. (έννοών τά σπαρτά.)
Άπάντησις. Σώπα μή μοΰ τό λες, γιατί έχω θαμέναις τρεις 

γυναϊκαις καί—άν βγοΰν, άλλοίμονον στή ράχη μου, μάλιστα 
άπό τήν πρώτη.

’Άλλο.
Μάς έπεσκέφθη έσχάτως είς έκ τών νεοπροβιβασθέντων 

αξιωματικών της χωροφυλακής φέρων στολήν πολίτου. Συ- 
ναντήσας αυτόν φίλος του στενός τόν συνεχάρη διά τόν προ
βιβασμόν καί συνάμα τόν ήρώτησε: «Πόσα έχεις τώρα» 
(έννοών τά γαλόνια) Άπαντήσαντος οτι έχει τρία, «εύχου- 
μαι» τοΰ λέγει, «νά σέ ίδιο καί μέ τά τε'σσαρα».

Άλλο.
Καθ’ ήν ώραν έπρόκειτο νά διέλθη, ή αμαξοστοιχία τοΰ 

σιδηροδρόμου ίσόπεδον διάβασιν παρουσιάζεται όνος άνευ 
τεροστάτον, θελων νά δ-.έλθη, έγκαρσίως τήν γραμμήν τοΰ 
σιδηροδρόμου.

Ό φύλαξ τής γραμμής διά νά τόν έμποδίση αρπάζει ένα 
λοστόν, τόν κτυπά έπί τής κεφαλής κ.αί δ όνος πίπτει ά
πνοος.

Έρωτάται παρά τοΰ διευθυντοΰ τοΰ σιδηροδρόμου διά τί 
έφόνευσε τόν όνον.

— Διά νά μήν τόν κόψη δ σιδηρόδρομος, άπεκρίθη.

Τοΰτ’ αύτό παθαίνουν καί οί τολμώντες νά περιπατήσουν 
κατά μήκος τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος.

Διά νά μήν πάθουν άπό αμμωνίαν τών ούρων τούς πεθαί
νουν μέ τό φανικόν όξύ.

'νδροσχότης.

ΠΑΡΑ ΊΟΝ ΡΥΑΚΑ
[Σήυ.εραν ά&χεται ή πιόλησις έν τώ β^Λΐ·.πω'/£:ω τοΰ ζ. Ά-.τω- 

νιάοον'έπίτή,-Όίοΰ Έομοΰ τών ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ τοΰ 
ζ. Γεωργίαν Δττου ,η, ίΓς ών πβρέχομεν τοϊς ήμετέροις ίνογνώοτβις 
θαλερόν άπότπντρ.α, οκό τήν ανωτέρω επιγραφήν.]

(Σ. Σ)

Έςήλθον πολύ πρό τής ανατολής τοΰ ήλιου. Ό στόμαχός 
μου είχε σφοδρώς επιθυμήσει απαλόν κρέας τρυγόνος, καί δέν 
ήδυνάμην νά τφ άρνηθώ τήν μικράν ταύτην χάριν. Έκ προη
γουμένων κυνηγετικών κατοπτεύσεων είχον πειοθή ότι έν τή 
στενοτάτη κοιλάδι, τή καλουμένη Βρυοάλλια, παρά τόν 

