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Ό βασιλεύ; έν συνταγματικά» πολιτεύματι τότε μόνον 
βασ ιλ εύ ε ι, όταν ε//, άδιάσειστον πρός τό σύνταγμα πί 
στιν , όταν α γαπά  αυτό, όταν είνε φύλαξ αυτού αυστηρό; 
καί ακοίμητος, όταν δηλαδή άντιπροσωπεύγ, διαρκώς καί, 
όσον άνθρωπίνως ενεστι, τελείως τήν θέλησιν τού λαού, η; 
εϊνε ό υπέρτατο; καί μόνος θεματοφύλαξ. ’Αλλά τα προ
σόντα ταύτα τού συνταγματικού βασιλέω; δέν άρκει νά έν- 
υπάρχωσιν έν αύτώ , α π α ιτε ίτα ι καί νά πιστοποιηθώσιν έν 
το ί; πράγμχσιν, ή δέ ύπαρξι; αυτών νά καταστή πάνδη
μος τού λαού καί ίσχυρά πεποίθησις. Έν πάσαις τα ΐς έμφα- 
νίσεσι τής άνθρο»πίνου ένεργείας, ό τελεσιουργά; χαρακτήρ 
τού δρώντο; προσώπου, οίονδήποτε καί άν ή, καταρτίζετα ι 
ούχί έκ τη ; αγαθή ; αυτού θελήσεως, ά λλ ’ έκ τή ; περί τού 
όντως άγαθοο τής θελή.σεως ταύτης π ίστεω ; των άλλων, 
ατόμων μέν τών άλλο»ν τούτων έν τή  σφαίρα τή ιδ ιω τική , 
τού έθνους δέ όλοκλή ρου έν τή  σφαίρα τή βασιλική. Τότε, 
αλλά  τότε καί μόνον,αί πράξεις τού βασιλέω; φέρουσιν όχι 
μόνον ά π λώ ; τό κύρος τής νομιμότητες, κύρος προσωρινόν 
καί άσθενέστατον, αλλά τήν άλύμαντον σφραγίδα τής εθνι
κής επιδοκιμασίας. Ά φ ’ ής στιγμής έ Συνταγματικός Βα
σιλεύς δυνηθή ν’ άναβή εις τούτο τής ηθικής περιωπή; τό 
ύψος, τό ζήτημα είνε δριστικώς λελυμενον, καί ό Βασιλεύς 
βααι.Ιενων χ α ϊ μ η  χυβερνώ ν  καθίστατα ι παντοδύναμος, 
δ ιό τ ι έξ αυτού απορρέει καί δ ι’ αυτού λειτουργεί, διαρκώς 
καί απαρέγκλιτο»; συμφωνούσα ποό; τήν έκάστοτε κρατού
σαν θέλησιν τού έθνους, ή συνταγματική Κυβέρνησις, ήτοι 
Βουλή καί υπουργείου.

Τής βασιλικής ταύτης παντοδυναμία ; δέν έλλείπουσιν 
ένδοξα καί αξιομίμητα παραδείγματα, τό αληθές τών λό
γων ημών προσεπιμαρτυρούντα. Ό Αεοπό.Ιάος τού Βελγίου 
ή :ο  τύπος, καί τύπο ; μ.άλιστα εκ τα ιτο ς , συνταγματικού 
βασιλέω;. ΊΙ χώρα έφ’ ?ς  έκλήθη νά βασιλεύση έτυραννεϊτ» 
— καί τυραννεϊται έ τ ι έν μέρες —  υπό τού κληρικού λεγο-

μένου κόμματος. Τό κόμμα τούτο δ ιά  τού θρησκευτικού φα
νατισμού καί διά τού πλούτου εύκολο»; άπέκτα τεχνικώ ; 
τήν αριθμητικήν βουλευτικήν πλειονοψηφίαν, έμίσει δέ τάς 
συνταγμ ατικά ; ελευθερίας, ο'»ς παν κόμμα κληρικόν,καί είχε 
τάσεις άπολυτόφρονας.’Λ λλ’ ή παμψηφί* τού βελγικού λαού 
τού λαού τού αληθούς καί έλευθέρου, ήγάπα τό πολίτευμα 
καί έπάλαιενΰπέρ αύτού διά τών φιλελευθέρων αυτού ηγετών. 
’ Αν ό Λεοπόλδος ούχί δολιευόμενος τό πολίτευμα, ά λλ ’ ύ- 
πείκων μάλιστα εις τούς έξωτερικού; τής νομιμότητο; τύ 
πους, ήθελεν, ήδύνατο ασφαλώς καί νομίμως νά προσαυξή- 
ση τήν έςουσίαν αύτού. Ά λ λ ’ ό βασιλεύς έκεΐνο; ηζενρβ νά  
βασ ι.Ιεΰρ , καί έτάχθη πάντοτε κατά  τής νομίμου αριθμη
τ ική ; πλειονοψηφίας, άγωνιζόμενος υπέρ τού συντάγματος 
μετά τώ ν ολίγων μέν έν τή  βουλή, μ εθ ' α π ά ν τω ν  όμως έν 
τώ  έθνει. Ούτω τό μέν Σύνταγμα έκραταιώθη έν Βελγίω  
διά τού βασιλέο»;, ό δέ Λεοπόλδος έγινε Λεοπόλδος. Έν τώ  
δημοκρατικά» κατακλυσμό» τού 1848 , ή αγάπη καί έμπ ι- 
στοσύνη τού βελγικού λαού πρό; τόν βασιλέα του κατέ- 
πληξε τόν κόσμον έν το ί; μ ετέπειτα  δέ χρόνοι; ό πρώτο; 
βασιλεύς τού εύδαίμονο; Βελγίου έθεωρεΐτο καί ήτο ό Μέν
τωρ τή ; Ευρώπης. Τά τού Βίκτωρος ’Εμμανουήλ, εις 8ν ο 
φείλει ό αίών ούτος τήν ’Ιταλίαν, είσί τόσον νωπά ώστε 
δέν έχουσι χρείαν ύπομνήσεως. "Ο,τι όμως περί τού Εο 
Οαΐαηίιιοπιο όφείλ-ι τ ι ;  νά σημειώσφ μετά θαυμασμού είνε 
ή άκρα αύτού καί τήν μεγαλοφροσύνην του μαρτυρούσα με
τριοφροσύνη. Μόνον μετά τόν θάνατόν του άπεδείχθη, ότι 
έ Βίκτωρ Εμμανουήλ ε’κράτει αληθώς έν χερσί τήν μαγ·ι- 
κήν πράγματι βασιλικήν ράβδον, ήτις κατώρθου νά όδηγή 
πρός τόν ενα καί τόν αύτόν σκοπόν τοσ ιύτον αντιθέτους, 
άλλά δ ι’ αύτό καί πολιτίμου; έθνικάς δυνάμεις, οίαι ήσαν 
δ πολύμητις Καβούρ, ό έν δημοκράταις άκρότατος Μ αντζί- 
νης καί ό έν φιλοπατρία ακατάσχετος Γαριοάλδης. Ή ; ό 
Λεοπόλδος ούτω καί ό Βίκτωρ Εμμανουήλ ήζευρ ΐ "νά β α -  
σι.Ιεντι.

Α ρκεί δέ καί ΰπεραρκεί νά ήξεύρη ό συνταγματικός β 
σιλεύς νά βασιλεύη, όπως έχη απροσμάχητου τήν δύναμιν
τού νά πράττη· ή βασιλεία έν συνταγματικά» πολιτεύματι, 
ώ ; ή μόνη μόνιμος έξουσία έν μέσω έξουσιών διηνεκώς άν- 
τιπαρερχομένων, είνε ή ασφαλέστατη τής καθόλου τάςεως 
έγγύησις. Ή τάξις δέ είνε ό επιούσιος άρτος τού λαού, καί 
ό λαός έξ ένστικτου φέρεται πρό; τήν βασιλείαν έν αγάπη,
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έν έμπιστοσύνή, πολλάκις δέ κα ί εν συγκαταβάσει. Διά 
τούτο μόνον αλλεπάλληλοι παρεκτροπαί, ή μ ία  μετά τήν 
άλλην πραθόμως παροραθείσαι, δύνανται, καί τούτο μάλι
στα  έν παντελε ί απελπ ισ ία , νά περιαγάγωσι τόν Λαόν εΐ; 
τό μεταξύ τής τάξεως καί τώ ν νομίμων αΰτου δικαιωμά
των φοβερόν δίλημμα, έξ ου προκύπτουν αί επαναστάσεις.

Ή  συνταγματική  ημών ιστορία άριδόλιος άποδεικνύει 
τάς άληθείας ταύτας. Ή  πρώτη έν Έ λλάδ ι δυναστεία 
είχεν αρχηγόν είλικρινώς μέν άγαπώντα  τόν τόπον, άλλά 
μή πιστεύοντα εις τόν συνταγματικόν πολίτευμα, ώς κυ
βερνητικόν σύστημα προόδου καί ευημερίας. Ό "ΟΟων αντί 
νά βασιλεύτ) ¿κυβέρνα. Έ μπλακείς ούτως εις τήν κυβερνη
τικήν πάλην, κατήλθεν άπό τοϋ υψους του συνταγματικού 
θρόνου είς τό χθαμαλόν καί ακανθώδες έδαφος τών εμπα
θών κυβερνητικών καί διοικητικών αγώνων. Συνέπεια τούτου 
αναγκαία  καί αναπόφευκτο; ύπήρξεν ή μεταξύ λαού καί βα- 
σιλέως δυσπ ισ τία , ητις κατέστησε διηνεκή πάλην παρα- 
λύουσαν μέν τάς εθνικά; δυνάμεις καθ’ άπαντα τόν μακρόν 
χρόνον τής διαρκείας αυτής, καταλήςασαν δέ έν τ έλ ε ι εις 
τό άναπόφευκτον τέρμα τώ ν πονηρών τούτων αγώνων, τήν 
ανατροπήν.

