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Β. Γ Α Β Ρ ΙΗ Α ΙΔ Η Σ  λιεγθγχτηε

A N A  Τ Η Ν  Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Ν
(ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΛΝΤΛΠΟΚΡΙΊΌΥ ΜΑΣ)

Β ό λ ο ς ,  13 Μαίου.
ΊΙ ρώτησα πολλούς Τούρκους έκ τών μεταναστών και άλ

λους τί φρονούν περί τής λύσεως τού Βακουφικού ζητήματος. 
«*Η λύσις είναι άγνωστος, μοί είπον, διότι ή ελληνική έπι- 
τροπή δέν δύναται ακόμη νά έννοήση τήν ουρίαν τού ζητή
ματος.» Καί δέν έχουν ίσως πολύ άδικον διότι οί ήμέτεροι 
δεν γνωρίζουν είσέτι τάς διαιρέσεις τών αφιερωμάτων, άτινα 
χρονολογούνται από τής εποχής τή ; κατακτήσει»; καί τών 
μετέπειτα αρχηγών τού κλήρου, οίτινες έπληΟύνοντο έντό; 
τών Μεδρεσέδων. Έν Θεσσαλία έχρίοντο οί αρχηγοί τών Για- 
νιτσάρων, οϊτινε; μετά θάνατον άφιέρονον τά ; περιουσίας των 
εις τά τεμένη, κατά την ακόλουθον τά ξ ιν : Α'. μεγάλα; εκ
τάσεις γαιών, όοισΟείσας ύ-ό τού Κατακτητού πρός συντήρη- 
σιν τών Τεμενών. Β'. οί άκληροι πλούσιοι καί οί μετρίως τοι- 
ούτοι άφινον μετά θάνατον μέρος τής περιουσίας των. Γ'. οί 
άφίνοντες κοράσια άνευ άρρένων, αφιέρωναν τά πάντα εις τά 
Τεμένη μέ τό έπ’ άπειρον δικαίωμα συντάξεως γενεαλογικής 
εις τού; άπογόνους. Καί χίλιαι άλλαι διατυπώσεις έκ τών 
δωρημάτων, τίτλ,οις κλπ. ’Εν τοίς τουρκικοί; χωρίοις αί εΰ- 
φοοώτεραι πεδιάδες άνήκουσιν εις τά Τεμένη. ’Εκ τής τών 
πόλεων, ένθα τό Ίερατεϊον έδέσποζεν, υπάρχουν καί άλλα 
παραρτήματα Βακουφικά, τά όποια η ’Επιτροπή δέον νά με- 
λετήση σπουδαίως, καθότι πριν τής κατοχής,καί μετ’ αυτήν, 
πολλά!, καταχρήσεις έλαβον χώραν. Τό βέβαιον είναι ό'τι 
υπάρχουν πλεΐστα σκοτεινά σημεία χρήζοντα διαλευκάνσεως. 
Έπί παραδείγματι ó Ά*έ<· τών Φαρσάλων έχει απέραντους 
γαίας. Δέον νά έξετασθώσιν ό’μως οί Τίτλοι τής ίδρύσεως τού 
Τεκέ, εάν σώζωνται ουτοι, ή άν περιήλθον υπό τήν ατομικήν 
διαχείρισιν τού ηγουμένου Δερβίσου, τούθ’ ό’περ λογιστέον ώ; 
κατάχρησις. Διά τών ¿λίγων τούτων ήθελήσαμεν άπλώς νά 
υποδείξωμεν ε ί; τόν κ. Σαράβαν ο τι «τά  τών Θετταλών άπ ι
στα» καί οτι δέον νά άναζητήση καί άνευρη τά κατάλληλα 
πρόσωπα προς έξιχνίασιν τού πολυδαιδάλου αυτού ζητήμα
τος· άλλως, άς είναι βέβαιος περί τού ολοκληρωτικού ναυα
γίου του.

Έάν έζη ό μακαρίτης Κουμουνδοϋρος, ή λύσις τού βακουφι- 
κού ζητήματος ήθελε λ.υθή υπέρ ημών, καθότι πολλ.ών μυ
στηρίων έγένετο κάτο-χος. Ό κ. Σαράβας, έάν θέλη νά κατορ- 
Οώση τι, πρέπει νά έξετάση ώς άλλο; Αυγκεΰς καί τού; πα
λαιού; καί τού; νέους τίτλους τών Τ ιχ ίάω ν , διότι οί Δερβι-

σάδε; κατώρΟωσαν νά έγγραφώσιν έπ’ ¿νόματι αυτών αί 
γαίαι των, διά νά δύνανται νάτάς εκποιήσουν, όταν εύρωσιν 
ευκαιρίαν. Ιδ ίω ς δέ νά έξετάση τούς τίτλους αγοραστών ο
λοκλήρων τουρκικών χωρίων, άτινα έξεποιήθησαν έν στιγμή 
συγκινήσεως έκ μέρους τών Τούρκων καί έπί καλή τή  πίστει 
ότι ή περιουσία τών Τσαμιών θά μείνη περιουσία τού Τεμέ- 
νους, ό'περ ανήκει εις τό Κράτος. Καί όμως ή συμφωνία αϋ- 
τη υπό τών νέων ιδιοκτητών δέν έτηρήθη, καί δέον νά γίνη 
έξέλεγξις τών αρχαίων τών Συμβολαιογραφείων καί Ειρηνο
δικείων, όπως ούτω άποσοβηθώσι μεγαλείτερα άδικήματα 
καί άνασταλή ή κακοήθεια ή κατακλύσασα τήν Θεσσαλίαν.

Καθ’ 8ν χρόνον έξεχωρήθη ή Δόμ.προυτσα εις τήν Ρουμα
νίαν, οκτώ "Ελληνες, δύο ’Αρμένιοι, εις Εβραίος καί τρεις 
Τούρκοι, έλιμενίζοντο εις τά έ'λη τή ; Δομπρουτσά;. Ό πρώτος 
έκ τών ’Οθωμανών ΰπήρξεν άλλοτε Καδής εις τά πέριξ της 
Σούμλας,καθώς καί οί δύο άλλοι Τούρκοι πολιτικοί υπάλλη
λοι. Καί οί τρεί; έγνώριζον άριστα τήν υπηρεσίαν. Οι Έ λ 
ληνες ήσαν μικρεμπορίσκοι, έκ τών εξαμβλωμάτων εκείνων, 
τών όποιων τά ονόματα τοιχοκολλούνται άπαθανατιζόμενα 
εις τούς νάρθηκας τών κακουργοδικείων. Γνωρίζετε τούς ’Αρ
μενίους καί τούς 'Εβραίους. ’Αγοράζει λοιπόν ή Εταιρία αυτή 
τών παστρικών άπό τού; πτοηθέ/τας Τατάρους τάς γαίας 
των αντί ¿λίγων χρημάτων έμπνέοντε; φόβον καί τρόμον διά 
τά μέλλον των καί ώ ; μόνην σωτηρίαν ΰποδεικνύοντε; τήν 
οδόν τής μεταναστεύσεως. "Εντρομο: οί κάτοικοι ΰπό τό κρά
τος τών ¿δυνηιών αναμνήσεων τού πολέμου έσπευδον πρό; 
τόν αύτοχειροτόνητον Καδήν, δστις έξέδιδε καί έσφράγιζε 
τά ταπιά. τά όποια οί άλλοι υπάλληλοι έσημείονον έν τοΐ; 
βιβλίοις. ’Απέραντοι γαίαι περιήλθον ουτω εις χεϊρας τών 
παστρ ικώ ν  τούτων, οιτινες ώνειροπόλουν,μεταπολούντες αΰτά;, 
νά καταστώσιν εκατομμυριούχοι. ΊΙ ρουμανική κυβερνησις, μό 
λις έςελθοΰσα νικήτειρα έκ τής πάλης, έπεδίωκε τήν βρα- 
δείαν «ναδιοργάνωσιν τής προσαρτηθείσης αΰτή Δομπρουτσά;· 
ότι δύο δημοσιογράφοι άνακαλύπτουσι τά τελεσθέντα υπό 
τών κατεργάρηδων, ή δέ ρουμουνικοκυβερνησι; άφίνει αΰτή 
μόνη μέ τά . . . τα π ιά  της. Δέν δύναται άρά γε νά μιμηθή 
καί ό X.. Τρικούπης τόν κ. Βρατιάνον; "ΙΙ εννοεί υπό τήν βε
λάδαν του νά σχ.επάζη πάντοτε παντός είδους έκμεταλλευτάς 
καί άρπαγας, προπαρασκευάζω·/ οϋτω καί παρ’ ήμϊν δεινά 
κοινωνικά καί αγροτικά ζητήματα ;

(ακολουθεί)
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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Ί1 χθεσινή Κυριακή, έχ-τός τού εκτάκτως ζοφερού αυτή; 

ουρανού, έκτο; -rv¡; έκτακτου αεροδρομική; πανηγύρεω; τού 
δειλινού, ήτο καί τυ.έρα ζωηρότερων επιδείξεων έκ μέρους 
τών δημοτικών κομμάτων τη ; πρωτευούσης. Διεδίδετο χ_0έ; 
δτι ττερΐ ώραν τετάρτην τή ; αυτή; ημέρας έπίκειται με
γάλη διαδήλωσις ύπό τή ; μερίδος τού κ. Μούτσου, κέντρον 
συγκεντρώσει·/; έχουσα τήν παρά τον ναόν του άγιου Φιλίπ
που πλατείαν. 'Jiv τούτοι; όέν έπραγματοποιήθη αϋτη, πε- 
ριορισθεϊσα ει; /¡τυχόν μόνον καί ανεπίσημον, οΰτω; ειπειν, 
διέλασιν έκειθεν του κ. Σοάτσου μεθ’ ομίλου φ ίλω ν  άπε- 
ναντία ; δέ άπό τή ; εσπέρα; μέχρι βαθεία; νυκτό; πολλή 
καί πυκνή καί ζωηρά ύπήρξεν έν τώ οΓκω αυτού ή προσέ- 
λευσι; καί συρροή τών φίλων αΰτώ δημοτών.