μικρόν ρύακα, όστις βρέχει αύτήν, ήτο πιθανώτατον νά επι
τύχω τρυγόνας έρχομένας έκει πρός ποτισμόν. Μετά ήμι- 
σείας ώρας δρόμον Βτλ τίε πλ,ατάνους τοΰ ρύακος* έξέ- 
λεξα τήν έχουσαν γυμνοτέρους ζ.λάδους, ίνα κάλλιον βλέπω 
τάς έρχομένας τρυγόνας, καί διά τής μαχαίρας έκαθάρισα 
μικρόν μέρος έντός τών πυκνών σχοίνων καί ίδρυσα έκεϊ τήν 
σκοπιάν μου. Άνέμεινα έπί μίαν ίσως ώραν ούδεμία τρύγων 
έφάνη. Άλλ’ ή ιδέα ότι αί τρυγόνες ποτίζονται πάντοτε μετά 
τήν βοσκήν, ήτο δέ λίαν πρωί έτι, μέ παρηγόρει. Αίφνης 
έν τή σιωπή έκείνη, ·?,ν δέν ήρκουν όπως συνταράξωσιν α
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οωναί τών μικρών πτηνών καί τών τεττίγων, ήκούσθη βήμα 
έλαφρόν όλονέν προσέγγιζαν. Καί τέλος έκεΐ απέναντι μου έπί 
τής έτέρας όχθης, έπεφάνη μέσω τών πρασίνων θάμνων λευ
κή τις άπόχοωσις. Λεν ήργησα νά εννοήσω τί ήτ< ήτο χω
ριατόπουλά, ή’τις ήρ/ετο νά πλύνη εν τώ ρύαζι. Έπί τή: ζε 
οαλής έφερε όγκώδε. δέμ.α ενδυμάτων, δπερ απέθηκε κατά 
γής. Τό πρό-ωπον αυτή; άπεκρύπτετο έξ επιπρο θούντων τι- 
νών κλάδων, άλλ’ έβλεπον κομψόν σώμα, δπερ έλυγίσθη, καί 
λεύκάς χεΐρας, αϊτινες έλυσαν τό δέμα. ΙΙοία ήτο : όέν θά 
ήργουν να μάθω· τό ύδωρ ήτο καταφανές έκ τής θέσεως έν 

ή έκρζπτόμην, καί δταν η χωριατοπούλα θά έκυπτε-- έπ’ αυ
τού ίνα πλύνη, βεβαίως θά τήν έβλεπον. Έν τούτοι; δεν υ

πήρχε πλέον ελπίς κυνηγίου· αί τρυγάνε: άζούου αι τό ύδωρ 
θορυβούμενου κα- βλέπουσαι τήν λευκήν εκείνην σκιάν δέν θά 
έτόλμων νά πλησιάσωσιν 'Όθεν κατεβίβασα τάς σφύρα; τού 
δπλου μου καί άπέθηκα αύτά ελαφρώς επί τών κλάδων. Άλλ’ 
ενώ έπρατταν ταύτα, ή χωριατοπούλα είχε φύγει. Μή δέν εύ- 
ρε κατάλληλον τό μέρος καί έζήτει καλλίτερου, ή μ’ έμάν- 
τευσε έκεΐ υπό τούς σχοίνου: κεκρυμμένον ; Π/ραδόξως δέ άντί 
νά χαίρ ·> έπί τή υποτιθεμένη αναχωρήσει, διότι ούτω δέν θ’ 
άπεό.ώκοντο αί τραγάνες μου. ήσθχνόμην ενδόμυχον θλΐψιν. 
Ευτυχώς τό βήμα ήκούσθη πάλιν προσέγγιζαν καί ή χωρια- 
τοπούλα έφάνη κρατούσα μικράν σκαφίδα, ήν εΐχεν έκεΐ που 
κεκρυμμένην έπί τούτω. Έπλζσίασεν εις τήν όχθην, άλλ’ ε
κρά τει τό κατάρατου ..ξύλου ούτω πρό τής μ ρφής, ώστε πά
λιν δέν ήδυνάμην νά'τήν ίδω. Τέλος άφνκε τήνσζαφδα εγ
γύς τού ύδατος. . . Όποια σύμπτωσις· παρ’ ολίγον νά φω
νάξω—ήτο ή Ευμορφούλα ί