Τά λυπηρά εκείνα προηγούμενα κατέστησαν τό έθνος 
δύσπιστον πρός την νέαν δυναστε ία ν  τήν δέ δυσπιστίαν 
ταύτην έπέτεινε καί έν πολλοί; έδικαίωσεν ή αφροσύνη του 
Δανού συμβούλου του ανηλίκου βασιλέως ημών. Καί ό τόπο; 
μέν άπηλλάγη ενωρίς του άβουλου εκείνου συμβούλου" άλλα 
τά  φθοροποιά σπέρματα τών επιζήμιων αΰτου συμβουλών 
¿καρποφόρησαν έν μέσω τών κολάκων, καί οι δύσχυμοι αυ
τών καρποί συνεκομίζοντο ϋπά τών φίλαρχούντων. ’ΐδού δέ 
που όφείλομεν τάς άλλεπαλλήλους έκείνα; καί μοναδικά; έν 
τοίς συνταγματικο ί; χρονικοί; διαλύσει; τής βουλής, α ϊτ ι- 
νε; έπανέφερον έπ ί τής πολιτικής σκηνής τήν άγονον εκεί
νην καί πάση; προόδου ανασταλτικήν πάλην, υπό άλλην 
μέν μορφήν, ά λλ ’ έν ουσία τήν αυτήν καί έπ ί τής πρώτης 
δυναστείας, ' ί ί ;  ήτο επόμενον, α! αύτα ί α ιτ ία ι εις τά αυτά 
θά κατέληγον αποτελέσματα. 'Η δυσπιστία έκορυφώθη, ή 
απαίσιος σ τιγμ ή  τής απελπισ ίας ειχεν έγγίσει μετά αγω 
νιώδη συνταγματικήν παρωδίαν οκτώ δλων έτών, κα ί κατά 
τόν Απρίλιον του έτους 1875  τά  πράγματα περιήλθον 
έπ ί ζυροΰ άκμής, ήθελε δέ έπέλθει τό κακόν, εάν μ ή προ- 
ελαμβάνετο δ ι’ άναρρήσεως νέου υπουργείου καί διά βασι
λικής έπικλήσεως πρός τόν λαόν.Ειχε πιτσευθή τότε άπλοΐ- 
κώς οτι διά τής κατατμήσεω ; τώ ν κομμάτων, r ;  φυσική 
συνέπεια θά ήν, ώς καί ύπήρξεν, ή παρακώλυσις τής κανο
νικής καί τελεσιουργού κινήσεως|τής κοινοβουλεντικκς μηχα
νής, Οά ένεπνέετο εις τόν λαόν περιφρόνησις πρός τήν βου
λήν, περιφρόνησι; πρός τήν κοινοβουλευ-ικήν κυβέρνησιν, 
κόοος του Συντάγματος. Καί προσεποιούντο μέν τινες ότι 
έπίστευον, ούτοι δέ ήσαν οι κερδοσκοπουντες, ήλπισαν δέ 
άλλοι, οί ποθοΰντε; ούτοι, ά λλ ’ άφ’ εαυτών μή δυνάμενοι, 
ότι ή γγ ιζεν  ή σ τιγμ ή , καθ’ ήν τό έθνος σύσσωμον θ ’ άνε- 
φώνει πρός τόν βασιλέα : αέλθέ ινα σέ άναγορεύσω Καί-
σαρα ! » Ταΰτα ενθυμούνται πάντες, δέν ¿λησμόνησαν δέ ότι 
καί μέ/ρις Α γγ λ ία ς  πρό πάντων καί τών λοιπών δυνάμεων 
έφθασαν μεταδοθεΐσικ α: κεναί έκειναι έλπίδες.

Ά λ λ ’ ήσαν κεναί καί φρούδαι αί έλπίδες έκεΤναι. Τά 
πράγματα (ομίλησαν άλλως, τά  πράγματα ώμίλησαν όπως 
ήν άναποφεύκτως έπόμενον νά όμιλήσωσιν. Ή  στιγμή του 
κινδύνου έπήλθεν" ά λ λ ’ είτε δ .ό τι αί κεναί έλπίδες δέν εϊ- 
χον τέλεον έκριζωθή, είτε έκ πλάνης, ε ίτε έκ μ.οχθηρίας, 
ο: κόλακες καί οί κερδοσκόποι έν τή  πράξει τοΰ Απριλίου 
τού 1875 , δ ι’  ής όντως άπεσοβήθη τό κακόν, ¿ματαίωσαν 
δυστυχώ ; τόν κύριον αυτής καί σωτήριον σκοπόν, τόν τή ς  
έξασφαλίσεως τοϋ μέλλοντος. Έσυμβούλευσαν έπιβούλως 
τό ηάρθ ιον  βέλος τοϋ έν τή  κρισίμω έκείνη ώρα σχηματι
σμού καί πέμπτου πρός τά  προσχηματισθέντα τέσσαοα 
κόμματα. Τούτου ένεκε; ή κοινοβουλευτική σύγχυσι; έπε- 
τεύχθη, άλλά τά  αποτελέσματα αυτής υπήρξαν, ό)ς ήτο φυ
σικόν, όλως άντίθετα . Ή  δυσπιστία  έπηύξησε, κατέστη 
μάλιστα χρονία, καί ή βασιλεία ειδεν έαυτήν ήναγκασμέ- 
νην νά παραιτηθή τό ϋψ ισ ιον αύτής καθήκον άμα καί δ ι
καίωμα, τό βαα ι.Ιενε ιν . ’Εάν τούτο ήνε ατομική σύνεσι; έ- 
νιόπιον τοϋ φόβου τών παρεξηγήσεων, εϊνε συγχρόνως βασι
λική άποχώρησις, έξουδετεροϋσα τον κυριώτατον μοχλόν 
τοϋ συνταγμ ατικώ ; κυβερνάσθαι καί καταδικάζουσα εις 
άφάνειαν τήν βασιλείαν. Τό έφ’ ήμίν δέ φοβούμεθα πολλώ 
μάλλον τήν άφάνειαν ταύτην ή τήν άκαιρον εμφάνισιν" δ ιότι 
έν ταύτη  υπάρχει τουλάχιστον καιρός διορθώσεως, ένω ή 
περί άχρηστίας πεποίθησις καταρτίζετα ι πάντοτε Μ ανάργά .

Ευτυχώ; δυνάμεθα έτι νά πιστεύσωμεν, ότι ή άπελπι- 
στική αυτή πεποίθησις δέν έσχηματίσθη τελεία έν τή συν- 
ειδήσει τού τόπου. Καί ότι τούτο εϊνε άληθές μαρτυροΰσι 
τά πρό πολλού συμβαίνοντα έν τω κοάτει, έσχάτως δέδια 
τυπωθέντα οίονεί έπισήμω; έν τή έκπληρώσει τής έντολής, 
ήν ό βουλευτής Ρηγόπουλος έλαβεν έκ Πατρών. Αδύνατον 
ήν νά έπιζητήσωμεν, διαπραγματευόμενοι τά μέγα καί έπί 
τοϋ τάπητος σαφώς τεθειμένον ήδη ζήτημα τής θέσεως τής  
βαοι.ΙεΙας α π έ ν α ν τ ι τον έθνους, επικουρίαν ίσχυροτέραν. 
Ούδέν άλλο ειπεν ό λαός τών Πατρών πρό; τόν βασιλέα, ή 
τούτο : βασ ίλ ευ ε . Άλλά τί άπήντησεν είς τήν νόμιμοί 
ταύτην καί σοβαράν τού λαού εκφρασιν τή; πρός τόν βασι
λέα εμπιστοσύνης του, τί άπήντησεν ό βασιλεύς; Ό μέν 
ν. Ρηγόπουλος βέβαιοι ότι έξ όσων ήκουσε έπείσθη ότι ό 
βα σ ι.ίε ν ς  θ εν  βασι.Ιεέε ι, ά.Ι.Ιΐι ¡¡οιρο.Ιογεΐ· ό δέ κ. πρω
θυπουργός διά τής "Ωρας διακηρύττει, ότι έξ ών έμαθεν 
ό βααιΛενς θ έν  βαοι.Ιεύει, ά.Ι.Ιά σνρΰον.Ιεύει τ ή ν  έπ α νά -  
ο τασ ιν .

Μή νομίσητε δέ, ότι ταύτα  εϊνε έφεύρεσις ημών. Ταΰτα 
έπ ιτάσσει ή αδυσώπητος λογική. "Αν ήνε άκριβής ή εκδο- 
σις τού κ. Ρηγοπούλου, καί ό βασιλεύς π ιστεύει ότι άν 
προσήρχοντο πάντες οί βουλευταί τής άντιπολιτεύσεως οί 
φορολογικοί νόμοι, θά χατεβηφ ίζοντο , έ'πεται ότι οί μή 
προσελθόντες βουλευταί ήθέ-ησαν κατά  τήν γνώμην τοϋ 
βασιλέως τήν εντολήν, ήν παρά τού λαού έλαβον, καί 
ή ουτω άπομείνασα άριθμητική υπεροχή δέν άντεπροσώπευε 
τήν κυρίαρχον τού έθνους θέλησιν. "Αν του κ. Τρικούπη ή 
επίσημος διαβεβαίωσι; εϊνε ή άληθής, ό βασιλεύς έλεγξε τόν 
κατά  τών φόρων παραπονούμενον λαόν, ότι δέν ύπεχρέω- 
σεν έν τή  κυριαρχία αυτού τού; αντιπροσώπους του νά ποοσ- 
έλθιυσιν εις τό βουλευτήριον καί νά καταψηφίσωσιν αυτούς. 
Εϊνε ήδη άνάγκη ν’ άποδείξωμεν, ότι άμφότερα ταΰτα  πάν 
άλλο εϊνε ν  το βαβ ιΛ εΰειν ;  Έν τή  πρώτη πεοιπτώσει, κα
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θίσταται άργόν τό βασιλικόν καθήκον τής άρνησικυρίας τών 
χατά τήν γνώμην του βασιλέως ύπό μή άληθοϋς πλειονοψη
φία; τής βουλή; ψηφιζομένων. Έν τή δεύτερα είς τήν εννο- 
μον, ειρηνικήν και άκίνδυνον έμμεσον κρίσιν του λαού, τήν 
διά τού βασιλέως συνταγματικώ ; προκαλουμένην, υποκα
θίσταται ή εκνομος καί επικίνδυνο; άυεσος αΰτου έμφάνι- 
σις έν πάση στιγμή , ή τ ι;  θά κατήργει ούτω τό άντιπροσω- 
πικόν πολίτευμα καί μ ετ ’ αΰτου πάσας τάς έξ αΰτοΟ πη- 
γαζούσας εξουσίας.

