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Τάιν έποχήν αυτήν όνομάζουσιν ο; Γάλλοι τ εχ ρά ν  έποψήν. 
’Επειδή τά θέατρα σφαλούν, αί Βουλαί μετ’ ¿λίγον αργούν, 
ή άριστοκρχτία φεύγει εις τάς έξοχα; καί οϊ πάσχοντες εις 
τά  νερά. 'Υπό τήν εποψιν αυτήν άπ’ εναντία; δι* ημάς εινε 
ζωντανή έποχή. Θίασοι επί θιάσων προαναγγέλλονται, θέα
τρα επί θεάτρων προανοίγονται, εστιατόρια επί εστιατορίων 
προαλείφονται, αί έξοχαί μας δέν απέχουν ήμίσειαν ώραν 
άπό τής πρωτευούση: καί προ; άποζημίωσιν ό'τι ή Βουλή 
αργεί Εχομεν τήν εργασίαν καί τήν κίνησιν των δημοτικών 
εκλογών.

Νεκρά εποχή εινε καί θά ήνε όχι μόνον αυτή, αλλά καί 
πάσα άλλη υπό εποψιν εθνικήν.

'Π εθνική αδτη έποψις Εχει δύο μορφάς, τήν εσωτερικήν 
εθνικήν καί τήν εξωτερικήν εθνικήν. Ή μία εχει ώ ; σύνθημα 
τήν μεταρρύθμισιν, ή άλλη εχει ώ ; σύνθημα τήν ενωσιν. 
Διά νά ζήσωμεν πρέπει νά μεταρρυθμισθώμεν διότι οπως 
νόμο; ιστορικός άπεδείχθη ό'τι είνε ή βαθμιαία έξόντωσι; 
των αγρίων φύλων, ούτω βεβαίως νόμος ιστορικός εινε καί 
ή βαθμιαία παράλυσις των ήμιαγρίων φυλών. Ημείς δέ α
κόμη διατελοΰμεν έν ήμιαγρία καταστήσει, διότι η
μείς μέν μή δυνάμενοι νά αύτοκυβερνηθώμεν, των δέ Κυ
βερνητών μας οντων σάρξ έκ τής σαρκός μας καί άγριότης 
καί ληστεία έκ τής άγριότητος καί τής ληστείας μας, δια- 
τελούμεν ακόμη έν ήμιαγρία καταστήσει, χειροτέρα πολύ 
καί όλεθριωτέρα τής άγρία; καταστάσεως, εκείνης, εις ήν 
διετελοϋμεν ότε έπολέμουν οι πατέρες μας ώ ; άγριοι, αλλά 
καί έμεγαλούργουν ώς τοιοΰτοι. 'Ό τι δέ εΐμεθα κατά 
τό ήμισυ πεπολιτισμένοι καί κατά τό ήμισυ άγριοι, ατελείς 
δέ κατ’ άμφω, μαρτύριον άφ’ ενός μέν ότι πάν ό',τι εχομεν 
έκ τού πολιτισμού ή τού ΐδικού μας αρχαίου, τού προπα
τορικού, ή τού ξένου νεωτέρου, τού ευρωπαϊκού, τό παρω- 
δούμεν μόνον, κεκτημένοι τάν τίτλον, μή Εχοντε; δέ τήν 
ουσίαν, ώ ; φιάλη χρυσή καμπανίτου έχουσα έντός ρητινή- 
την, άφ’ ετέρου δέ ό,τι έσώσαμεν έκ τής προπατορικής α
γριότητας δέν τό Εχομεν εις μέγα, ούδέ τό στρέφομεν κατά 
τών πολεμίων, ώς φυλή κατά φυλής μαχόμενοι, άλλ’ άπ’

έναντίας τό στρέφομεν καθ’ ημών αυτών, καί όπλοφορούμεν 
καί δολοφονούμε·/ καί ζωοκλοπούμεν καί βιάζομεν καί άρ- 
πάζομεν καί άνομούμεν, ιόσεί ό νόμος τής πατρίδος μα; 
ήτο νόμος τουρκικός, τό δέ Κράτο; τά 'Ελληνικόν Σατρα
πεία τις τού Ά λή πασά.

Δέν άρκεΐ ό'μω; νά μεταρρυθμισθώμεν έσωτερικώς διά 
νά ζήσωμεν. Ώ , έάν τούτο ήτο μόνον ό’,τ ι  είχε νά πράξη ό 
ελληνισμός ώ; επιστέγασμα τής ανεξαρτησίας του, θά ήμε- . 
θα ύπομονητικωτεροι καί παχυδερμότεροι, απαθέστεροι καί 
νηφαλικώτεροι, ούτε θά έσπαράττομεν τήν ψυχήν τήν ίδι- 
κήν μας καί τήν ευμάρειαν τών αναγνωστών μας. Θά ελέ- 
νομεν : έάν σήμερον έχωμεν εμπειρικούς, ψυχρούς, άκάρ- 
δους πολιτευτάς, μωροί δέ άλλοι, χλιαροί καί φλύαροι ετοι
μάζονται νά τούς διαδεχθώσι, δέν πειράζει, ή μεταορύθ- 
μισις θ’ άναβληθή κατά μίαν ή δύο γενεάς, έν τώ μεταξύ 
θά ζήσωμεν δποις ζώμεν, τρώγοντες άλλήλους, ληστεύοντες 
άλλήλου; καί μή ριπτόμενοι εις τήν παραγωγήν τήν εθνι
κήν, τήν υλικήν, τήν έπιστημονικήν. Ά λ λ ’ ή φυλή μας δια
τρέχει τόν ύπατον κίνδυνον, διότι φυλή ολιγάριθμος, φυλή 
Καραγκούνιδων ή Α θιγγάνων, μπορεί νά έπιζή νομαδική 
ή περιπλανωμένη, άλλά κράτος, πολιτείαν, κοινωνίαν αδύ
νατον νά συγκροτήση καί νά συγκοατήση. Ελληνισμός θά 
ύπάρξη ή μέγα; ή δούλος. Αυτή εί/ε ή άνωθεν έπικλωθεϊσα 
αύτώ μοίρα. ’Εν τή έπικειμένη λοιπόν νέα ανατολική χρί
σει έτοιμασθώμεν η τήν μερίδα τού λέοντος νά καταλάβω- 
μεν ή τόν τράχηλον ήμών νά κλίνωμεν υπό σλαβικόν ή αυ
στριακόν ζυγόν. 'Ελληνισμός χωρίς τής Αλβανίας, χωρίς 
Μακεδονίας, χωρίς τής Θρφςης δέν είνε ελληνισμός, άλλά 
σμήνος εμπόρων ή ναυτών, λογιωτάτων ή μεταπρατών. 
’ Αν ήνε ή μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ισ ε ς  ό ατμός, ή ε νω σ ε ς  είνε τό 
ύδωρ. "Αν ήνε ή μεταρρύΟμισις ή δύναμις, ή έ’νωσι; είνε ή 
ύλη. ’Ατμός δέ άνευ ύδατο; δέν υπάρχει· δύναμις άνευ ύλη; 
δέν υπάρχει· άλλ’ ούτε ελληνισμό; άνευ ένώσεως, ούτε έλ- 
ναμις άνευ μεταρρυθμίσεως.

Καί ή μεταρρύθμισις, ώς έλέγομεν ανωτέρω, έξαρτάται 
άφ’ ήμών αυτώ ν εινε ζήτημα ορέξεως- ζήτημα κεφιού· άν 
θέλωμεν, μεταρρυθμιζόμεθα· άν δέν Οέλωμεν, δέν μεταρ- 
ρυθμιζόμεθυ. Τίς μάς βιάζει ;

Ά λλά  δέν εχομεν στρατόν, άδιάφορον· εχομεν άξιωμα- 
τικούς καί ύπηρέτας τών άξιωματικών. Ά λλά  δέν εχοαεν 
ναυτικόν, άδιάφορον Εχομεν τόν κ. Ρούφον. Ά λλά δέν ε
χομεν δικαιοσύνην. άδιάφορον εχομεν δλην τήν ιεραρχίαν
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αυτής, τακτικωτέραν άπό τήν ιεραρχίαν τή ; ρωμαϊκής εκ
κλησίας. "Αν μα; σφυρί ςη νά μεταρρυθμισθώμεν, μετά ρρυθ 
μιζόμεθα. Ά λλω ς μένομεν ούτω. Καί έαί τέλους, Άστον 
νχΟνο.