Ά φ ’ ετέρου καί ή μερί; τού ετέρου τών ύποψ/.φίων κυρίου 
Μελά δέν έμεινεν αμέτοχο; επιδεικτική; περιπατητική; 
κινήσει·);, πεζοδρόμου, άμαξοδρομούσης καί βεγγαλικοφόρου. 
Περί εσπερινήν ¿γδόην όμάς τ ι ;  έξελΟούσα έκ τή ; Πλάκα; 
διέσχιζε τήν όδον Φιλελλήνων πρό; τήν πλατείαν τού 
Συντάγματα;, άπαντώσα στερεοτύπω; διά τού κορυφαίου 
θύτη; πρό; τού; έρωτώντα; περιέργου; :

«Οι νοικοκυραϊοι τή ; Πλάκα; πηγαίνουν τού Μελά ! » 
"Υστερον, τήν νύκτα, πρό τών ανοικτών καί κατάφωτων 

παραθύρων τή ; οικία; Μελά έπανειλν,μμένω; παρήλασαν 
οκτώ έ-·;; δέκα αμαξαΓ οί έντό;, έπισ:ρέφοντε; έξ εύθυμου 
διαχύσεω; έν Κηφισιά, έζητωκραύγαζον καί έπέσειον, κα- 
ταφωτίζοντε; τά πέριξ, βεγγαλικά φώτα. Συνελάβομεν επ’ 
αΰτοφόρω τόν ενθουσιασμόν Μ ί . Ι ά τ η ι ; ,  ιό; φαίνεται, Κυρία; 
έκ τώνπέριζθεατών,άνακράζονταιβά! πόσον είμαι εύχαριοτη- 
ρχέν λ ! » Καί πάλην τήν γυναικείαν πονηριάν άλλη; κυρία;, 
ή τ ι; ίςεκεν ολίγον άπωτέριο εί; τά σκοτεινά καί έστελλε τον 
μικρόν υιόν τη ; καί τού έλεγε : (ΐΦώναζε ζήτιο ό Σούτο; ! » 
Οϋτω τόν φανατισμόν, καίτοι γένου; αρσενικού, όντελήφθη- 
μεν χΟέ; ύπό τήν μορφήν δύο γυναικών. ’Πκούσαμεν δέ καί 
δύο άμαξηλάτας, έξ εκείνων ο ϊτινε; ώδήγουν τού; παρελά- 
σαντα; λαμπαδηφορου;, νά μουρμουρίζουν με πόνον,μετά τό 
πέρα; : « ΤΛχ ! άλλη φορά δέ μου τήν μεταφκιάνουν. . .»

Άναγκαζόμ.εθα νά ένθυμηθώμεν σήμερον ει; τά χρονικά 
μα ; τήν ¡ιετεω ρο.Ιογ ίαν , τήν οποίαν ειχομεν λησμονήσει φυ- 
σικώ τώ λόγω από τή ; γαλανή; μονοτονίας τού θερινού ουρα
νού. Ά λ λ ’ ή παρατηρούμενη παράδοξο; ανωμαλία τή ; ατμό
σφαιρα; τού Ιουνίου, ή διαρκούσα πρό έβδομάδο;, καί αί κα
θημερινά1. έν ιόρισμένη ώρα απόπειρα·, βροχή; μά; άναγκά- 
ζουσι νά στρέψωμέν τό βλ.έμμα πρό; ουρανόν. Χθες ήτον ά- 
γρ·ος χειμερινό; εκείνο;, σήμερον δέ τήν πρωίαν γερή βροχοϋ- 
λα καταπεσούσα μά; περιέβαλλε μέ δροσιάν καί γλυκείαν 
μελαγχολίαν σωστού φθινοπώρου.

Μά; γράφουσιν δτι εΐ; τό χωρίον Βρασιαί τού ώμ.ονύμου 
Δήμου βανδαλ,ικωτάτα;  έπεμ.βάσει; ενεργεί ό έκεί στρατιω
τικό; έκ χωροφυλάκων σταθμό; πρό; ύποστήριξιν τού Κυβερ
νητικού υποψηφίου, καί δτι τό κακόν φαίνεται νά έλαβε, τε
λευταίο·/, βασιβουζουκικόν χαρακτήρα έκ μέρυυ; τών στανρο- 
τή δο»·, αμυντικόν δέ έκ μέρου; τών δυστυχών χωρικών, ο'ί- 
τ ιν ε ; απέναντι τούτων εΰρίσκονται ε ι ;  τήν θέσιν τ  ;  γάτα ; 
στενοχωρημένη; έντό; δωματίου, καί τά αποτελέσματα δέν

θά εινε ευάρεστα χάρις εις τήν πολιτικήν τού βουλευτού κ. 
Χριστοπούλου, έφ’ ού ό γράφων έφιστά τήν προσοχήν τού κ. 
Τρικούπη, «επειδή ό άνωτέοω βουλευτή; έπαυσε νά φοιτά εί; 
τήν πλατείαν τή ; Όμονοία;, καί έθεάθη κάμνων τού; περιπά
του; του ύπό τήν παρά τόν Ά γιον Κωνσταντίνον οικίαν τού 
κ. Λελ.ηγιάννη, μεθ’ ού λέγεται δτι άρχισε νά τά ι 'ί/>·τ/.»

Χθής ήρχισαν αί εξετάσει; έν τή Ριζαρείω σχολή, αλλά 
διεδόθη συγχρόνω; μετά πολλή; Οετικότητο; δτι ό διευθύνων 
αυτήν "Λγιος ΙΙλαταμώνο; παραιτείται, καί αποχωρεί εί; τήν 
επαρχίαν του. "Οσα λέγονται περί τών αιτίων τή ; παραιτή- 
σεω; ταύτης, (ό; συγχρόνω;, επί τή αυτή εΰκαιρεία, καί περί 
τών αιτίων, δ ι’ ά ό κ. Κολιάτσο; δικαίως ήρνήθη καί άρνεί- 
τα ι νά άναλάβη τήν διεύθυσιν αυτή ;, είνε σκανδαλ.ώδη καί 
δέν περιποιούσι τιμήν εί; τήν εφορίαν τής Σχολή;, τή ; οποίας 
ή κατάστασι;, η ούτω; ή άλλως, διόλου δέν είναι ροδίνη.

Μεταξύ τών προχθές άνακηρυχέντων υφηγητών παρά τή ; 
ιατρική; σχολή;, εινε καί ό έκ Καλαβρύτων κ. Ήλίας Φιλιπ3 

πακόπουλο;, είδικώ; καί έπί πολλά έτη σπούδασα; έν Γερ- 
μ.ανία τήν οφθαλμολογίαν. Ί1 έν ολιγίστω χρόνω άπόκτησι;, 
ενταύθα, μεγάλη; πελατεία;, αί ευτυχεί; θεραπεία·, τού κ. 
Φιλιππακοπούλου καί ή όνακήρυξί; του ώ ; ύφηγητού πείθου- 
σιν δτι είνε ίκανότη;.

Άφίκετο έν Μεσολογγίω, ένθα άνεμένετο ύπό τών πολιτι
κών αυτού φίλων, ό κ. Λεωνίδα; Δεληγεώργη;.

Τηλεγράφ ^μ .» *ϋ»1ξ ’ Ο λυμπ ίων

Σ ύ ν τ α ξ ιν  «Μ!/ Χ άνισαη )
"Ένεκα λόγων γνωστών δεξίωσι; Σ,γγρού εν Πύργω μο

νομερή; καί ιδιωτική.
Ενταύθα χωρικοί Δρούβα; αυθόρμητό/; ύπεδέξαντο αυ

τόν έπιδεικτικώ;.
Ά φ ιξ ι; έ ν τ α ύ θ ιό ;  έν Πύργω, δέν έγένετο γνωστή εγ

καίρως. Ύπό σκιάδα ώραίαν, κατασκευασθεϊσαν ύπό Κα- 
λούδη καί φυλάκων τών αρχαιοτήτων καί ουχί παρ’ άλ
λων, ώ ; παρεστάθη, έδόθη Συγγρώ ύπό δημάρχου γεύμα, εί; 
δ προσελθόντε; παρεκάθισαν καί οί παρατυχόντες.

Προπόσεις διάφοροι έγένοντο. Κόκκαλης απήγγειλε ποίη
μα, οϋτω δέ διά τών έ κ. δηλώσεων τούτων, ά ; οΰδέν κόμμα 
δύναται νά οίκειοπιοηθγ, Συγγρό; κατεννόησεν δτι ή γεν
ναιοδωρία αυτού εΰγνωμόνως παρά τών Ίΐλείων άνεγνο/ρί- 
σθη. Ύ πό  δημοτικού συμβαυλίου άνε-.η.όχθη έπίτιμο; δη
μότη;.

Ι Ιλ ε εο ς

ΤΟ ΛΕΙΌΣΤΛΤΟ.λ
’Λντί τή ; πλατεία ; τών Στύλων καί τού ύπερχειλίζοντος 

έν κυκλοτερεϊ εϋρύνσει πλήθους επ’ αυτής και τών πέριξ, 
καί τού ιπποδρομίου Δεροεν, ή σκηνή μετετέθη έπί τής ο
δού Πειραιώς, ένθα τό πλήθος έξετείνετο έπ’ αυτή; καί τών 
παρακειμένων δρομίοκων,ώς μακρά σταυροειδή; ταινία" άντί 
τού τιτλούχου ιπποδρομίου, άπλή μάνδρα· άντί τού Λερσεν
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ό Σκουζές, καί άντί τών 3 δραχμών, μία καί μόνη. Ή μάν
δρα σημαιοστόλιστο;· έντό;, κυκλικώ; τοποθετημένα μελα- 
νόχραα καθίσματα διά τού; θεατά;· έν τώ μέσω τοϋβλινο; 
φούρνος, ύφ’ ού θά έθερμαίνετο πληρούμενον τό αερόστατο·/, 
τοποθετηθέν μεταξύ δύο ύψηλών ιστών, καί ύπό σχοινιών 
συγκρατούμενον, μέχρι τή ; πληρώσεώς του. ΓΙρΙν έτι άνα- 
φανή, μικρόν ποικιλόχρουν μπαλώνι ύψώθη έκ τή ; μάνδρα;, 
ώ ; προεισαγωγική έργασία, τιμηθέν κι' εκείνο ύπό τή ; π α 
ρακολουθήσει·); πολλών βλεμμ.άτων. Τούτο έθεωρήΟη <ός 
στρατήγημα τού κ. Βεδέ πρό; έξαπάτησιν τών άπλουστέ- 
ρων, καί άραίωσιν τού πλήθους, κατά συνέπειαν· άλλά 
πολύ χονδρόν στρατήγημα.