Τό λίαν έπικαίρως έπελθόν τούτο γεγονός άπαλλάσσει 
ήμά; τής ανάγκης πλειόνων εξηγήσεων. ’Ίσως, επειδή τό 
ζήτημα εϊνε τό ζωτικώτατον τής συνταγματικής πολιτείας 
ζήτημα, παντάχοϋ μέν καί πάντοτε, παρ’ ήμίν δέ ιδ ίως έν 
τή παρούσή κρισίμω στιγμ ή , ίσως έπανέλθωμεν είς έξέτα- 
σιν αΰτου καί ύπό έτέρας επόψεις. Ά λ λ ’ ήδη εΰχόμεθα έγ- 
χαρδίως νά κατανοηθή ή πρό τώ ν οφθαλμών πάντων έμφα- 
νιζομένη σοβαρά καί απειλητική  αλήθεια^ καί νά ίδωμεν 
τήν βασιλείαν διατηρούσαν καί έμπεδούσαν τήν πρό; αΰτήν 
εμπιστοσύνην του λαού, ής άνευ ό συνταγματικός βασιλεύς 
δέν β χ α κλεύε ι.

Μ ή άπορήτε. Είναι άλήθεια ψηλαφητή !
'II κλασική τών Α θηνών χώρα, έκτος τών ποικίλων πα 

ραδόξων, έφ’ οίς σεμνύνεται, εκτός τής άναγώγου άγέλης τού 
βουλευτηρίου, τής εΰφλογίας, του κονιορτοΰ, τών λωποδυτών 
καί τών πρωτοτύπων δημάρχων της, έχει νά έπιδείξή καί 
τό καταπληκτικόν καί μέγιστον τούτο θαύμα, ότι κατέχει 
τό μονοπώλιον τής ιατρικής επιστήμης, εις τό φαρμακεμπο- 
ρείον τού κ. Όλυμ.πίου.

Ί1 φθίσις, ή άρθρίτις, αί γαστραλγία·., ή τριχόρροια, αί 
ρυτίδες τού γήρατος, α ί δερμικαί νόσοι, τά  νοσήματα τού 
θώρακος, άπαν έν γένει τό σύστημα τής παθολογίας, εύρηται 
έγκλειστον εις τά έρμ.άρια, τά φ ιαλίδια, τά  κύτη καί τά α γ 
γεία του φαρμακεμ.πορίου τού κ. ’Ολυμπίου.

Ό  κ. ’Ολύμπιος κατέχει τήν κλείδα του μυστηρίου όλων 
τών ιατρικών θαυμάτων.

Δέν υπάρχει νόσος καί μαλακεία, ενώπιον τής οποίας ή 
έπιστήμη σταματά άμφιβάλλουσα καί άπελπ ις ενίοτε, καί 
κατά τής όποιας δέν επινοεί άλάθητον καί αποτελεσματικόν 
φάρμακον ή έέ,/θιασμε'νη έπι.τηά ει.οτης του κ. ’Ολυμπίου.

*  *
♦

Πάσχετε αίφνης έκ δυσπεψίας, ή έκ φλογώσεως του στο
μάχου, έκ γαστριτίδων ή ημικρανίας.

Καταφεύγετε είς τούς διαπρεπεστέρους ιατρούς, ύποβάλ- 
λεσθε είς αΰστηράν θεραπείαν καί αΰστηροτέραν δία ιταν. Τί
ποτε.

Ά πελπ ίζεσθε έπί τέλους, καί βλασφημείτε κατά τής άτε- 
λείας τής ιατρικής επιστήμης, οτε αίφνης λαμβάνετε τυ- 
χαίως άνά χείρας οίανδήποτε εφημερίδα, καί αίφνης είς τά  
πάρεργα αΰτής άνακαλύπτετε, ώ θαύμα, θαυμάτων ! ότι το 
καταβιβρώσκον υμάς νόσημα, καθ’ ου άπέβησαν μάταια άλ- 
λεπάλληλα ιατρικά συμ.βούλια, έχει ώς άντίδοτον αΰτου έξα- 
φανιστικόν τό E lix ir de pepsine, όπερ ενρηται ¡ιό νον  έν τή 
κεντρική φαρμακαποθήκη τού κ. Όλυμ.πίθυ.

Καί τρέχετε κατεσπευσμένοι καί άσθμαίνοντες είς τού 
θαυματοποιού, έκκενούντες τά τελευταία λείψανα του θυλα
κίου σας ενώπιον του ¡ινστηριώάονς φαρμάκου του.

★*  *

Ά λλά  μ-όνον τό θαύμα τούτο ;
Διήλθετε έπ ί τή υποθέσει τό ακμαιότερου έαρ τού βίου 

σας είς ήδονάς ακολάστους, κα ί ύπό τών άνωνύμων εκείνων 
τής νέότητος αμαρτιών παρελύθη τύ  νευρικόν σύστημα, αί 
πρώται ρυτίδες αΰλακοϋσι τό πρόσωπον, καί σείς, απόμαχοι 
πλέον τής ζωής, θρηνείτε τον άπολεσθέντα παράδεισον τώ ν 
άπηγορευυ ένων καρπών . . .

Ά λ λ ’ αίφνης αί εφημερίδες διασαλπίζουσιν ότι ή έπινοη- 
τικότης του κ. ’Ολυμπίου άνεκάλυψε τεράστιον κατά τού 
γήρατος φάρμακον, ειδικήν σκευασίαν, δ ι’ ής κάμνετε μερι
κά ; έντρίβάς καί ειτα , ώ τού παραδόξου θαύματος, μεταμ,ορ- 
φούσθε ώς ό Φάουστ, είς δροσερόν καί πλήρη νεύρων καί 
χυμών νεανίαν.

Καί μαζή σας σπεύδουσι νά έπωφεληθώσι τού θαυμ.ατο- 
ποιού φαρμάκου πάντες οί άπηρχαιωμένοι M orτες τής πρω- 
τευούσης, οί φέροντες διηνεκή Δεκέμ-βριον έπ ί τής κόμης καί 
καταδικασθέντες ύπό τω ν ρυτίδων είς κατάστασιν άπαγο- 
ρεύσεως . . . .

έν τώ  μεταξύ ένω τό κατεσκληκός γήρας, ύπό τήν 
θεραπείαν τών μοναδικών σκευασιών τού κ. ’Ολυμπίου ζητεί 
νά έπανεύρη τήν πρώτην δρόσον καί εΰωδίαν τής ζωής, αί 
φιάλαι τοϋ φαρμάκων εξαντλούνται, μ.εταβαλλομένων είς άρ- 
γύριον, καί ιδού καί ή θεωρία τών άλχιμηστών περί τού λ ί
θου, πραγματοποιούμενη δι’  άλλης πρακτικωτέρας καί λογι- 
κωτέρας ■ μεθόδου.

* r
Λ

’Εξανθήματα, η στίγματα , ή άλλο Tt επιδερμικόν έξόγ- 
κωμ.α άσχυμίζουσι τό γλυκύ τού προσώπου χρώμα καί τήν 
ροδίνην βαφήν τών παρειών πολλών δεσποινίδων, εγγάμων, 
ή έν  ένεργε ία  ¿>ς έπί τό πλεϊστον ;

Τά άρώματα, τά  μ,ύρα, τά γαλακτώ ματα  τού κομμωτη
ρίου δέν έπιφέρουσι τήν λείανσιν καί τήν λέπτυνσιν τού δέρ-

!Αατ0ΐ 5 .  , * ."II πίπτουσιν α; τρίχες τής κόμης και κινόυνευουσι ν’  α-
ραιωθώσιν ό)ς τά  2 7  τάγματα  τού πεζικού τού κ. Τρικούπη ;

Κ’ ενώ ή φαιδρότης τών άβρών παρθένων μ εταπ ίπ τε ι είς 
μελαγχολίαν, ή δέ πανοπλία τών εγγάμων άπόλλυσι τό ά- 
σφαλέστερον όπλων έν τα ϊς ύπερορίοις αΰτών κατακτήσεσιν, 
αίφνης ιδού ό κ. ’Ολύμπιος άνακαλύπτει τό Μέλρωσον, δ ιά- 
σημον επανορθωτικόν τών τριχών, καί γ ίγνετα ι έφοδος κατά 
τής σχετικής φιαλοστοιχίας τού φαρμακεμπορείου του, εξαν
τλείτα ι ή παραγγελθείσα ποσότης, καί νέα φαρμακευτικά 
μηχανήματα είς ενέργειαν.

Τρεις μήνες τοΰλάχιστον ύπελογίσθηταυ ότι άπαιτοΰνται
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πρός έκδήλωσιν τής ε—ενεργεί«; έκάστης ειδικής σκευασίας, 
νί~ις έν τούτοι; κατά  τό χρονικόν αύτό διάστημα εξαντλείται 
ύπό των πελατώ ν, ου; όδηγούσι καθ’ έκάστην νέαν φαρμα
κευτικήν άνακάλυψιν άθρόους αί καταπληκτικα ί έν τα ί; έφη. 
μερίσιν αγγελία ι.

