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Β ί ' ι ΐ ο ν ,  4/16 ’Απριλίου

'Ανοίγω μίαν παρένθεσιν μακράν όσον ολόκληρος ή σημερι
νή επιστολή μου· παοένθεσιν επεξηγηματικήν των όσα έκά- 
στοτε περί τής ιταλικής πολιτικής είς τάς ανταποκρίσεις 
μου αναφέρω. Σύντομον, γενικόν καί τά  μάλλον διακεκριμέ
να διαγράμματα τής είκόνος περιλαμβάνουσα, θά πειραθώ τήν 
περιγραφήν τών έν τη  ιταλική κοινωνία δρώντων πολιτικών 
οργανισμών.

Γράφων διά τό ελληνικόν κοινόν κρίνω αναγκαίο·; νά προ
τάξω αμέσως τήν παρατήρησιν ταύτην : Τά πολιτικά κόμ
ματα έν ’ Ιταλία άνταποκρίνονται πληρέστατα είς τήν σημα
σίαν,ήν άποδίδωσιν αυτοί: τό συνταγματικόν πολίτευμα.

Τά κόμματα ταύτα έχουσι βίον, διαρκέσαντα περισσότε
ρον τής ζωής ενός ανθρώπου, διότι ή γένεσίς των πηγάς έχει 
άρχεις χο ινω νιχάς χαϊ. ποΜ τιχείς' ή θεωρητική έςέλ.ιξις τών 
άρ/ών τούτων καί ή επ ί τοΰ εθνικού βίου βαθμιαία αυτών 
πραγματική εφαρμογή, αποτελεί τήν ιστορίαν τών κομμάτων 
αυτών· έν πολιτικόν πρόγραμμα καί ή πραγματοποίησις αυ
τού αποτελεί μίαν περίοδον τής ιστορία: αυτής.

"Αν θελήσωμεν ν’ άναδράμιυμεν είς τάς πριύτας άρχάς τής 
μορφώσεως τών κομμάτων τούτων καί έξιστορήσωυ.εν, έστω 
καί έν μεγίστη συντομία, ολας τάς αλλοιώσεις κα ί μεταμορ- 
φώσεις αυτών, διά μέσου αντιδράσεων, επαναστάσεων καί 
τών μεγάλων μεταβολών τών έπιγινομ.ένων έν ’ Ιταλία, άφ’ 
ότου ή γιεογραερε-Λή αυτή ΐχψρασ ις  ήρξατο έχουσα εθνικήν 
καί πολιτικήν σημασίαν, τό έργον θά ήτο δυσχερέστατο·; ού 
μόνον, άλλά καί ΰπερβάλλον τά όρια καί τόν σκοπόν τής πα- 
ρούσης έ/.θέσεως.

Καθ’ όσον μόνον είναι απολύτως άναγκαϊον θά ϋποδείζω
μέ-^ τήν καταγω γήν τών σημερινών κομ,μ.άτων άπό τών προ- 
γενεστέοων, άπό τών όποιων, κοινόν διατηροΰντα τόν οργα
νισμόν, κατά τήν εξωτερικήν μόνον όψιν διαφέρουσιν.

’Οπαδοί και διάδοχοι τού Καβοΰρ ισχυρίζονται ότι είναι,

εκείνου τάς ιδέας διερμηνεύοντες καί άκολουθούντες, πλεϊστοι 
πολιτικοί άνδρες καί τών δύο κυρίων κομμάτων, τών μέχρι 
τού νύν πρός άλληλα τήν εξουσίαν διαμφισβητούντων : τού 
τώ ν  Μετριοφρόνων καί τών Φιλελευθέρων, ή τού τής δεξιάς 
καί τής άριστεράς, άπό τής πτέρυγος ήν καταλαμβάνουσιν έν 
τη αιθούση τού βουλευτηρίου οί αντιπρόσωποί των. Ά λλά  
πρέπει νά ήσαν,. διφορούμεναι αί άρχαί αύται τού Καβοΰρ, 
άφού κατορθοΰσιν αύτάς ταύτα  ς πρεσβεύοντες νά πολεμώσιν 
άλλήλους έν όνόματι άρχών. ϊό  βέβαιον είναι ότι τό εθνικόν 
πρόγραμμα τού Καβοΰρ— ένοποίησις τής ’Ιταλίας υπό τήν 
Σαβαδδήν δυναστείαν τετελεσμένον ήδη, δύναται σήμερον 
νά ληφθή ώς θεμελιώδης πολιτική αρχή θπό πάντων τών 
παραδεχόμενων τά καθεστώτα- κα ί τά καθεστώσα παραδέ
χονται ο ί τε μετριόφρονες καί οί φιλελεύθεροι. Έ π ί τή  βάσει 
όθεν τής συνταγματικής βασιλείας τά  δύο ταύτα κόμματα 
διακρίνονται κατά τό πνεύμα μόνον τών άρχών ά πρεσβεύου- 
σιν. ‘Ο Καβοΰρ, παρά τό μέγα έθνικόν έργον πρός δ έτεινε, 
δέν ήδύνατο ν’  ά να πτύξη ολόκληρον τό πολιτικόν αυτού σύ
στημα- τούθ’ όπερ πράττουσι ταύτα οί ουτωσί διάδοχοι αυ
τού λεγόμενοι, κατά τό ίδιον αυτών φρόνημα διερμηνεύοντας 
τάς ιδέας εκείνου. Γό διοικητικόν σύστημα οί φιλελεύθεροι 
θέλοησιν αποκεντρωτικόν οί μετριόφρονες τουναντίον τό οΐ- 
κονομικόν σύστημα τούτων ΰπήρςε καταπιεστικόν τό τών 
φιλελευθέρων, έπ ’ έλευθεριωτέρων θεωριών βασιζόμενο·;, σήμε
ρον θριαμβεύει- οί μ,ετριόφρονες βλέπουσι πρό αυτών μάλλον 
τήν β α σ ι . Ι ί ία ν  τό κόμμα των περιλαμβάνει πολλά τώ ν συν
τηρητικών στοιχείων τών περισωθέντων μετά τήν έπανάστα- 
σιν, άφ’ ής άνέκυψε τό συμπαγές ιταλικόν κράτος. Οί φ ιλε
λεύθεροι βλέπουσι τήν Ί τα .Ι ία ν  καί τό κόμμα των αριθμεί 
πολλούς τών ένεργητικωτέρων δραστών τής έπαναστάσεως 
εκείνης.

Παρά τόν Καβοΰρ, κατά τήν έπαναστατικήν περίοδον, αρ
χηγοί μεγάλων κομμάτων έν ’Ιταλία ήσαν ο Μαντσίνης καί ό 
Γαριβάλδης· ό πρώτος τήν έκπλήρωσιν τού έθνικοΰ σκοπού 
του Οέλων διά τού λαού, διά τής δημοκρατίας, ό δεύτερος 
παντί μέσω τόν σκοπόν αυτού επιδιώκω·;, καί ώς τοιούτον 
παραδεχόμενο: τήν βασιλείαν τού Βίκτωοος Εμμανουήλ. Ό  
Πρώτος άπέμεινε μέχρι τέλους αδιάλλακτος, καί τό κόμμα 
του — οί Μ ατσινισταί—είναι σήμερον ό πυρήν τού αείποτε 
ευρυνόμενου δημοκρατικού κόμματος, τό όποιον καί συνταγ- 
υ.ατικώς αντιπροσωπεύεται, εί κα ί υπό άσθενούς μειονοψη
φίας, τής εσχάτως άριστεράς. *0 Γαριβάλδης μετά τήν έντε-
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λή ένοποίησιν τού κράτους, μετά τό 1 8 7 0 . ό'τε ή έπαναστα- 
τική  περίοδος έληξεν, άρξαμένης τής καθαρώς πολιτικής, διε- 
κήρυςε κα ί αυτός απολύτως τά ς δημοκρατικά; του άρχάς καί 
ζών ϋπήρξεν i  άρχ_ηγό: τού ριζοσπαστικού κόμματος εν γέ- 
νει, άνευ δίακρίσεως Ματσινιστών καί κοινωνιστών.

Έρχύμεθα επί τό παρόν :
Είνε άλληθώς ακατάλληλος λίαν η στιγμή αυτή, ϊνα τά 

κομματικά διαγράμματα κατίδωμεν Ιν τώ  φακω, όστις τάς 
ακτίνας τής ιταλικής πολιτείας συνενών, τήν άκριβεστέραν 
μικρογραφίαν τής είκόνος αυτής άναπαριστά- εννοούν.εν τήν 
διπλήν Βουλήν, τήν Γερουσίαν καί τήν τω ν αντιπροσώπων ή 
καλλίτερον ταύτην μόνον, καθ’ όσον ή Γερουσία, ύπό τών δύο 
εξουσιών τής διοικητικής κα ί εκτελεστικής εκλεγόμενη, είνε 
ώς επί τό πλεΐστον απόρροια τής υπό τού έθνους έκλεγομέ- 
νης Βουλής.

Ούτως, ουδέποτε μεγαλειτέρα σύγχυσις επεκράτησεν έν 
τα ϊς  δισεφόροις χροιαίς, δ ι’ ών διακρίνονται έν τή  Βουλή τά 
κόμματα : καί τούτο διότι ή παρούσα εποχή είνε δ ι’ αύτά 
εποχή καθ’ ήν ο: οργανισμοί, όταν προοδευτικής ένισχυθή ή 
επ ’ αυτών άλλοιωτική έπίδρασις. ϋφ ίσταται επίσης ταχέως 
καί έστιν ό'τε αίφνηδίως τήν άλλοίωσιν, τήν μεταμόοφωσιν 
εις ?,ν άνάπτυξις ωθεί αυτούς.

Μετα^όρψωοις, Μ ετασχ ιψ α τ ισμ ός  είναι ή λέξις ή χαρα- 
κτηρίζουσα τή ν  εποχήν ταύτην τής μεταβάσεως, ή λέξις ή 
έςαντλούσα τήν άλλως ακατάληπτου λ.οξοδρομίαν, κα ί συναν
τήσεις τ ινάς άφ’ ένός καί παρακρούσας άφ’ ετέρου των κομ
μάτων έν τή  βουλή· ή λέξις ή φερομένη εις τού κοινού τά 
χείλη καί άτό τής όποιας τούτο, ώς άπό μέσον κυκεώνος, ά- 
ναμ.ένει νά ΐδη άνακύπτουσαν καί πάλ.ιν τήν κοινοβουλευτικήν 
f.U7¡r, τάς μάχας καί τούς αγώνας, καθ’ οθςδιακεκριμένα άλ- 
λ.οτε τά  κόμμ.ατα άντεπαρετάσσοντο έν τή  πολιτική κονίστρα.