’Ολίγο» μετά τήν ταχθείσαν θέσιν κατέλαβε τήν θέσιν 
του τό άεροπόρον, μακρόλιγνον, άσπρόμαυρον, ξηρόν, ισχνόν, 
ώ; σουπιά* ήρξατο δέ μικρόν κατά μικρόν ή πλήρωσις, ά- 
ναιπαίσθητο; κα τ’ άρχάς, επειτα προσδεχομένη έπαισθη- 
τήν δόσιν μεγαλοπρεπεία;' ή σουπιά έφούσκωνε·/, έφοίσκω- 
νεν βραδέως, άλλ ’ ασφαλώς, ιό; πελώρια ίνδική δρνι;. Δεν 
έλλειπον αί εύφυολογίαι μεταξύ τού πλήθους :

— Μωρέ. σάν έλέφας είνε !
—  Μωρέ, σάν τό φουστάνι τή ; Λ ασκά.Ιας !
—  Ίίχει καί κόκκινου; πΛισΐδει;· είνε μοδίστρικο.
— Πώ ! πώ ! κύττα  μπαλώματα !
— Μά γ ι ’ αυτό τό λένε καί μπα .Ιώ ν ι.
— "Οχι ! αυτό δέν είνε μπαλώνι· είνε. . . μπαλώνεται. 
Καί αληθώς εφερε τόσα έμβαλώματα έπι τού ύφάσμα-

τό ; του, όσα ό κ. Δεληγιάννη; παράσημα έπί τού στήθους 
του. "Οταν έλαβε τήν προσήκουσαν σφαιρικήν διαμόρφω- 
σ·.ν, πληρωθέν εντελώς, άπεσπάσθησαν τά σχοινιά, ηρξατο 
ύψούμενον, καί ύπ’ αυτό καί μετ’ αυτού, κρατούμενο; ίσχυ- 
οώς ύπό τού κάτωθεν έξαρτισθέντο; ερείσματος ό αεροναύ
της, λευχείμων δλο; καί /αιρετών τό πλήθος, τό συ/ωθού- 
μενον εί; τού; δρόμους, ε ι; τού; έξιόστας, ε ί; τά δώματα 
καί αυτά τά κεραμίδια τών πέριξ οικιών.

Τό θέαμα δέν ήτο άνεπίδεκτον συγκινήσεω;' έν τούτοι; 
τά συστατικά τής συγκινήσεω; τών πολλών άπηρτίζοντο, 
λυπηρόν είπείν, από φαιδρότητα μόνον καί καγχασμού; καί 
τοιαύτα; προσφωνήσει; :

— Χαιρετίσματα, καπετάνιε, αυτού πού πα ; !
Τό αερόστατο·/ ύψοϋτο, ύψούτο, μέχρι; ού ό άνθρωπο; 

μόλι; διεφαίνετο <ό; τελεία στιγμή, λοβών τήν διεύθυνσιν 
τής ’Λκοοπόλεως, μεθ’ ό ηρξατο βραδέως καταπ ίπτον ή ϋ- 
ψωσι; δέν ύπερέβη τά 4<·0 μέτρα, κατά τήν ομολογίαν τού 
ίδίου αεροναύτου.

Κατέπεσε δέ μεταξύ Θησείου κτί τών αρκτικών προ-ό- 
δων τή ; Άκροπόλεω;. Έκεί άλλη πανήγυρι; έτελεϊτο άνα- 
μενόντων θεατώ ν τά κεραμίδια τών περί τήν Άκρόπολιν 
οίκίσκων ήσαν δλα κατειλημμένα. Περιχαρείς ζητωκοαυγαΐ 
ήκούσθησαν, καί ό κ. Βεδέ, κάτωχρο; καί άπ/,υδηκώ;, έπά- 
τησε τό έδαφος, καί τροπαιούχο; έπέστρεψεν ε ί; τά ίδια έφ’ 
άμάξης, ιό; έπί θριαμβικού άρματος, άφείς εί; άλλου; τήν 
φοοντίδ* νά περισυλλέςωσι τό ά.τοσον,τιωθίν αύθι; μεγα
θήριο·/.

Ά λ λ ’ έχει καί τό Ούμ.ά τη ; ή διασκέδασις! Μικρόν παι- 
δίον παρασυρθέν ύπό τών τρεχόντων διά νά προφθάσιυσι, 
κατεπατήθη ε ί; τήν κοιλίαν, καί άπέθανε.

"Οταν ύψώθη τό άερόστατον, ¡/.ία Σαντορινηά :
—  Κυρία, χάθηκ’ ό κόσμ,ο;, μιά καντήλα κρεμάσθηκε 

’;  τόν ουρανό, κ.Γ ό'λο; ο κόσμος στέκεται καί τήν βλέπει !

Ν Υ Κ Τ Ε Σ
Ό άτμόδρομος, έπιδραμιόν κατακτητη; κατά τών Α 

θηνών, ειχεν ά-ό μηνών πήξνι τήν σκηνήν του ε ί; τά  πρό
θυρα τή ; πόλειυ; πρό τών πρώην λουτρών τού Δαμασκη
νού, δια πραγματευόμενο; μετά τών αρμοδίων συνθήκα; πα- 
ραδόσεω; αυτής. Οί όροι τής συνθήκη; ήσαν έντιμοι δ ι’ 
ήμά; καί πολλά καί αρκετά ύπέσχοντο- ά λλ ’ εν εναντία πε- 
ριπτώσει ό έπιδρομεύ; ήπείλει καταστροφήν καί έκδίκησιν, 
συνισταμένην ε ί; άγωνιωδη αναμονήν παρά τήν Πύλην τού 
Άδριανού, καί ματ αίαν ενίοτε, ότε έξετροχιάζοντο τά ίπ - 
ποσιδηροδρομικά τραμβάϋ, καί ε ί; άκούσιον έν ημέρα έοο- 
τής περίπατον π ιζρ  κα ;ά  τήν έπιστροφήν έκ Φαλήρου από 
τών παλαιών λουτρών τού Δαμασκηνού μέχρι; ’Αθηνών, δτε 
άπό τής άτμαμάξη; έξήρχεσθε διά τήν ίππάμαξαν καί εμέ
να τε ε ί; τά κρύα τού λουτρού έκεΐ, ένεκα τή ; πολλής συρ
ροή; επιβατών, άν δέν είχατε αθλητικά; χειρα; καί πόδα; 
καί αδιακρισίαν. Ταύτα συναισθανόμενο; καί έ τή ; πόλεω; 
προασπιστής, ούτινος τό όνομα κατά μίαν συλλαβήν πε
ρισσεύει τού ό/όματο; τού έν Κίνα πρεσβευσού τή ; Γαλλία; 
ιό; άν θελη νά μάς ύποδείξ/ι ή σύμπτωσι; ότι καί μέ Κινέ
ζου; δύναται νά τά βάλη, περισσότερον άπό τόν κ. Τρικού, ό 
ήμέτερος προασπιστής ένέδωκε μ ετ’ ευσταθείς καί μακρά; 
διαπραγματεύσεις. Καί ήδη τό αρχηγείο·/ τού κατακτητού 
ύπερηφανω; έστήθη πρό τών Ανακτόρων, έντίμ.ω; έκτε- 
λούντο; τά υπεσχημένα, καί τό νικηφόρον ατμήλατον ά'ρμα 
διασχίζει κατά βούλησιν, γοργώ; ή ήρέμα, τό μετ’ εύλα- 
βεία; κατά τήν διάβασίν του παρατασσόμενον πλήθος, άπό 
τή ; καπνοδόχη; του—χ ο ίρ ο ν  τό όποιον καπνίζει ό κατα
χτητής—διαγράφον εί; τόν αιθέρα διά τού άναρριπτομένου 
καπνού ποικίλα έλικοειδή σχήματα, οίονεί άφώνου; άλα- 
λαγμού; θριάμβου, συρίζον τήν όξεΐαν μουσικήν τού συρίγ- 
ματος, καί διαχέον πέριξ τήν δριμείαν οσμήν τών ανθρά
κων του, τό μοσχοβόλημα τής προόδου, έ/ώ λ  ευ καί σημαΐαι 
κατά τά ; προσεγγίσεις του άνυψούνται ιό; σύμβολα ειρηνι
κών καί θερινών απολαύσεων.

Καί ιδού νέα ευκαιρία δημιουργείται, νέα χωρίς στενο
χώριών όδό; ανοίγεται διά τά ; νύκτας μα ;- νύκτα; ποιη
τ ικά ; ύπό τόν ορίζοντα καί τήν θάλασσαν τών δύο Φαλή- 
ρων : τού άγροτικιυτέρου καί ειδυλλιακού καί μέ άπαλώτε- 
ρον κύμα Παλαιού, ένθα κεκρυμμένοι παρθενικώτατα ε ί; 
τά ; άφανεστέρα; γωνία ; τών παρόχθιων βράχων του θάλ- 
λουσι κατ’ έτος οι μυροβόλοΐ θησαυροί τών γαλανοφθάλμ.ων 
άγριων ϊιυν του, κα· τού αριστοκρατικού καί άστυκωτέρου 
καί πολυφλοίσβου καί άγριοφλοίσβου Νέου, ένθα αί παρά 
τό κύμα έστρωμέναι τράπεζα·, ρίπτουσι μανδύαν ήδονικω- 
τέρα; Οετικότητο; έπί τών ποιητικών νυκτών, καί ή πραγ
ματικο ί καί τό δνειρον, ό φλοίσβο; τή ; άκτής, καί τή ; 
παροψίδο; ό κρότος, άποτελοΰσιν αρμονικόν καί τέλειον 
κράμα, (ό; πρέπει νά ήνε ό βιος τού άγαθοϋ άνθρώπου.Άλλά 
πόσω τελειότερα; θά προεβλέπαμεν έκεί τά ; νύκτα; μας, 
εάν ειχομεν τήν βεβαιότητα δτι παρά τόν φλοίσβον τή ; ά 
κτής καί τής παροψίδο; τόν κρότον θά προσετίθετο καί ή 
μελωδία τού μελοδράματος, ως περί τόν Πατέρα ααί Υιόν 
τό "Αγιον Πνεύμα, δ ιά  νά ήνε οϋτι·); ή Τριά; άγία ! Τόρα 
οί ρεμβασμοί τών εραστών τού Φαλήρου ή τού θεάτρου έ- 
ρωτώσιν, <ό; πέταλα λευκάνθεμων, έκαστον κύμα, Ικρυγνύ- 
μενον έπ ί τή ; αμμουδιά;.

—  Θά έλθτ, : δεν θά έλΟ-ρ : θά ελθη ; δέν θά ilOri ;
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’Αντί νά έρωτήσωσι, φυσικά, τον κ. Κατσίμπαλην ; άλλά 
καί άκων καθίσταται τ ι ;  ποιητή; έ/.εϊ.

*Οϋτω λοιπόν των θεατρικών νυκτών ό όοίζων περιορίζε
ται έπί τών παριλισσίων μόνον καφενείων και θεάτρων, 
τιον οποίων πρώτη μεν συνάντησις έίνε τών ’Ολυμπίων τό 
Ιταλικόν, έσχατον δέ τέρμα τών Νυμφών τό "Λντρον,’Εν
νοείται δτι περί τό Οέατρον, τό κέντρον τη ; διασκεδάσεως, 
όι;  ο: κυκλικοί περί τόν "Όμηρον, συσπειροΰνται, συμπλη
ρώματα καί πρ'οσαυξήματα, οί νυκτερινοί περίπατοι, τά 
παγωτά καί τά  κουλούρια, τό μεσονύκτιον κατάβρεγμα 
καί ή αυθάδεια τών υπηρετών, τά  σαλώνία τών υποψηφίων 
δημάρχων, καί ή φωτοστόλιστος θέα τού Μέτσ καί τών 
πέριξ, ή σελήνη, όταν εινε τοιαύτη, καί οί κόκκινοι φανοί 
τών τροχιοδρόμων,ή νυκτερινή θέα τών ¿τύλων καί τό υπό 
τήν σκέπην των καφενεδάκι, καί άλλα καί άλλα.