Έ ν τοιαύτν) περιπτώσει ό κ. ’Ολύμπιος έποίησε τεράστιας 
κενοτομ.ίας έν τή  ιατρική επιστήμη υπό τήν έποψιν τής θε
ραπευτικής, καί δεν βλέπομε·/ τ ί ;  5; ανάγκη νά ύφίσταται 
πλέον έν τώ  πανεπιστήμιο ή Σχολή καί α ί έδραι αυτής, 
κα ι νά καταδαπανώνται τόσα ποσά, άοοΰ ή θαυματοποιΐα 
τού κ. ’Ολυμπίου γνωρίζει τό μυστήριον τ η ; άλανθάστου θε
ραπεία; πάντων έν γένει τών γνωστών καί αγνώστων νοση
μάτων.

Είναι λοιπόν η δέν είναι ευεργέτη; καί σωτήρ τής άνθρω- 
πότητο; ό κ . ’Ολύμπιο; ;

Καί τότε ό ιατι ή κυβέρνησις δεν αναλαμβάνει υπό τήν έ- 
αυτή ; προστασίαν τά Οαυματουργηματα τού κ. ’Ολυμπίου 
διά γενναίων επιχορηγήσεων, ένισχύουσα τό σωτήριον έργον 
τού νέου τούτου Μεσσίου των πασχόντων ;

ΧΡΟΝΙΚΑ

Λ- *

’Λλλ’ ό κ . ’Ολύμπιο; αφού κέκτηται τήν ύπεράνθρωπον δύ- 
ναμιν νά εφευρίσκη κα ί ίδιον φάρμ.ακον κατά πάση; νόσου, 
δεν νομίζει άρά γε δτι θέλει πράξει τήν μεγάλη τέραν ευερ
γεσίαν, έπινοών καί κανεν ιαματικόν κατά τη ; ά γυρ τε ία ς  καί 
τή ; π.Ιεονεξ ίας, ή τ ι; μαστίζει μετά τών άλλων πληγών τού 
Φαραώ, τήν αβδηριτικήν πρωτεύουσαν τού ελληνικού βασι-

; « λ ά | .
 ------------

Ό κ. Άνδρέας Ρηγόπουλος, βουλευτή; Πατρών, έγινε 
καταγέλαστος. Εις τρεις τώρα εκδόσεις λέγει καθαρώ; δ ια 
φορετικά πράγματα περί τών λόγων ους άντήλλαξε μέ 
τόν βασιλέα. ”11 τόσον έζαλίσθη, όπως ο! προφήται ό'ταν 
εβλεπον τόν Θεόν, δ ιότι ήλθε μούτρο μέ μούτρο μέ τόν 
βασιλέα, καί ¿τηλεγράφησε καί έγραψε καί έξακολουθεΐ νά 
γράφ-ρ άλλ ’ ά ντ ’ άλλων, ή έζ υπερβολικού ζήλου πρός τόν 
ηγέτην του παρήλλαξεν εξεπίτηδες τά  άνταλλαγέντα  καί 
ε ίχε δίκαιον ή «Ώ ρ α »  νά τά  κηρύξ’ρ ψεύδη. Νοστιμώτατος 
όμως είνε εις τήν τρίτην έκδοσίν του, τήν σημερινήν έν τή 
«Π ρωία». Τήν περίφημαν φράσιν τυύ Βασιλέως :  άν ήσαν 
ό’λοι παρόντες, Οά κατεψηφίζοντο τά  νομοσχέδια, δέν τήν 
ειπεν ό Βασιλεύ: κατά  τήν τρίτην ρηγοπουλικήν έκδοσιν, 
άλλα τήν συνεζεψράσθη  μετά τού κ. Ρηγο—ούλου" ώστε 
αυτός τήν έλεγε καί ό βασιλεύς τήν ¿συλλάβιζε. Τί ντονέτο ! 
Κατά τά άλλα όμως ό κ. Ρηγόπουλος ομολογεί: «ό’η  
ό ΒασιΛε'νς οντε κ α τά  τον υπουργείου τώ έζέψϊκίοε δυσπ ι
σ τ ία ν  ο ντε απ αρέσκε ιαν  κ α τά  τώ ν έπ ιϋ ΐη θ έ ν τω ν  ¡ιδρών». 
Καί τίνα  λοιπόν άλλην έννοιαν είχε τό προς τούς ΙΙατρι- 
νού; τηλεγράφημά του είμή ταύτην καί μόνην ; "Ωστε ό κ. 
Ρηγόπουλος εννοούσε νά άπατήση τούς συμπολίτα ; του" καί 
νά τούς άπατήση διά νά τούς βγαλη άπά τήν απάτην μετά 
δύο ημέρας" δ ιότι ό κ. Ρηγόπουλος άνθρωπο; καλοκάγαθος, 
δέν αντέχει εις τό κακόν έπ ί πολύ. ’Ά λλοτε οί Πατρινοί 
— τού: συρ.βουλεύομεν— άν θέλουνε νά πούνε τ ίποτα  τού 
Βασιλέως, νά εκλέγουν ένα μάγειρα, ένα ταβερνάρην, ένα 
γαρσόνι τού ξενοδοχείου, ένα λούστρου έπ ί τέλους καί νά 
ήνε βέβαιοι ό'τι θά κάμη τήν δουλειά του; πολύ κ α λλ ίτετα  
από τόν κ. Ρη γόπουλον.
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(  Συνίχ. ίό. όριΟ. ·ίϋ3 )

—  Αιάβολε, διάβολε είπε κα ί ά ιίθ ι; ο ειρηνοδίκη;.
Καί ές ιδιοτροπίας συνήθους αύτώ άναμ.φιβόλως έθλιψε 

την άκραν τής ρινος του, προστατών νά τήν ^έπεκτείνρ <ος 
νά ήθελε νά εϊπη: Λέν είσαι αρκούντως μκκρά ώστε νά 
μπορής νά μαντεύσης τ ί έγινε έδώ τήν χθεσινήν νύκτα.

Λίφνης ή Ι'ερτρούδη έκραύγασεν.
— Νά ό λοχαγός. !
Και όντως, ό Ιάκωβος Βαιγιάν όστις άνήγγειλεν απου

σίαν τεσσαράκοντα οκτώ ωρών, έφθασε πολύ ένωρίτερον παρ’ 
όσον είχε προβλέψει. Παρέστη έν τή  συναθροίσει τών ελεύ
θερων σκοπευτών, αλλά δεν κατώρθωσε νά ιδη τόν νομ.άρ- 
χην, επειδή ήτο πολύ απασχολημένος.

Έ σπευσε λοιπόν ό ’Ιάκωβο; Βαιγιάν ν’ άπέλθη έξ Έ πι- 
νάλ ΐνα εύρεθή τό ταχύτερο·/ παρά τή πολ,υριλήτω Ιωάννα

του. Φεϋ ! ουδέ κάν ύπέθετεν όποια έκπληξις τόν άνέμενεν, 
όποία καταστροφή. Ό  γενναίος άνήρ προσεβλήθη οιονεί υπό 
αποπληξίας, καταληφθείς Οπό τρομερά; καί άπεριγράπτου 
θλίψεως.’Π τρομερά αύτη προσβολή ήδύνατο νά τόν φονεύση, 
άλλ’  έμεινεν όρθιος μέ ξηρούς τούς οφθαλμούς, τρέμ.οντα τά 
μέλη, ώχρός, εις τρόπον ώστε νά προκαλή ρίγος ύποκώφω; 
καί παραφόρως λυσσών.

Έ φ’ ικανόν όλοι έμειναν σιωπηλοί καί ϊσταντο μετά σε- 
βασμ.ού ενώπιον τ ή ; απείρου ταύτης θλίψεως· ε ίτα , κρίνων 
κατάλληλον τήν στιγμήν ό είρηνοδίκης τώ  έπέδωκε τήν 
έπιστολήν τής Ουγατρός του. Διά πυρετιοδών κινήσεων άπο- 
σφραγίσας ό ’Ιάκωβος Βαιγιάν τήν έπιστολήν άνέγνω αυτήν. 
Πάραυτα οί ¿φθαλμ.οί του έμεγεθϋνθησαν καί αί κόραι αυτών 
έξωγκώθησαν, ώσεί έμελλον νά έξέλθωσι τής κόγχης· εξέ
βαλε κραυγήν βραχνήν καί κατέπεσεν έπ ί τίνος έδρας αναί
σθητος.

—  Ε πιτρέπετα ι νά τήν άναγνώσωμεν ; ήρώτησε.
Τού ’Ιακώβου Βαιγιάν νεύσαντος καταφατικώς, 6 ειρηνο

δίκης άνέγνω αυτήν μεγαλοφώνως Έπιφώνησις έκπλήξεως. 
κραυγή οδύνης συγχρόνως έξέφυγεν άπό τά στήθη όλων.

‘Ο Ιάκωβος Βαιγιάν, ό ει’ρηνοδίκης καί οί λοιποί, τά  πάν- ' 
τα  τέλος είχον εννοήσει.