Ούτω πως ή μεταρρύθμισις έξαρτάται άφ’ .ημών. άλλά ή 
ένωσι; δέν είνε εργον ίδι/.όν μας· αυτήν δέν Οά τήν'έπιδιώ- 
ξωμεν όπόταν ημείς Οέλωμεν, άλλ’ όπόταν οί άλλοι θελή- 
σουν ή όπόταν ό χρόνος θελήση. Ό λα  τά πράγματα ωρι
μάζουν, σήπονται χ.αί πίπτουν. Δέν περιμένει ή άμπελος 
τό κέφι τό δικό του διά νά ώριμάση. Έ χει καί αυτή τήν 
ελευθερίαν της καί αδιαφορεί άν σύ τήν άποκόψη; η τήν ά- 
φήση; νά γίντρ τσίπουρου. Τό ονατολικόν ζήτημα δέν κεΐ- 
τα ι έν γούνασιν ήμών, ιος ή μεταρρύθμισες έν γούνασι τού 
κ. Τρ.κούπη. Λυτό έκρήγνυται περιοδικώς, όπως έκρήγνυ- 
τα ι περιοδικώς ή Αίτνα. Ποιος σοφός κατώρθωσε νά προλά- 
βη η νά επισπεύση μίαν αυτής έ/.ρηξιν ; Ούτως,οΰδεί; πολι
τικός δύναται νά προλάβη ή νά επίσπευση μίαν οίανδήποτε 
φάσιν τού ανατολικού ζητήματος'

Μή νομίσατε ότι ό κίνδυνος ό μέγας, ό μόνος,έπαπειλεϊται 
καθ’ ήμώ», ιό; αιφνίδιος σίφων, τήν ώραν, καθ' ήν θά κυ
κλώσουν φλόγες τον ορίζοντα τής ’Ανατολής, τάς όποιας 
πορφύρας, αίματόχρους, άγρια;', θά έξαπλώση έπ’ αυτού ή 
δύσις τού τουρκικού ήλιου, καί θά διατρέχωμεν ήμεΐς τόν 
κίνδυνον τήν στιγμήν τής πυρκαϊάς καί τής μετοικεσίας 
μιας φυλής, έν βία άπαγούσης τάς άποσκευά; της καί σπευ- 
δούσης εις τά βάθη τής Άσίας, όπου δέκα μεγάλα βασίλεια 

# δύναται νά άνιδρύση άντί τού τωρινού παρηκμακότος καί 
καταρρέοντος, η νά μή /.αταλάβωμεν τά ορη καί τάς κοιλά
δας καί τούς ποταμούς καί τού; λιμένας καί τούς βράχους, 
οϊτινες μά ; ανήκον ή νά χάσώιιεν καί εκείνα άκόμη τά 
οποία είχομεν ύπό βεβαίαν κατοχήν. Ό χ ι υπάρχει άλλος 
σοβαρώτερος, φοβερώτερος κίνδυνος. -

Τό ζήτημα τής Θράκης καί τής Μακεδονίας δέν είνε ζή
τημα δυναμολογικόν, νά είπωμεν οϋτω' άλλ.’ εινε συνάμα 
καί εθνολογικόν. Δεν θά ζυγισθώμεν ιός έν ίπποδρομίω Σλά
βοι καί "Ελληνες ουδέ θά μετρηθδμεν τ ί ;  βαρύνει πλειότερον 
τού άλλου, άλλά θά έξετασθή άν ήνε ή Θράκη ελληνική, 
αν ήνε ή Μακεδονία ελληνική, άν ήνε ή Ήπειρος ελληνική. 
Καί τούτο πάλιν τό θά έξετασθή δέν θά παρασταθή ώ ; ζή
τημα ακαδημαϊκής κουβέντας, άλλά υπό μίαν έποψιν θά 
ήνε καί αυτό ζήτημα καθαοώς μηχανικόν, ζήτημα δηλαδή 
δυνάμεως, διότι άν οί πληθυσμοί τής Θράκης, τής Μακεδο
νίας, τής Αλβανία; θά ώσιν ελληνικοί, τότε θά συνενωθώσι 
μεθ’ ήμών καί θά συμπολεμ.ήσωμεν κατά παντός ζητούντο; 
νά τού; άποξενώση.

'Τ ί δέ συμβαίνει μεταξύ ήμών καί των πολεμίων ; Ο: πε- 
φημισμένοι έξυπνοι Έλληνες άπεδείχθησαν ο: μωρότεροι τού 
κόσμου, άξιοι νά εχωσιν ήγέτην καί αυτόν άκόμη τόν Δελη- 
γιάννην, οί δέ πεφημισμένοι ώς χονδροκέφαλοι Βούλγαροι 
άνεδείχθησαν δ ευφυέστερος λαός τού κόσμου. Ημείς μέν άνα- 
μένομεν τήν ένδεκάτην ώραν διά νά φωνάξωμεν, <ος τό υπε
ρώο ν εις τό θεατοον : ελληνικόν, ελληνικόν ενώ οι Βούλγα
ροι καί οί Ρώσσοι καί οί Αυστριακοί καί οί Ρουμοϋνοι άκόμη 
εργάζονται τώρα καί κατεργάζονται Βουλγάρους, Ρώσους, Αυ
στριακούς, Ρουμούνους. Ίΐξεύρετε δέ ποϊον είνε τά υλικόν έξ 
ού κατασκευάζουσιν αυτοί, ώς άλ.λ.οι Δευκαλίωνες, νέαν πλά 
σιν : Δέν είναι πέτραι, ούτε χώμα, άλλά Έλ.ληνες, Έ λλη
νες, "Ελληνες !

Τί δέ πράττομεν ημείς όχι ΐνα δημιουργήσωμεν, άλ.λ’ ϊνα 
σώσωμεν τήν δημιουργίαν ήν οί πατέρες ήμών καί ή ιστορία 
ήμών έκληροδότησαν ; Τρία όργανα ήδυνάμεθα νά έκμεταλ-

λευθώμεν πρός τούτο : προξενεία, σχολεία, τόν κλήρον. ’Αλλά 
τά μέν προξενεία τά κατεκλύσαμεν διάνθρώπων εκλογής τού 
ΙΙαλαμ.ήδη ή τού Στεφανοπούλου- τά σχολεία τά άνεθέσαμεν 
εις τήν έποπτείαν δύο κοιλ.ιών τού Παπαρρηγοπούλου καί τού 
Κωστή καί ενός Πανταζίδου- τόν δέ κλήρον τόν άφίνομεν νά 
μαραίνηται, ούδέ ζωαγονούντες αυτόν ουδέ τά μέσα αΰτώ 
παρέχοντες ό'πως παλαίση, κατά τών φοβερών άποστόλων 
τού πανσλαυΐσμ.ού.Μεταξύ τών ειδικωτέρων προξένων διά τά 
θρακομακεδυνικά είχομεν τόν κ. Γεννάδην τόν λαμβάνει δ 
κ. Τρικούπης καί τόν εκσφενδονίζει πού ; Εις τήν Μικράν 
Άσίαν ! "Ύστερα άπό δεκαπενταετή επιτυχή άντιποοσώ- 
πευσιν έν Μακεδονία καί Θράκη. Μεταξύ τών ειδικωτέρων 
διά τόν ’Αφρικανικόν ελληνισμόν, είχομεν τον κ. Μητσάκην.

Τόν παραλαμ-βάνει δ κ . Τρικούπης καί αυτόν άπό τά βά
θη τής Άβυσσυνίάς καί τόν μέταθέτει πού ; Εις τήν Άδρια- 
νούπολιν, νά άντικαταστήση τόν Γεννάδην. Άφίνομεν ότι εις 
πολ,λάς πόλεις τής Μακεδονία; όπου είναι άπαραίτητον νά 
συστηθούν προξενεία, δ κ. Τρικούπης ήμέλησε νά συστήση 
τοιαύτα. Άφίνομεν ότι έν τη κεφαλή, όλης αυτής τής κινή- 
σεω; διατελεί ώς πρέσβυς άνθροιπος προς τό άτομον τού Ο
ποίου τά "Εθνος όλον οφείλει όχι ευγνωμοσύνην, άλλά λα
τρείαν άλλ’ όμως βεβαίως δέν είναι εκείνος όστις έπρεπε νά 
είναι έν Κωνσταντινουπόλει. Περί σχολείων δέ καί περί κλή
ρου τών επαρχιών αύτών, τών μόνων οργάνων τής εθνικής 
παγιώσεως, ούτε λόγος, ούτε φροντίς. Ό λίγαι ρακέται τού 
Σι/λλόγσυ τών ‘Ελληνικών γραμμάτων φωτίζουσαι περισσίτε- 
ροι έν Άθήναις ή εν Μακεδονία. Ό  έν Σέρραις πρόξενος μαν- 
θάνομεν ότι είναι εις διάστασιν μετά τών αυτόθι 'Ελλήνων 
καί τού αυτόθι Συλλόγου. Τό προξενείου τής (- εσσαλονίκης 
εάν δέν είναι εις παραλυσίαν είναι όμως εις αδράνειαν. Ά ντί 
Διδασκαλείο/, ελληνικού εκεί, Διδασκαλείου Βουλγαρι/όν έκεϊ. 
Ό  Πατριάρχης παλαιών υπέρ τών προνομίων τά όποια έλαβε 
τήν παραμονήν τής Άλώσεως.Ό Έξαρχος ενεργών περί Μη
τροπολιτών Βουλγάρων έν Θράκη καί Μακεδονία καί έλπίζων 
νά τό κατορθώση.

Ή δέ Ε λλάς τ ί δρά ; Ή  κυβέρνησίς της άσχολείται πό
σους θά κερδίση δημάρχους, δ Βασιλεύς ετοιμάζεται διά τήν 
Κέρκυραν, καί δ λαός περιμένει νά άπολαύση τόν Α εμπ.Ιεμ- 
μ χ ιδ ΐ,ή  Λ ορχΐιρ τού αρμένικου θιάσου τού κ. Τσόχα.

Κ α λ ιδ ά ν

 —■--------

ΧΡΟΝΙΚΑ

Ή 'Α μφιτρίτη ετοιμάζεται φορτώνουσα βασιλικός άπο- 
σκευάς διά τό ταξέ·διον τού Βασιλέως εις Κέρκυραν, όπου 
θά μεταβή διά τού κύκλου, ήτοι κατ’ ευθείαν. ’Εκεί- δέ θά 
ναυλοχή καθ’ όλον τό διάστημα τής διαμονής τού Βασι- 
λέως, όστις, καθά πληροφορούμεθα, θά μεταβή καί δ ι ’ ολ.ί- 
γας ήμέρας είς Τατόιον. Έκείθεν δέ εις τό μαγικώτατον 
Μονρεπο, τό δποίον έλάβομεν τήν ευτυχίαν νά έπισκ.εφθώ- 
μεν καί ημείς άλλοτε.

Οί λοιποί προβιβασμοί σκοντάπτονν είς ένα άντισυνταγ- 
ματάρχην. Πιστεύομεν ότι θά παρα/.άμψουν καί τόν χάβον  
αυτόν.