Διά τού κοίλου ήμίσεως ξηρά; κολοκύνθης έπλήρωσε τήν 
σκαφίδα ύδατος άπό τού ρυακίου. Εϊτα μετέφερε τά πρός 
πλύσιν ενδύματα έκεΐ πλ/,σίον καί ήρξατο τής έρ ασίας, ά- 
νασύρασα τάς πλατείας χειρίδας τού λευκού υποκαμίσου της. 
"Εκαστον ένδυμα έφαίνετο ώραν τινα τυραννούμενον, συνθλι · 
βόμενον, άσπαϊρον υπό τούς γοργούς αυτής δακτύλους, εΐτα 
δ’ έστραγγαλιζετο ί'ν’ άποβάλη τά ροφηθέν ύδωρ καί άπετί- 
Οετο έπί τών χάλικων. Έπί τέλους τά ενδύματα πάντα έ- 
πλύθησαν. Πόσην ώραν διήρκεσεν ή έργασία: Κατ’ έμέ ελά
χιστου, μίαν στιγμήν μόλις· καί θά ηύχόμην νά ήσαν έκεΐ 
πρός πλύσιν ολα τού χωρίου τά ενδύματα ίνα παρετείνετο 
έπί πολύ ετι. Άλλ’ ή φιλάρεσκος χωριατοπούλα δέν ήννόει 
νά μή έπωφεληθή τής περιστάσεως· έφερε τάς χεΐρας εις τήν 
κεφαλήν, άφήρεσε τό λεπτόν κάλυμμα καί έρριψεν αυτό έντό: 
τής σκαφίδος, εϊτα έλυσε τήν ζώνην, άνήρτησεν αυτήν έπί 
κλάδου καί τανύσασα πρός τά εμπρός τό λυγηρόν σώμα άπέ- 
βαλε τόν λευκομάλ', ινιν επενδυτήν. Ή κόμη έχύνετο ήδη έπί 
τού μετώπ-υ, τού τραχήλου καί τών ώμων αυτής ώς χρυσό’ 
στάχυς κριθής, ό δέ κόλπος καί τό λοιπόν σώμα άπαλλαγέν- 
τα τών μάλλινων δεσμών, εντός τού ευρέως χιτώνος άνεκι- 
νούντο ΰποτρέμοντα, ώσεί κο/λάζοντα έκ τής ένυπαρχούσης 
θερμογόνου ζωής σφριγώση; νεότητο;. Καί εγώ ώς λαγωος 
κεκρυμμένος εντός τών σχίνων άνεπτερούμην δπό τής οπτα
σίας εις άλλην ύπαρζιν, εις άλλην εποχήν, εποχήν Νυμφών 
καί Νηρηΐδων. Καί εύρισκόμην εις μίαν τών παραδόξων εκεί
νων στιγμών τή: ζωή; μου, καθ’ ά: αισθάνομαι τήν ψυ/ήν 
μ,ου ώσεί έξατμιζομένην άπό τού σώματος, καί άμοιβάλλω 
περί τή; ιδίας ύπάρξεως, μάτην προσπαθών νά συγκεντρώσω 
εις τήν εστίαν τής πραγματι/.ότητος τάς διεσκεδασμένας α

κτίνας τού λογικού μου. . . .

Ή Ευμορφούλα περατώσασα ήδη τόν καθαρισμόν τών ί
διων ενδυμάτων, ήγέρθη τής κεκυφυίας αυτή: στάσεως, έρ- 
ριψε πρός τά όπίσω διά τών δακτύλων τήν ξανθήν κόμην, ή-

τις έκάλυπτε σχεδόν τήν μορφήν αυτής, καί άναλαμβάνουσα 
άνά £ν τά χιονώδη ενδύματα άπεδίπλου μετά τριγμού άνα- 
τινάσσουσα αυτά καί ούτως ήπλωμένα άπαλώς έπέθετεν έπί 
τών σχοίνων ίνα στεγνωθώσιν.Ε’τα επλησίασε πάλιν πρός τό 
βαθύτερου μέρος τού ρύακος, έγονυπέτησεν, ένιψε τά προσώ
που καί έν τώ ύδατι κατοπτριζομένη καί αύταρέσκως μει- 
διώσα έκτένισε τήν κεφαλήν. Καί τέλος άναλαβούσα τήν η
λακάτην, ήν είχε φέρει μεθ’ έαυτής ή φίλεργος κόρη, έκάθησε 
καί ήρξατο νήθουσα βραδέως. Άλλ’ ό ύπνος κατήρχετο έπί 
τών βεβαρυμένιον βλεφάρων της· έκλινε τό σώμα κατά γής 
ελαφρώς, απέθηκε τήν εύμορφον αυτής κεφαλήν έπί τού δε
ξιού άγκώνος καί κρατούσα έτι τήν ηλακάτην έπί τού στή
θους απεκοιμήθη τόν γλυκόν τής έργάτιδος ύπνον.