—  Ό  άθλιος, ό άτιμο; ! έπεφώνησεν ό ’Ιάκωβος, ιδού ή 
εύγνωμ.οσύνη του πρός τούς εύργέτας του ! . . . Αυτός έγινε 
α ιτ ία  ν’ άποθάνη αυτή ή προσφιλής μόι Αικατερίνη, καί σή-
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Πρέπει ν’ άκούση καί παρ’ ημών τών σφόδρα άντιπολι- I 
σευομένων τήν ένεστώσαν κυβέρνησιν έ βουλευτής Πατρών 
κ. Ρηγόπουλος, ότι δέν έπετρέπετο ούδ’ εις αυτόν, ούδ’ εις 
τήν εντολήν τν  έφερεν, ούδ’ εις τά  φιλελεύθερα φρονήματα 
τής πόλεως Πατρών, νά άναμίξη τά  περί Τ ις π τα ίε ι άρθρα 
τού κ. Πρωθυπουργού καί νά τ ’ άποκαλέση α να ιδ ή ,  ώς νά 
ητο ίεροκήρυξ μοναρχικών ιδεών, άρθρα δ ι’ ά ή δικαιοσύνη 
τής πατρίδος του ήθώωσε τότε τόν κ. Τρικούπην, άλλά 
καί άν τόν κατεδ ίκαζεν ακόμη εις τού; στηλιτικούς έκοί- 
νους καιρούς, ά ντί στίγματος Οά περιεποίει τιμήν εις τόν 
τότε άγνόν πολιτευόμενο·/ κ. Τρικούπην. Περί τής σοβαρό- 
τητο ; τού κ. Ρηγοπούλου πάντοτε εΐχομεν έλαφράν ιδέαν, 
άλλά περί κεντρικών τινων ίδεοιν αύτόν τόν ά ντ ί σιέλου 
εχοντα εί; τά  χείλη του τήν ’Αμερικήν ένομίζομεν ότι ήτο 
σταθερός εις εύγενέ: καί φιλελεύθερον φρόνημα πολιτικόν.Ή  
έν τή  «Πρωία» έπιστολή του τόν καταδικάζει καί ούσια- 
στικώς εις τά  όμματα ημών καί λυπούμεθα πολύ διά τού
το, δ ιότι έν τή  φοβερή λειψανδρία άγών ημών είνε νά στη- 
ρίζωμεν χαρακτήρας έτοιμορρόπους, όχι νά καταδαφίζωμεν 
υφισταμένους.

Εις τό αγγλ ικόν περιοδικόν ΆΧήθεια άναγινώσκομεν αρ
κετά περιέργου; σημειώσεις περί τού Κουμουνδούρου, κυ- 
μαινομένας μεταξύ ποιήσεως καί αλήθειας. Εί·ε εντυπώσεις 
ανθρώπου λαβόντος πληροφορίας έκ τής έν Παρισίοις προ- 
περυσινής διαμονής του. Τόν παρουσιάζει ώς τακτικόν φοι
τητήν τών σαλονίων τής κυρίας Ά δάμ , τής διευθύντριας 
τή ; Ν έας Ε πιθεωρήσεων. 'Ό ταν έπέστελλε πρός αυτήν ό 
Κουμουνδούρος τήν ώνόμαζεν «ώραίαν καί θελκτικήν κυρίαν 
καί φ ίλην», κατέθετε δέ εν τέλει τής έπ ιστολή; του «τά  
σέβη του ε ί; τού; πόδας τ η ; .»  τί1το δέ καταφουρκισμένο;

μέ τόν βασιλέα, δ ιότι δέν κατώρθωσε νά πάγη  ένα βράδυ 
εις τής κυρίας Ά δάμ , ενώ μετέβη εις ένα χορόν τής «ρ ιγ - 
κιπέσσης Σαγάν. "Ελεγε δέ ότι οί σύμβουλοι τού βασιλέως 
«ήσαν ένοχοι βλακώδους αγνωμοσύνη; διά τούτο.»

«Έ ν Παρισίοις ευρισκόμενος έζήτει νά άγοράση οίκόπε- 
δον καί νά κτίση έκεί επαυλιν. Έμίσει τό πομφολυγώδε; 
καί εικονικόν ύφος, εκτός εάν έπρόκεικο περί ποιήσεο»;. Α 
ξίωμά του ήτο ότι οί πολιτευόμενοι, οί δημοσιογράφοι καί 
οί συγγραφείς πρέπει νά έχωσι π ίσ τιν  ε ί; τήν ευφυΐαν τής 
ανθρώπινη; φυλής.

«Μία έκ τών ασχολιών του ητο νά σκαλίζη ε ί;  τά βι
βλιοπωλεία μήπως εύρη κάνέν χρήσιμον ή διασκεδαστικόν 
βιβλίον. Ί ΐ τ ο  δεινό; βιβλιοφάγος, καί όταν άνεγίνωσκεν 
έσκέπτετο πολύ. Ουδέποτε ήγάπα μυθιστορήματα, πλήν 
τής πρώτη; τάξεως. Ό  Ώ ζιέ καί έ Βαρριέρ ήσαν οί προσ
φιλέστεροι δ ι’ αύτόν δραματογράφοι. Μία έκ τών μανιών 
του ήτο όπου έβλεπε εκτεθειμένου; φωτογραφικού; πίνακας 
νά στέκετα ι νά .βλέπη.

«Ό γράφω ν τά ; σημειώσει; αύτάςέν τή  αγγλ ική  'Λ.Ιηθεία, 
τόν ήρώτησε μίαν ημέραν τ ί ιδέαν έχει περί τού μ.έλλοντο; 
τού Ι 'αμβέττα , άπήντησε δέ : «/ τι ε ί; τού Γαμβέττα
τρώ γει τ ί ;  πολύ καί καλά .» Δεν τού έβγαινε δέ άπό τόν 
νούν ότι ό Γ αμβέττα ; θ’ άπέθνησκεν άπό πολυφαγίαν. ’£- 
προτίμα άσυγκρίτω τώ  λόγω τήν αγγλ ικήν κ ο υ ζ ίν α ν  άπά 
τήν γαλλικήν. Κατά τόν Κουμουνδούρον, τό μόνον έλάτ- 
τωμα τού βασιλέως Γεωργίου είνε ό'τι μολονότι δέν χωνεύει 
καλά, είνε μεγάλος.»

Τήν ημέραν τών ιπποδρομιών ή Ε τα ιρ ία  τού Σιδ/.ραδρό 
μου Αθηνών Πειραιώς είχε κάμει ένα νεωτερισμόν ". νά πω- 
λήση εισιτήρια καί εί; τό καφενείον Γιαννοπούλου. Ό  νεω
τερισμό; αύτός νομίζομεν ότι μπορεί νά καθιερωθή διά

μερα σκωτόνει τήν ’Ιωάνναν, τήν κόρην μ.ου ! . . .  . Δυστυχές 
τέκνο·/ μου, δυστυχές τέκνον μου ! . . . Τήν ημέραν καθ’ ήν 
ή Αικατερίνη τόν άπηλευθέρωσε, τή  είπον ". «Φθάνει νά μή 
μ.ετανοήσωμ.εν γιά  αύτό !»  Ειχον προαισθανθή τά σημεονά. 
Ώ  ! τό τέρας, τό τέρας !

Ά φήκε νά πέση ή κεφαλή του εις τάς χ.εΐράς του καί έ- 
ξερράγη εις λυγμούς.

Οί λοιποί δακρυρροούντες τόν παρετήρουν μ.ετά βαθύτατη; 
συμπαθείας. Έ π ί στιγμ.ήν έπεκοάτησε σιωπή.

—  Είναι ανάγκη απόλυτος νά συλλάβωμεν αυτόν τόν άν
θρωπον, είπεν ό ειρηνοδίκης.

—  Αυτό θά ήναι δύσκολο·/, ύπέλαβεν ό πάρεδρος.
—  ΙΙοίος 0’ άναλάβη τήν σύλληψίν του ; είπεν ό άγροφύ- 

λαξ· μ.άς έπήραν τούς χωροφύλακάς μ.ας.
—  Καί έπειτα^ είπεν ό ’Ιάκωβος Βαιγιάν, άπαλαττόμε- 

νος τής αναισθησίας του, Οά διαφύγη τήν τιμωρίαν τήν ό
ποιαν άξίζει, διότι θά δούνε τήν ν.ατάστασίν του, ότι είναι 
ένα; άθλιο; αγριάνθρωπος, ένα ζώο καί Οά τόν κηρύςουν α
νεύθυνο·/.

—  Καί έγώ  αύτό προβλέπω, άπεκρίθη ό είρηνοδίκης" έν 
τούτοις κύριε, δεν είναι δυνατόν νά τόν άφήσωμεν πλέον έλεύ- 
θερον είναι άπόλυτος ανάγκη νά γλυτώσουμε τήν χώραν άπό 
ένα ον τόσον επικίνδυνον.

— Δεν έναντιούμαι ε ί; τήν σύλληψίν του· άς τόν^συλλά- 
I βου/, ά ; τόν άλυσσόδέτ'ουν σάν^λυσσασμένο λύκο, άς τόν ρί-

ψουν εις τήν φυλακήν! άνέκραξεν ό δήμ.αρχος μ.ετά μ.ανίας. 
■‘‘Κ—  Ειτα προσέθηκε μετά μ.είζονος ηρεμίας :

—  Έ γώ  είμ.αι όλος αφιερωμένος εις τήν λύπην μ.ου, κύριε 
ειρηνοδίκα, έχω πυρετόν εί; τόν εγκέφαλον. Εις ΰμά; άπό- 
κειτα ι νά έξετάσητε τ ί πρέπει νά πράξητε. Ενεργήσατε, εις 
τ ίποτε δέν έναντιούμ.αι," τά  πάντα εγκρίνω.

—  Φεύ ! έξηκολούθησε μετά θλιβερού δφους, τώρα τίποτε 
δέν είμαι πλέον ναι, είμαι άνθρωπος χαμένος καί μ.ού φαίνε
τα ι ό'τι ά π ’ αυτής τής στιγμής είμαι άπλ.ούν πτώμα.

—  ’Ιάκωβε, φίλε μου, είπεν έ είρηνοδίκης μετά συγκινη
τικής φωνής, δραξάμενος τής χειρό; τού γέροντος, δ ιατί ά- 
πελπίζεσθε ; Ίσ ω ς  ή ’Ιωάννα δέν έξετέλεσε τό ολέθριο·/ σχέ- 
διόν της.