Καί έκ μέν τού ’Ιταλικού, τού μή άναβιβάσαντος έτι 
νέον τ ι, άλλ’ άναμυρικαζομένου τόν Γουαρανή καί τήν 
Τραβ;άτα, δέν εχομεν δυστυχώ; νά άναγράψωμεν έντυ,τώ- 

ί  σεις" άλλά δέν συμ.βαίνει τούτο ώς πρό; τά δυο γειτο- 
I νεύοντα ελληνικά, άτινα διαδοχικά):, τήν Παρασκευήν καί 
!.τό  Σάββατο-/ τή ; παρελθούσης έβδομάδος, παρουσίαζον το 

πρώτον πρό τού κοινού εκλεκτότατα; τροφάς, έκ τών άνη- 
κουσών εις τήν αριστοκρατίαν τού πνεύματος, δύο δράμα
τα , άδελφάν σχεδόν έν τή  τέχνη, ώ ; εϊνε οί συγγραφείς 
τω ν αδελφοί έν το ϊ; γράμμασιν, άμφότεροι ’Ακαδημαϊκοί: 
τήν Π αναγ ία ν  ζψ ; Τ έχνης, τού Λεγγουβέ, καί τάς /7ίχοκ- 
π ε ίε ΐα ς  Α πόρου Νέον, τού Όκταβίου Φεγ’έ. Άμφότερα 
μή άνήκοντα εί; τήν νοθείαν τής δραματικής τέχνης, μή 
κερδοσκοποϋντα έπί τών ορέξεων τού όχλου, μή εΰμοιρούν- 
τα μυθιστορικού παραγεμίσματος, προλόγων, απροσδόκη
των ή άπιθάνων παρενθέσεων, ούτε πιστολισμών, ούτε δη
λητηρίων, ούτε πατάγου, ανελίσσονται έν έγκρατεία καί ά- |

πλότητι, αψιμυθίωτα, οις έν τή συναισθήσει τού έδίου κάλ
λους, μή έζεγείροντα τήν νευρικήν περιέργειαν ή άνησυχίαν 
τού θεατού, άλλά κατανύσσοντα τήν καρδίαν διά τών πε
ριπαθών εικόνων καί σκηνών έν τοΐς καθ’ εκαστα, καί με- 
ταρσιούντα τό πνεύμα δ ιά  τού άπ’ άοχής έως τέλους κυ
κλοφορούντο; ηθικού σκοπού έν αΰτοϊς, όστις έν τοσούτω 
χωρίς νά καθιστά τό δράμ.α ψυχρόν ώς διδαχή ιεροκήρυκος, 
τώ  διαχέει ίεράν γκυκύτητα μητρικού νανουρίσματος. Τό 
δράμα τού Ψεγιέ είνε έξηγμένον έκ τού γνωστού καί παρ’ 
ήμ,ΐν μυθιστορήματος του'Η μερο.Ιόγιαν απόρου  πί'ου,συγκι 
νεί όε μάλλον τήν καρδίαν, Ινώ τό άλλο προσηλοί τό πνεύ- 

α· είνε στιλπνότερον, ένώ τό δεύτερον εϊνε βαθύτερου.
>·ης, πλτσιάζουσα μάλλον εις τήν 

ιαν, καί γραφεϊσα διά τήν Ριστόρη, τήν 
τών ηθοποιών τού αίώνσς μας, ήτις έθοιάμβευεν 

εντήυποκρ ίσε ι τής Μ ήδειας, γραφείση; ΰπά τού αΰτοϋ, 
Ί ιν ε  ό'υσχερεστα-ίή"περί τήν έκτέλεσιν, κα ί παρασταθεϊσα 
υπό τού θιάσου τού κ. Άλεξιάδου, υστερεί κατά τ ι τή ; 
επιτυχίας, ήν έσχον αί Π εριπέτειαι 'Απόρου Νέου έν τή 
παραστάσει αυτών υπό τού Παραδείσιου θιάσου. Ή  ήρωί; 
τού δράματος, έξοχος ηθοποιός, διά τήν έν υψηλή μοίρα 
συνένωσιν τή ; ευφυΐας καί τή ; άρετής όμοϋ, ιΐαναγία τής 
Τέχνη; έπικληθείσα, τριπλή άκτίς, μεγάλη ηθοποιός, μεγά
λη μουσικός καί μεγάλη έπίσης εν άρεσή, εϊνε μεγαλοφυΐα 
τής όποιας ή έξεικόνισι; υπερβαίνει τάς τεχνικά ; δυνάμεις 
τής άλλως συμπαθεστάτη; καί τριφεράς δεσποινίδο; Φιλο
μήλας, ήτις άνεδέχθη τά πρόσωπον αύτό. Καί ή κ. Φιλομή
λα μεθ’ ό'λην τήν αγαθήν θέλησίν τη ; διαμένει άπλή ανέ
ραστος καί εΐρων κοράσι;, ά ντ ί νά εμφανίζεται πλήρης με
γαλείου Έστιάς, ό’πως καί ό νοήμ.ων θεατή; τήν αναμένει, 
άκούων έν τώ  πρώτω διαλόγω τής πρώτης πράξεως άνελισ- 
σόμενα τά κατά τόν χαρακτήρα καί τό πνεύμα της, καί 
πριν έτι έμφανισθή, σχηματίζει ιδεώδη ζωγραφίαν εκείνη;,
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( ϊυν/ν. ίο. άριΟ· εθ·ί )

Οί υπηρέται σας τώρα εινε έργάται σας· άπ’ αυτού; μπο
ρούμε νά εΐμεθα ήσυχοι, άλλά καί άν έμεινε κάνει; δ ισ ταγ
μός, καί αυτό; έξέλιπεν ήδη άπ’ αυτών. Ένώ συνδιελεγό- 
μέθα έν τή αιθούση δύο πρόσωπα μας ήκουον οί δύο άλλοι 
θά γνωρίζουν τώρα ό',τι εί'παμεν. 'Γοιούτος ητο ό σκοπός 
τής έπισκέψεώ; μου. Έ ν τούτοι;, κ. βαρόνε, δράττομαι τή ; 
ευκαιρίας νά σάς παρουσιάσω τόν λογαριασμόν περί τού ό 
ποιου σάς ¿.-μίλησα. Καί έξήγαγεν έκ τού έπενδύτου του 
ούλλον χάρτου οπερ έτεινεν εις τόν βαρόνον.

Ούτο; δέ δέν ήδυνήθη νά έμποδίση μορφασμόν ό'ταν οί 
οφθαλμοί του προσηλώθησαν εις τό άθροισμα τών αριθμών.

Διακόσια·, χιλιάδες φράγκων ! Έ π ί τού φύλλου φαντα
σιώδης τ ι ;  λεπτομέρεια καταναγκαστικών δαπανών. Ή τε- |

λευταία σειρά, δωρεαί, εξήκοντα χιλιάδες φράγκων. ”Ω ! τό 
κεφάλαιο/ τούτο τών δωρεών ό Βλαιρόι ουδέποτε έλησμόνει.

Ό  ουτιδανός πάντοτε μειδιών περιειργάζετο τόν πελά
την του ζητών νά έςακριβώση άλληλοδιαδόχω; τά ; έντυ- 
πώσεις του.

—  Λοιπόν, κύριε, βαρόνε ; είπε.
— ΙΙαρατηρώ, κ. βλαιρώ.
—  Ευρίσκετε ίσως τό ποσόν όλίγω έςωγκωμένον.
—  Τώ όντι, δέν έπίστευα. . .
—  Έ , έ, κ. βαρόνε, τά πάντα πληρόνονται καί άναλό- 

γως μάλιστα τή ; υπηρεσίας. Δέν πρόκειται εδώ περί έμπο- 
ρεύματος ώρισμένης τιμής ή περί χρεωγράφων τού χρημα
τιστηρίου. "Οσω ΰπόθεσίς τις είνε δυσχερής τοσούτω συνε
πάγεται καί κινδύνους, επομένως γενναιότερο-/ πρέπει νά 
άμειφθώσιν εκείνοι οΰ; μεταχειριζόμεθα πρό; επ ιτυχ ίαν 
αυτής. ’Λλλά δέν πρόκειται νά συζητήσωμεν τούς αριθμούς 
προκειμένου περί χρημάτων τούτο ουδέποτε συμβαίνει εις 
εμέ, διότι λέγω : ιδού καί πρέπει ή νά λάβρ τις τόν πα 
ρονσιαζόμενον λογαριασμόν ή νά τόν άφήτη. Λοιπόν, κύριε 
βαρόνε, ύπάχει καιρός ¿κόμη* ή λάβετε ή αφήσατε.

—  Τόν λαμ.βάνω, κ. Βλαιρώ.
—  Καί οφείλετε νά μείνετε ευχαριστημένο;· έφάνην με- 

τριώτατος, συμβιβαστικός.
Ό βαρόνο; έμειδίασεν, ό δέ Βλαιρώ ε: καί παρατήρησα; 

τούτο, ΰπεκρίθη άτι δέν προσεβλήθη.
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έκών άκων. Ά λλά  καί οϋτω δέν ήστόχησαν εις μέρη τινα 
τού δράματος, ώ; έν τή φαιδρότατη σκηνή τής ά γ ρ ια ς  έ· 
κε ίνης  ν έα ς , ή τ ι; νόστιμα παιχθείσα, εκαμε τό κοινόν νά 
ξεκαρδισθή, καί έν τή έξόχως περιπαθεί καί πρωτοτύπω 
σκηνή, καθ’ ήν ή ήρωί; υποδύεται τό πρόσωπον τής ’Ιουλίας, 
καί τού Ρωμαίου ό πρ ίγγιψ  έραστής αυτής, τόν όποιον όπε- 
κρίνετο ό κ. Πέταλά; : έκεΐ άοκετά έπέτυχαν καί ο! δύο. 
Ευχόμεθα έν δεύτερα έπαναλήψει τού έργου νά φανώσιν α
νώτερος κάπως εαυτών οί ηθοποιοί μ.ας, άφού έχουσι τήν 
γενναιότητα νά άποπειρώνται τοιούτων έργων τήν διερμη- 
νείαν.

Πολλαί περίοδοι καί φράσεις έν τώ δράματι υπαινίσσον
ται καί έξαίρουσιν, ώ ; φαίνεται.αΰτήν τήν Ριστόρην.