. . .
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Αΰριον ίσως η μεθαύριον διορίζονται υπό τού Άρείου Πά
γου οί δικαστικοί αντιπρόσωποι διά τάς δημοτικός έκλονάς 
τών νέων επαρχιών.

Εινε ήμέραι, καθ’ άς χάνονται καί κατασκευάζονται πε- 
ριουσίαι. Όσοι δέν έχετε, σπεύσατε νά κάμετε' ό'σοι έχετε 
σπεύσατε νά χάσετε. Καί όλα αυτά πολύ εύκολα' μόνον 
μέ γ ιά ν τε ς . Στοιχηματίζετε επάνω ’ς τής μετοχαί; τού 
σιδηροδρόμου καί ή χάνετε ή κερδίζετε. Δέν πρόκειται δέ 
περί ύψωμού ή κέρδους πέντε ή δέκω φράγκων, ’ΐδού μία 
σειρά άναιβοκαταιβάσματος έντό; δύο ημερών ; 4 8 0 — 
* » 8 0 —3 1 0 —3 3 0 - 3 2 0 .  Καταλαμβάνετε τώ
ρα ; Ή  χάνετε 2-—-3,0. Ο φράγκα ή κερδίζετε 50,000. 
Ά λλά  συγχρόνω, μπορείτε νά χάσητε καί 100,000. Ούτω 
δύο μεσΐται κατεποντισθησαν. Λυτό εινε τό νεώτερον αθη
ναϊκόν έμπόριον. Λι περιουσίαι άλλάζουν ιδιόκτητα;. Με
ρικοί μικροί πλουτίζουν· οί περισσότεροι χάνουν· καί οί 
μεγάλοι— οί έργάται τού θαύματος— πάντοτε μέ τήν με- 
γάλην τήν βούκα ’ς τό στόμα.

Αΰριον λοιπόν τό πρωί είς τόν παοίλίσσιον Π αράδεισον 
ή ’ΈκΟ εαες τ ώ ν  α ν θ εω ν  ύπό τοΟΣυλλόχου Παρνασσόν, 
άνοίγουσα αύριον είς τάς 10. Καθ’ έκάστην ή μουσική τού 
Καίσαρη Οά παίζη άπό τής 5 μ. μ. όίρας. Μέχρι τούδε έκ 
τών επαρχιών άνθη καί οπώρας έστειλαν ή Κέρκυρα, ',) Ζά
κυνθο;, αί Πάτραι καί ή Σύρα. Έκ τή ; έρωτοτρόπου μάλι
στα Κερκύρας εστάλη, έ'να ώραΐο μ π ιζ ο υ δ ά χ ι ^.έ λουλούδια. 
Θά τό ίδήτε, θά τό ίδήτε. Διά νά μή τρομάξη,τε, σά; λέ- 
γομεν, ότι θά σά; έκ.πλήςουν καί μερικά περίεργα μπουκέ
τα ά π ό ... ρεπάνια καί ρέβαι;, τά όποϊα έν τούτοι; δύσκο
λα θά δια/.ρίνητε άπό αληθινά; καμελία ή τριαντάφυλλα.

Έλλανοδίκαι διωρίσθησαν οί κκ. Χελδράϊχ, Γεννάδιος 
καί δ αντιπρόεδρος τού τμήματος τών Καλών Τεχνών Σκυ- 
λίσσης Ίσιδωρίδης δ φιλανθέστατος.

Τήν δέ Κυριακήν φασαρία μεγάλη. 'Εορτή τό βράδυ, π υ 
ροτεχνήματα, φωτοχυσία, ηλεκτρικόν φως, μουσικά! δύο, 
μπάμ-μπούμ.

Έν δέ τώ καφενείο» καί τώ ξενοδοχείο» θά βασιλεύη ή 
όλύμπία μπίρα Στάϊνφελδ.

Ίδοϋ καί τό αυριανόν μουσικόν πρόγραμμα ;

Μ ΕΡΟ Σ Α'

Έμβατήριον δ ΙΙαρναασύς  
Συμφωνία Pré aux Clercs 
Βαλλισμοί Du und Du 
Μωσαϊκόν έχ. τής Μασχύτ

I .  Κ α ίβ α ρ η  
Έ ρ ό λ δ  
Χ τ ρ ά ο ο ς  
Ά δ ρ ά ν

Μ Ε ΡΟ Σ  Β'

Χορό; Ικ τού Α όεγγρ ιν  Β ά γ ν ε ρ
Πόλκα Dame de Coeur Φ ά ρ β α χ
Μέγα μωσαϊκόν έκ τής Ά ίάδ,ς  Β έ ρ δ η  
Στρόβιλος ΤορπίΧ.Ιη Π ρ ο β α λ έ ν τ η . .

Λοιπόν, πτηνά μου παραδείσια, όλοι καί όλαι αύριον συ- 
νέντευξιν είς τόν Π αράδεισον.

Όσον γελοία μάς έφάνη ή έν τώ  δήμω Παμίσου προσφώ- 
νησις τού κ. Ι’ερασιμοπούλου, τόσον μεμετρημένη, αισθη
ματική, ώραία, έμπνέουσα πεποίθησιν ήτο ή άντίφώνη- 
σι; τού κ. Σπυρίδωνος Κουμουνδούρου, νΰν βουλευτού Με
σσήνης. "Π τε προσφώνησς; χ.αί ή άντιφώνησι; έδημοσιεύ- 
θησαν έν τώ κ’Κθνικώ Πνεύματι.»

“Εν παρόραμα εκατόν ημερών, χ.ατ’ επίμονον αίτησιν τού 
γράψαντος.Έν τή άπό 20  Απριλίου επιστολή έκτάχ.του έκ 
Πύργου άνταποκριτού μας Σχώπτου έγράφοντο τάδε : αΛΰ- 
ριον έρχεται δ κύριο; Δηλιγιάννη,ς, όστις έλπίζεται ότι θά 
τύχη λαμπρά; υποδοχής, ά.1.1' α ν  θά συμπράξωσικαί οί 
ένταύθα Γορτύνιοι δυνάμενοι έν τώ τόπω.

Λυτά τό ά.ΙΛ' ά ν  Οά γίνη : είς ή ν  καί έστω πρός είδη- 
σίν σας.

Επίσης άπεδο/.ιμάσθη καί μία άλλη επιστολή έκ Πύρ
γου ένό; Πέ.Ιοπος, ή τ ι; παρίστανε, λέγει, τά κατά Δηλι- 
γιάννην μοχθηρώς- τήν άποδοκιμάζομεν λοιπόν καί ημείς, 
διότι εννοούμεν οΰδέν μοχθηρόν νά λέγητα ι καί νά γράφη- 
τα ι περί τού τουφερού άρχήγού τών Ήμετέρων.

Ημέραν πάντοτε έκαμνε τάς κλοπάς του δ κλέπτης 2α- 
ράφουγλου; καί μέρα μεσημέρι τού; έφυγε άπό τά Τ' αστυ
νομικόν τμήμα, μέ τό καπελάκι του καί τά μπαστουνάκ.ι 
του. Ό φυλάττων σκοπός έτιμωρήθη. Αυτό μόνον ;

Η Λ Η Σ Τ Ε ΙΑ  T O T  Χ Α Σ Α Ν ΙΟ Τ

Συνελήοθησαν καί οί άλλοι έπτά, τού; όποιου; έμαρτύρη- 
σκν οί δύο προσυλληφθέντες. Έβεβαιώθη . δέ ότι τήν παρα
μονήν τής ληστοπραξίας είχον διαβούλια καί συνέντευξιν είς 
Κηφισσιά. Έκεϊ πλέον τά συνεφώνησαν ό>α έπισήμως, έξ 
έπαγγέλματος, όρκισθέντε; ίσως άπάνω σ’ τής πάλαις των 
νά έξακολουθήσουν τήν εθνικήν ληστρικήν ιστορίαν. Πρωί 
πρωί πήγανε στό χωριό, οπαυέκρύβησαν, άπεσπασμένοι - δι’ 
όλης τή ; ημέρας καί, κατά τά σουρουπώματα, έκαμαν ό,τι 
έκαμαν.

Οί συλληφθέντες δύο ώμολόγησαν τήν διαμονήν τών συν
τρόφων των τά ; Θήβας. Ό διοικητής τής Μοιραρχίας κ. 
Σπυρο-Μήλιος, όστις είς τήν υπόθεσιν αυτήν έδειξε νοημοσύ
νην καί δραστηριότητα άνταξίαν τού στυγερού τολμήματος 
δέν ένεπιστεύθη τήν σύλληψιν είς τάς άρχάς τών ©ηβών, διό
τ ι δ Θεός ξεύρει τ ί μπορούσε νά γίνη, άλλ’ έξελεξε χωροφύ
λακας τής εμπιστοσύνης του, οΐτινες καί έκδραμ.όντε; είς 
Θήβας τούς έκύκλωσαν καί τούς συνέλαβαν. Σήμερον δέ τό 
πρωί έποόκειτο ν’ άπαχθώσιν έδώ, όπως καί έκομίσθησαν 
πράγματι σάν γαμβροί οί άλιτ'/,ριοι.

Τηλεγραφικώς έγινεν ή συνεννόησις μετά τού Σπυρομή- 
λιου, όστις είχε τόν κατάλογον τών κλαπέντων αντικειμέ
νων καί τών έν Θήβαις άρχών. "Ολα εύρέθησαν τά  κοσμή
ματα καί τά άλλα αντικείμενα, κρυμμένα εις βάτους, είς 
θάμνους, είς κήπους, πλήν τών χρημάτων, φ αγω θεντω ν, καί 
τινων γυναικείων. . . τέλος πάντων πανταλονίων, διότι καί 
τοιαύτα είχον προμηθευθή οί άνθρωποι.



ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

'Γά κατατονία  τά έγνώριζον, διότι ό αρχιληστή; ήτο 
κουμπάρο; τή ; κυρία; Ζωγράφου, τάν όποιον είχε κάμει 
κατά συμβουλήν τού υιού τη ; κ. Οέρβελη, διά νά αν, τήν 
πειράζουν τέτοιοι παληάνθρωποι. Είνε δε Θηβαίοι, Έλευ- 
σίνιαι, Λοιδωριχιώται, κύριε Λοιδωρίκη, καί έν γένει άπό τά 
πέρις. ,, ,

Ό δού; δέ ήμίν τά ; πληροφορία; επιμένει ότι καί οι 
δύο άρχισυλληφθεντε; ήταν Λοιδιορικιώται, εναντίον τή ; 
γνώμη; τού φίλου βουλευτοΰ κ. Λοιδωρίκη. "Ωστε τώρα τί 
πρέπει νά γίνη μεταξύ δύο διαψεύσεων, άγνοούμεν. Νά πά
με νά ζύσοιμ.εν τήν έπιδερμίδα των ;

Ϊ Ι Ί  Κ Ι Ό Γ Ϊ Ι Ϊ  Λ Ι » Χ « \

ΕΝΕΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥ

Ό αξιόλογο; δικηγόρο; τής ^ύρου καί έξοχο; μεταφρα
στής κοιμωδιών τού Μολιέρου κ. I. Γ. Φραγκιά; έγραψε 
έν τή «Άναγεννήσει» τή ; Σύρου σπουδαΐον άρθρον περ: συχ- 
χρούσεως χαθηχόντο»' καθ’ όσον αφορά σοβαράν περίπτωσιν 
έν τή  εφαρμογή τού περί στρατολογία; νόμου.

«Ί1 σύγκρουσι; αίίτη προεκλν,θη, λέγει τό άρθρον του κ. 
Φραγκιά, έκ τού ζητήματος : τ ί ;  είνε ή άρμοδία αρχή πρό; 
βεβαι'ωσιν τή ; ένεκεν ανιάτου σωματική; βλάβη; τελείας 
πρό; εργασίαν άνικανότητο; τού πατρό; πρό; άπαλλ.αγήν 
τού πρεσβυτερου των υίών αυτού άπό τή ; στρατιωτική; υ
πηρεσία;, κατά τό άρθ. 3'3 έδ β' τού περί στρατολογία; 
νόμου. Μέχρι; ού λυθή κατά τρόπον αναμφισβήτητου τό 
ζήτημα τούτο, τό ενταύθα στρατολογικού συμβούλιον ?, 
μάλλον ό παρ’ αύτω ϋγειονομικο; αξιωματικό; καί τό πρω
τοδικείου αντιποιούνται τήν αρμοδιότητα ταύτην, έκ πα 
ραλλήλου έπιλαμβανόμενα τής έξετάσεω; των τοιούτων υ
ποθέσεων. Φυσική δέ συνέπεια τή ; τοιαύτης άντιποιήσεω; 
πηγάζει αυτη, ό'τι τά στρατολογικά συμβούλια δικάζοντα 
έπί τών ύποβαλλομένων αύτοϊ; περί απαλλαγής αιτήσεων 
άπορρίπτουσιν <!ι; άπαραδέκτου; καί αλυσιτελείς τά ; άπο- 
φάσεις τών δικαστηρίων, τά ; βεβαιούσα; τήν τού πατρό; 
ανικανότητα- εντεύθεν δέ ό επί τοιούτω λόγω αιτούμενος 
τήν απαλλαγήν αυτού, άγνοών τ ί ;  τών δύο τούτων αργών 
ερμηνεύει όρθότερον τόν νόμον, άναγκά,εται νά προσφύγη 
πρό; άμφοτέρα;. Καί είνε μέν άσφαλεστέρα ή μέθοδο; αυτη 
δέν είνε ομ.ω; καί ή ήττον δαπανηρά χρημάτων καί χρόνου. 
’Εάν μάλιστα άναλογισθώμεν δτι λόγω τής καθολικότητος 
αυτού έπί πάντων τών πολιτών καί είνε συχνότατη; χρή- 
σεω;, θέλομ.εν κατανοήσει όπόσον σκληρά διά τού; π τω 
χού; ιδίως αποβαίνει ή σύγκρουσι; αϋτη τών καθηκόντων 
τή ; δικαστική; πρό; τήν διοικητικήν αρχήν έπί τού ζητή
ματος τούτου. Διά τούτο ώφειλον, νομίζομεν, οί κατά τό
που; νομάρχαι νά προκαλέσωσι τήν ΰπά ’Λρείου Πάγου ορι
στικήν λύσιν τού ζητήματος, αί'ροντε; τήν σύγκρουσίν κατά 
τά ; διατάζει; τού νόμου, διότι ή περαιτέρω έξακολαύθησι; 
τοιαύτν,; καταστάσεω; οΰ μόνον το ΐ; ίδ ιώ τα ι; άλλά καί 
εις αυτήν τήν αρμονίαν καί τήν ένιαίαν παράστασιν τών 
αρχών τού κράτους αποβαίνει επιβλαβή;, παριστώσα αυτήν 
δεδιχασμενην και πρό; Ιαυτήν άσύμφωνον »

Διά μακρών δέ έρμηνεύων τά άρθρα τού νόμου, άποφαί- 
νεται δτι άρμοδία άρχή πρό; βεβαίωσιν τή ; άνικανότητος

του πατρό; δεν είνε ό παρά τ«ύ στρατολογικοί συμ.βουλίω 
υγειονομικό; αξιωματικός, άλλά μόνον τό πρωτοδικείου τή ; 
κατοικία; ή τή ; διαμονή; τού πατρό;.

Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Α  Χ ΡΟ Ν ΙΚ Α
Ε Ν  Τ Ω  Κ Α Κ Ο Τ Ρ Γ Ο Δ Ι Κ Ε Ι Ω

Ι Ι έ μ π τ ^ ,  3 Μαίου

Π λ α σ τ ο γ ρ α φ ία  εκα τονταδράχμω ν γ ρ αμ μ α τ ίω ν  τής  
Ε θνιχής Τ ραπέζης. Ό  κατηγορούμενος, ’Ιταλό; έκ Κατά- 
νης, τεσσαρακοντούτη; περίπου, ισχνός, κάτωχρος, μέ νευ
ρικά; κινήσεις καί μειδιάματα, μέ όνομα ηρωο; οπερέτα;, 
Κατζέτος Δέ ΙΙασκουάλε. Κατά τό κατηγορητήριου, άπό 
κοινού συμφέροντος κινούμενο; κατεσκεύασε μετ’ άλλων α 
γνώστων έν Τίεαπόλει τής Ιταλ ίας τραπεζικά γραμμ.άτια 
τών έκάτονδώδεκα τής ’Εθνική; Τραπέζη; πρό; αθέμιτον 
οφελο;.

Συνήγορο; θερμό; τού κατηγορουμένου εί ε ό κ . Ρώκο; 
Χοϊδάς, κατά τήν πεποίθησιν τού οποίου ό κατηγορούμε
νο; ΰπήρξεν ά'λλοιν Ούρ.α. Ή  Τράπεζα παρίσταται διά δύο 
πολιτικώ ; έναγόντων, τών κκ. Κωστή καί Βαλάσση.

Ή ύπεράσπισι; Ινίσταται κατά τού παραδεκτού τών 
πολιτικών έναγόντων, άλλ ' ή ενστασι; απορρίπτεται- δευ- 
τέρα ενστασι; προτείνετοι είτα υπό τή ; υπερασπίσει«; περί 
τή ; άναρμο^ότητο; τών ελληνικών δικαστηρίων ή πράξι; 
διεπράχθη υπό αλλοδαπών έν τή αλλοδαπή έπί βλάβη 
μιά; περιουσίας, άπλούστατα- ή Τράπεζα λοιπόν δέν είνε 
πρόσωπον, δέν είνε ποΜ της έΛΛην, κατά τήν ΰπεράσπισιν- 
άλλά καί ή ανωτέρω ενστασι; λαμβάνει τήν τύχην τή ; πρώ
τη ;- τρίτη ενστασι; έπειτα απορρίπτεται πάλιν, καί οίίτω 
μετά τρεί; διασκέψεις τών δικαστών, έρωτώντο; τού προέ
δρου, άν ΰπάρχη καί άλλη ενστασι;, άρχεται ή έξέτασι; 
τών μ.αρτύρων.

Ό πρώτο; καί κύριο; μάρτυς τής κατηγορία; είνε ό Γε- 
ραναίας, λάκων βλοσυρός τήν φυσιογνωμίαν, καί μετά τόλ
μη; αφηγούμενος- τή παρατηρήσει τού συνηγόρου δέν τόν ορ
κίζουν, διότι δέν έχει άποκατασταθή ακόμη εί; τά πολιτικά 
του δικαιώματα, καταδικασθεί; άλλοτε έπί φόνοι καί άπατη.

Λοιπόν ό Γεραναίας ούτο; έταξείδευσε πρό δύο έτών εί; 
Νεάπολιν έκεϊ έσχετίσθη μέ τόν κατηγορούμενον έγινε μ.ίαν 
ημέραν λόγο; περί κ.βδήλων γραμματίων κυκλοφορούν των 
έν Ίταλ.ία- ό Γεραναίας έτυχε νά εΐστ/ι ότι γραμμάτια τή ; 
’Εθνική; Τραπέζη; δυσκόλως παραποιούνται- ό κατηγορού
μενο; σείει τήν κεφαλήν γελώ ν μετ’ ολίγον τού λ.έγει ότι 
έχει νά τού έκμυστηρευθή έν μυστικόν. Ή έκμυστήρευσι; έγέ- 
νετο μ.ετά δύο ημέρας- είνε ε ί; τήν εμπιστοσύνην ανθρώπων 
πού κατασκευάζουν τραπεζικά γραμμάτια έκανοντάδραχμα 
τής Εθνικής Τραπέζη;· ή μηχανή τοιν τά φτιάνει τέλεια.