Ό  ’ Ιάκωβο; Βαιγιάν έσεισε βραδέως τήν κεφαλήν.
—  Τήν γνωρίζω, ύπέλαβεν, ή Ιωάννα είναι νεκρά !

ΙΟ .'

ΠΩΣ Ο ΛΓΚΟΓΙΑΝΜΙΣ ΔΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 

ΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΑΚΡΑΝ ΑΦΗΓΙΙΣΙΝ.

Τούς πένθιμους τούτους λόγους τού ’Ιακώβου Βαιγιάν π α -  
ρηκολούθησε νέα κατηφή; σιωπή. · ·

—  Ά λλά  ύπέλαβεν ό είρηνοδίκης χάσαμε τόσον καιρόν
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πά ντα , τώρα μάλιστα  τά καλοκαίρι, καί ίδίως τάς Κυρία- 
κάς, διά νά λείψτρ τό άηδέ; εκείνο σπρώξιμο, τόσον ανυπό
φορο? δ ι’ όλους καί Ιο ίγ  όια κυρίας άνευ συνοδού ή καί διά 
συνοδεύοντας άκόμη κυρίας. ’Αφού μάλιστα ή 'Εταιρία ενίοτε 
από ένα παράθυρον μόνον πω λε ί εισιτήρια καί των τριών 
τάξεω/. Έ ν ’Αμερική JtarVTOÍJ ά λλθ '3  πο)λούνται είσιτή 
ρια παρά εις του; σταθμούς. Μάθετε άπό ημάς αυτό, κύριε 
Παρασκευαιδη !

Ό  εκ τών φιλτέρων φοιτητών τής νομικής πρό τριετίας 
κ . Ι ω ά ν ν α ς  Κ ο ν τ ο λ έ ω ν ,  ό φοβερός γεωγράφος, οικο
νομολόγο; καί 'ιστορικός, ό Ιγκλε ίω ν εις τά δύο τού εγκε
φάλου του ημισφαίρια τά δύο ημισφαίρια τού πλανήτου μας, 
ό μεταβαλών τήν κεφαλήν του ει’ς λεξικόν εμπορίου, βιο
μηχανίας, οικονομικών καί πού ιτειογραφίας,ό αμείλικτο; βι- 
βλιοφάγος καί εφημεριδοφάγος, ό ακούραστο; συζητητής,ό 
συμβασιλεύς τής μνήμης μαζύ μέ τόν Ίωάννην Άποστόλην, 
ό συμπαθητικώτατος φοιτητής τού ζαχαροπλαστείου Πα- 
παζήση καί παντός καφενείου ή γαλακτοπολείου όπου τε- 
μάχιον έφημερίδος, ό αυτοσχέδιος στατιστικός; ό άδα 
μάντινος χαρακτήρ εις τήν τ ιμ ιότητα  καί ευσυνειδησίαν, έ 
ενθουσιώδης δεληγεωργιστής, κ τλ . κ τλ ., άφίκετο δ ι’ ολί
γ α ; ημέρα; έκ Σμύρνης ενταύθα, όπου τόν ΰπεδέχθησαν 
μ ετ ’ ενθουσιασμού οι άπειροι φίλοι του καί ημείς σύν αύτοίς.

Τό αγγλικόν περιοδικόν « ’Αλήθεια» εκφράζει τήν λύπην 
του ότι α ί εικόνες τής δεσποινίδο; Κλεονίκης Γενναδίου, 
θυγατρός τού μεγάλου διδασκάλου τού Γένους δέν έξετέ- 
θησαν έν Λονδίνω, όπου, λέγει, θά προσείλκυον απεριόρι
στον θαυμασμόν. ‘Η ‘ Ελλάς, λέγει τό περιοδικόν «Ά λή -

μπορούσαμε ήδη νά σπεύσωμεν εις άναζήτησιν τής δεσποινί- 
δος Ιωάννας. Ζώσα ή νεκρά πρέπει νά βρεθή.

Οι λόγοι ούτοι ένίσχυσαν τόν γηραιόν λοχαγόν.
—  Μάλιστα, είπε στρεφόμενο; πρός τόν βοηθόν του, άς 

τήν ζητήσουν αυτήν,άς τήν ζητήσωσι παντού εις τόν ποταμόν!
Ή  λέξις αΰτη τώ  ένεποίησεν ρίγος.
—  ”Ω ! Ή  ειμαρμένη, ή ειμαρμένη ! έψιθύρισεν. Ό  πατέ

ρας έπνίγη. . .
Δεν εννόησαν οί άλλοι τ ί ήθελε νά πή.
ΙΙαραλαλών δέ προσέθεσε.
—  *Η ’ Ιωάννα είναι τό τέκνον τής δυστυχία ; !
—  "Αν καί ή ημέρα είναι ήδη προχωρημένη, είπεν ό βοη

θός, όφείλομεν νά έξητάσουμε άπ’ απόψε.
— Μάλιστα μέ όλους τού; αγαθής θελήσεως άνδρας, τούς 

οποίους θά ευρώ, προσέθεσεν ό άγροφύλαξ.
Ό  βοηθό; κα ί αυτός άπεσύρθησαν.
Συνεφωνήθη τότε μεταξύ τού ’Ιακώβου Βαιγιάν καί τού 

είοηνοδίκου, όπως ό τελευταίος ούτος πληροφορήση τό δ ικα
στήριο·/ περί τού γεγονότος, όπερ τοσούτω σκληρώς έπλησσε 
τόν δήμαρχον τού ΜαρέΓλ κα ί άφήσωσιν αυτό νά λάβη τήν 
πρωτοβουλίαν μέ μέτρα τά  όποια ήθελε κρίνει αναγκαία.

Μετά τούτο σφίγξας τήν '/είρα τού δυστυχούς γέροντος 
μετά προφανούς συγκινήσεως, ό ειρηνοδίκης έχωρίσθη άπ’ αυ
τού καί άναβάς έπ ί τού δίφρου τού κ. Βιολαίν έφθασε μετ’ 
ολίγον είς τόν πύργον τού Βιοκούρ.

θεια », δικαίως σεμ.νύνεται έπ ’ αυτή, εσχάτως δέ διωρίσθη 
μέλος τού Συλλόγου τών Καλών τεχνών έν Ά θήναις, τιμή 
άπονεμομένη πρώτην φοράν εις τό φύλον της. "Αν δέν « π α 
τώμεθα, εις τήν δεσποινίδα Κλεονίκην Γενναδίου ή προκά- 
τοχος κυβέρνησις παρήγγειλε σειράν εικόνων μεγάλων άν- 
δρών τής ‘Ελλάδος καί ίσως αΰταί είναι αί εις τήν Διεθνή 
Κ αλλιτεχνικήν "Εκθεσιν τής Ρώμ.ης σταλείσαι.

Τυχαίους συνηντήσαμεν καλλιτέχνην μάγειρον Χ τ ρ α τ ή ν  
Κ α μ ιο φ ύ λ λ η ν  έφ’ άμάξης μεταβαίνοντα είς τ ’  ανάκτο
ρα, παοαπορευόμενον δέ παίδα κρατούντα κλάδον μεγάλον 
έντό ; λεπτής γά ζη ; περιειλημμένον, δθεν έκρέμαντο βότρυς 
σταφυλών διαφόρων ειδών, ροδίται, αΰγουλάτα, άετονύχια, 
¿κόμη καί αγουρίδες, τόσον ζωντανά καί φυσικά, ιίυς νά 
έκκόπησαν πρό μ ια ; στιγμής έκ τής αμπέλου. Ένομίσαμεν 
ότι διά τρόπου τίνος διατηρήσεω.ς ήσαν φυσικαί σταφυλαί, 
διατηρήσασαι τήν ζωήν τής αμπέλου. Καί όμως ήσαν τε- 
χνητα ί, τεχνικώ τατα ι καμωμέναι, άπό κόλλαν άπλήν καί 
τά πρώτον προϊόν τού καλλιτέχνου μαγείρου, το  όποιον 
έσπευδε νά καταθέση εις τήν έκτίμησιν τού βασιλέως του. 
’Αλλά δέν ήτο καλλίτερο* νά επινόηση τρόπον συντηρή- 
σεως τών σταφυλών εις τήν δροσεράν αύτών κατάστασιν ;

Έκ Α ε ε ρ ο ιε ώ ς  μάς γράφουν :
« ’Όπισθεν τή : δυτικής έκκλησίας έν Πειραιεί έγένοντο 

κ α τ ’ αύτάς ούκ ολίγα κρούσματα- ή αστυνομία έφρόντισε 
μέν οπω; άποστείλη τινά  έξ αύτών εις Κάνθαρον, άλλά 
καθ’ άν ώραν τό φορεϊον ήλθεν όπως τούς παραλαβή, πλή 
θος περιέργων γειτόνων συνωστίζετο πέριξ τού φορείου, 
τού κλητήρο; καί τού έφιππου χωροφύλακος ίσταμένων είς

Τόν περιέμενα μ.ετ’ ανυπομονησίας προδήλου. Ή  βαρόνη 
έξετίμα πολύ τόν ’ Ιάκωβον Βαιγιάν, όστις κατ’ αυτήν ήτο 
ή μεγαλειτέρα προσωποίησις τής ειλικρίνειας, τής εύθύτητος 
καί τής τιμιότητας. "Οπούς ή Σωσσάνη, ή Έριέτη έγνώριζε 
τήν ’Ιωάνναν, ήτις μ.άλιστα ήλθε δίς ή τρις είς τόν πύργον 
μετά τού πατρός της.