Ζωηροτέρα σχετικώ; επιτυχία έστεψε τού; παραστήσαν- 
τα ; τά ; Π εριπετείας ζοΰ 'Απόρου Νέι υ, διότι καί τό έδα
φος ήτον όμαλώτερον, καί ό θίασο; επιμελέστερος έν τοίς 
καθ’ έ'καστα συγκεκροτημένος· τό πρόσωπον τού Μαξίμου 
συμπαθώ; διηρμήνευσεν ό κ. Διονύσιο; Ταβουλάρης, και ή- 
ρεσεν ιό; Μαργαρίτα ή κ. ‘Ιωάννα Νικηφόρου, εί καί υπέρ 
το δέον άνδρικώ; χειρονομ.οϋσα εί; τάς έξάψεις της, καί ο
λίγον άδεξίως κεκαλλωπισμένη. Συγχαίρομε-/ τώ κ . ΙΙαρα- 
σκευοπούλω, δ·.ά τό δυσχερέστατου πρόσωπον τού γέρον- 
τος, όπερ έπιτυχώς διεξήγαγεν* εινε ό ίδιος, όστις διεκρίθη 
άμ.ίμητα, ώς ιατρό; έν τώ δράματι Ε ϊνε τρεΛΛι).

Ό ν ο υ λ ο υ λ ο ΰ .

Ε Ξ  Ι Τ Α Λ Ι Α Σ
(ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ)

Β ά ρ ι ο ν ,  4 Ιουνίου
Θά ήτο λίαν περίεργο;—.άν ήδύ/ατο καί τών αυτόθι α

ναγνωστών τήν προσοχήν νά επισ-άση—μία ψυχολογική 
μελέτη τών έν ’Ιταλία μεγάλων εκλογικών ομάδων, έξη-

—  Θά παρατηρήσετε, κ. βαρόνε, ότι εις τό φύλλον τούτο 
δέν γίνετα ι λόγο; περί τής ποσότητος τήν όποιαν οφείλετε 
νά πληρόνετε καθ’ έκαστον έτος, καθ’ όλον τόν χρόνον καθ’ 
δν ή νύμφη σας θά ηνε υπό τήν προστασίαν μου. Διά τούτο 
θά προσθέσετε εί; τόν προϋπολογισμόν είκοσι πέντε χ ι
λιάδας φράγκων δέν εινε μεν πολλά, άλλά θά ληφθώσι 
μέτρα, όπως έπαρκέση ή ποσότη; αϋτη. Θά όπάρχη πάντοτε 
πλησίον τή ; τρελλής μία γυνή, ήτις αυτήν τήν εσπέραν 
Οά έλθη εδώ).

Ή γυνή αϋτη, εί καί πρόκειται νά καταδικασθή εις 
πολλών έτών περιορισμόν, άπεδέχθη όμως έξ άφοσιώσεως, 
κύριε βαρόνε, ή δέ άφοσίωσις φυσικώ; Οά άνταμειφθή. Θά 
έχω εκεί άνθρωπόν τι·/α ασφαλή, πιστόν φύλακα, άλλον 
Κέρβερον, όστις Οά γαυγίζη, Οά δείχνη τά δόντια του θά 
ηνε πάντοτε έτοιμο; νά δαγκάση. Ουτος έμελλε ν’ αναχώ
ρηση χθέ; εσπέραν, ή σήμερον πρωί, όπω; έγκατασταθή εις 
τήν φωλεάν του. 'Π; βλέπετε, ουδέ λεπτόν δέν έχασα. 
Μετά τινα ; ημέρας τά πάντα Οά ηνε έτοιμα έκεί κάτυι 
πρό υποδοχήν τής οίκοτρόφου.

Μεθαύριον ό διδάκτωρ Σαρβονώ Οά έλθη διά νά τήν 
παραλαβή εντεύθεν καί τήν όδηγήση εί; Υ ϊτέιλ, εί; τήν οί 
κίαν τινά; τών πιστών αΰτοϋ, διαμένοντος εις μικρόν χω 
ρίου άπέχον άπ’ έδώ είκοσι πέντε ¿ίρα:, έπ ί τής όδού έκ 
Παρισίων εί; Στρασβούργον. Έκεί θά φυλαχθή αϋτη δύο ή 
τρεις ημέρας, διά νά άναπαυθή, έπειτα θά κάμη δεύτερον

γούσα άπρόοπτά τινα φαινόμενα καί άντιφάσεις έν τώ πο
λιτικιό αυτή; βίω. Έν Ρώμη κατά τάς δημοτικά; έκλογάς 
ενίκησαν οί κληρικοί ! Ουτοι, άπέχοντες τών βουλευτικών 
εκλογών, οΰχί τό αΰτό πράττουσιν ώ ; πρός τάς δημοτικά; 
καί πολλάκις καί πολλαχοϋ νικώσι, μάλιστα εις τάς μεγα- 
λοπόλεις, ώς τήν Νεάπολιν, τήν Γενούην καί έν αΰ:ή δή 
τή πρωτευούση. Καί όμως ή μεγάλη τών αντιπροσώπων 
τού λαού πλειοψηφία φαίνεται φι)ελεύθερα καί κυβέρνησις 
καί βασιλεία έπί ταύτης έρείδονται.

Μόλα ταύτα αβέβαιοι τινες φήυ.αι διαδιδόμενοι κατ’ 
αυτά; ώς εξαρτήματα τής πολιτικής τής έμπνευσάσης τήν 
τριπλήν αΰτοκρατορικήν συμμαχίαν καί τόν ¿ ιε ζα σχ ημ α ζ ι- 
σζ ιχ ύν  ελιγμόν τού κ. Δεπρέτη, άφορώσιν εις πιθανήν τινα 
ή σχεδιαζομένην προσέγγισιν τή ; ιταλική ; Αυλής πρός τό 
Βατικανού. Λέγεται περί συμβιβασμού, άναφέρονται οί λό
γοι τινός έκ τών ηγουμένων τών κομμάτων τών μετριοφρό- 
νων άποδεικνύοντες δυνατόν καί ωφέλιμον τόν συμβιβασμόν 
τούτον μεταξύ Βασιλείας καί Παπάτου κτλ . Έ πί τέλους 
πρόκειται περί καθαρά; αντιδραστικής πολιτικής· άλλά καί 
τό δημοκρατικόν κόμμα έδώ δέν κοιμάται. Βέβαιον ότι τό 
πρώτον βήμα τής Βασιλεία; τό έπιβεβαιούν τάς ΰπονοίας 
ταύτας θά ήτο δ ι’ αυτήν τό πρώτον πρός τήν άπούλειαν 
βήμα, δικαιολογούν τήν φανεράν καί προσωπικήν κα τ’ αυ
τής άντιπολίτευσιν.

Έν τή Βουλή άπό τινων ημερών διαρκεΐ ή έπί τού τε
λωνειακού δασμολογίου συζήτησις, άπειλήσασα νά λάβη 
άπό οικονομικού πολιτικού ζητήματος χαρακτήρα έπί τής 
προτάσεως τής κυβερνήσεως τού νά ΰψωθή ό δασμό; ό έπί 
τού είσαγομένου ζόννον.

Έπίκειται ή συζήτησις έπί τής μεταρρυθμίσεω; τού ε
παρχιακού καί δημοτικού νόμου. Λέγεται ότι νέαν ευάρε
στου έκπληξιν παρασκευάζει ό υπουργός τών οικονομικών 
κ. Μαλλιά/η; : τήν έλάττωσιν τού φόρου έπί τού άλατος,

σταθμόν καί οϋτω καθεξής, μέχρι; ότου φθάση εις τόν πρό; 
0ν όρον. Ενεργώ, οϋτω κ. βαρόνε, έκ προφυλάξεως. ’Οφείλε
τε νά έννοήσητε ότι κατά τήν περίπτωσιν ταύτην δέν δυ- 
νάμεθα νά μεταχειρισθώμεν δύο άμαξας. Πρέπει ή νύμφη 
σας νά φθάση εις ιήν κατοικίαν αυτής μυστικώς, ή δέ πα
ρουσία της έν τή  χώρα νά μή Ήεγείρη ουδέ τήν έλαχίστην 
υποψίαν. Δέν έχω π ίστιν εις τούς περιέργου; άνθρώπους.

Τό παιδίον, οπερ μέλλει νά γεννηθή, εάν άποθάνη θά 
Οέσωμεν εντός βαθείας όπής, καί ή ΰπόθεσίς αϋτη λαμβάνει 
πέρα;· εάν ζήση. θά ίδωμεν* 0’ άποφασίσητε σείς περί τής 
τύχη; του, κ. βαρόνε.

Έ χω άλλο τ ι νά προσθέσω; Μάλιστα. ’Οφείλετε νά λά- 
βητε ¡/.έτρα, ώστε οί ΰπηρέται νά μεί ουν έδώ μέχρι τής 
στιγμή ; τή ; άναχωρήσεως τής κυρία; των. Μετά ταύτα 
δέν έχετε πλέον νά φροντίσητε διά τίποτε- μπορείτε νά 
κλείσητε τά ; Ούρα; τής κατοικίας, εάν θέλητε, καί νά έπα 
νέλθητε εις Παρισίους, όπου, εϊμαι βέβαιος, τόσω πολύ ε
πιθυμείτε νά εύρεθήτε, έν μέσω τών φίλων καί τών εΰαρέ 
στων ηδονών τή ; ηλικίας σας, τάς όποιας άπό πολλών μη
νών έστερήθητε. . :  · ·

Ό  βαρό·ο; ήρυΟρίασε καί έδηξε τά χείλη.
Ό Βλαιρώ παρετήρησεζ αύτύν, ¿); βαθύς εξεταστής· καί 

ε ί; αΰτά; τά ; μυχίους σ- έψ ιΐ; του είσέδυε καί ήτο ΰφ’ όλας 
τάς επόψεις ό κύριό; του.

—  Πότε πρέπει νά σάς εγχειρίσω το ποσόν :
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όπερ ώ ; γνωστόν έν ’Ιταλία, άνηθον εί; κυβερνητικόν μο- 
νοπώλιον, πωλείται πρό; 5 εκατοστά τον .φράγκο« κατά 
χιλιόγραμμο·», δηλαδή 80 λεπτά τήν οκάν ! Ή τιμή αυτή 
καθιστά απρόσιτον τό άλας εις τού; πληθυσμού; τών πενε- 
στέρων επαρχιών τή ; Ιταλ ίας, οί'τινε; έχθνήσχουσι τό ζ?,ν 
έν τνί αναιμία και τή  πελλάγρα. Ό κακούργο; ούτο; ανα
χρονισμό; έ» τιί οικονομικά, νομοθεσία τή ; ’Ιταλία ; ίσοδυ- 
ναμεΓ, αυτό; καί μόνο;, πρό; όλου; τού; παρ’ ήμΐν φορολο
γικού; αναχρονισμού;.

Έν Ρώμνι ξενίζεται ή Βασίλισσα τή ; Πορτογαλλίας, α
δελφή τού βασιλέω; Ούμβέρτου, μετά τών υιών τη ;.

Ή εποχή τών λουτρών άρχεται καί μετ’ αυτή; α ί .ταύσεις  
τού ηθικού έν γένει βίου· ή πολιτική μετά μικρόν θά νυ
στάξει, ή φιλολογία Οά κοιμηθή, ή τέ/νη Οά ’ξαπλωθρ ε ί; 
τόν ήλιον παρά τήν ακρογιαλιάν ώ ; Αλιεύ; ναπολιτάνο;.