‘Ο Γερανέα; άμεσοι; σκέπτεται τιώ; νά ώφεληθή έκ τού- 
τσυ, προσποιείται ότι συμμετέχει καί αύτό; τής Ιπιχειρή- 
σεωςκαί θέλει νά άγοράση, άλ.λά ζητεί νά ϊδρ έν  άπό αυτά- 
μετά πολού; δισταγμού; ό κατηγορούμενο; τού δίδει έν 
■χαρτονόμισμα- καί τούτο άποτεύ.εί τό σώμα τού έγκλή- 
ματος.

Ό  Γερανέα; φεύγει οΓ ’Αθήνας. Μετά τινα καιρόν έρχε
ται ενταύθα καί ό ’Ιταλό; κατηγορούμενο;- εξακολουθούν

αί συνεννοήσεις- ό Γερανέα; τώ αποκαλύπτει ότι ευοε τό κα
τάλληλον πρόσωπον διά τού όποιου άντί χρυσού θά άγο- 
ράσοισι 200 ,000  πλαστών εκατονταδράχμων, εκ τών ό
ποιων θά κερδίσουν τόσα χρήματα- τάν όδηγεϊ δέ πρό; τό 
κατάλληλον αυτό πρόσωπον διά νά τού έκθεση καί ό ίδιο; 
τά πράγματα, οπερ δμω; είνε ό Σακελλαρίου, υπάλληλο; 
τή ; Τραπέζη;. Τοιουτοτοόπο; ό ’Ιταλό; συλλαμβάνεται καί 
ό καταδούς άμοίβεται υπό τή ; Τραπέζη; δ ι’ αμοιβή; 20 
χ ιλ . φράγκων.

Τό άποτέλεσμα τή ; δίκη;, ελλείψει χρόνου, αΰριον.

Ε Κ Θ Ε Σ ΙΣ  Τ Ω Ν  Α Ν Θ Ε Ω Ν

Φί.Ιτατε Β .Ιάσιε !

Έ πί τή ευκαιρία τή ; προσεχούς έχθέσεως τών άνθέων έν 
τώ παριλισσίω κήπω, παραχώρησόν μοι μίαν ή δύο τό πολύ 
στήλα; τή ; εφημερίδα; σου, ϊνα έκθέσω καί έγώ εντυπώσει; 
μου τ ινα ; ή καί πανσέδες, ώ ; θά έλεγε τ ι ;  καλαμπουρίζων, 
παρεμφερούς έν Τεργέστη έκθέσεως, χωρίς βεβαίως νά έχω 
τήν άξίωσιν νά καταλάβωσι καί αύταί μικρόν χώρον έν τώ 
μέσω τόσων άλλων μυροβλήτων εκθεμάτων εί; τόν παρά τόν 
Ίλισσόν Παράδεισον.

'U ευκαιρία δέν μοί φαίνεται ακατάλληλο; έν έποχή κα τ’ 
εξοχήν άνθοστεφεί καί έν μηνί Μαί α, καθ' ον πάντε; άπό 
τών ποιητών μέχρι τών βατράχων καί άπό τή ; άηδόνο; 
μέχρι τού σοφού δόκτορο; κυρίου Γ*εγθλω ,μόνον περί άν
θέων λαλούσιν.

Έν Τεργέστη λοιπόν, φ ίλτατέ μου, έν ή ή καλλιέργεια 
τών άνθέων καί ή καλλιέργεια τή ; μουσική; συναπαρτίζουσι 
τό κυριώτερον γνώρισμα τών κατοίκων όπου ή άνθηρότη; 
τών γυναικών άμιλλάται μέ τό ευθαλές τών κ αμελιών, ή 
δέ πληθύ; τούτων μόνον πρό; τά ; ήμετέρας άνεμώνα; δύ- 
ναται νά συγκριθή, έν Τεργέστη τελείται έτησίω; πανήγυ- 
ρι; τών άνθέων υπέρ ευεργετικού σκοπού, υπέρ των πτωχών 
νομίζω τή ; πόλεως.

Πριν ή όμω; σοί είπω τά κατά τήν εκΟεσιν ταύτην. α 
νάγκη νά σοί υπενθυμίσω ότι έν Τεργέστη καθώ; καί έν 
πάση άλλη γωνία τή ; Ευρώπη; ό πρό; τά άνθη καί τά  φυτά 
έν γένει σεβασμό; διάκειται πρό; όλως αντίθετον λόγον τών 
ίδικών μα; έδώ διαθέσεων πρό; τόν φυτικόν.Έκεί ή ψ ν.Ιαζις  
τω ν άνθέω ν ε ίτε  ίμπεπ ισχενμ ένη  εις τον  σεβασμόν τον 
δημοσίου, έδώ απαγορεύεται, α ίσ τη ρώ ς  τύ θ ίγε ι)' τά. δένδρα  
κ τλ . Είνε δέ σπάνιον τό φαινόμενον τή , αποκοπή; τών άν
θέων εν ίδιωτικώ ή καί δημοσίω κήπω παρά τών επισκε
πτών, ένω έ_δώ έξ οίουδήποτε έξέλθωμεν άνθώνο; είνε άδύ- 
νατον νά μή φέροιμεν έπί τή ; κομβιοδόχη; ημών τουλάχι
στον τά ίχνη τή ; έπιδρομική; έπισκέψεώ; μας.

"Εν άλλο άκόμη : Έκεϊ ή ανθολογία προάγεται όλονέν 
εί; εύγενέ; επιστημονικόν σύστημα,συμφώνω; πρό; τήν λοι
πήν άνάπτυξιν τών μερών εκείνων- έδώ τουναντίον τό βασί- 
λειον τών άνθέων υπενθυμίζει φυλά; τινα ; άγριων νομάδων 
τών όποιων παρίσταται εί; αρχηγός, επί παραδείγματι, ό 
Φασουλή; ! . . .

I I

Παρά τήν βορεινήν πλευράν τή ; Τεργέστη; καί έπί άιω-

- r/.----- Γ- , -------   -...............- «/ .ε «1 άρχι-.
κτονικήν τών νεωτέρων έν Τεργέστη οικοδομημάτων. "Οπι-
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Ο ΛΤΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

(  Σ υ ν έχ . ϊό . ά ρ ιθ · 4 7 0  )

«Τούτο δέν έμπόδισε τό μύξικο άπό τού νά ζήση, του
ναντίον ήτο θαυμάσια ’στήν υγείαν καί είχεν όρεξιν . . . Ευ
θύ; μετά τάν γέννησίν του, τά έπήραν άπό τήν μητέρα 
ά τ ι; δέν τό έπανείδε πλέον. Νομίζω μάλιστα— καί ό διά
βολο; ά ; μή θυμ.ώση πού λέγω τούτο— οτι ή μάνα του ού
τε καν έννόησεν οτι εγέννησε.

Ό κ. Λαγγάρδ έπεσφράγισε τήν φράσιν ταύτην δ ι’ ανα
στεναγμού.

—  «ΛΙού είχον άγοράσει άπό τινο; χρόνου λευκήν γίδα, 
ή τ ι; ζούσε ελεύθερη τό περιβόλι- άλλά τό καλόν ζώον ηρ- 
χετο ποωί καί εσπέραν, όπως άπαλλαχθή άπό τό γάλα, 
τό όποιον έστενοχώρει αυτό. Εννοεί;, Γεροκάτσικα, ότι ή 
λευκή γίδα έγ ινε ή τροφός τού μικρού. Ά  ! τό μικρό δια
βολάκι, όταν έμεγάλωσεν αρκετά, γιά  νά περιπατή, δέν

είχα πλέον ανάγκην νά άλμέγω τά ζώον- τό ευρισκεν στό 
περιβόλι καί έβύζανεν.

—  Ό ταν ή κατσίκα—δέν όμιλώ γιά  σέ— δέν έβλεπε 
τόν μικρόν εγκαίρως, έζήτει καλούσα αυτόν βέ, βέ, βέ, . . . 
ΤΑ ! τήν σκύλα . . . Ά λ λ ' άδιάφορον, ήτο καλόν ζώον.

«Βλέ-ων πώ ; προσεφέροντο εί; τήν μητέρα, απορούσα 
ότι άφιναν νά ζη τά παιδί. ’Αληθινά, περίμενα νά διατα- 
χθώ άπό στιγμή εί; στιγμήν νά τό χιόσω σ’ ένα σακκί 
καλορραμ.ένο καί νά πάγοι νά τό ριψω στάν ποταμόν, όταν 
ήθελε πλημμυρίσει- άλλ ’ άπατώμουνα, δέν μού έδωκαν τέ 
τοια διαταγήν, τήν όποιαν ίσως καί δέν θά έκτελούσα.

« Βλέπει;, Γεροκάτσικά μου, πολλάκι; συμ-βαίνει καί οι 
μεγαλεϊτεροι κακούργοι ν’ άπομακρόνωνται άπό τήν δολο
φονίαν, ίδιοι; όταν δέν τήν κρίνουν άναγκαίαν.

«Πέρασαν χρόνια, κατά τά όποια μ.ιά φορά μόνον είδα 
τόν άνθρωπον μέ τά φοβερόν βλέμμα . Όσον δ ' άφορά τόν 
σύντροφόν μου, καμμιά είδη.σι δέν έλάμβανα.

«Μιά μέρα, όπότε διόλου δέν περίμενα, κάποιο; μετημ- 
φιεσμένο; σέ χωρικόν μ-πήκε μέσα στή φωλιά μου. Ή ταν 
έκεϊνος.