"Αμα ό είρηνοδίκης ένεφανίσθη, τά άνυπόμ.ονα βλέμματα 
προσηλώθησαν έπ’ αύτού έρωτώντα ;

—  Είναι τρομ.ερόν ! είπε.
Καί άμεσους διηγήθη ό,τι γινώσκουσιν ήδη οί ήμέτεροι άνα- 

γνώσαι.
—  Α δύνατον, έπεφώνησεν ή βαρόννη.
—  Καί εγώ  αυτό φρονώ, διεκήρυξεν ό κύριος Β ιολαίν υ

πάρχει λάθος- τά φαινόμενα πολλάκις άπατώσι- ό Αυκογιάν- 
νης δέν τό έπραξε αυτό τό κακούργημα, δέν ήτο δυνατόν νά 
τό πράξη,.

ΊΙ Σουσάννη τήν χεΐρα επ ί τού μετώπου έχουσα έφαίνετο 
σκεπτομένη, ότι έποίει φρικαλέαν τινά  όνειροπόλησιν.

ΊΙ Έρριέτη, μέ κεφαλήν κεκλιμένην καί δακρυβρέκτου; 
οφθαλμούς, κατείχετο υπό νευρική; ταραχής.

’Εκ σεβασμ.ού ποός τ ά ; νεάνιδα; καί ϊνα μή ενόχληση τά  
ουτα των, ό είρηνοδίκης έφάνη πολύ εγκρατής ώς πρός τούς 
λόγους τού; άφορώντα; τό υποτιθέμενον κακούργημα, μή έ- 
χων ανάγκην νά έπιμείνη επ ί τών λεπτομέρειών πρακειμένου

ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι 7

πεντήκοντα βημάτουν άπόστασιν, ά π λώ ; διά τόν τύπον. 
Τής προάλλαις, αί στρωμναί κλπ . ενδύματα τού ενός έκ 
τών προσβληθέντουν, έκαίοντο έν μέση τή όδου Ά ρεως, ό 
δέ καπνό; είχε κατακλύσει τήν πέριξ συνοικίαν κυμαινόμε
νος υπό τού άέρος, ίσους ϊνα  καθαρίση αυτήν άπό τό μ ία
σμα. Μόναι αί άγαθα ί γυναίκες τής συνοικίας ίκραύγαζον 
καί κατηρώντο τήν άκηόίαν τώ ν άρχών, έως^δτου ήναγκά - 
οθ/!σαν όπως άποσβέσωσι δ ι’ ΰδατος τήν πυράν, χωρίς^νά 
έννοώσιν α! δυστυχείς ότι περισσότερον μ,ολύνουσιν τήν α
τμόσφαιραν, άφήνουσαι ήμίκαυστα τά  μεμολυσμένα ράκη. 
Πρός Θεού, πού ζώμεν ; ’Απορώ πώς υπάρχει καί είς ΰγ ιή ; 
άκάμη ένταύθα ! Ή  γλυκερίνη θά έμποδίση τήν ευλογίαν; 
όταν αί άρχαί άφήνωσιν έλευθέοαν άσυνειδήτως τήν κυκλο
φορίαν; όταν ό ήνίοχο; τού φορείου, ό ιατρό; τού Κανθά
ρου καί οί συνοικούντες μεσά τών προσβληθέντων περιφέ
ρονται καί συγχρώνται τοίς ,τάσ ι;

Φρικτόν, άπίστευτον όντως, πόλις ευάερος, έχουσα εΰ- 
ρείας καί κατά τό μάλλον καθαρά; όδού:, νά μή δύνηται 
νά άποσκορακίση τήν δεινήν ταύτην μ άστιγα , ήτις άπό 
τόσουν έτών έμφωλεύει έν αυτή ! ! !  »

Ό  φίλτατος έμ.πορος τών καλλιτεχνιοωτέρων γυαλικών, 
τού καί άπό στόματοί γλυκέων μέλιτος ρέει αύδή. Λ,άμ.· 
« ρ ο ς  Χ ρ ισ τ ό φ ο ρ ο ς ,  ήρραβωνίσθη τήν καλήν κόρην 
Ε υ φ ρ ο σ ύ ν η ν  Χ έ φ ε ρ λ η  έν εύδαίμονι κύκλω οικογε
νειακού.

Έςεδόθη καί έν ίδιαιτέρω κομψοτάτω τεύχει, άλλο 
παρά τό τής Έ θ η χ η ς  Βι6.1ιοθήκηη, ó Λθοί-,ύος τού Δουμά 
πατρός, κατά  μετάφρασιν τού έν Φιλιππουπόλει Διερμηνέ-

ω ; μας καί έκ τώ ν  καλών λογογράφων Λάμπρου Ένυάλη. 
Ευχαρίστως δέ εϊίομεν οτι προετοιμάζει είς εκδοσιν ό αυ
τός συγγραφεύς καί άλλα έργα πρωτότυπα, δ ιότι ό κ. 
Λάμπρο; Ένυάλης— πρέπει νά τό ΰπενθυμίσωμεν είς τού; 
ταχέως λ.ησμονονντας Αθηναίους— είναι έκ τών πρώτων διη- 
γηματογράφουν, μή δυν,θείς δυστυχώ ; καί νά ζήση διήγη
μα τογραφών.

0 111ΈΜ0Ν ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΝ ΚΟΝ/ΠϋΑΕΙ
(*Εκ τ«5ς «Α ύγ95ς»)-

Μετά μεσημβρίαν τής προχθές άπέπλευσε τού λιμένο; 
ημών ή αύτοκρατορική θυλαμηγός ’/ζεδύίυ· κατευθυνομένη 
είς Βάρναν, ϊνα παραλάβη τόν ηγεμόνα τής Βουλγαρίας. 
Τή; θαλαμ-ηγού έπέβαινεν ό εισηγητή; τών πρέσβεων Ί -  
βραήμ βέης, οί έκ τών υπασπιστών τής ΑΑ. Μ. Χαϊρή βέης 
καί Ά χ μ έτ  βέης, καί ό κ . Καραμιχαηλώφ, πρώτο; γραμ- 
ματεύς τού ηγεμονικού πρακτορείου.

Πρός τούτο ι;, σήμερον τήν πρωίαν άπέπλευσεν άτμ,ό- 
πλοιόν τ ι τή ; έταιρ ία; Λόϋδ, ένοικιασθέν ΰπό τού πρεσβευ- 
τού τής Αυστροουγγαρίας ώς πρυτάνεως τού δ ιπ λω μ α τ ι
κού σώματος, όπερ μεταβήσεται είς συνάντησιν τής Α. V. 
έν τώ  στομίω τού άνω Βοσπόρου. Έ π ί τού πλοίου τούτου 
έπέβαινον οί πρώτοι διερμηνείς τών ξένων πρεσβειών, εντε
ταλμένοι νά έπευχηθώσι τή  Α. 1'. τό ώς εύ παρέστη.

Σχετικώς πρό; τό πρόγραμμα τής υποδοχής τής Α. 1’., 
ό Μηκύτωρ αναγράφει τό επόμενον έπεισόδιον, όπερ διεξω- 
μαλύνθη ήδη. Γνωστόν ότι άπό τής άναχωρήσεως τού πρε- 
σβευτού τής ’Ιταλίας κόμητο; Κόρτη, ό τής Περσίας πρεσ-

περι τού κ . Βιολαίν καί τής βαρόννης. ’Εν τούτοι; αί δύο νε- 
άνιδες είχον κατανοήσει.

—  Κύριε είρηνοδίκα, είπεν ή κυρία δέ-Σιμαίζ μετά τόνου 
πειστικού, αυτή πού Ισωσε τήν κόρη μου, αύτός πού έσωσε τό 
πα ιδ ί πού θά έπνίγετο σ’ τόν Φρού,εϊνε δυνατόν νά ηναι έ'νας 
άθλιος καί άτιμος ;

—  Δυστυχώς, κυρία, ή αμφιβολία δέν είναι δυνατή. Παρέ- 
λειψα νά αναφέρω περί τών έκτυπωμάτων,... τών εύρέων έκ- 
τυ—οψ,άτων τών γυμνών ποδών, τ->. όποία άνεκάλυψκ έπ ί τού 
έδάφου; πλησίον τής οικία; κάτω  τή ; κλίμακος. Ά λ λ ω ς  ή 
επιστολή τή ; νεάνιδος είναι λίαν έξηγηματική. ’ ΐδού αύτη, 
λάβετε, κυρία βαρόννη, κύριε Βιολαίν, καί άναγνώσατε.

Ί Ι  βαρόννη άνέγνω πρώτη, έπειτα  έτεινε σιωπηλή τον 
χάρτην είς τόν κύριον Βιολαίν.

Δέν ήδύνατο πλέον αΰτη νά δώμαρτυρηθή ΰπέρ τού' Λυκο- 
γιάννη.

Ό  κύριος Βιολαίν άνέγνω καί αύτός, έπειτα δέ άπέδωκε 
τό καταγγελτικόν γράμ.μ.α είς τόν είρηνοδίκην.

—  Κι’ εγώ  δέν ήξεύρω τ ί νά ’πω , είπεν.
Ή  Σωσάννη ήγέρθη καί μετά σπινθηροβολούντων οφθαλ

μών.— Λοιπόν εγώ , άνέκραξε πυρετωδώς καί μετά παραφοράς 
τής ζωηρά; καί γενναίας φύσεώ; της, όταν όλη ή οικουμένη 
καταγγείλη τόν Λυκογιάννην, δέν θά παύσω νά διαμαρτύρω- 
μαι καί νά υποστηρίζω εναντίον όλου τού κόσμου οτι είναι 
άθώος!

Καί σεις, Έρριέτη, σείς τής, όποιας έσωσε τήν ζωήν, έξη- 
κολούθησε, μήπως δέν τόν υπερασπίζεσαι όπως εγώ  ;

—  "Οχι, Σωσά\η, άπήντησε διά φωνής τεταραγμένης, 
δέν δύναμαι νά τόν ύπερασπισθώ. "Οταν ό είρηνοδίκης, ό κ. 
Βιολαίν καί ή μήτηρ μ.ου τόν καταδικάζουν αυτόν, δέν μπο
ρώ πλέον νά πιστεύω ότι δέν είναι ποσώς ένοχος.