Α .  Γ .  Η .
 ----------

Δ  Η Μ Ο  Τ I Κ Α
Γινώσκων ό Φ '.λόϊΐημΟ ξ ότι έκτό; τής νομοθετικής, 

έχτε.Ιεστιχής καί τή ; δ ιχ α σ τ ικ ή ς  έξουσία; υπάρχει έν τα ί; 
νεωτέραι; καί πεπολιτισμίναι; πολιτείαι; καί τέταρτη δύ· 
ναμι;, ό τύπος , δύναμις τοσούτον Ακατάβλητο;, φοβερά καί 
σωτηρία, όσον ή Πνύς τών αρχαίων χρόνων, όταν ¿μπνέη- 
ται υπό τών υψηλών αρχών τή ; ηθική; καί τού δικαίου, έξ- 
ήλθεν έκ τού δημοσιογραφικού αυτού ερημητηρίου καί επε- 
χείρησε διά τριών μέχρι τούδε άρθρων έν πάσρ μετριότητι 
έκφράσεω;, καί <5ε’ αριθμών καί διά πραγμάτων αναμφι
σβήτητων, λαβόντων δέ τό κύρο; κατά τό πλεϊστον τού 
διοικητικώ; δεδικασμένου, νά καταδείξρ μέν τινα έκ τών 
πολλών παρά τή ; δημοτική; Αρχή; πεπραγμένων, άτινα καί

—  ’Ώ ! Δέν βιάζομαι δι’ αυτό. Θά έπανιδοθώμεν. "Ε
λαβα ήδη είκοσι πέντε χιλιάδα; φράγκων, μέ τά όποια 
δύναταί τ ι ;  νά προχωρήστ, έν τή επιχειρήσει.

—  “Οσον δ’ Αφορά τά έτήσια ει’κοσιπεντακισχίλια φράγ
κα, θά σά; δώσω όμ.όλογον.

— ΤΛ, όχι κύριε βαρόνε, όχι έγγραφα, γνωρίζετε . . . 
’Αμοιβαία, πλήρη:, Απεριόριστο; εμπιστοσύνη. Δυνατόν ν’ 
άποθάνω, κύριε βαρόνε- δέν πρέπει νά εύρεθΐ, παρ’ έμοί ένο- 
χοποιήτικόν τ ι κατ’ ούδενός. Σύνεσι; ! σύνεσι; ! "Αλλω;, 
κύριε βαρόνε, προσέθεσε μειδιών, καί άν ήθέλατε έχει τοι- 
αύτην πρόθεσιν, δέν Οά ήδύνασθε ν’ Αποφύγητε τήν ύπο- 
χρέωσίν σας.

Ό  Δεσιμαιζ ήοθάνθη τό κτύπημα τή ; κοπίδο;. Ό  Βλαι- 
ρώ Αποτόμω; τώ  είπεν ότι σά; κρατώ, είσθε ύπό τήν εξου
σίαν μου.

Ό ψευδοϊατρός έγεοθεί; καί Αναλαβών τό σοβαρόν ήθος, 
είπε ;

— Κύριε βαρόνε, εάν εύαρεστίσθε, δύνασθε νά μέ όδη- 
γήσητε μέχρι τή ; άμάξη; μου μετά τή ; Αβροφροσύνη; καί 
τού σεοασμού, τά όποια Απαιτούτιν ό -χαρακτήρ μου, ή η
λικία μ.ου, ό επιστήμων Ανήο,καί τό περιφανέ; τού πανεπι
στημίου μέλο;.

Μετά προεξεχούση; γαστέρο; στ/.ριζόμενο; έπί τή ; ρά- 
οδου του διήλθε μετά σοβαρότητο; πρό τών ύπηοετών, υί-

επιτυχή έθεώρησε καί τιμήν πεοίποιούντα τώ Δήμιο, νά προ- 
καλεση δέ τήν περί τούτων εύσχημον συζήτησιν τή ; 
σοβαρά; δημοσιογραφία;.

Ούδαμώ; άμφέβαλλεν ό «1*ελόδ>3μ.θς ότι τοιαύτη γεν
ναία, ευθαρσή; καί θετική έξέτασι; τών πραγμάτων άνευ 
λόγων περιττών καί σχετλιασμών καί πομπωδών εκφρά
σεων, συζήτησι; ξηρά καί σοβαρά, οία έμπρέπει ε ί; τού; Οέ- 
λοντα; -·ά διευθύνωσι τά κοινά καί συζητώσι περί τούτων, 
ήθελε φυσικω τώ λόγιο εξεγείρει τήν οργήν καί τήν Αγα- 
νάκτησιν τών λιβελλογράφων. Καί διά τούτο ήδη Από τού 
δευτέρου ήμών άρθρου συνεβουλεύσαμεν τοϊ; τιμ ίο ι; τών 
συμπολιτών νά Αποστρέφιοσι τό πρόσιοπον Από τή ; ρυπα
ρά; λιοελλογρχφίχ;, ή; τού; έογάτχ; άρχαϊαι μέν τ ινε ; νο- 
μοθεσίαι έτιμώρων διά τή ; ποινή; τού θανάτου, αί δέ νειό- 
τεραι κοινωνίαι, ήθικώτεραι καί φιλοσοφικώτεραι, παρχδί- 
δουσιν ε ί; τήν κοινήν περιφρόνησιν. Α λλά  δ ιατί τά/α ό 
σοβαρό; τυπο; τή ; πρωτευούση; τό μέν σιωπά περί τών 
δημοτικών πραγμάτων, τό δέ διά τινιον τών οργάνων του 
εική καί τυχαίο»; επιλαμβάνεται κατά τών διαχειρισαμένων 
τά τού δήμου συζητήσει»; μή στηριζομένη; έπί τών πραγ- 
μάτων ; Είνε άρά γε ό Δήμο; στοιχείου τοσούτον ξένον τή 
Πολιτεία, δέν είνε τάχα, κατά τήν έκφρασιν τών συγγρα- 
φειον, ή i/ cra r  τής ΠοΛιτείας καί πρέπει, όταν πρόκηται 
περί τώ< συμ.φερόντων αυτού ή τών διαχειρισαμένων τά κατ’ 
αυτόν, καί ταύτα καί ή τιμή τών δημοτικών Αρχόντων ή 
νά ρίπτωνται έ'ομαιον εί; ρυπαρά καί ήμ.ερόβια φύλλα η διά 
γενικών έκφράσεων άμελετήτω;, άνευ σπουδαίας συζητή
σει»; ίσιο; δε καί δολίι»; ό σοβαρό; τύπο; τη ; πρωτευούση; 
νά γράφη περί αυτών ;

Ιδού δ ιατί ό « Ι » ελ ό 5 η μ .ο ς  έν μέσω τοιαύτη; συγχύ
σει»; καί τηλικούτου άγώνο; ευρίσκει σ τ ίγμ α ; τ ινα ; όπω; 
εξακολούθηση τόν υπέρ τού δικαίου Αγώνα μέχρι; έσχάτι»ν 
από τού οποίου ουδέποτε ήνόησε ν’ άποσυρθή.

τινε; ύπεκλίθ/,σαν μετά σεβασμού πρό τού σεβαστού δ ι
δάκτορα;.

Τήν τρίτην μετά ι/,εσημβρίαε όίραν, ή Αγγελθεϊσα ύπό 
του Ηλαιρί» γυνή εφθασεν. Έφαίνετο ιόσεί τριάκοντα πέντε 
ετώ ν  άπλούστατα ένδεδυμένη είχε τό επιφυλακτικόν, μέ- 
τριον καί έντιμον ήθο; προσώπου πράγματι άνήκοντο; εί; 
φρενοκομείου, όπου πρό; περίθκλψιν τών πτωχών Ασθενών 
Απαιτείται πολύ ήμερό τη ;, υπομονή καί ΑγαΟότη;.

Ό Βλαιρί» έγίνωσκε νά έκλέγη τού; πράκτορα; του, 
είτε άνδρα; είτε γυνα ίκα .- ε ί; ούδένα άνέθετεν εντολήν, 
πριν θέση αυτόν ύπό μακράν καί σπουδαίαν δοκιμασίαν. 
Συνέδεε δέ μετά τή ; εαυτού τύχη; πρόσιοπα Αντάξια έαυτού.

'II κυρία Βιρέττη— διά τού ονόματος τούτου έξήγγει- 
λεν εαυτήν— Αφού είδε τον κ. Αεσιμαίζ, κατέλαβε παρά τή 
μαρ/.ηοία τήν θέσιν τή ; θαλαμηπόλου.

—  Είσθε έλευθέρα, είπεν ό βαρόνο; εί: τήν τελευτάίαν 
ταύτην. Ά λ λ ’ έπειδή συνεφωνήθη μετά τών συναδέλφων 
σα; νά μή άναχωρήσωσι, πριν ό ιατρό; έλθη, ΐνα παραλα
βή τήν κυρίαν σα;, θά μοί εύχαριστήσητε έάν θελήσητε νά 
μείνητε Ακόμη.

—  Προθύμως, κύριε βαρόνε, άπήντησεν ή Α γγλί; μειδιώ- 
σα όσον ήδύνατο έπιχαρίτώ;.