Τά ονόματα, δ ι’ ών μέχρι τής παραμονής των τελευταίων 
βουλευτικών εκλογών διεκρίνοντο τά  κόμμ.ατα αυτά, ή Λεξιά, 
ή ’Αριστερά, ή έσχάτη ’Αριστερά, οί Μετριόφρονες, οι Φιλε
λεύθεροι, ο: λ ία ν φιλελεύθεροι, ήδη απολείπονται έν τή  χρή- 
σει, δέν σημαίνουσι πλέον, ό'τι καί ποότερον, λ.ησμονούνται 
κα ί ονόματα νέα παρεισάγονται.

'II πρό τής παρούσης Βουλή έ’φερεν έν έαυτή τά  στοιχεία 
τής άποσυνθέσεως τώ ν  κομμάτων, εις α ήν δι η ραμένη. Δι’ 
αυτής ή κ.υβέρνησις τού Δεπρέτη, ή κυβέρνησις τής Άριστε- 
ράς, των φιλελευθέρων— εί καί πρότερον έξασθενηθεΐσά πως 
διά τής διαιρέσεως τούτων εις διαφωνούντας κα ί συμπολι- 
τευομένους— έκραταιούτο, εύρύνουσα τάς δημοτικάς της βά
σεις· ή κατάργησις έπαχθών τινων φόρων καί ή επαγγελία 
τής άποτινάξεως τού οικονομικού τών τραπεζογραμματίων 
ζυγού άφ’ ένός ηύξανον τήν έν αυτή έθνικήν έμ.πιστοσύνην, 
ή έπ ί τό φιλελευθερώτερον μ.εταρρύθμισις τού έκλ.ογικ.ού νό
μου άφ’ ετέρου έπηγγέλλετο αυτή τήν μείζονα έξασθένησιν 
τού αντιπάλου κόμματος τών μετριοφρόνων.

Τούτο έκλονίσθη· τό όλονέν διαπλούμενον ρεύμα τιών φιλε- 
λευθέρων ιδεών ήρςατο παρασύρον τινά  τών στοιχείων αυ
τώ ν, ή ανάγκη μεταβολής προγράμματος συγχώνως πρός τάς 
έπικρατούσας ιδέας έγίγνετο έπαισθητή εις πάντα. Έ ξ άλ- 
λ.ου έκ τής κρατούσης πλειονοψηφίας έ περί τήν Κυβέρνησιν 
συμπαγέστερος όμιλος ήρξατο πρό τού τοιούτου θεάματος νά 
σκέπτηται συντηρητικώτερον νά βουλ.εύηται όπως στήση 
φραγμ.ούς είς τήν άπό τού ρεύμ.ατος εκείνου πλημμύραν, ϊνα 
άνορυχθή καί σχηματισθή οριστική αυτού κοίτη· καί αί δύο 
α ύτα ι δλως άντίθετοι κινήσεις τής άντιπολιτεύσεως τών Με- 
τριοφρόνων καί τής Κυβερνήσεως τών φιλελ,εοθέρων, τούς έ- 
πλησίασαν πρός άλλήλους.

Έ π ί τό σημείου τούτο έπήλθεν ή διάλυσις τής Βουλής καί 
αί έκλ.ογαί τού 1882  επί τή βάσει τού νέου νόμου, όστις άριθ- 
μητικώ ; έτετραπλασίασε τούς εκλογείς, διά δέ τού πολυα 
τόμου ψηφοδελτίου έπολλαπλασίασεν έτ ι μαλλον^τής ψήφου 
των τήν δύναμ,ιν.

Ά λ λ ’ όπως ή έν τή  ληγοόση Βουλή αρξαμένη άποσύνθεσις 
τών κομμάτων καί έ μεταοχ ιψ ατ ισμ ι'ις  άπέμεινεν εντελής 
κα ί στοιχειώδης μόλις, οδτω άπό τών νέων εκλογών δέν ή- 
δύνατο ή στοιχειώδης μόνον ν’ άρξηται ή υπό νέον σχήμα 
αναδημιούργησες αυτών.

Έν τοΐς έκλογικϊς προγράμμασιν οί μετριόφρονες, οί τής 
χθές αντιπολιτευόμενοι, διεκηρύσσοντο φιλελεύθεροι άσπα 
ζόμενοι τά άναμορφωτικά σχέδια τής κυβερνήσεως· οί φι- 
λελ.εύθεροι κυβερνητικοί, έπιδεικνύοντες τήν πραγματοποίη- 
σιν τού έαυτών προγράμματος έν τοΐς κυριωτέροις οικονομι
κοί; καί πολιτικοίς ζητήμασιν, έπηγγέλλοντο τήν αείποτε 
εύρυτέραν εφαρμογήν του· καί παρά τήν συναυλίαν ταύτην, 
καθ’ ·?.ν οί οξείς κα ί μ.έσοι τόνοι άπετέλουν εΐδός τ ι αρμο
νίας, υπό προσωπικής τίνος μόνον παρατονίας οιαρρηγνυ- 
μένης, διά πρώτην φοράν ΰψηλότερον ένετάθη ό όξύτερος 
τόνος τών δημοκρατικών καί κοινωνιστικών άρχών.

Οί λίαν φιλελεύθεροι, οί τής έσχατης αριστερά;, οί ΰπο- 
στηρίζοντες τήν κυβέρνησιν έν τή  φιλελεύθερα αυτής νομο
θεσία, άμα ώς έξεδηλώθη τό κίνημα αυτής πρός τούς με- 
τριόφρονας, βιαιότερον άποσκιρτώντε; τής πλειοψηφίας καί 
έπ ί τήν έπέκτασιν τή ; δημοτικωτέρα; εκλογική ; δυνάμεως 
θαρρούντες, συνετάσσοντο κατά τάς έκλογάς είς κόμμα συμ
παγές καί διακεκριμμένον, τό δημοκρατικόν η ριζοσπαστι
κόν. Καί όντως, έν τα ίς έκλογαίς τα ντα ι; ό πολιτικός άγων 
στοιμειοίδης καί λανθάνων ήρχιζε μεταξύ μετριοφρόνων καί 
φιλελευθέρων, διακρινομένων ήδη έν άθροίσματι διά τού νέου 
ονόματος σνντηρητιχο ΐ άφ’ ένός, κα ί τών δημοκρατικών άφ’ 
έτέρου.

Και όταν έν τή  νέα βουλή κατηριθμήθηταν καί κατετά - 
χθησαν υπό τά  αύτά διακριτικά ονόματα, τά  καί πρότερον, 
οί τής καθαράς δεξ ιά ς  εύρέθησαν άλιγώτεροι, οί δ έ  τής κα- 
θαράς άρ ισ τερας  όλιγώτεροι, οί τής έσχατης άρ ισ τεράς  πε
ρισσότεροι, άποκτήσαντε, καί δύο έ τ ι προσωπικότητας άν- 
τιτροσυιπευούσας άρχάς καθαρώς κοινωνιστικάς. .Μεταξύ 
τής · 'εξιας κα ί τής αριστερής άόριστός τ ις  πρώην όμιλος, 
άλλοτε άλλην έπ ίκτητον λαμβάνων χροιάν— τό Κε'ντρον— 
εύοέθη καί αυτός πολυαριθμότερος.

Τήν στιγμήν ταύτην τά  διακριτικά εκείνα ονόματα α 
κόμη/] δέν έξέλ ιπο ν  τά  νέα ακόμη δέν έπεκράτησαν κα ί α ί 
τοσαύται διάφοροι αποχρώσεις, άβέβαιαι έ τ ι καί διακυμαι- 
νόμ.εναι, δέν διεκρίθησαν.

Είνε αυτή ή είκών τού ιταλικού βουλευτηρίου.
Αί κ α τ ’ αύτά ; λαμβάνουσαι εκεί χώραν συζητήσεις κα- 

θιστώσιν ούτως δυσχερή τήν διάκρισιν τών κομμάτων.
Διακηρύσσεται ή μετά τής Αυστρίας καί Γερμανίας συμ- 

μαχία , κα ί ή πρώην δεξιά επικροτεί τή  κυβερνήσει, ένώ ή 
πρώην έσχάτη αριστερά έπ ιτίθετα ι αυτής, δ ιότι έν τή συμ- 
μαχία ταύτη  βλέπει τήν άποσόβησιν τώ ν έθνικών της πό
θων— τής αλυτρώτου ’Ιταλίας—καί τήν έδραίωσιν της σα- 
βαυδή; δυναστείας έπ ί τόν θρόνον. Κατά τήν συζήτησιν 

•τού προϋπολογισμού ρήτορες τινες τής πρώην δεξιάς, έκ 
προσωπικών μάλλον λόγων, επ ιτ ίθ εντα ι κατά  τώ ν υπουρ
γών τής δημοσίας έκπαιδεύσεως, τών στρατιωτικών, τών 
ναυτικών, άπειλούντες μερικήν υπουργικήν κρίσιν, καί οί 
τής έσχάτης αριστερής προσέρχονται τή  κυβερνήσει κ α τ ’ 
αυτών, διότι όντως αί μέν βελτιώσεις τού υπουργού Βα-
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τσέλλη έν τώ  έκπαιδευτικώ  συττήματι είσί πασίδηλοι, ου
δέποτε δέ ή ’Ιταλία  υπήρξε τόσον ισχυρά καί κατά  ξηράν 
καί κα-ά  θάλασσαν, όσον τώρα. Ά λ λ ’ υπό τάς άλλεπαλ 
λήλους ταύτας επιθέσεις καί προσχωρήσεις, έν α ί; τά  κόμ- 

ατα άνακινούνται καί συγχέοντα ι, όταν πρόκειται περί 
ητημάτων άπορρεόντων άπό άρχάς θεμελιώδεις κοινωνικάς 

καί πολιτικάς— όπως έν -.ή συζητήσει τού βουλευτικού όρ
κου— τά στρατόπεδα διακρίνονται- άφ’ ένός ή μεγάλη, ε
π ιβλητική  πλειοψηφία τών σ υ ν τα γμ α τ ικώ ν  ή συντηρητιχώ ν, 
άφ’ έτέρου οί έπ ί πεντακοσίων είς όλιγωτέρου; τώ ν τεσσα
ράκοντα άριθμουμενοι δημοκρατικοί.