—  « ’Απόψε, μού είπε, ε ί; τά ; ένδεκα καί μισή ακριβώς 
νά βρεθή; μέ τό άναμμένον σου φανάρι κοντά ’; τόν τοίχο 
τού περιβολιού ε ί; άπόστασιν εκατόν βημάτων άπό τήν μι
κρή Ούρα πρό; τό μέρο; τού ποταμού, θά  μέν/ς άκίνητο; 
περιμένοντας.
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σθεν τής οίκίας ταύτη; καί επί ανωφερούς πάντοτε,άλλ’ εύ- 
ρεια; έκτάσεω; έφαπλούται κήπος εύανθής, τού όποιου ο: 
πρώτοι κάτοικοι δμολογούνται δύο η κ <1 πλεΐονες μικρι- 
σκοπικοί σπόροι, έξ ών βραδύτερον άνεφύησαν καί άνεβλά- 
στησαν μυρία άνθοφόοα δενδρύλλια, ποικίλα τό γένος, τό 
χρώμα καί τό άρωμα.

Ό κήπος ούτο;, δν ό ήυέτερο; Ρχλλη; εκ τών εγκρίτων 
έν Τεργέστρ μεγαλεμπόρων, ένοικίασεν επί σειράν ενιαυτών 
εις τόν περιώνυμον αυτόθι άνθοκόμον κ. Μαρόν, χρησιμεύει 
κατ’ ετος καί ώς τόπος συνβντεύξεω; των λοιπών άνθέων, 
ά'τινα καλλιεργοΰσιν οί φιλανθείς κάτοικοι τής πόλεως καί 
άτινα άποστέλλονται εκεί, ΐνα έκ.τεθώσιν είς κοινήν θέαν.

Κατ’ άν.τίθεσιν λοιπόν τής ήμετέρα; εδώ Έχθέσ/ως, ή- 
τις δύναται νά προσαγορευθή κινητή, πλανόβια, ανέστιο:, 
έν τή Ευρώπη αί ¿/.θέσει; τών άνθέων έχουσι καί κατοικίαν, 
καί έδαφος, καί μονυμότητα σταθεράν.— Έν Τεργέστη έπΐ 
παραδείγματι ό κήπος τού Μαρόν ανοίγεις κατ’ έτος τά Ού
ρα; του, καί υπό τά ; άνθοκρόκουν αυτού στοά;· δέχεται ά
πειρον κόσμον έκ τού Βασιλείου τών άνθέων.— Έ ίν δ έ  ο 
θυρωρό; κατά τό μεσαιωνικόν έθο; άνήγγελλε γεγωνυία τή 
φωνή τους προσκεκλημένους, θά ηκούετο έκφωνών έν μαγευ- 
τικώ συνδυασμώ τά θαλερώτερα ονόματα: τού ρόδου μετά 
τού χρυσανθέμου, τού ίου μετά τή ; ανεμώνης, τού ηλιοτρο
πίου μετά τ ί ;  καμελίας, τού κυάνου μετά τή ; μα ργοερί- 
τας κτλ. κτλ .

; ’Επιτροπή έκ πέντε ή καί πλειοτέρων μελών εκ τών εί- 
δημονεστέρων ίσταται παρά την θύραν τής εισόδου εις τόν 

ίκήπον, καί φιλοτεχνεί μικράς, άλλά κομψοτάτας, άνθοδέ- 
-σμας-, τάς όποιας προσφέρει εις τάς έπισκεπτομένας τήν 
’Έ χθεα ιν  κυρίας, ενώ οί συνοδεύοντες κύριοι πληρόνουσι τό 
ώρισμένον τίμημα διά τήν είσοδον, η καί πλειότερον άνα-

«"Αμα άκούση; κραυγήν, θά σούση,ς τό φανάρι καί θά 
έπιστρέψη,ς ’ς τά μέρος σου. Νά είσαι όμως ακριβής. Σού συ
νιστώ πράς τό συμφέρον σου νά μ.ή μεθύσης απόψε.

« ’Αφού μού είπεν αυτά άνεχώρησεν.
«Είς τάς ένδεκα καί μισή ήμουνα μέ τό φανάρι μου εις 

τό ΰποδειχθέν μέρος· εσβυσα τό κερί τού φαναριού άμα 
άκουσα φωναϊ; καί επανήλθα ’ς τήν φωλεάν μου.

«Τήν άλλη μέρα έμαθα ότι είχε βρεθή άνήρ πνιγμένος 
κάτω  άπό τόν μύλον. Ποίν όμως μ.άθω τίποτε άπό τή ; ά- 
νάκρισιν τών δικαστών έλεγα μονάχο; μου : ό άνθρωπός μου 
θά έκαμε τό κακούργημα' γ ια τ ί αυτός καί δ άλλος έπνιξαν 
αυτόν τόν δυστυχή άνθρωπον ; Τίποτα δέν ζεύρω, γέρο 
Κάτσικά μου. ’Αλλά πρέπει νά παραδεχθούμε·; ότι κά
ποιον θά δυσαρεστούσε.

«"Επειτα άπό λίγο ένα βράδυ, ’ς τό δειλινό κοντά, μΐά 
άμαξα στάθη/ε προστά ’ς τή μπέρτα μου- ήτανε πάλιν ε
κείνος.

—  «Γραππιέ, μού είπε, έρχομαι νά ζητήσω τά ; οίκο- 
τρόφου; σου.

—  « ΤΑ !
—  «Καί τόν κλαψιάρη τ (  τόν κάμει; ;
—  «Τίποτε. Εινε τό περιβόλι μαζύ μέ τό κατσίκι. Ζή 

όπως εννοεί καί κάμ.νει ο,τι θέλει, σχεδόν δέν φροντίζω. Έν 
τούτοι; ό'πω; μέ διατάξατε τόν προσέχω. ’Αγαπά νά κοι
μάται ’;  τό ύπαιθρον καί τόν άφίνω. Καθ’ ημέραν τού άφί-

λόγως τή ; ευεξία; τού θυλακίου των ή τής έντάσεως τών 
φιλανθρωπικών αυτών αισθημάτων.

Ή  Είσοδος εις τήν έκθεσιν τών άνθέων ήτο επιτετραμμένη 
άπό τής 6 ή 7  "πρωινής μέχρις τής 10ης καί άπό τής 4 
μετά μεσημ,βρίαν μέχρι τής δύσεως τού ήλιου. Καθ’ όλας 
αύτάς τάς ώρας φαντάζεσθε τάς παραλλαγάς καί τάς άλ- 
λοιώσεις,τήν φυλλορροήν καί τήν άναγέννησιν,τάς δροσοβαφάς 
καί τάς μαρασμώδεις εμφανίσεις τών άνθέων πολ.λά τών ό
ποιων γεννώνται τήν πρωίαν διά νά άποθάνωσι τήν εσπέραν, 
τινά μ.ακροβιώτερα άπαλαυ,βάνουσι πλείονας ήμέρας τών ή- 
δέων βλεμμάτων τόσων καλλονών,καί άλ.λα ευτυχούν νά δια- 
νύωσιν έν υγεία καί άκμαιότητι άπαντα τόν διά τήν έκθεσιν 
ώρισμένον χρόνον!

Πρέπει δέ νά εϊπω υμίν ενταύθα έν παρόδιο ότι ή ¿εχ.Ιά- 
¡ια. ήτις έν τή άλλοδαπή είναι ΰπερτέρα καί τών κεφαλαίων 
καί τών όνοματων καί τής εργασίας,καί ούτινος δήποτε άλλου 
κερδοσκοπικού στοιχείου, ή ρεχ./ι'ψα λοιπόν δέν είναι ξένη 
καί εις τήν άφελή αυτήν καί άθώαν συνάθροισιν τών άνθέων. 
Εις §ν τών ρόδων πέρυσι έν Τεργέστη εδόθη τό όνομα τής πε
ριωνύμου βιολινιστρίας Τερέζας Τούα : εννοείτε βεβαίως τήν 
άνάδοχον, ήτο ή ρεκλ.άμα, καί ήρκει τούτο διά νά προσελ- 
κύσφ όλον τόν πληθυσμόν τής πόλεως άπό πάσης αύτής γω 
νίας εις τήν έκθεσιν τών άνθέων.

—  Τί τριαντάφυλλο τάχα νά είναι α υτό ;
—  Τί χρώμα νά έχη ;
— ΙΙώς θά μυρίζη ;
—  θ ά  είναι άπό τά μεγάλα ή άπό μικρά;

Καί συνέρρεεν ό κόσμος πανταχόθεν εις τά  άνθη έν 
μέσω τών όποιων ή Τερέζα Τούα έμ.υροβόλει πλειότερον τών 
άλλων καί έθαλλ.εν ώς ή δεκαπενταέτις συνώνυμος αυτή βιο- 
λινίστρια !

Ό  κήπο; έν ω τελείται ή εορτή τών άνθέων κ.εί-

νω έ'να μ.έρος τού περιβολιού ένα κομμάτι ψωμί καί έρχε
τα ι καί τό λαμβάνει.

— «Πρόσεξε, μή σού φύγη.
—  «Ώ ς πρός τούτο μή φοβάσαι.
<— «Μάλιστα είνε πολύ μικρός άκόμη καί μπορεί νά 

σκαρφαλώση κανένα τοίχον.
—  «"Επειτα φοβάται πολύ τού; ανθρώπους.
—  «Τού μιλάς κάμμίά φορώ ;
—  «Ποτέ. Μού το άπηγόρευσαν. ’Έπειτα άπό μακ.ρυά 

άμα μέ βλέπει φεύγει σαν κουνέλι πού νοιώση νά τό  κυνη
γά σκυλί' είμαι ό ¡ιπα ,μπού .Ιας  του.