Τήν εσπέραν, τή διαταγή καί ενώπιον τού βαρόνου, έθε
σαν εντό; τών κιβωτίων τά Ασπρόρρουχα, τά έπιπλα καί 
πάντα τά χρειώδη διά τήν μαρκησίαν.
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Έ'ητάσαμεν μέχρι τούδε τό ύδραυλικόν ζήτημα, καί 
διά πραγμάτων κατεδείξαμεν ότι ώ ; πρός αυτό ή δτ,υ.ο 
τική Αρ/ή ύπιραιΟριόπι»; εί.γάσθη. Καθαρισμό; κεντρικών 
καί εγκαρσίων υδραγωγείων έκτάσεω; χιλιάδων μέτρων, 
διοχέτευσι; διαυγέστατων καί άφθονωτάτων ύδάτων οΰ 
μόνον έν τή πόλει Αλλά καί ε ί; τά Απώτατα προάστεια καί 
εί; τά τέσσαρα έκ τών Αποτελούντων τόν Δήμον χωρία 
ποποθέτησις κρηνών Ανά παν βήμα, Αγοραί ύδροφόρων κτη
μάτων καί τέλο; πάντίον ή κοινή συνείδήσι; ότι ταύτα οϋ . 
τω; Ιχουσι, δέν είνε ικανή Απολογία κασ’ έ/είνων σΐτινες, 
ούδέν αυτοί πρά 'αντε;, Αντεπεξέρχονται κατά τών άλλων 
Αγρίω; ; Ε'ητάσαμεν δεύτερον τό ζήτημα τών έμμεσων 
δημοτικών δασμών, καί δ ι’ Αριθμών πάλιν κατεδείξαμεν 
τήν τιμίαν διαχείρισιν τή ; νύν δημοτική; Αρχή;, ή τ ι; πα- 
ριλαβούσα τό έσοδον τούτο τού Δήμου Απεβίβασεν αύτό 
¿πό - 4 0 0  χ ιλ . δραχμών εί; εν έκατοικικύρεον καί 
επέκεινα. Αυξτ,σι; σπουδαία καί έν δεικτική ; α) λόγω τού 
ίλικού ποσού, Αναβιβασθέντο; εί: τό διπλάσιου καί επέκει
να έντό; τριετία; καί β’) λόγω τών αλμάτων, ούτως είπεΐν

• δι’ ών έπί τή ; νύν δημοτική; άρχής τό έσοδον τούτο έφθα- 
σεν εις τό Ανωτέρω ολικόν ποσόν. Διεχειρίσθησαν δεκάδα 
ένιαυτών τόν φόρον τούτον καί αί κατ’ έτος αυξήσεις αυτού

• έκ χιλίων ή δεκακισχιλίων δραχμών Ανίστανται οι εύγλωτ- 
[ τώτεροι εισαγγελείς κα τ’ εκείνων, ο ϊ-ινε ; έπρεπε νά σιι»- 
: πώσι. Τί θέλετε Απαντήσει Απέναντι δεκάδος εύγλωττων

Κατηγόρων, οίοι οι επόμενοι ;

Α π ο τε λ έ σ μ α τ α  έ'ξ εμ μ έσω ν δημοτεκών 
δασμών

Δ ηιιαρ/ ία Π αναγή  Κυριάκου

1870 Δρ. 235 ,897
1871 » 243.0  IS
1872 » 245 .507 (!)
1873 243 ,772 (0
1874 » 28 6 ,9 1 7
1875 » 296 ,850
1876 » 350,000 (!)
1877 » 351,200 (!)
1878 Μ 351,200 (!)
1879 « 406 ,000

Δ ηιιαρχ ία  Δ. Σ . Σ οντζον

’Από 406 ,000  δραχμών ευθύς κατά μέν τό πρώτον έτος 
αϋξησις ούχί κατά χιλίας ·/, δεκακισχιλία; δραχμά;, Αλλά 
κατά 265 ,600  δραχμών, κατά δέ τό τελευταίου αύξησι; 
κατά δραχμά; 600 χιλιάδας, ή τ ι; Ανεβίβασε τό εσοδον 
τούτο εί; 1 ,009 ,232  δραχμών.

Δέν είχε δίκαιον ό Ι’καίτε ϋταν έγραφεν ότι οι Αριθμοί κυ- 
βερνώσι τόν κόσμον ;

Έξητάσαμεν τρίτον καί τελευταίου τά ζήτημα τή ; καθα- 
ριότητο; τής Πόλεως. Ή  κατασκευή ένδεκα όλων υπονόμων 
έπί τή βάσει συστήματος γενικού καί ενιαίου, ό καθαρισμός 
τών άτοιχίσων οικοπέδων καί ό περιτοίχισμά; αύτών, δθεν έςε- 
πορεύετο άλλοτε παν μόλυσμα καί πάσα νόσο;, ή κατα
σκευή Αποπάτων δημοτικών καί ή Ανά παν βήμα τοποθέτησι; 
ουρητηρίων, ή έπαύξησι; τών κάρρων τή ; καθοριοτητο; καί 
τών όδοκαθαρισ τών Από «ο έω ; 60. ή έκκαθάρισι; καί 
ή δεντροφύτευσι; τού Ίλισσού, τά Αδιάκοπου κατάβρεγμα πα
σών τών οδών τή ; πόλεοι;, ή Αγορά κάρρων έπίτηδε; κομι- 
σθέντι»ν έκ Παρισίων μετά καταβρεκττ,ρίων, ή πρόνοια όπω; 
διά τή ; κατασκευασθείση; υπονόμου Από τή ; δεξαμενή; τή ;

παρά τόν λυκαβητόν καί τής εί; αυτήν διοχετεύσει»; ολοκλή
ρου τού ΰδατο; τών δεξαμενών πλύνωνται καί καθαρίζωνται 
πάσαι αί υπόνομοι τή ; πόλεως, πάντα ταύτα καί εϊ τ ι άλλο 
δέν εΐνε τίτλοι Αρκούντε; ϊνα εύθαρσώ; ή νύν δημοτική Αρχή 
άποδυθή εί; νέον εκλογικόν Αγώνα καί έπιζητήση τήν εμπι
στοσύνην τών συνδημοτών, ύπέρ ών κατά τά μέτρου τών 
Ασθενών αυτή; δυνάμεων είργάσθη ;

Τά Ανωτέρω εινε ή περιληψι; τών έκτενώ; παρ’ ήμ.ών γρα- 
φέντων, άλλ’ ύμεϊς Αντί ούτωσεί εύσχήμω; ν’ άπαντήσητε, 
κατεφύγετε εί; ύβρεις μεν έν λιβελλογραφικαι; έφημ.ερίσι καί 
έν έκτακτοι; παραρτήυ.ασιν, ε ί; αοριστολογία; δέ καί ανα
ληθή πράγμ,ατα διά τινων έκ τών σοβαρών έφημερίδων τή ; 
πρωτευούση;. Άναβάλλοντε; διά τούτο επ ’ ολίγον τήν εξα
κολούθησή τών λοιπών εργασιών, όσα; ή νύν δημοτική άρχ_ή 
έπετέλεσεν, άπαντώμεν πάλιν δι’ αριθμών καί διά πραγμά-
των.

‘II ποσότης τών ύδάτων κατέπνιξεν υμάς, καί ναυαγήσαν- 
τ ε ; έν αύτοί; μόλις ήδυνήθητε νά ύψώσητε ολίγον τήν κεφα
λήν ϊνα εϊπητε τήν τελευταίαν λέξιν— Έ σ π α τα .Ιή ο α τ ι.— 
Είπατε ότι έδαπανήσατε ύπέρ τών υδραυλικών έργασιών τού 
δήμου 30 μόνον χ ιλιάδα; δραχμών, ένώ ή νύν δημοτική 
’Αρχή έδαπάνησε δήθεν έν εκατομμύριου, ούδέν ύδραυλικόν 
πράξασα. Πολλαπλώ; ένταύθα ψεύδεσθε, διότι αύτη είνε ή 
λίξις. Έδαπανήσατε ούχί 30 χιλιάδα; δραχμών, άλλ.ά 
8 0 6 . 4 1 2 , 3 : »  ϊνα προμηθεύσητε εί; τήν πόλιν διά τή ; 
έκκαθαρίσεω; 1600 καί ούχί 9031 μέτρ. ο>; ψευδόμενοι δ ια
κηρύσσετε, δύο μόνον οκάδα; ύδατο; καί τοποθετήσητε τού; 
σιδηρού; σωλήνα;, δι’ οϋ; ύμεϊς μέν θά καυχδσθε καθ’ όλον 
υμών τόν βίον, ή δέ μέλλουσα δημοτική Αρχή είνε ήναγκα- 
σμένη νά άντικαταστήση δι’ άλλων εύρυτέρα; διαμέτρου, καθ’ 
δον οί υπάρχοντες δέν δύνανται νά περιλάβωσι τήν σημερινήν 
ποσότητα τού ύδατος. Έδαπάνησεν ή νύν δημοτική Αρχή έ
στω καί έν έκατομμύριον, άλλ’ έπλημμύρησε τόν δήμον ύδά
των καί έργων υδραυλικών. Κα Γβσκευάσατε περί τό Χαλάν- 
δριον ικαγγανοτ:ήγα.δον, περί τό οποίον περιεσ-ρέφετο 
ταλαίπωρο; τ ι ;  όνο;, ίερομάρτυς, εντολήν έχων νά ποτίζη 
τά ; 100 χιλιάδα; κατοίκων τών Αθηνών, ’ΐδού ή περίλη- 
ψ ι; τού υδραυλικού υμών συστήτατος. *Η νύν δημοτική ’Αρχή 
άφήκε τόν όνον ελεύθερον νά τρώγη άκάνθα; καί είσχωρήσα- 
σα έντό; τιύν παλαιών καί πεφραγμένων ύδραγωγείων δέν 
έξήλθεν Απ’ αύτών, ε ’μή διά τή ; έκκαθαρίσεω; 36000 
μέτρων καί ούχί 1 0526  ώ ; γράφετε, έφθασε μέχρι τών υψη
λών κορυφών τού Πάρνιθο;, όπου έστησε τήν σημαίαν τή ; 
τιμής καί τής έπντυχίας. ’Εκεί ύπάγετε νά ϊδητε. ’ΐδοϋ ή 
διαφορά Ανά μέσων υμών καί τών άλλων.

Ά λ λ ’ ήθελήσα-ε νά έλαττώσητε τήν άγαθήν έντύπωσιν, 
σπερμολογούντε; Ανυπόστατα μυθεύματα περί τή ; διοχε- 
τεύσεω; δήθεν τών ύδάτι»ν τού Κεφαλαρίου εί; τά ύδραγω 
γεϊα τής πόλει»;. Καί ένταύθα ψεύδεσθε καί είνε έλαφρά ή 
λέξις, διότι τό ύπάρχον υδωρ είνε τοσούτον, όίστε δέκα ό- 
λαι ¿κάδε; αύτού ε»εκα τή ; μικρά; διαμέτρου τών σωλϊί- 
νων ρίπτονται έξω τού ύδραγωγείου έν Χαλανδρίω, Μπισ- 
μπίρι, Μονομματίω καί "Λμπαλι χρησιμεύουσαι οϋτω καί 
τςρό; άρδευσιν τών κήπων τών Σεπολίων. Εί; τ ί  ήθελε χρη- 
σιυ.εύσει τό ύδωρ τού Κεφαλαρίου ; Τό ύδωρ τούτο είνε ι
διόκτητον, δείξατε ήμΐν τα συμβόλαια δυνάμει τών ί -  
τοιων τούτο έξεμισθώθη τώ Δημφ.

Ή εύνλωττία  τών Αριθμών καί αί λυπηραί δ ι’ ύμά; συγ- 
κοίσει; ό»; πρό; τά έκ τών εμμέσων δημοτικών δασμών έ 
σοδα προεκάλεσαν έπίση; τά ; ύμετέρα; ύβρεις. Ά λ λ ’ ε ί; 
ταύτα; άπήντησεν ή σύνταξις τού Μ ή  Χ ά ν ε σ α ι ,  ήμείς
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δέ περιοριζόμεθα ώ ; προ; τούτο δημοσιεύοντε; άπλώ ; καί 
μόνον τά εξής δύο έλικα ποσά :

Λ ημαρχία Π. Κνριαχοΰ  
’Από τού 1871 — 1879 ήτοι έπί έτη ε>-)τα είσεπράχθησαν εκ

τών εμμέσων δημοτικών 5ασν,ών δρ. 5 ί , β Ί Ο , 3 8 6 ·  
ζ/ η ¡tapχ ία  J . Σ . Σ οντζον  

Ά πό τού 1880 — 1888 ήτοι επί έτη Τ’ΚΣΣΑΡΑ  έκ τών 
αύτών δασμών δραχμαί 3 , 3 3 4 , 1  « ο .