Καί αυτή ή εν τώ  κοινοβουλευτικά φακώ άπεικονιζομένη 
θέσις τών κομμάτω ν , άβέβαιος καί συγκεχυμένη, όπως ήδη 
είπον, έν καταστάσει άποσυνθέσεως έτ ι, μετασχηματισμού, 
συμ-πήξεως. Έν τώ  μεγάλω  όμως έθνικφ πανοράματι, τό 
όποιον άκριβώς έκεί άπεικονίζεται, ϋφ ίστατα ι καί άλλο 
μέγα τμήμα άπόψεως, άπό τού όποίου α ί όπτικα ί άκτίνες 
δέν συνέρχονται επίσης είς τόν φακόν εκείνον εινε δ μέγας 
σωρός— άδύνατιν ν ’ άποκληθή κόμμα— τών κληρικοφρόνων, 
αί άγέλαι αί ύπακούουσαι είς τού ίερέως τά  νεύματα καί 
τών όποιων έμβλημα είνε «οΰδ’ εκλεκτοί οΰδ’ εκλογείς», 
έμβλημα αρνητικόν. Ό  σωρός αυτός αποτελεί τό νοσούν, 
τό σεσηπός μέλος τού ίτα λκο ύ  σώματος, όπερ εν τή πολι- 
τι/ ή ζωή απομένει άνόργανον, παθητικόν. Είς μόνος  βου
λευτής αντιπροσωπεύει τόν σωρόν τούτον έν τή  βουλή, ό 
έντιμος Βερτολούτσης, τερατώδες έντομον οπερ παρήγαγεν 
νεκρά έκείν« ύλη. Καί άροϋ τόν ωνομάσαμεν ό)ς μοναδικώς 
άντιπροσωπεύοντα μίαν ίδέαν, θά όνομάσωμεν τρεις άλλου; 
άκόμη, έκαστο; τών οποίων έν τή ιταλική  βουλή αντιπρο
σωπεύει μοναδικώς έπίσης ένα διακεκριμένον έκ τού λαού 
όμιλον μή δυνάμενον νά όνομασθή χόμμ.α.

Ό  Ά νδρέα; Κώστας αντιπροσωπεύει τούς κανω ν ιστά ς·  
θά είχε σύντροφον τόν Ψαλλερόνην, άν οΰτος δέν ήναγκά* 
ζετο νά παραιτηθή τού βουλευτικού αξιώματος, δ ιότι ήρ- 
νήθη νά όρκισθή.

Ό Α. Μάφφη;, «ργά .-ης, όν άπέστειλαν είς τήν βουλήν αί 
έργατικαί τάξεις τών Μεδιολάνων, ϊνα άποκλειστικώς υπε
ράσπιση, τά  συμφέροντά των κατά  τάς νέα; οικονομικά; 
θεωρίας.

Καί τέλος ό Κ οκαπιέλλας, είδος τρελλού, 6ν άποκλει- 
στικώ ; άπέστειλαν είς τήν βουλήν τρεις χ ιλ ιάδες εκλογέων 
τής Ρώμης, τυχα ίω ; ίσως, πριν η γνωρίσωσι τήν δύναμιν 
τού πολυτίμου ψηφοδελτίου, καί άσυνειδότως υφιστάμενοι 
τήν έπίδρασιν δημοτικότητος γελο ία ; άφ’ ένός καί έπ ιβλα- 
βυύς άφ’ έτέρου, ήν ό δημαγωγός ούτο;— όλως χυδαίο ;—  
άπέκτησεν ύβρίζο»ν τού ; πά ντα ; καί άνακηρύσσων εαυτόν 
τόν (αναμορφωτήν τώ ν καθεστώτων.

Καί άφού περιήλθομεν είς ονόματα προσώπων, άφού ή 
κατά  μεγάλα διαγράμματα σκιαγραφία αΰτη μέχρι τούδε 
δέν έπέτρεψε ν’ άναφέρωμεν τάς διακε ιριμένα; προσωπικό
τη τα ; τάς εκ τών δύο κυρίων κομμάτων, τό πράττομεν έ ν  
ταύθα ώ ; εν έπιλόγω.

’Αρχηγοί τής δεξ ιά ; υπήρξαν ό σέλλας —  οικονομολόγος 
μεγάλης όμολογουμένως αξίας —  καί ό Μ ιγγέττης, ό εύ· 
φραδέστερος καί κομψότερος τή ; Βουλή; ρήτωρ, άνήρ έ;ό- 
χου πολιτικής ίκανότητος. Ό  Σέλλα: πρό τριών ετών δ ιέ- 
πραξεν έν μέγα πολιτικόν σφάλμα-—έπειράθη νά σχηματί- 
σ·/ι νέον κόμμα έκ τών μικροφιλόδοξων καί τών δ υσηοεστη- 
μένων τή ; πλειονοψηφία; όπως άνέλθ^ είς τήν έξουσίαν, καί 
άπέτΐιχ^  μεθ' θ άπεσύρθη τού πολιτικού βίου, έλέγετο μά

λιστα, όριστικώς· άλλ’ έν τή νέα Βουλή έπανήλθεν· άδη
λον δέ μέχρι τούδε τίνε; οί σκοποί του.

Έκ τής άριστερας, πρό τού πρωθυπουργεύοντος Δεπρέ- 
της—τού εΰφυεστέρου καί δεξιωτέρου μεταξύ τών κοινο
βουλευτικών τή; ’Ιταλία; άνδρών—έχρησίμευσε πρωθυπουρ
γός ό ΚαΓρόλης, όστις ώ; λέγεται, κέκτητχι μεγαλειτέραν 
τήν καρδίαν τής διανοίας. . .

Τού; ήττονας αστέρα; θά υποδείζωμεν είς τάς προσε
χείς άλληλογραφίας, ο>; μέχρι τούδε έγένετο διά τινας έξ 
αυτών.

Α .  Γ .  I I .

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

ΧΡΟΝΙΚΑ

Ό κύριος Ρηγόπουλος δέν είνε μόνον μωρός, άλλά καί 
α χ ρ ε ίο ς .  Έγράψαμεν περί αυτού μεθ’ άβρότητο;· μάς ά- 
π/,ντησε δέ. . . <ό; βουλευτής. Βλέπετε ότι ή μωρία τού 
πνεύματος μωραίνει καί τήν καρδίαν. Ό κ. Ρηγόπουλος άφού. 
έσπατάλησε περιουσίαν πατρικήν, άσελγαίνων καί άσελγαι- 
νόμενο;, άκολαστών καί άκολαστούμενος, κακοζών τώρα έκ 
τή; βουλευτικής άποζημιώσεως καί τών υπηρεσιών τών φί- 
λ  · ί του,δέν χωνεύει άνθρώπους έν τιμή καί όπολήψει πάν
τοτε υπέρ τών εθνικών συμφερόντων καί άλλαχού καί έδώ 
έργαοθέντας. Τούτο είνε δικαίωμά του· άλλά δικαίωμα καί 
ημών είνε νά σχήματίσωμεν είς τό έξής πεποίθησιν περί 
αυτού ότι δέν είνε μόνον μωρός, άλλά καί α ν ή θ ικ ο ς .  Είς 
τά έξής δέ θά διστάζωμεν κάπως καί νά διασκεδάζωμεν 
μαζύ του, διότι ό άθλιο; χαρακτήο του μάς γεννά εμετόν.

*Ήρξαν:ο συρρέοντες "Ελληνες άπό τά  άπώτερα μέρη νά 
πρυσκυνήσωσι τ ά ;  Αθήνας κατά  τάς άγιας α υτά ; ημέρας. 
Μεταξύ τών άφικομένων είναι καί ό κ. X .  Χ α τ ζ ό π ο υ ·  
λ ο ς ,  μεγαλέμπορος έκ Μαγκεστρίας, έκ τώ ν θερμοτέρων 
και ειλικρινέστερων φιλοπατρίδων, έν μεγαλοπρεπεία ηγε
μονική αντιπροσώπευσα; πάντοτε τάς μ εγάλα ; έθνικάς έορ- 
τ ά ; μας, γενόμενο; νέ/τρον ελληνικής ζωή; έπιβαλλομένης 
είς τόν θαυμασμόν καί τήν τιμήν τών "Α γγλων. ‘Ο κ. Χα- 
τζόπουλος, άν δέν άπατώμεθα, έκλέγετα ι κα ί μέλος τού 
Δημοτικού Συμβουλίου τής Μαγχεστρίας, είναι δέ καί πρό
ξενο; τής Περσίας. Τήν 25ην Μαρτίου έκ τού προχείρου αυ
τό; πάλιν προσεκάλεσε τού; "Ελληνα; είς τήν οικίαν του 
καί έώρτασαν. Πιστεύομεν ότι έξ Αθηνών Οχ έμπνευσθή 
θερμότερο·/ έλλ/,νικόν έρωτα, άν καί έκ τού πλησίον ή πα- 
τρ ί; δέν προκαλεί τήν μαγικήν εκείνην οπτασίαν, ήν προ- 
καλεί μακρόθεν, δύουσα χρυσή καί πολύχρωμος είς τά ς καρ- 
δίας τών τέκνων της.

ΊΙ Εορτή τής ’Εξόδου θά έορτασθή τήν Τρίτην τού Πά
σχα έν τή μεγάλη, αιθούση τού Εθνικού Πανεπιστημίου, 
όπου καί πάλιν 0’ άντηχήση ή μελωδική φωνή τού έξοχου 
ρήτορος ’Αναστασίου Γενναδίου, φιλοσοφούντο; περί τής 
έπαναστάσεως καί τού νεωτέρου ελληνισμού. Ή ήμερα εκεί
νη, καθ’ ήν έορτάζομεν τά ΙΙαναΟήνχια, ή τρίτη ημέρα 
τού Πάσχα, βεβαίως θά δώση πολλά; άφόρμά; είς τόν κ.
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Γεννάδιον νά μεταρσιώση τό άκροατήριόν του, εκεί όπου ! 
πάντοτε είναι μεταρσιωμένη ή ψυχή τού ρή.τορος. Διά δέ 
τού: συρρέοντα; κατά τ ά ; ήμερα: αυτά ; "Ελληνας, ή έορτή 
αύτή τού Πανεπιστημίου έστα ι ή θελκτικωτέρα όλων, καί 
όταν θ’ άναχωρήσωσιν θά είναι έναυλα είς τά ; ψυχάς τά  πα 
τριωτικά έπη του κ. Γενναδίου. Μέ τοιαύτα εφόδια δέον 
νά προπεμπωμεν είς τά  στάδια τού άγώνο; του; αγαπητού; 
άδελφού; μας.