—  «Καλά, καλά.
—  « ’ Αν μιλά, μ.ιλα μέ τήν κατσίκα του.
—  «Είνε δυνατός, εύρωστο; ;
— «Σά νάνε βαλανιδιά.
— αΤοιουτοτρόπως λοιπόν δέν φαίνεται γιά  θάνατον ;
—  « ΤΑ ! γιά αυτό, όχι.
«Ό  άνθρωπος στάθηκε μιά στιγμή σιωπηλός καί έψι- 

θύρισεν :
—̂ « ’ Λ; άφήσωμεν νά πάνε τά πράγματα τόν δρόμον 

τους καί αργότερα βλέπουμεν.
«Μόλις έμεινε μιά ώρα ’ς τό σπήτι, έπειτα έφυγε μαζύ 

μέ τήν τρελλή καί τήν άλλη γνναίκα. Δέν εμαθά ποτε πού 
ώδν,γήθη ή δυστυχής αναίσθητος. .Τί έγεινε ; Δέν ξέρω.

μένος, ώς είπον άνωτέρω, επί άνωφεροϋς, άλλ’ εύρείας έκτά- 
σεω; είναι διατετμημένος εις πολλούς μικρούς άνθώνας, έφ' 
έκαστου τών όποιων έτοποθετήθησαν γάστραι εν έρρύθμω 
κατατάξει τού μεγέθους αυτών καί τού είδους τών άνθέων, 
ή δέ άποψις τούτων μεταφέρει τήν ψυχήν ίπταμένην τότε ώς 
χρυσαλίδα έπί πληθύν άλλων άπεικονισμάτων τής φύσεως 
καί τής τέχνης, χωρίς νά εξαιρούνται ουδέ οί πεπληρωμέ- 
νοι άπό χύ.Ινβα δίσκον τών ήμετέοων ζαχαροπλαστείων, έφ’ 
ών ή ζαχαροπλαστική τέχνη έκοσμηματογράφ’ησε ολόκληρον 
πένιθμον ιστορίαν!

Κατόπιν ΰψούνται αίδημόνως μικρά μικρά δενδρύλλια άν- 
θοστόλιστα, καί κλόνοι εϋλίγιστοι άλλων περιβάλλουσιν αυτά 
μετά μητρικής τρυφερότητος. 'Ροδωνιαί κατάλευκοι στεγά- 
ζουσιν, ή κρέμ.ανται νωχελώς έν είδει παραπετασμάτων άπό 
τών στοών καί τών τεχνητών χιοσχ ίίωχ. Πίδακες έν τώ 
μέσω τού παραδείσου τούτου τών άνθέων άναρρίπτουσιν εις 
ικανόν ύψος τά ύδωρ δπερ διά τών άκ.τίνων τού ήλ.ίου δια
γράφεται επί τών πετάλων αυτών εις μυριοχρόους καί αψιδω
τά ; ίριδας, ένώ άπειρία πτηνών τή ; άνοίξεως πληρούσι τήν 
αρωματικήν εκείνην άτμ,οσφαίραν διά τού κελαδήματός των.

Καί όταν ελαφρός, ώς πνοή ερωτευμένων, ψίθυρος φυσήσή 
εις τούς κλόνους τών δενδρυλ.λίων εκείνων, τότε τινάσσουσιν 
ήδυπαθώς τά φύλλα των, καθώς τά πτηνά τά χνουδωτά αυ
τών πτίλα μετά τό πρώτον φίλημα τού υμεναίου, καί στρώ
μα ευθύς άπαλόν ές άνθέων κατακαλύπτει τό χαλκόστρωτον 
έδαφος.

'Όλαι αΰταί αί πανηγύρεις έν τα ΐς εύρωπαϊκαίς πόλεσιν, 
υπό τήν διπλήν αυτών έννοιαν τής προαγωγής τούτέστιν 
αυτών τούτων καί τής έπιτεύξεως τού σκοπού χάριν τού ο
ποίου τελούνται, στέφονται άναμφιβόλ.ως υπό πλήρους επιτυ
χία;· δέν ενθυμούμαι έπακριβώς τό ποσόν όπερ ε’σεπράχθη

έκ τής έκθέσεως τών άνθέων, βεβαίως ήτο ικανόν ώστε αί εύ- 
εργετούμεναι υπάρξει; νά εΰλογώσιν τήν ΰπαρξιν τών άνθέων, 
άτινα έφ’ άπαξ τού ενιαυτού χαρίζουσιν όλον αυτών τά άρω
μα εις τούς πτωχούς των φίλους.

Τ ρ ε ε α τ ΐν ο ς
-------------------- * = ,5̂ 2·= ^ --------------------

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΦΤΤΟΤΝ Η ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ;
(ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΛΝΤΆΠΟΚΡΙΤΟΤ ΜΑΣ)

Ι ΐ ύ ρ γ ο ς *  30 ’Απριλίου
Έν τώ άπό 23  παρελθ. μηνός φύλλω τής έφημερίδος 

«Παλιγγενεσία» άνέγνωμεν διατριβήν (τής οποία; έπεται 
συνέχεια; δ ι' ής διαβεβαιούται ότι οί σοφοί γερμανοί, οί τήν 
άρχαιοκογικήν αύτών δίκελλαν έν τή  ιερά τών ’Ολυμπίων 
χώρα πανσόφως βυθίσαντε; πρό; άνακάλυψιν τών εύρεθέν- 
το>ν αριστουργημάτων τής προγονικής ν,μών εύκλειας, έπε- 
χείρησαν έπ’ έλπίδι βεβαία τή ; έν Άθήναις μετακομιδής 
αύτών, όπω; κατασταθώσιν εύχρηστα καί ευπρόσιτα τοϊς 
έπιστήμοσί καί λ.οιηοίς καί ότι έψεύσθησαν τών ελπίδων 
των, μή δειξάντω·» τών άρμοδίων τήν δέουσαν πρός τούτο 
επιμέλειαν. Πειράται δέ μετά φυλετικού πράγμ ατι μίσους 
καί αποστροφής πρό; τήν άρχαίαν ’Ολυμπίαν νά άποδείξφ 
ότι ό χώρο; έκεΐνος, έν ώ σήμερον εόρίσκονται τά αγάλμα
τα , είνε δυσπρόσιτος έρημία, έρημία προωρισμένη δ ι’ άσκη- 
τάς καί ίεροαονάχου; καί ούχί διά Μουσεΐον, τόπος θεοκα
τάρατος.

Έ ζ εναντίας αί Άθήναι έν αίς εύμάρεια υπάρχει, πνευ
ματικός πυρήν, συγκοινωνία εμπορίου, εινε συνεντευκτήριον 
τών θεών, καί δικαιούνται νά άρπάζωσι παν ό,τι ώραίον εΰ- 
ρίσκεται εις τάς βανδάλους επαρχίας ! ό τόπο; έκεΐνος, δν

Ό  κ. Λαγγάρδ έκ νέου άνεστέναξεν, άλλά διετήρησε τήν 
άπάθειάν του.

«Αέν είχα πλέον νά φυλάγω καμμ’ά αιχμάλωτον, καί 
όμως κ.αμμία δέν έπήλθε μεταβολή ’;  τό σύνθημά μου. ”Η- 
τανε ό μικρό; πού μεγάλωνε σά νέο πεύκο· ή ζωή μου ή
τανε τό άντίτιμόν του. Τέλος, φοβούμενοι μήπως μού φύγν) 
άπ’ τό περιβόλι σάν μικρός άγριος μέ διέταξαν νά τόν 
κλείσω ασφαλώς διά ν«α προλάβω κάθε απόπειραν άποδρά- 
σεω:. Ύπήκουσα. Έκράτησα τόν μικρόν αιχμάλωτον σέ ρ.ιά 
αυλή κάμποσο μεγάλη, τήν όποιαν ετοίμασα επίτηδες δ ι’ 
αύτόν.

«Δέν ήτο δύσκολος ό δυστυχής, τόν έτρεφα μέ ό,τι εύ- 
ρισκα, μέ άρτον, μέ γεώμηλα, μέ λάχανα καί άλλα τά ό
ποια έτρωγε σάν κουνέλι, μέ καρύδια καί διάφορα όπωρικά 
ποτέ δέ μέ κρέα;· διά ποτόν δέ τού έδιδα νερό άπό ένα 
κουβά μ.έσα.

« Επειδή πολύ μέ φοβώτανε, δέν φαινόμουνα ποτέ σχε
δόν εις αύτόν τήν τροφήν τού τή / έδιδα άπό μιά τρύπα
Ρ·έ5α·

«Δέν ξεύοω άν τόν είχαν καταδικάσει εις τήν όίαιταν 
ταύτην μέ τήν ίλπ ίδα  ότι θά κατεστρέφετο’ άλλά τότε 
ήσαν πολύ ά-ατημένοι, γ ια τ ί άντί νά χάση] τήν υγείαν του 
όλο ένα καί δυνάμονε.

— "ίί τά θηρία ! τά  θηρία ! εψίθύρισεν δ κ., Λαγγάρδ.
—  Τούτο είνε άληθέστατον, κύριε· οί άνθρωποι βεβαίως

εκείνοι δέν είχαν κ.αρδίαν ανθρώπου. Σά; βλέπω κ’ Ιγίνατε 
ωχρό; σά νεκρός, καί κάθε λίγο άλλάζετε χρώμα.

—  Μή δίδετε προσοχήν εις τήν ταραχήν μου, γέρο 
Μονό- πρέπει νά βλέπετε υ.έ ποιον ενδιαφέρον σά; ακούω- 
ώ ! ναι, σά; άκ.ούω μετ’ άγωνίας.