Καί αί σχΐνοι κύκλω ήμφιεσμέναι τά ποικιλόσχημα έκεϊνα 
λευκά ενδύματα έσείοντο υπό ελαφρού άνέμου, καί αί σεισο- 
πυγίδες έχόρευον λουόμεναι καί ό ρύαξ έκύλιε κελαρύζων υ- 
δατα έν τώ ήλίω άπαυγάζοντα ώς δράκες αργυρών νομισμά
των. . . Και έν τώ μέσω όλων αυτών ή παρθένος έκοιματο. 
"Ηρεμος καί λευκή ώς άγαλμα, μόνον τά χείλη ελαφρώς προ- 
τείνουσα, ώς εάν έν τώ ονείρω αυτής άντήλλασε φιλήματα 
μετά τών αγγέλων.

ΙΙτερύγισμα τρυγόνος ήκούσθη τότε έπί τής πλατάνου. Έν 
τώ κυνηγετικφ δρμεμφύτω ήρπασα τό δπλον καί έσκόπευσα. 
Άλλά, συλλογισθείς δτι θ’ άφυπνίζετο έκ τού κρότου ή κοι- 
μωμένη κόρη, άφήκα τήν τουγόνα ήσυχου καί εξελθών άψο- 
φητεί έπανήλθον εις την κατοικίαν μου—ήτο ήδη μεσημβρία.

. . . Ή ιστορία μου ίσως χαρακτ,ηρισθή ώς άπλή ανοησία. 
Άλλ’ είθε τοιαύται νά ήσαν δλαι αί άνοησίαι τής ζωής μου 1

Γεώργιος Αροσύνης.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
Αί έργασίαι εν γένει εί: χαλάρωσιν· τό διάταγμα τού κ. 

'Γρικουπη καί οι έν Σταμπούλ τραπεζιτικοί καρχαρίαι κα- 
τήντησαν τήν αγοράν άχρήματον. ’Εντεύθεν οί ακόλουθοι 
σκηναί 1) εκλείψεις καθημεριναί μεσιτών, 2) ξυλοκοπήματα 
γενναία, άντί τής συνοπτικής διαδικασίας εις δλα τά χρη
ματιστήρια τού κόσμου.

3) Αποκαλυπτήρια μεσιτών,έπαγγελλομένωνπρότερον τόν 
τνχηδιώχτη τόν χά.Ιγα τόν σα.&πτζ?*/ καί άλλα.

•ί) Ελευθεροκοινωνήσεις χρεοκωπησάντων, καί νέα κρού
σματα εκ τής έπανελεύσεως αυτών εί: τό χρηματιστήριου.

Πράξεις er τώχριψατιστηρίω. Κωδωνοκρουσία, τήν ένδε- 
κάτην πρωινήν ώραν.

Άγοραί καί πωλήσεις άέρος καί χανόηα ! .. .
Μάγκας.

ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΙΣ
Δυνάμει τής ΰπ’ άριθ. 110 τής 7 τρ. μηνάς διακηρύξεως 

τού Αδελφάτου τού Δημοτικού Νοσοκομείου ή Έ-ΙπΙς προσ
καλούνται Οσοι τών Κυρίων έπιθυμούσι ν’άναδεχθώσιν ώς ερ
γολάβοι διά τό έπιόν έτος 1883 άπαντα τά τρό-.ιμα κλπ. 
τά διαλαμβανόμενα εις τήν προσηκόντως τοιχοζολληθεΐσαν 
όιακήρυξιν, νχ προσέλθωσιν έν τώ συνήθει τών δημοπρασιών 
τόπω, άπό τή; 9ης ώρα ΓΙ. Μ. μέχρι τής 12η: τής μεσημ- 
βρί -ς. τρεις κατά συνέχειαν ημέρας, ήτοι τήν 10,11, καί 12 
τού ίσταμένου μηνάς τ. ε.

Έν Άθήναις τή 7η Δεκεμβρίου 1882.
Ό Διευθυντής τού Δημοτ. Νοσοκομείου ή «’Ελπίς»

Τ. Μαράτος.