Μεταξύ τού διευθνντού τού Ναυστάθμου καί τού υπουρ
γού των Ναυτικών διαρκής συγκροτείται πάλη· λέγομεν 
,τά.Ιη, δ ιότι ό υπουργό; κα -ήλθε καί ε ί; την δημοσιογρα
φίαν ακόμη εναντίον τού διευθυντοΰ. ώ ; ίσο; πρό; ίσον. Ε 
πιφυλασσόμενοι νά έπανέλθωμεν ε ΐ; τ ά ; σχέσεις α υτά ;, ση- 
μειούμεν ενταύθα ότι μία τών συνεπειών των είνε ότι ό 
διευθυντής τού Ναυστάθμου δ ια τελε ί ε ί; φυλάκισιν δ ι’ οκτώ 
ημέρας, διά τήν έκ τού Ναυστάθμου ά/ευ άδεια; του μετά- 
βασιν ένταύθα ενός αξιωματικού.

Ά φίκετο ενταύθα ό διακεκριμένος δικηγόρο; Κ ωνσταντι
νουπόλεως κ. I. Ι’εωργαντόπουλος καί διευθυντής τού υπο
καταστήματος «Α ρ χαγγέλο υ», εις έκ τών εργαζομένων 
μοτά ζήλου είς τά  εθνικά υ.ας πράγματα.

Έκ Βιέννης άφίκετο ό φίλο; κ. Χ έ μ ,ω ν  Ά π ο β τ ο λ έ -  
δ η ς ,  διδάκτωρ τής ιατρικής, σπούδασα; είδ ικώ ; τήν φρε
νολογίαν έν Παρισίοις καί Βιέννη, ε ί; τών εΰφυεστέρων νέων 
επιστημόνων μας.

Ό γδοηκοντούτη; καλόγηρος, αγω νισ τή ; έν Κρήτη, έζήτει
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Ο ΛΤΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

(Συνεχ . ΐο. άριΟ. 4 3 5 )

Ό  άγριο; κατενόησε τήν σημασίαν τώ ν λέξεων τούτων, 
α ΐτινες άνεκίνησαν πάλιν τά ; χορδά; τη : καρδίας του. Ο: 
οφθαλμοί του ήκτινοβόλησαν, τό μέτωπόν του έφωτίσθ/·.

'Η Έρριέτη τόν ηύχαρίστει, δ ιότι τή : έφερε τά  δύο αν
τικείμενα, τά άνήκοντα ε ί; τόν αδελφόν τη ; ; "Ο/ι. Έζή- 
τε ι παρ’ αυτού συγγνώμην, δ ιότι τόν ένόμισεν ένοχον, διότι 
τόν κατήγειλεν.

Έν τούτο ι; ως αισχυνομένη ότι δπήκουεν ευκολώτατα 
ε ί;  τήν ώθη.σιν τής καρδίας της, ή νεανι; ώπιοθοδρόμησε 
βήματά τινα .

Ά λλά  τούτο παρέχει τώ  Λυκογιάνη πλείονα ή όσην έζή- 
τε ι ευτυχ ίαν, πλεΐον παρ’ όσον είχεν ελπ ίσει, ψθάσας εί; 
τήν θύραν, πριν ή άπομακρυνθή, ένεθυμήθη τόν τρόπον, ιυεθ’ 
ού ή ’Ιωάννα είχεν απευθύνει τού; τελευταίου; άποχαίρετι-

τό παρελθόν Σάββατον οδηγία; πρό; ευρεσιν οικία; τινό;· 
κλητήρ τ ι ;  παρατυχών ώδήγησε τόν γέροντα έν τή φυλακή 
τή ; αστυνομία; όπου εμεινεν επ ί 36  ώρα; άσιτο; καί θά έ- 
μ.ενε τ ίς  οίόεν επ ί πόσον άκόμη καιρόν, άν δέν έλάμβανε 
γνώσιν ό βουλευτή; κ. Μαύρος καί άπέλυεν αυτόν.

Πράγματι τό νέον φυλλάδιον τού εικονογραφημένου Ά τ- 
ζιχοΰ Μουσείου είνε σεμνόν τήν οψιν καί καλλ ιτε/νικώ τα - 
τον τήν μορφήν, πλήρες ευρωπαϊκών εικόνων, έν Ευρώπη 
τεχνουργηθεισών, άριστα δ ’ ενταύθα εκτετυπωμένων έν 
τοϊς Καταστήμασι Ινορομηλδ. Τό συνιστιΤιμεν θερμότατα, 
καί διά τήν μεγάλην εύθυνίαν του, μόνον 6 δρ. κ α τ ’ έτος.

 ----------

Η Υ Π Ο Δ Ο Χ Η

(ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ)

Κ α λ ά ι^ α ε ,  9 Απριλίου

Καθ’ ά προεμ.αντεύετο, ή υποδοχή τή ; καρδίας τού Κου- 
μουνδούρου Ϋ,ν έκόμισβν ένταύθα ό προσφιλή; αυτού υιός 
Σπύρο; ΰπήρξεν απερίγραπτο; καί σχεδόν πρωτοφανή;. Προ- 
ίσταντο τής υποδοχή; οι βουλευταί τή ; έπαρ/ίας, τά δ ιά 
φορα σωματεία, οί δήμαρχοι, ό κλήρο;, παρήν δέ άπας ό 
λαός Καλαμών έν βαθεία συγκινήσει. Ποοσφωνήσαντος τού 
δικηγόρου Κιρταγιόλου καί καταθέντος στέφανον επ ’ αυτή; 
έκ μέρους τού δικηγορικού συλλόγου, παρέλαβε τήν καρδίαν 
έν μέσφ λυγμών καί δακρύων, καί προηγουμένων στεφά

σμούς τ τ ;  είς τόν ’Ιάκωβον Γρανδέν, κατά τή ν  οδόν, τήν 
ημέραν τή ; άναχωρήσεώς του. "Εθεσε τήν άκραν τών δα- 
κ.τύλων του έπί τών χειλέων του καί άπέστειλεν ε ί; τήν 
Έρριέττην πολλά φιλήματα.

Ή  νεάνι; ΰπέστη παράδοξον πάθησιν, κα ί έκλεισε τού; 
οφθαλμού;· όταν δέ του; άνοιξε, ή θύρα ήτο κλεισμένη καί 
ό Αυκογίάννης δέν ήτο πλέον αυτού. ’Έσπευσεν ε ί; τό πα- 
ράθυρον καί παρετήρησεν. Ό Αυκογίάννης είχε γ ίνει άφαντος.

Έπανελθούσα βραδέως έπ ί τή , έδρα; όπου έκάθητο, 
όνε ό Αυκογίάννης είχεν ανοίξει τήν θύραν τή : αιθούση; 
καί έπ ί τής όποία; είχε ρίψει τόν δακτύλιον καί τό χαρτο
φυλακίου, καί ίόούσα τά  δύο ταύτα αντικείμενα έρρίγησε 
καθ’ όλον τό σώμά της καί λαβούσα διά τής πυρεσσούσης 
χειρό; τη ; τά  δύο ενοχοποιητικά αντικείμενα ταχέως, 
ώσεί έφοβείτο μή έξαίφνης καταληφθή, έκρυψεν αυτά έ'ντό; 
τού στηθόδεσμου της.

*Αν ή μήτηο μου έγνώριζεν. . . έψιθι'ρισεν. . . "<ι ! 0’ ά- 
πέθνησκεν. . . Ά λλά  δέν θά μάθη τίποτε. . . Τό τρομερόν 
τούτο μυστικόν Οά μένη κρυμμένου ε ί; τήυ καρδ (αν μου, έφ’ 
όσου δέυ άυαγκασθώ νά τό άποκαλύψω.

Κ
Φ Ρ ΙΚ Α Λ Ε Α  Α Ν Α Κ Α Λ Τ Τ Ι Ϊ  

Ή Έρριέττη έπεσεν έπ ί τής έδρα; ένδακρυς καί έκλαυ- 
σευ, έχουσα τήν κεφαλήν κεκρυμμέν'ην έν'τό; των χειρών.
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νων καί μουσικής, όλη ή λιτανεία  εκείνη έστη εί; τήν π λα 
τείαν Μαυρομιχάλη, όπου ό άρ/ιερεύ; μετά συγκινητικω- 
τάτους λόγου; έστεφανωσε τήν καρδίαν ε ί; ένδειξιν ώς εί- 
πεν. ευγνωμοσύνης.

Ή  πόλις όλη έμβλανειμόνει. Ά πό  τών εξωστών έν μέσω 
δάφνη; καί πένθους ήσαν άνηρτημέναι εικόνες τού Κουμουν- 
δούρου.

Ά πό  τή ; πλατείας όλο; εκείνος ό κόσμο; μετέβη ε ί; τόν 
Ναόν τής Υ π α π α ντή ς , όπου έτελέσθη μνημόσυνου, τού ια 
τρού Άλβα/άχη άπαγγείλαντος λόγον μεστόν πάθους. Έ- 
κείθεν ή λ ιτανεία  έπορεύθη πρό; τήν κάτω π λατε ία ν , όπου 
ό Βουλευτή; Λ ζάιε; εξύμνησε τάς άρετά; τού Κουμουνδού- 
ρου.

Τήν 5ηυ ώραν μ. μ. οί πρόκριτοι τών Καλαμ.ών καί πο
λύ πλήθος μετήνεγκαν τήν καρδίαν είς Μεσσήνην, ένθα 
άλλη πάλιν υποδοχή, άλλος λαός, άλλα ι λύπαι, άλλη  συγ 
κίνησις. ’Εκεί προσεφώνησεν ό Ευστάθιο; Καρατσάς, άντε- 
φιόνησε δέ ό Σπυρίδων Κουμυυνδούρο; συγκινήσα; τά  πλή 
θη μέχρι δακρύων.