—  Εξακολουθώ.
— «Ιΐέρασαν τρία χρόνια λοιπόν καί μερικοί μήνε; άπό 

τήν τελευταίαν έπίσκεψιν, τήν όποιαν έκαμε σ’ έμένα ό 
μυστηριώδης καί τρομερός άνθρωπο;, όταν έκ νέου διά τε- 
λευταίαν ένεφανίσθη φοράν, νύκτα πάλιν μέ τήν άμαξαν 
συνοδευόμενο; καί άπό ένα άτομον, τό όποιον δέν έγνώριζα.

—  «"Ερχομαι νά σ’ άπαλλάξω, μού είπε.
«Δέν μπόρεσα νά κρατήσω τήν χαράν μου.
—  «Φαίνεται, ότι τούτο σ’ ευχαριστεί, μού είπε.
—  αΝαί.
—  «Δ ια τ ί;
—  «Διότι ελπίζω ότι ή άποστολή μ.ου τελείωσε.
—  «Τωόντι, άλλά διά λόγους τινά ; τού; όποιου; θεωρώ 

ανωφελές νά σού γνωστοποιήσω πρέπει νά μείνφ; έδώ μηνάς 
τινάς άκόμη.

—  «Θά πάρουμε τόν μαθητήν σου καί θά μάς άκ.ολου- 
θήσνις.

—  «Πού ;
—  «Θά ίδφς.

(ακολουθεί)



«

8 ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

οι επίσημοι τ ι ς  πατρίδος μας άνδρες, ώς ό αείμνηστος Δε- 
ληγεώργης καί άλλοι τής καλαισθησίας έρασταί Ευρωπαίοι 
έξύμνησαν ποιητικώτατα συναρπασθέντε; υπό τών φυσικών 
καλλονών αυτού, ό τόπος ε’κεΐνος, 8ν οί πάνσοφοι αρχαίοι 
πρόγονοί μα; έξελέξαντο ώς ενδιαίτημα τών Θεών καί τα- 
μεΐον τών πολυτιμότερων καί έξοχωτέρων προϊόντων τή; 
διανοίας, σήμερον προσαγορεύεται τόπο; ασκητών καί ανά
ξιο; πάσης προσοχής ! ! εινε αυτόχρημα ΰβρις πρός τόν τό
πον καί πρός τού; σοφού; προγόνου; μας, εξελεγχόμενους 
ώς ¿στερημένους καλαισθησίας. Δέν Οαυμάζορεν διά τούτο, 
καί άλλοτε παρ’ άλλων άπό τού βήματος τής βουλή; έ- 
λέχθη ότι τά άγάλματα ταύτα άνήκουσιν είς τήν ανθρω
πότητα καί οΰχί εις τού; πέριξ τής ’Ολυμπίας Αλβανούς.

"Ηκιστα πειθόμεθα περί τής ορθότητας τοίς ταύτα λέ- 
γουσι καί γράφουσι, διότι εάν ήθελεν ΰποτεθή άληθέ; ό'τι 
εισίν ’Αλβανοί οί περί τά ’Ολύμπια οίκούντε;, ή άγνή πριυ- 
τεύουσα δέν στερείται τοιούτων λαλούντων έν μέσαι; Άθή- 
ναις τήν αλβανικήν εάν δέ άνήκουσιν εις τήν ανθρωπότητα 
καί είς τήν επιστήμην τά ιερά ταύτα άγάλματα, τό κέντρον 
τή ; άνθρωπότητο; καί ή εστία τής αρχαιολογική; επιστή
μης είνε αλλαχού καί οΰχί ε'ν Άθήναις. Διά τ ί  νά μή προ- 
τιμηθή ή Βιέννη, οί Παρίσιοι, ή Ρώμη καί τόσαι άλλαι ευ
πρόσιτοι τοίς πάσι μεγαλοπόλει; ; διά τ ί εΰπροσιτοτεραι 
αί Άθήναι παρά ή "Ολυμπία, μή άρα γε δέν έχει λιμένα ή 
Ηλεία η σιδηρόδρομον ώς αί Άθήναι ; μή άρα γε στερεί
ται ξενοδοχείων κα| τροφών ή αμαξών ή "Ηλεία, έν η δέν 
υπάρχει δήθεν ευμάρεια ; Πάντα ταύτα στερούνται πάσης 
επιστημονικής άξια ; καί ήκιστα δικαιολογούσι τήν εγωι
στικήν έφεσιν ές ής ορμώντες οί ταύτα φρονοϋντες καί γρά- 
φοντες.

Ό αληθής επιστήμων καί τή ; άρχαιολογίας εραστή; 
σπουδάζων καί μελετών τόν άκοίμητον θησαυρόν τής άρ- 
χαίας σοφίας, δέν έχει άνάγκην τής Αθηναϊκής τύρβης, 
ούτε τών αγρίων, τών ονηλατών, τών φωνών, ούτε τού Ζή- 
τω  καί Γιούχα τής Αθηναϊκής Μόδα;· έχει άνάγκην ησυ
χίας, έμπνεύσεως ίεράς επιβαλλόμενης υπό τού τόπου οΰ- 
δείς δέ έκ τών έπισκεψαμένων τήν άρχαίαν ’Ολυμπίαν ήρ- 
νήθη ότι ρωμαντικωτέρα κοιλάς τών ’Ολυμπίων δέν δόνα- 
ναται νά εύρεθή. Περιβρεχ ομένη υπό δύο ποταμών τού Α λ
φειού καί Κλαδιού άσπασίως συναντωμένων έν τώ ίερώ 
τούτω χώρω περιβάλλεται ύπό λόφων καταφύτων έκ πεύ 
κης, οΐτινες δροσιζόμενοι ύπό τών δύο είρημένων ποταμών 
άποπνέουσι θεσπεσίαν αύραν. Πλήν τούτου καί ύπό καθα
ρόν επιστημονικήν έποψιν έξεταζομένου, οΰδεί; θ’ άρνηθή 
ότι ή σχέσις τών αγαλμάτων πρός τήν φύσιν, καί τάς θέ
σεις, έν αίς εκειντο τά άγάλματα είνε ή πρώτη βάσις τής 
αληθούς αρχαιολογικής μελέτης. Ή σχέσις τών ναών, τού 
σταδίου, καί λοιπών πρός άλληλα, είνε τά άλφα τή ; αρ
χαιολογικής σπουδής.

Ή  σχέσι; τών ναών, τού σταδίου καί τών λοιπών πρός 
άλληλα, είνε τό άλφα τής αρχαιολογική; επιστήμης. Ή ά- 
ποχώρησις τών άγαλμάτων έκ τών ναών καί τού ιερού τής 
’Ολυμπίας τόπου εινε προφανής πρός τήν επιστήμην ασέ
βεια καί δολοφονία. Δέν φρονούμεν ότι θέλει εύρεθή κυβέρ- 
νησις όπως θέση χείρα βέβηλον έπί τών ιερών προς πλου
τισμόν τής άθαναϊκής Πανδώρας. Εί ποτε όμως άποπειραθή 
γνώτωσαν καί Αθηναίοι καί κυβέρνησις ότι ό λαός τής Η 
λείας, ό ύπό τών έκάστοτε εφόρων τών έν ’Ολυμπία αρχαιο
τήτων άξιεπαίνως διδαχθείς τόν έρωτα πρός τά  ιερά ταύτα 
κειμήλια, θά φωνήση : Μολών λαβέ. ϋ .  Π .

Μ ΙΚ Ρ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α
ΕΚ Τ Ο Υ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Υ

Σήμερον τήν πρωίαν εύρέθη τεθραυσμένον καί έρριμμένον 
χαμαί τό μικρόν κλεϊθρον (λουκέτον) δι’ ού έκλείετο ή θύρα 
τού έπί τής όδού Ύπερίδου μικρού παντοπωλείου τού Ά ντ. 
Κουρεβέση.

—  Συνελήφθησαν ύπό τού άστυνομικοΰ κλητήρο; Πλάκα, 
σήμερον τήν πρωίαν έν τώ επί τής όδού Έρμού Ξενοδοχείω 
τού «Φοίνικας» οί λωποδύται Π. Ί'αράκης ή Κρεμμύδας, καί 
Παναγιώνης Γούναρης, έπί τού τελευταίου τών οποίων εύρέ- 
θησαν καί δραχμαί 45 κεκρυμμέναι έντός τού πίλου του, 
προϊόν φαίνεται τής εργασίας του.

—  Έν Πειραιεΐ χθές, ώρα 2 μ. μ. ό τελωνοφύλαξ Εΰάγ. 
Λογοθέτης, σκοπό; ών έν τώ τελωνιακώ καταστήματι, έ- 
τραυμάτισε διά τής κάνης τού όπλου του κατά τήν κεφαλήν 
ελαφρώς τόν άχθοφόρον I". Δασκαλάκην.

— ‘Ο Στέφαν. Στεφανάκης, σιδηρουργός, εκ Κέας, ¿λι- 
σθείσας χθές περί τήν μεσημβρίαν κατέπεσεν έκ τινο; μηχα
νής, έντός τού πατώματος τού πέραν τού Φαλήρου κειμένου 
χαρτοπωλείου Βαρουξάκη ενώ ήργάζετο καί έθραυσε τόν δε
ξιόν αυτού πόδα.

—  Συνελήφ^ι χθές έν ΙΙειραιεί ό λωποδίτης Π. Καρακα- 
σόπουλος, όστις μετ’ άλλων πρό τινων ημερών άφήρεσε 
παρά τού χωρικού Π. Βωϊδώνη διά τής μεθόδου τοό πορ- 
τοφολίου δραχ. 60.

—  Έπίση; συνελήφθησαν οί λωποδύται Ν. Τριανταφύλ- 
λου, Δ. Γεωργίου καί Ν, Αθανασίου, ώς ύποπτοι αυτουργοί 
τής γενομένη; σήμερον έν Πειραιεΐ διά πορτοφογίου κλο
πής δρ. 100 κατά τού γέροντο; χωρικού έξ ’Ηπείρου Ά ν. 
Καλογέρου.
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