Έν τώ μεταξύ αίσθανομένη ότι οί λυγμοί της ήσαν έτοιμοι 
νά έκραγώσιν, έξήλθεν εσπευσμένοι; έκ τής αιθούσης διά νά 
υπάγή νά κλεισθή έν τώ  θαλάμω της καί νά κλαύση άνευ 
μαρτύρων.

Μεεά μίαν στιγμήν, ό είρηνοδίκης, ό κ. Βιούαίν καί ή θυ- 
γάτηο του άπεχαιρέτισαν τήν κυρίαν βαρόνην, ητις μεταβάσα 
παρά τή  θυγατρί της. κα ί εΰρούσα αυτήν ένδακρυν καί εν 
οδυνηρά άπελπ ισ ία , άγνοούσα τάς επισκέψεις τού Λυκογιάννη 
είς τά  πέριξ τού πύργου καί τήν έν τή  φυτεία τών ζυγιών 
σκηνήν, άπέδωκε τήν θλϊψιν τής θυγατρός της, άν καί εΰρι- 
σκεν αυτήν όλίγω υπερβολικήν, είς τήν μεγάλην νευρικήν ευαι
σθησίαν της.

Ά λ λ ’ ή Έρριέτη έγνώριζε καί αύτή καλώς δ ια τί εκλαιε ; 
Τίνος έκδήλωσις ήσαν τα  δάκρυά τ η ; ; Είδεν ότι άπεπτη , 
ώς πτηνόν διωχθέν τής φωλεάς του, ή πρώτη αυτής ονειρο- 
πόλησ'.ς ;

‘ II μήτηρ τη ; κατώρθωσεν, άν όχι νά τήν παρηγόρηση,, 
τουλάχιστον ν’ άποξηράνη, τά  δακρυά της.

(άκολουθεΐ)



βευτή ; στρατηγός Μοχσίν Χάν εϊνε δικαίω πρύτανις τού 
διπλωματικού σώματος διά τάς υποθέσεις τάς ασχέτους 
πρός τήν ευρωπαϊκήν πολιτικήν. Έν τούτοι; οί συνάδελφοί 
του ουδόλως συνεβουλεύθησαν αυτόν σχετικώ ; πρός τήν γε- 
νησομενην τώ  ήγεμόνι τής Βουλγαρίας ΰποοοχήν, ώς έκ 
τούτου δέ οΰ σμικρόν δυσηρεστήθη ό του ϊάχου τής Περ
σίας αντιπρόσωπος. Έν πάση περιπτώσει, μετά τινας εξη
γήσεις, τό έπεισόδιον έξωμαλύνθη φιλικώς.

"Ετερον λεπτεπ ίλεπτον σημεϊον τής υποδοχή; τής Α. Υ. 
ήν καί τό τή ; σημαίας, ήτις ΰψωθήσεται έπ ί τού ιστού τής 
τε  θαλαμηγού, ή'τις θά κομίση ενταύθα τήν Α. Υ. καί τής 
ενταύθα επισήμου κατοικίας του. Τό υπουργικόν συμβούλιον 
διασκεψάμενον έπ ί τοϋ αντικειμένου άπεφάσισεν, όπως ά- 
ναπετασθή έν τή  περιπτώσει ταύτη  μετά τής τουρκικής 
κα ί ή σημαία, ήν ή Υ. Πύλη επέδωκε τή  βουλγαρική ηγε
μονία. Ή  Λ. Υ. αναμένεται ενταύθα ταύτην τήν εσπέραν.

‘II ακολουθία τού ήγεμόνος σύγκειτα ι έ>·. τού κ. Βούλκο- 
β ιτς , τού ιδιαιτέρου γραμμματέως αΰτου κ. Δοπσιλέστη, 
δύο υπασπιστών καί αξιωματικού τινο ; τού βουλγαρικού 
στρατού. "Λμα ό ήγεμών έπιβή τού κ ’ ΐζζεδ ίνη , ή βουλγα
ρική σημαία θέλει ΰψωθή είς τόν μέγαν ιστόν, ή δέ παρα- 
χώρησις αΰτη διατρανοΐ τό συνδιαλλακτικόν πνεύμα καί 
τήν ειλικρινή φιλοξενίαν τής Α. Μ. τού Σουλτάνου. Ή βουλ
γαρική σημαία είναι ερυθρά, περιερραμμένη πράσινη ταινία  
καί έχουσα ώς εθνικόν εμ.βλημα λέοντα, θέλει κυματίσει 
πρώτην ήδη φοράν είς τάς θαλάσσας.

Μ ΙΚ Ρ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α
Ε Κ  Τ Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ  Δ Ε Λ Τ ΙΟ Υ

Περί τό μεσονύκτιον χθές ένφ  ρ,ετέβαινεν είς τήν οικίαν 
του κατά  τού Μακρυγϊάννη ό ΰπολοχαγος ’Όφμαν διέκρινε 
φώς έντός του δοιματίου του καί τό παράθυρον ανοικτόν, 
τό όποιον κλείσας έξωθεν είσήλθεν, ά λλ ’ εύρε τό δωμάτιον 
σκοτεινόν καί τό παράθυρον άνοικτόν, έξετάσα; δέ έντός 
τού δωματίου του εύρεν ότι τού έλλειπον έκ τού σιρταρίου 
του λίραις Γαλλίας έφτάμιση, κάτι άλλα ψ ιλά, καθώς καί 
μία ρεδιγκότα, έν ρεβόλβερ καί γυαλιά τού θεάτρου. Λΰτά 
όλα πλήν τώ ν χρημάτων, τά  ηύρε τό πρωί δεμένα έντός 
μ π ό γ ο ν . Υό πρωί ό βοηθός του β ' τμήματος άνεκάλυψεν έν 
κομβίον στρατιωτικόν έντός του παραθύρου.

Άνεκαλύφθη λαθρεμπόριον τουμπεκιού μέσα σέ κόφαίς 
γιομάτα1.; αυγά, α ΐτινες έτελωνίσθησαν ώς τοιαυται. ‘Ο 
έμπορος τού αΰγοτουμπεκιού είναι Κρητικός, όνόματι Σισκά- 
κης.

Σήμερον τό πρωΐ ό καταστηματάρχης Βελοόδιος έπ ί τής 
οΌδού Αίόλουο συνέλαβε επ ' αΰτοφώρω τόν ίιπηρέτην τον 
Λ. Κορκοτάκην κλέπτοντα  έκτου  συρταρίου του. Είχε παρ- 
μένα ι; 40  δραχμαϊς· καί ώμολόγτσεν είς τόν ΰπαστυνόμον 
ότι έν άλω είχε κλέψει 80  δραχμάς.

’Έκλεψαν κάτ ι ρωλόγια, παπλώ ματα , έμπρέλαις, άπό τό 
σπήτι τού κ. Σ. Λεονάρδου έν Πειραιεί. συνοικίαν Μουνυχίας.

Οΰδείς προσεβλήθη χθές έξ εΰλογίας ένταύθα καί έν τή 
αγροτική περιφερεία, Έν δέ ΓΙειραιεί ή Μαριγώ Δρίτσα,

ετών 49 , έμ.βολιασμένη νηπιόθεν, Αικατερίνη Ψαράκη, έτών 
6, καί Π. Βερσάκης, έτών 5 , άνεμβολίαστοι, μετηνέχθησαν 
είς Κάνθαρον, έξ o j ελευθεροκοινώνησαν οί Ν. Μαρούλης, Ν. 
Γραστος, Νικολέτα Ζωγράφου, Μαριγώ Ζωγράφου, Δημήτρ. 
Σταματίου, Ειρήνη Σταυατίου -/αί Δ. Υσαφάρης, άπέμε-.ναν 
δ ’ έν αΰτώ  ή Μαριγούλα Γραβριήλ κα ί Νικόλ. Δασκαλάκη.

Έμβολιάσθησαν άναγκαστικώς ίιπό τών αστυνομικών 
ιατρών Βρατίμου, 120 άτομα κατά  τήυ συνοικίαν Καραβά.

Τ ε μ α έ  κ ρ ε ά τ ω ν .  Έν τή κεντρική άγορά, βόειον δρ. 
2 , άμνών 1 ,8 0  — 1,80. Έν τή πλατε ία  Ψ^ρρή, τώ  παλαιώ  
Θεάτρω καί τή Όδώ Βύσση; βόειον 1 .80 , άμνών 1 ,60 . 
Έν Νεαπόλει βόειον δρ. 2 , άμνών 2 . Έν τή  Όδώ Κολο- 
κοτρώνη, βόειον 1 ,80 , άμνών 1 ,8 0 — 1,80 καί έν τή 'θδώ  
Άδριανού βόειον 2 , άμνών 1 ,80 .

Έ ν  Ι Ι ε ε ρ α ε ε ε .  Βόειον δρ. 2 , άμνών 1 ,60, 1 ,8 0 , καί 
2 ,00.

Ο ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ,
κύριος Χ π υ ρ ε δ ω ν  Ζ ω χ ε ό ς  ¿σχημάτισε

ΙΙΙΜΚΤΟΡΕΙΟΛ ΕΨ!Ι»1ΕΙ»ΙΑίΕ\
όπου άναδέχεται τήν πώλησιν οίωνδήποτε βιβλίων, περιο
δικών, εφημερίδων, έχων άνταπόκρισιν μετά τών επαρχιών 
κα ί τής Εΰρώπης.

Ε γ γ υ ή α ε ε ς  τ ε μ ,ε ό τ η τ ο ς  τ τ ερ ί τ ή ν  δ εα χ ε ερ εο ε ν