Έ π ί τέλου; ή καρδία τού αειμνήστου άνδρός μετηνέχθη 
είς τόν ναόν τού Προδρόμου, όπου μετά μνημόσυνου ό Κώ
στα ; Κουμ.ουνδούρος άπέδουκε τόν ύστατον άποχα.ρετι- 
σμόν είς τόν άοίδιαον πατέρα του.

Κ .

(Ε ΙΑ ΙΚ Ο Υ  Λ Ν Τ Α Ι Ι Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Ϊ  Μ ΑΣ )

Χ ύ ρ ο ς .  9 ’Απριλίου 
Α λλεπαλλήλους έλαβεν ο ενταύθα γηραιό; τής ‘Ελλην.

Τοιουτοτρόπως ό Αυκογίάννης, τόν όποιον ή επιστολή 
τής Ιωάννης δπεδείκνυεν ώ ; εγκληματίαν, δν πάυτες κα- 
τήγγελλον, τό οποίον αυτή η ιδία ένόμισεν ένοχον, ό Λυ- 
κογιάννης ήτο αθώος, ένοχο; δέ ό αδελφό; τη ; ! Λυτό; ήτο 
ό άθλιο; αυτουργό; τή ; α τ ιμ ία ; ταύτης ! Καί ώθησε τήν 
’Ιωάνναν, τό άθωον θύμα του, είς αυτοκτονίαν. Ούτε ήδύ- 
νατο ιά  τόν κα τα γγε ίλη  φανερά, δ ιότι ήτο καταδικα
σμένη νά σιωπά. . . τΗτο αδελφός της.

’ Α ! ό κατηραμένος ! γ ιά  τούτο λοιπόν ο λ ίγα ; ώρα; πρό 
τού εγκλήματος τάς άφησε κ’ έφυγε γ ιά  νά έπιστρέψη εί; 
ΙΙαρισίους ; Ό  φόβος τόν ήνάγκασε νά φύγη, επειδή δέν 
ήξευοε ακόμη τάς συνεπείας τού κακουργήματος του.

Τώρα έξήγει αύτη δ ια τ ί ερχόμενο; εί; Βωκούρ μ ετέ- 
βαινε συνεχώς πρό; περίπατον ε ί; Μαρέϊλ. Κατά τήν σ τ ιγ 
μήν τή ; άναχωρήσεώς του, ότε ήλθε νά τήν άποχαιρετίση, 
ήτο ώχοός καί εί/ε^ τό βλέμμα τεταραγμένον. "11 δη έξη
ν εί το ή α ίτ ια . Είχε παρατηρήσει μίαν τσουγκρανιάν επ ί 
τού ποοσώπου καί ένεθυμήθη τήν ε ί; τήν έρώτησίν τη ; ά- 
πάντητίν  του ότι «χ θέ : εσπέραν έν τώ  περιοόλω διερχόμε- 
νος έξεσχίσθη τό πρόσωπον υπό κλάδου.»

τΗ-ο ψεύμα. Ή δυστυχή: ’Ιωάννα άμυνομένη, νομίζουσα 
ότι ν.'/ζ νά κάμ.η με τόν Λυκογιάννην, έξέσχισε τό προσω- 
πον αύτού.

Π ράγμ α  π α ράδ ο ξο ν  ήσθάν'ετο ή Έ ρ ι έ τ τ η  πλήν μεγάλης

Ά τμοπλοίας διευθυντής ‘ Ηλ. Κ εχαγιά; έπ ισ τολά ; ανωνύ
μου;, απειλούσα; αυτόν ότι θά τινάξουν αυτόν διά δυναμί 
τ ιδο ; ε ί; τόν άέρα, ή τό βράδυ πού πηγαίνει ε ί; τό σπήτί 
του ή τήν νύκτα πού κοιμάται, μέ όλο του τό σώί, γ ια τ ί 
τού; πήρε τό ψωμί τους. Είναι 16 άνομ,άτοι άποφασισμέ- 
νοι, πού τόν έχουν ά χ τ ι, κα ί τότε μόνο θά τού χαρίσουν 
τή  ζωή, άν κα ί αυτό; τού; χαρίση— τό Σύνταγμα ;— όχι—  
ό/ι— άν τούς χαρίση άπό 100 φράγκα, τά όποία τού; σ τέλ 
νει μέ ένα άπό τού; υπαλλήλου; του, ή τόν Ά ράπη, η τόν 
Καπεύάκη, ο: όποιοι τού; ξεύρουν. Τούτο έκαμε τού; άτυ- 
χεΐς αύτού; υπαλλήλους, καθ’ ών μάλλον, παρά κατά  τού 
Κε/αγιά, άποβύέπουσιν οί μηδενισταί αυτοί, Οέλοντε; νά 
έμπνεύσωσι τήν δυσπιστίαν κατ’ αΰτών, έκαμαν, λέγω , 
ώστε τρέμοντες καί αύτοί νά συνοδεύωσι καύ’ εσπέρας τόν 
Κεχαγιάν ε ί; τόν οϊκόν του, προσφερόμενοι νά πληχθώσι καί 
αύτοί άπό τό πάρθιον βέλο; ή δυναμ ίτιδα  ΰφ’ ού εκείνος 
άπειλείτα ι.

’Εάν οί Ρωμηοί ώ ; άτομα εισίν εξυπνότεροι τών Χαχό
λων, ώ ; μηδενισταί ομω; είναι βλα/.ίστεροι, ώ ; άπέδειξε 
καί τού Σκουζέ σας καί τού Κ εχαγιά μ α ; τό παράδειγμα.

Θά μάθουν όμως. Σιγά ! Σιγά !
Λ Ιώ λ ο ς .

0 ΙΙΓΕΜΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΟ

Μετά τήν μεσημβρίαν τής άφίξεω; τού ήγεμόνος τής 
Βουλγαρία; ε ί; Κ ωνσταντινούπολιν, έγένετο έν μεγάλη 
πομπή τό εί; τόν Σουλτάναν π ρ ο σκύν^ μ .»  τ ο υ .

Λεπτομερεία; άναγράφομεν έκ τή ; βυζαντινής Αυγής. 
Μετά τό γεύμα, ήρξαντο α ί προετοιμασίαι τή ; ε ί; τά

θλίψεω ; ζωηρόν αίσθημα χαρά;. Τό εννόησε καί έκπλαγεϊσα 
κατά  πρώτον ήρχισεν ύστερον νά τρομάζη.

—  Ά λ λ ά  τ ί  μου συνέβη λοιπόν ; άνεκραύγασε μετά 
στενοχώριας.

Δ ιατί λοιπόν διέκειτο ούτω ; δ ια τ ί λοιμόν, ενώ ώφειλε 
νά ήνε αφιερωμένη ολόκληρο; είς τήν θλϊψίν της, βεουθι- 
σμένη εις τήν φρίκην τήν όποιαν προύξένει ή πράξις τού 
αδελφού της, ήσθάνετο χαράν, δειλήν χαράν, είνε άληθές, 
ήτις δέν έξεδηλοΰτο μέν άκόμη, ά λλ ’ είχε τοιαύτην ήδη 
δύναμιν, ώστε έφαίνετο ότι άφήρει άπό τή ; οδύνη; τη ; όλην 
τήν πικρίαν τη ;.

’Ήθελε νά εξακρίβωση ό ,τ ι έδοκίιιαζε καί έπ ί μακράν έ- 
ξήτασεν έαυτήν άναλύουσα άλληλοδιαδόχως τάς έντυπιό- 
σεις της.

Είς έκάστην άπευθυνομένην έαυτή έρώτησίν φωνή ρ.υστη- 
ριώδης έν τή καρδία της άπεκρίνετο: Αυκογίάννης.

Τό φώ; έλαμπεν ου; φλόξ πυρκαϊά ; έν ζοφερά νυκτί.
—  "Ω ! ώ ! είπε.
’Έ πειτα  έγερθείσα οίονεί υπό τήν έπενέργειαν βολταϊκή; 

στήλης ανέκραξε :
—  Τόν άγαπώ  ! τόν άγαπώ  !
"Εμεινε πρό; στιγμήν φρικιώσα, μέ κεκλιμένην κεφαλήν 

καί σχεδόν νέφο; σκοτοδινιώσ.
—  Θεέ μου, βοήθησε με ! είπε διά φωνή; σχεδόν έκλι- 