Πλειότερα περιττεύουσι.
Κατόπιν των ανωτέρω πάσα προ; ύυ.ας συζήτησις ‘/-ατά 

του; περί ταύτης κανόνας επρεπε βεβαίως να λήξη, άλλ ’ η
μείς χάριν των συνδημοτών θελομεν δ ι’ ¿λίγον απαντήσει 
ε ί; τινα των κατά τής διαχειρίσεω; τή ; νύν δημοτική; 
άρχής γραφέντοιν.

Διεχειρίσθητε επί πολλούς έ,ιαυτούς τά τον 5'όρου καί 
έν τούτοι; δέν κατωρθώσατενά μάθητε ότι έπί τετραετίαν ό 
δήμο; ούτε άλλοτε ποτε ούτε κατά τήν τελευταίαν πε
ρίοδον ήτο δυνατόν νά είσπράξη ού'τε επομένως νά δαπα- 
νήση ύι'χα εκατομμύρ ια  δραχμών ό>; κατηγορεΐται. Δ'.ατί 
τούλά/ιστον δέν εγράφετε exazdr, άφ’ ού προέκειτο μόνον 
νά καταπλήξητε ; Κατά τού; εγκεκριμένους καί ύποβλη- 
θέντας απολογισμού; τού δήμου καθ' όλην τήν τετραετίαν 
είσεπρά/θησαν έκ πάντων τών δημοτικών εσόδων δραχ- 
μαί 3 ,000 ,000  περίπου, επειδή δέ έκ τούτων πρέπει νά ά- 
φαιρεθώσι τά όφειλόμενα το ΐ; π ιστω τα ΐ; τού δήμου 700, 
000 περίπου μένει καθαρόν εισόδημα ύπέρ τών αναγκών 
τού δήμου καθ’ όλην τήν τετραετίαν δρα/μαί 2 ,300 ,000 . 
Καί τό ποσόν τούτο άντιτάσσομεν απέναντι τής ανωτέρω 
κατηγορίας. Πού καί πώ ; τά ποσά ταΰτα έδαπανήθησαν, ο: 
διευθυνοντε; τού δήμου προσεκάλεσαν καί έπιμένουσι προσ- 
καλούντες τούς αμφιβάλλοντας εί; τό Δημαρχεΐον τήν μέν 
ημέραν ύπό τό φώ; τού ήλιου, τήν δέ νύκτα ΰπό τού; δώ
δεκα λαμπτήρας τή ; μεγάλης αιθούση; ίνα μεταβώσιν έκεϊ 
καί ΐδωσι.

Τοιαύτη είνε ή σειρά πασών τών υμετέρων καταγγελιών. 
Κραυγάζετε περί τού ζητήματος τών χαλίκων διά τήν ό- 
δόστρωσιν τή; πόλεως καί κατηγορείτε ποοσωπικώς τού Δη
μάρχου, άλλ’ οί /άλικες αύτοί, έάν ειχον ζωήν ήθελον πάν- 
τ ε ; έπιπέσει κατά τών κεφαλών ημών, διότι εάν ύπάαχη 
ζήτημα, έν ω ο Δήμαρχο; ύπερασπίσθη εύθαρσώς τά συμ
φέροντα τού δήμου, εινε καί τούτο. Ένθυμούμεθ* δτι έ- 
γράφη δτι τι, προτάσει τού Δημάρχου ή έπιτήρησι; τής 
ποιότητος καί τής ποσότητος τού ύλικοϋ τής οδοποιίας ά- 
νετεθη τώ δημοτικώ Συμβούλιο ’Ιωσήφ Γκινάκα, δστις καί 
προθύμ.ω; άνεδέχθη αυτήν. Καίτοι δέ τοιουτοτρόπως ό Δή
μαρχος ούδεμίαν ύπεΐχεν ευθύνην, έν τούτοις ευθύς ώς έ- 

νώσθη δτι κατάχρησίς τις έγίγνετο, διαφεύγουσα τήν ό- 
υδέρκειαν τού ανωτέρω δημοτικού Συμβούλου, έκεϊνο; α

μέσως κατήγγειλεν άρμοδίως τήν πράξιν άδιαφορήσας δλιος 
περί τής οργής τής κκταλαβούσης τόν προκαταληφθέντα έν 
τή ένασκήσει τών καθηκόντων αυτού δημοτικόν Σύμ.βου- 
λον, ούτινο; έκτοτε χρονολογείται καί ή κατά τού Δημάρ
χου μήνις.

Διαμ.αρτυρόμ.ενοι ώς —ρός τό ζήτημα τού οικοπέδου έν 
θέσει Κ α.Ιάμ ια  τώχ Πα τησ ίω ν  καί κατά τής ένεργείας τού 
Δημάρχου ¿ρωτάτε ι τ ί  a r e  κ α ί πως .Ιέγετα ι τοντο ;  χ.Ιοπη 
κα ί ά π α τη  ή άνηχονσζος χαχοηβαα  1) τψ ιό τ η ς  ;»

Κλοπή καί άπατη καί ανήκουστο; κακοήθεια καί ού/ί 
τιμιότης εινε τό δτι εΰρέθη ξυνωρί; δημοτικών συμβούλων 
Σταυρόπουλος καί Ζαχαρίας, αύτοί, οϊτινε; εν <ρ ό κ. Δή
μαρχο;. γινώσκων τό ύδροφόρον τή ; ανωτέρω θέσεως καί

τήν όοημέραι αύξανομένην αξίαν τού έν λόγω οικοπέδου ή- 
γόρασεν αύτό έπί ιδία ευθύνη πρός δρα/μάς τρεις τόν πή- 
χυν ίνα προλάβη τήν πρός άλλους πώλησιν καί κατορθώση 
νά προσπορίση αύτό τώ  Δημω, αύτοί δταν τό ζήτημα ει- 
σήχθη ενώπιον τού δημοτικού Συμβουλίου, άσπονδοι πάν
τοτε έ/θροί πόσης προτάσεως τού Δημάρχου έκώλυσαν δ ι’ 
άτελευτήτων καί στρεψοδικίαν αγορεύσεων τήν άπόκτησιν 
τού οικοπέδου, ούτινος ή άξια σήμερον εινε 50 χ ιλ . δεαχμών

’Απορείτε πώς έδωρήθησαν τώ ενοικιαστή τών ποτιστι
κών ύδάτων Ν. Μάγκλαρη 20 ,000 δραχμών, καί έχετε βε
βαίως δίκαιον, διότι πώς είνε δυνατόν νά δωοηθώσιν 20 ,000  
δραχμών, άφ’ ού ή μίσθωσις έγένετο μόνον διά 1 5 ,0 0 0 ; 
καί έκ τούτων πάλιν ούδέ όβολό; έδωρήθη ;

Καί πάλιν ψεύδεσθε δταν γράφητε δτι 17,000 δρ. έδω- 
οήθησαν τώ ενοικιαστή τών ποτιστικών ύδάτων Στ. Τρα- 
κάδα, διότι μόνον κατά -ί,000 δραχμών έμειώθη τό μί
σθωμα αύτού καί τούτο μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν 
τού νομικού Συμβούλου Ίω. Εύκλείδου καί ειδική; έκ δη
μοτικών Συμβούλων ’Επιτροπής, ών τήν γνώμην ολόκληρον 
σχεδόν τό δημοτικόν Συμβούλιον ήσπάσθη.

Ψεύδεσθε διά μυριοστήν φοράν δταν γράφητε δτι τώ έ- 
νοικιαστγ, Κοτζιά έδωρήθησαν 7000 δραχμών έκ μισθώμα
τος τών ποτιστικών ύδάτων, διότι ή δωρεά αύτη εινε ανύ
παρκτος καί φαντασιώδη.-.

■Όταν τοιαύται εινε αί κατηγορίαν ημών, ών απέναντι ή 
δημοτική αρχή άντέταξε καί αντιτάσσει δ ι’ ημών αριθμούς 
καί πράγματα, έπισήμως μεμαρτυρημένα, τ ι  ζητε ίτε  τήν 
Ιμπιστοσύνην τών ήμ.ετέρουν συμπολιτών ;

Τί δημοσιεύετε αποσπάσματα έκθεσεων περί τών δημο
τικών απολογισμών, συνταχθεισών παρά δημοτικών συμ.- 
βούλων έχθρικώ; τώ δημάρχω διακειμένων καί έξ ών τινε; 
κατά τήν στιγμήν ταύτην χρησιμεύουσιν ά>ς πηγαί τών α
νωτέρω κατά τής δημοτικής άρχής κατηγοριών ;

Έν προοεχεί ά'ρθρω Οέλομεν συνεχίσει τήν έξέτασιν καί 
τίύν λοιπών εργασιών τή ; παρούσης δημοτικής αρχής.

Φ ιλ ό δ η μ ο ς .

ΕΙΣ ΐΙ) ΜΑΡΟΥΣΙ
τήν ωραίαν αυτήν πρό τής Κηφισσιάς εξοχήν, μπορείτε νά 
ευρητε ολας τάς Οερινάς αναπαύσεις σας, εις τό νεόκτιστον, 
ώραΐον, φωτεινόν, μεγαλοπρεπές, άνοιχτόκαρδο

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο Ν  Μ Α Ρ Ο Γ Σ Ι
διευθυνόμ.ενον ΰπό τού φιλοκάλου καί εύδιαθέτου νά γίνηται 
θυσία διά τού; πελότας του κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ’ V. \AI\IANTA

Λ ω μ ά τ ε α  S t' ΰ π νο ν  ε ς ο χ ικ ώ τ α τ α .  —-wE « t« X *  
κ α τα κ α έ ν ο ^ ρ γ α .— Φ α γ η τ ά  τή,ς σ τ ί γ ^ ς . —Κ ο 
τ ό π ο υ λ α  κ α ί π α π ά κ εα  τί^ς ώ ρ α ς .—Ι»ετα ενά το  
σ α μ π ά ν ια .  — Μ π ίρ α  ¡ι-π ο τίλεα ες . — Ν ε ρ ό  ά θ ά .  
ν α τ ο .

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ
'II ΛιεύΟυνσις τής 'Ελληνικής άτμοπλοία; Δ. ΓΙ. Γουδή 

ειδοποιεί τό κοινόν δτι τά γραφεία αυτής μετεφέρθησαν εις 
τήν κατά τήν πλατείαν ’Απόλλωνος οικίαν τής κυρίας Κα· 
πρόνου παραπλεύρω; τών γραφείων τής ύπομοιραρχίας καί 
Βιομηχανικής τραπέζης. . (II', 3)