πούσης, γονυπετήσασα.
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ανάκτορα τού Γ ιλδ ίζ  μεταβάσεω ; τού ήγεμόνο;, οποί; ή 
A. Τ. ΰποβάλη τά  σεβάσματά της πρό; τόν κυριάρχων αυ
τ ή :,  τήν A. Α. Μ. τόν Σουλτάναν. Ό ήγεμών, δστι; μέχρι 
τή ; σ τ ιγμ ή ; εκείνη; έφερε μικράν στρατιωτικήν στολήν 
περιεβλήθη τήν μεγάλην αυτού στολήν τού αρχιστρατήγου 
τού βουλγαρικού στρατού καί έκόσμησε τό πρώτον ήδη τά 
στήθη του διά τού αδαμαντοποίκιλτου Ό σ μ α η έ .  Έ πίση; 
καί οι τήν συνοδείαν τού πρίγκηπο; άποτελούντε; περιε- 
βλήθησαν τήν μεγάλην αυτών στολήν, οΰτω δέ περί τήν 
Δευτέραν περίπου ώραν μετά  μεσημβρίαν, ή A. V. έπιβάσα 
μετά τή ; συνοδεία; το : αυτοκρατορική; ατμακάτου κατηυ- 
θύνθη ε ί; Δολμά-Βαξέ, ένθα οϋλαμ.ό; στρατιωτών άπένειμεν 
αΰτή τάς σ τρατιω τικά ; τ ιμ ά ; καί ένθα άνέμενον άνακτο- 
ρικαί άμαξαι. Ό  ήγεμών έπέβη άμέσω; τεθρ ίππου ανακτο
ρική; αμ-άξη;, έχων παρακαθήμενον αριστερά τόν αδελφόν 
αΰτου Λουδοβίκον, απέναντι δε τόν εισηγητήν των πρέ
σβεων Ίοραήμ βέη ν τά λοιπά μέλη τή ; ηγεμονική; συνο
δεία ; έπέβησαν ιώ ν  λοιπών ανακτορικών άμ.αζών, οϋτω δέ 
μετά παρέλευσιν ολίγων λεπ τώ ν ή συνιδεία έστη πρό τή ; 
μ εγάλη ; π ύλη ; τών ανακτόρων τού Γ ιλο ίζ . Ό ήγεμών είσ- 
ήχθη πάραυτα έν τή μεγάλη αιθούση τών ανακτόρων, ένθα 
έγένετο δεκτό; ΰπό τε  τών ΛΑ. ΤΤ. τού μεγάλου βεζύρου 
καί τού υπουργού τών εξωτερικών, καί τώ ν άνωτέρων λει
τουργών τών άνακτόρων, απάντων εν μεγάλη στολή, άμέ
σω; δέ μετά τήν ανταλλαγήν φιλοφρονητικών τινων λό
γω ν, 5 ήγεμών είσήχθη εΐ; τήν αίθουσαν τού θρόνου ένθα 
έγένετο δεκτό; παρά τή ; Α. Μ. τού Σουλτάνου, δστι; π ε
ρ ιστο ιχ ισμένο ; ΰπό τών άνωτέρων λειτουργών τού στρα 
τιωτικού Αυτού οίκου ίστατο ορθιο; καί πρώτο: έτεινε τήν 
δεξιάν τώ  ήγεμόνι. Ή Λ. Τ., διεομηνεύοντο; τού στρατάρ
χου Ναμήκ πασά, έξέφρασε τά ; ευχαριστία ; αυτή ; πρό; τήν 
Α. Μ. τόν Σουλτάνον επ ί τε τή  γενομένη αυτή υποδοχή, 
ώ ; έπίση; καί έπ ί τή απονομή τού άδαμαντολλήτου παρα

σήμου τού ’Ο σ μ α η έ . Ό ήγεμών δεν έτυχε παρά τή ; Λ. Μ. 
τού Σουλτάνου ιδ ια ιτέρα; άκοοάσεω;, επιφυλασσόμενης 
ταύτης διά σήμερον έφ’ ώ άμέσω; παρουσίασε πρό; τό ; 
"Λνακτα τόν αδελφόν του πρίγκηπα Λουδοβίκον Βάττεμ- 
βεργ, ειτα  δέ καί τά  λοιπά^μέλη τή ; τε συνοδεία; του, 
ώς έπ ίση; καί τόν ενταύθα διπλωματικόν πράκτορα κ. 
'Γ,ανόνφ καί τά λοιπά μ.έλη τού βουλγαρικού πρακτορείου, 
ήτοι τόν πρώτον γραμματέα κ. Καραμιχαηλώφ, τόν πρώ
τον διερμηνέα κ. Στογιάννωφ καί. τόν γραμματέα κ. Γ'ένο- 
β ιτ ; .  Είτα ή Α. Μ. ό Σουλτάνο; παρουσίασε τώ  ήγεμόνο τά  
μέλη τού αυτοκρατορικοϋ Αυτού οίκου καί μετά τή ; δια- 
κρινούση; Λυτόν ευγενεία ; άπέτεινε φιλοφρονητικού; τ ινα ; 
λόγου; πρό; τ ε  τήν Α. V. τόν ηγεμόνα, ¿ο; καί πρό; τόν 
αδελφό; αυτού, μεθ’ ό έληξεν ή άκρόασι;, καί ό ήγεμών 
μετά τ ή ; συνοδεία; τουάπεσύρθη ε ί; τήν μεγάλην άνακτο- 
οικήν αίθουσαν, τήν επιλεγομένην Σ αρη  Σ α .Ιόν  (Κιτρίνην 
αίθουσαν) ένθ < προσηνέχθησαν αυτώ τά  συνήθη αναψυκτικά 
ποτά , τ ά ; τ ιμ ά ; ποιούντο: τού μ.ουσίρου Ρουσρέτ πασά. Έν 
τώ μεταξύ τούτω , α ί ΑΑ. ΤΤ. ό μέγμ ; βεζύρη; καί ό υ
πουργό; τών εξωτερικών εσπευσμένο; μετεβησαν εις τήν 
Τ. ΓΙϋλην, ένθα έμιλλον νά δεχθώσι τήν έπίσκεψιν τή ; Α. 
'Γψηλότητο;.

ΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΣ ΑΘΛΗΤΟΤ
ΕΑ ΤΟΙΣ ΛΙ\.\ΚΤ0Ρ0ΙΣ ΤΟΪ ΣΟΪΑΤΛΑΌΪ

Μετά τά προσκύνημα τού ήγεμόνο; τή ; Βουλγαρία; ε ί; 
τόν Σουλτάνον, ά ; άναγράψωμεν τήν εις τά  αυτά ανάκτορα

’Αλλά ποιο; δαίμων μέ έκυρίευσε, ΰπέλαβε μετά βιαιό
τη τα ;, ύστερον μετά βραχεϊαν σ ιγήν. Είμαι τρελλή; Μήπω; 
δέν σέβομαι αρκετά τον εαυτόν μου ; ’ Α ! δυστυχή ;, δυσ
τυχή ; ! ν

’Αγαπώ τόν Λυκογιάννην, έγώ , ε γ ώ ! Bits τρομερόν ! Τόν 
αγαπώ , δ ια τ ί ; Διότι έσωσε τήν ζωήν μου ; Ά λλά  τούτο 
είνε αναισθησία, μανία !

"Ω ! έξηκολούθησε μετά πικρά; είρωνία;, ή θυγάτηρ τή ; 
βαρόνη; Δεσιμαιζ άγαπα  τόν Λυκογιάννην, ένα άγριον, ένα 
ον τ ι εϋτελέ;, τό οποίον πάνττοε έζησε μαζύ μέ τά  θηρία, 
ένα δυστυχή, ένα άθλιον, τόν όποιον ή μάλλον δυστυχή; 
κόρη τού χωρίου ήθελεν αποκρούσει μετά περιφρονήσεω;, 
μετά φρίκη;, μ ε τ ’ άηδ ία ; !

Έρριέτη Δεσιμαιζ, τ ί  έκαμε; τήν άξιοπρέπειάν σου, τήν 
ΰπερηφάνειάν σου ;

Τόν αγαπώ .
Κατηραμένη τύχη ! κατηραμένη μοίρα.
Τόν άγαπώ .
Πού νά φύγω ; Θεέ μου, πού νά φύγω ;
Πού νά ΰπάγιο νά κρύψω τό αίσχό; μου ;
Τόν ά γα πώ , τόν άγαπώ .
Κατά τήν στιγμήν ταύτην ή'κουσε τόν κρότον τή ; αμά

ξι·';- ή μήτηρ τη ; έπ-ανή»χέτο.Μ0λι; έσχε τόν καιρό νάκ

έγερθή, νά άποομήξη τό πράσωπόν τη ; κα ί νά κατευνάση 
τήν ταραχήν τη ;. Ή  βαρόνη ε ί;  τήν οικίαν.

—  Βλέπει; Έρριέτη είπε πού δέν άργησα πολύ, δέν έ
μεινα παρά ο λ ίγα ; σ τ ιγμ ή ; ε ί; τού κ. Βιολαίν.

—  Α λήθεια , μητέρα, τ ί  κάμει ή Σωσσάνη ;
—  Ή ιδ ία , ό'πω; τήν ξεΰρει;. Αυτή δέν στενοχωριέται 

άπό τίποτε.
'II Έρριέτη κατέτνιξεν αναστεναγμόν, δσ τ ι; παρίστα : 

Γ ιατί νά μή είμαι, σάν τή  Σωσσάνη !
—  Καί δμω; ή Σωσσάνη έχει καρδιά.
—  ’Εννοείται- εγώ  θέλησα νά πώ  μόνον γιά  τόν χαρα

κτήρα τη ;.
—· Ναι, μητέρα, θυμήθηκα πάλιν τήν δυστυχή Ιωάννα 

Βαιγιάν.
—  Ά  μ.ά μήν είσαι ΰπερβολική, πρέπει ν’ άρρωστήση; 

σκεπτομένη τήν συμφοράν τή ; νέα;. Είνε δύο ήμέοαι; τώρα 
πού δέν σέ βλέπω νά ήσαι πολύ καλά. Δέν κ υ ττά ζε ι; νά 
μοιάζης καί σύ λ ιγάκ ι τή ; Σωσσάνη^ ; “Επειτα μόλι; έγνω 
ρίζομεν τήν κόρην αυτήν.

*11 Έρριέτη έμ.ειδίασε προσπαθούσα άναμφιβόλω; νά έν- 
θαρρύνη, τήν μητέρα τη ;.

—  "Ας είχε. . . άπόψε πρέπει νά έτοιμασθούμεν, αυριον 
πρωί 0’ άναχωρήσωμεν άπό τό Βωκούρ- είνε άποφασισμένον.

—  ’Ώ  ! να ι, άγαπητή μ,ητέρα, ά ; φύγουμεν, ά ; φύγου- 
μεν.
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νίκην τού νέου Ήρακλέου;, Π α ν α γ ί)  Κ ο υ τ α λ ε α ν ο ΰ ,  [ 
οστι; ένίκησε τόν φοβερόν άντίπαλόν του Σιμών τόν Αρμέ
νιον καί τόν άρχιπαλαιστήν τού Σουλτάνου, τόν'λεγόμενον 
Μπεχλιβάνμπασην. 'Π νίκη αΰτη τής ελληνική ; ρώμης, τών 
Ελληνικών μ,υώνων, έστω καλός οιωνό; διά τό έθνος μας. Ώ ; 
ό 'Ηρακλή; θεωρείται πολλάκ ι; σύμβολον τή ; ελληνική; 
δυναμεως, οϋτω ό Παναγή; Κ ουταλιανό;, ό προκαλέσα: έν 
Κωνσταιτινουπόλει τόν φθόνον τού άρμενικού στοιχείου, 
φοβερού στοιχείου καί αυτού, μισούντο; τού; "Ελληνα; έκ 
χαρδία;, ά ; χρησιμεύσν) ώ ; σύμβολον τή ; νέα; ελληνικής 
ρώμης, ε ί ;  καιρού; μάλιστα δεινού; καθ' οδ; έντό; ολίγου 
τά ελληνικά ανάκτορα έτοιμ-άζονται νά φιλοξενήσουν ήγε- 
ρόνα διαμφισβητούντα Θράκην ελληνικήν καί Μακεδονίαν 
έλληνικωτέραν.

Ιδού αί περί έ λ λ ^ ν ο α ρ μ ε ν ο το υ ρ κ ε κ ή ς  πάλη ; έν 
τή; άνακτόροι; λεπτομέρειαι τή ; συναδέλφου Λ ύγής τή ; 

ωνσταντινουπόλεω; ; 
κΧθέ; Ιγράψαμεν περί τή ; έν το ϊ; άνακτόροι; τού Ι’ ιλ- 

δίζ γενομένη; πάλη ; μεταξύ τών αθλητών Παναγή κα· 
Σιμών κα ί μεταξύ τού πρώτου καί τού άρχιπαλαιστού τών 
ίνα/τόρων. Κατά τ ά ; πληοεστέρα; πληροφορία;, ά ; έλάβο- 
μεν ακολούθως, ό κ . Παναγή; μεταβαίνων ε ί;  Γ ιλδ ίζ ή- 
γνόει δτι έπρόκειτο νά παλαίοη. Ευρισκόμενο: εις Τοπχανεν 
έπί πλοίου τίνος καταπλεύσαντο ; έκ Μασσαλίας, έλαβε 
παρ' ανακτορικού υπαλλήλου έπιστολήν τής Α. Έ ς. τού 
αρχιάτρου Μαυρογένη πασά προσκαλούσαν αυτόν έν το ϊ; 
άνακτόροι;, ϊνα έκτελέση γυμνάσμ,ατα ρώμη;. Ό  κ. Πανα- 
γής έπανακάμψα; ε ί ;  Γαλατάν άπέστειλεν ε ί; Γ ιλδ ίζ δ·.’ 
ίιιιήϊν.Γ τ ί  βι/ίηηαχ τ ΐ :  σωαασκία: έοναλεΐά του καί άνελ-

I

άμάξη; τά διάφορα τή ; σωμασκίας έργαλεϊά του καί άνελ 
θών ε ί;  Πέραν έζήτησεν άκρόασιν παρά τώ  Βαχρή πασά, 
παρ’ ά  εΰρ σκετο ήδη ό άρμένιο; Σιμών, δστι; είχε προσ- 
κληθή δ ι’ επ ιστολή; τ ή ; Λ. Ε. τού διοικητού Πέραν. Ό  Βα
χρή πασά; άνεκοίνωσεν αυτο ί; ό'τι προσκαλούνται έν το ϊ;

Καί καθ’ έκυτήν διελογίζετο :
—  Μάλιστα, μάλιστα, έχω ανάγκην τ ή ; άπομακρύνσεως, 

δέν θά τόν σκέπτωμαι πλέον.
Περίεργο ! δέν ήλπ ιζα  τόσον πολύ πού θά θέλη; νά φύ

γουμεν άπό *δώ- πρό ολίγων ημερών έλεγε; άλλ.α.
—  "Εκτοτε άλλαξα γνώμην.
—  ΚΓ έγώ τά ίδ ια - ένόμιζα δύσκολον ν’ άπομακρυνθώ 

άπό ’δώ . Ά λ λ ’ αί έπανειλημμέναι προσκλήσεις τή ; οικογέ
νειαν Μωριέννη; άφ’ ένό; καί αί παρατηρήσει; τού κ. Βιο- 
λ«ίν μ.’ έκαμαν ν’ αλλάξω  γνώμην. Αυριον λοιπόν πρωί, 
άναχωρούμεν.

Μετά τ ινα  δισταγμόν ή νεανις ήρώτησεν ολίγον έρυ- 
θριάσασα.

—  "Εγινε λόγος γ ιά  τόν Αυκογίάννη ε ί; τού Βιολαίν ;
* —  Ναι, κ ά τ ι έλεγαν.

— Μήπω; μέλλουν νά τόν συλλάβωσιν ;
Ή βαρόνη έκίνησε τήν κεφαλήν.
—  Ό άθλιο; θά μένη, ήσυχο; έπ ί πολύ, άκόμη, είπε.
—  Πώ; τούτο, μήτέρ μου ;
—  Καί θά τόν συλλαβή, ; είπεν ή βαρόνη.
—  Ό  είρηνοδίκη; δέν έπληροφόρησε τό δικαστήριον δι* 

“ύτά πού σ.νεβησαν σ’ τό Μαρέ’ίλ  ;
—  Βέβαια- άλλά πού είνε τώρα τό δικαστήριον ; πού 

έίνε ό είσαγ γελεύ;, δ άντεισαγγελεΰς, ό ανακριτής, οί δ ι- 
*ασταί; Χθέ; οί Γερμανοί κατέλαβαν τό Έπινάλ.. Ό νο-

άνακτόροι;- οΰτω δέ άμφότεροι οί παλα ιστα ί έπ ιβάντε ; ά- 
μάξη; κατηυθ.ύνθησαν ε ί; Γ ιλδ ίζ Κιόνκ, ένθα παρουσιάσθη- 
σαν πρό; τινα τών θαλαμηπόλων τή ; Α. Α. Μ. Μετ’ οΰ 
πολύ ούδηγήθησαν ε ί; τόν κήπον τών άνακτόρων, ένθα έπί 
παρουσία τ?,; Λ. Μ. τού Σουλτάνου καί πλείστων άνωτέρων 
άνακτορικών υπαλλήλων έπάλαιον δύο δθωμανοί παλα ιστα ί. 
Τότε προοεκλήθη ό Παναγή; νά παλαιόν) μετά τού Σιμών. 
Κατ’ άρχάς ό Π αναγή;, μή ών προπαρασκευασμένος διά 
πάλην, καθ’ 8 νομίζων δτι προσεκλήθη νά έκτελέση γυ 
μνάσματα ρώμη;, έζήτησε τήν αναβολήν τή ; πάλης, άλλ’ 
δτε έξεδηλώθη άνωτέρα θέλησι;, ΰπήκουσεν ε ί; αυτήν καί 
οδτω συνήφθη ή πάλη μεταξύ τού Παναγή κα ί τού Σιμών.

’Ολίγα λεπ τά  ήοκεταν, κατά τά ; ήμετέρας πληροφορίας, 
δπω; ό Παναγή; καταβάλη καί ρίψρ χαμαί τόν Σιμοιν, 
παλαίοντα κατά  τό τουρκικόν σύστημα. Νέα δ ια ταγή  έδό- 
θη δπονς έπαναληφθή ή πάλη. Τήν φοράν ταύτην ό Πανα
γή ; περιέσφιγξεν ΰπό τήν μασχάλην αυτού τήν κεφαλήν τού 
Σιμών το τούτον ίσχυρώς, ώστε μικρού δεΐν έλειποθύμει ο 
τελευταίος. Εφ’ ω έδέησε νά διακοπή ό άγών, ΰπάλληλοι 
δέ τών άνακτόρων έχυσαν έπ ί κεφαλή; τού Σιμών ικανόν 
ποσόν υδατο ; πρό; άποσόβησιν παντός δυστυχήματος έκ 
τή ; συμφορήσεω; τού αίματος. Μετ’ ού πολύ έπανελήφθη ή 
μεταξύ Παναγή και Σιμών πάλη , ή ; αποτέλεσμα ΰπήρςε 
νέα ή ττα  τού άρμενίου παλαιστού. ’Ακολούθως προσεκλήθη 
ό Παναγή; νά παλαίση, καί μ ετά  τού άρχιπαλαιστού τών 
άνακτόρων, καθά δέ χθέ; έλέγομεν ή πάλη  αϋτη έφ’ ικα
νόν διαριέσασα έμεινεν έκκρεμή;, άναβληθείσα δ ι’  άλλην 
περίστασιν. Μ ειά  τό πέρα; τής πάλη ; ή Α. Μ. ό Σουλτά
νο; εΰηρεοτήθη νά διαβίβαση διά τινο ; τίον ΰπασπιστίΰν 
αυτού το ϊ; π α λα ισ τα ί; Σιμών καί Παναγή μ,ανδύλιον πε· 
ριέχον άνά 50  λίρας Τ.

Τά; άνωτέρω πληροφορία; έλάβομεν παρ’ αυτού τού κ. 
Παναγή, δσ τ ι; έντόνω ; διαμαρτύρεται κατά  τινων έφημε-

μάρχη; άφησε τήν νομαρχίαν, ο! δ ικ α σ τα ί τό δικαστήριον 
Ή γαλλ ική  διοίκησι; δέν ΰπάρχει πλέον ε ί; τά  Βόσγια. Οί 
Ποώσσοι κάμνουν παντού αγγαρείας, καί πέρνουν δ ,τ ι πέση 
σ’ τά  χέρια των.

—  Καί δταν δέν θά εδρωσι τ ίπ ο τε  πλέον πέριξ τού Έ
π ινάλ , θά έλθουν τότε έδώ.

Ό τα ν  περάση αΰτό τό κακόν, δταν κλεισθή είρνήνη, τό
τε μόνον θέλουν φροντίσει καί γ ιά  τόν Λυκογ άννην, τοτε 
θά πράξουν δ,τι έπρεπε πρό πολλού νά πραχθή, θά τόν 
συλλάβουν, δ ιότι δέν είνε δυνατόν πλέον νά τόν άφήσουν 
ε ί; τήν άγοίαν αύτήν κατάστασιν. Καί τ ί  θ ’ αποφασίσουν 
περί αυτού, τούτο είνε έργον τή ; δικαιοσύνης. Ά λ λ ά  κατα 
τά  λεγάμενα τού είρηνοδίκου καί του κ. Βιολαίν, μέ του; 
οποίου; κΓ έγώ  συμφωνώ, είνε άδύνατον εάν εμφανισθή ε
νώπιον τών ένορκων νά καταδικασθή.

—  'Λ  ! είπεν ή νεάνις, άπαλλαγεϊσα  αίφνης φρικαλέα; 
καταπιέσεω ;.

— Όσον ένοχος καί άν ήνε ό Αυκογίάννη;, έξηκολούθη- 
σεν ή βαρόνη, ή δικαιοσύνη δέν μπορεί νά τού κάμη τ ίπ ο 
τα , άφού δέν έχει συναίσθησιν τών πράξεών του. Καί τώραάφού Δέν έχει συναίσθησιν τών πράξεών του. Καί τώρα 
Έρριέτη, έάν έπ ιθυμή;, πάμε πα ιδ ί μου νά έτοιμασθούμε.

(Ά κο λο υΟ ιΐ)
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ρίδων, ά ϊτινες δίιτχυρίσθησαν δτι ήττήθη εν τε τη μετα 
τού Σιμών και έν τή μετά τού άρχιπαλαιστού τών ανακτό
ρων πάλη του, καί αποδίδει τά  γοαφόμενα των εψτ,μερί
δων τούτων ε ί; κακοβουλίαν. Ό κ. Παναγή; ειπεν ήμίν 
πρό; τούτοι; δτι προσκληθείς μεταβαίνει σήμερον ε ί; τά 
ανάκτορα ίνα έκτελέση γυμνάσματα ρώμη;.

ΜΙΚΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Ε Κ  Τ Ο Γ  Α Σ Τ Τ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Γ  Δ Ε Α Τ ΙΟ Τ

Χ θέ;, ώρα 6 μ. μ ., ο αμαξηλάτης τού Ά γ γ . Καμπά I. 
Πέτρου παρέσυρε καί άνέτρεψε δ ιά  τή ; άμάξη ; του κατά  
τήν όδόν Α μ α λ ία ; τόν οκταετή παίδα του Θεοδ. Ρεμπέ- 
σα Βασίλειον, τραυματισΟέντα ώ ; έκ τούτου έλαφρώ; κατά 
τήν κεφαλήν καί τήν χείρα.

Χθέ; τήν 8 ώραν τή ; έσπέρα; οί Ν. Σιμενίδη;, Ν. Κ τέ
να ;, έμπορούπάλληλοι, Ν. Ππερτέμπελη;, Διον. Ζενεβίση;, 
πιλοποιοί, Έ μμ. Π αναγιωτάκη; καί Ν. Βάμβα;, τελειόφοι
τοι τού Πολυτεχνείου, έν καταστάσει μέθη; δ ιατελούντε; 
καί διερχόμενοι μ ετ ’ άλλων τή ; όδού Άδριανού είσήλθον 
ε ί ;  τό έπ ί τή : όδού ταύτη ; στραγαλοπωλεϊον τού Χρ. Δη- 
μητρίου κα ί ¿ζήτησαν νά πϊωση σαλέπιον, επ ί τή άρνη'σει 
δέ τούτου μ.ή έχοντος τοιοΰτο κ α τ ’ εκείνην τήν οίραν ε- 
θραυσαν μίαν λάμβαν καί ενα υαλοπίνακα τοϋ καταστήμα
τος, καί έκτύπησαν αυτόν κατά  τό πρόσωπον. Έκ τούτων 
συνελήφθησαν οί πρώτοι πέντε ΰπό του ύπαστονόμου τού Α' 
τμ.ήμ.ατο; έπ ιληφθέντο; Ιξετάσεων.

Χ θέ; τήν 5 ώραν μ., μ. ώραν ό Κ. Σαλταμπάη;, εκ Τρι 
φ υ λλ ία ;, άνέφερεν ε ί; τόν βο/.θόν τού Β' τμήματος, δτι πε
ρίπατων έν τώ  βασιλικώ κήπω απώλεσε τό άργυρούν (ορο
λογιών του έκ τού θυλακίου του. Ό  βοηθό; έπελήφθη ανα
κρίσεις.

Εις τόν αυτόν βοηθάν άνέφερεν ό γαλακτοπώ λη ; Παναγ. 
Κάρολο;, έκ Λοιδωρικίου, δτι χθέ; μ. μ . άφηρέθησαν έκ τού 
συρταριού τού καταστήματό; του δραχ. ί Ο, κατήγγειλε 
δέ ¿); υπόπτου; τού; συνοίκου; αυτού Κωνστ. Λήμ.ον καί 
Χαλκιόπουλον. Οί καταγγελθέντε ; συνελήφθησαν καί ένερ- 
γ ε ΐτα ι άνάκρισι;.

Χ θέ; ώρα 7  μ . μ . ό Γεώρ. Αυριανό; ράπτη ; καί Π αναγ. 
Ίωάννου κ τ ίσ τη ; έν μέθη δ ιατελούντε; ήλθον ε ί; έριδας 
κατά  τήν όδόν Εϋριπίδου καί έτραυματίσθησαν άμοιβαίω; 
Συνελήφθη ΰπό τού ΰπαστυνώμου τού Γ' τμήματος ό έτερο; 
τούτων.

Συνελήφθη ΰπό τού βοηθού τού αγροτικού ΰπαστυνώμου 
£ Γ. Τράγκα; έκ Λοιδωρικίου ώ ; ύποπτο ; πολλών κλοπών 
διαπραχθεισών έν Άμαρουσίω κα ί ενεργεί τήν δέουσαν ά- 
νάκρισιν.

Χθέ; περί τήν μεσημβρίαν ό Εύθ. Κουρουσώπουλο; άνέ
φερεν ε ί;  τόν ΰπαστυνώμον τού Δ* τμήματο; δτι έκ τή ; οι
κ ία ; του έκλάπη παρ’ άγνοίιστου μία πόρπη αξία ; 500  δρ.

Ό  ΰπαστυνώμο;, ΰποβαλών ε ί; έξετασιν γυνα ίκα τινα , ξε 
νιζομένην πρό δύο ημερών έν τή οίκία ταύτη , άνευρε τήν 
κλαπείσαν πόρπην καί άπέδωκεν αυτήν ε ί; τόν ίδιοκτήυ.ονα.

Τρεί; πυροβοληταί, μ εταβάντε; χθέ: περί τήν 3 μ. μ. 
ε ί ;  τό παρά τά Πατήσια παντοπωλείον τού Ά ν τ . Καζά- 
μνανη, δθραυσαν διάφορα ποτήρια κα ί φ ιάλα ; τού καταστή- 
ματο ;. ’ΐδόντε; δέ τήν στρατιωτικήν περίπολον μεταβαί- 
νουσαν εκεί ετράπησαν εί; φυγήν, άφήσαντες τώ  καταστη 
ματάρχη κατά τήν άναχώοησίν των έν ώρολόγιον άργυρούν 
¿); ένέχυρον διά τήν πληρωμήν τή ; προξενηθείση; τω  κα- 
ταστήμ.ατι ζημίας.

Περί τήν 2  μετά τό μεσονύκτιον ώραν οί "Α γγελο; Ψι- 
λ ώ τα ; Στεφανίδη:, ε ί; λοχία; καί τ ιν ε ; άλλοι άπήγαγον 
δύο γυνα ίκα : έκ τού ζυθοπωλείου Φιξ συνοδευομένα; παρά 
τού καφεπώλου Κ. Ήλιοπούλου, θν έτραυμ.άτισαν δ ι’ εγ 
χειριδίου κατά τήν χείρα. Ό  ΰπαστυνώμο; τού Ε' έπελ.ή- 
φθη άνακρίσειυν.

Έ π α ίτ ι; τ ι ;  γνωστή είσελθούσα χ θέ ; μ . μ . έν τή έπ ί 
τής όδού Πειραιώς οίκία τού ίατοού κ. Ίωά ν. Ίωάννου ά- 
φήρεσε τέσσαρα τόπια δα ντέλα ; καί άνεχώρησεν.

Έ ν Πειραιεί χ θέ ; μ. μ . έ Μ. Μαραγκουδάκη; κρής, έ- 
τραυμάτισε δ ι’ έγχειριδίου κατόπιν έριδο; τού; Ίω. ’Ελευ
θερίου, Ίω . Λιανόν καί Δημητρ. Ζέρβαν.

Ό  σταθμάρχη; Κερατοχωρίου Πειραιώς άστυν. κλητήρ 
Γερμανό; ίδιον χθέ; περί τήν 6 ώραν μ. μ. λωποδύτην 
τινα κρατούντα ένδύματά τινα  καινουργή κατεδίωξεν αυ
τόν εγκαταλιπόντα  ταϋτα  συνιστάμενα έξ ενός έπανωφο- 
ρίου, ένο; πανταλωνίου καί ενός γελεκιού κα ί τραπέντα ε ί; 
φυγήν. Τά ένδύματα ταύτα  εΰρίσκονται εν τή  ΰπαστυνο- 
μία Πειραιώς.

Ό Έοαυαρδο; Καπέν γά λλο ; πρώην μηχανικός έν τώ 
σιδηρουργείο) Βασιλειάδου, έν μέθη ών ήλθεν ε ί; έριδα: 
πρό; τ ινα ; συμπατριώτα; έν τώ  έν Πειραιεί ζυθοπωλείο) 
Ιω. Βρόσκη έξελθών δ ’ Ιξ αυτού προσεβλήθ παρ’ άγνωστου 
κατά  τήν πλατείαν ’Απόλλωνος καί έτραυματίοθη κατά  
τήν καρδιακήν χείρα καιρίως.

Τριάκοντα περίπου έργάται έν Πειραιεί έν μέθη οντες 
συνεπλάκησαν μεταξύ των κατά  δέ τήν συμπλοκήν ταύ- 
την έτραυματίσθησαν διά πετρών ο! Ά ν τ . ' Σακελλαρίου 
καί Γ. Θεολογίτης.

‘Υπό τού κλητήρα; Τζ. Γειοργακαράκου κατεσχέθη χθέ; 
είς χείρα; τού κηπουρού Γ. Μελατάνδη £ν κίβδ’ηλον’ δί- 
δραχρ.ον ελληνικόν.

Ούδεί; προσεβλή.θη χθέ; έ ;  εύφλογία ; ένταύθά τε  καί έν 
τή αγροτική περιφερεία· έν Πειραιεί δέ ο! Β. Τσιριγώτης, 
ετών 18. Βαλέριο; Μαρδέλος, έτών 2 5 , εμβολιασμένοι νη
πιόθεν, καί Ευγενική Κολίρη. έτών 6 , άνεμβολίαστός, ο ίτ ι- 
νε; μετά τή ; χθες άνακα)υφθείση; αυτόθι εϋλογιώση: Αι
κατερίνη; Μιτυληναίου, έτών 13, μετηνέχθησαν είς Κάν
θαρον.


