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Ο  Κ Τ Ρ Ι Ο Σ  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
Σήμερον διανέμεται καί πωλείται ε?; τάς δδούς τ ό  τρίτον

φυλλάδιον.

*0 θεσμός των κατηχουμένων κατά τούς πρώτους χρόνους 
τής χριστιανωσύνης, έπιβάλλων εις πάντα θέλοντα νά λάβη 
τό βάπτισμα, στάδιον προπαρασκευαστικόν, κατά τό όποιον 
ουδέ τέλειοι χριστιανοί ή σαν, ουδέ όλης τής λειτουργίας ήδύ- 
ναντο νά άκροασθώσιν, ώνομάζοντο επομένως διά τούτο κα 
τηχούμενοι καί έμεναν, άν δέν άπατώμεΟα, εις τό προαύλιου 
τού ναού, μ ή έπιτρεπομένης αύτοϊς εισόδου είς τό έσωτερικόν, 
δ θεσμός ούτος θ’ άνεδεικνύετο ευεργετικός, έάν έφηρμόζετο 
καί εις τά αξιώματα τής Πολιτείας, κυρίως τά αντιπροσω
πευτικά. Παρουσιάζονται άνθρωποι έκ τού μηδενός, μ.ή κα- 
ταναλώσαντες σκεπτόμενοι περί τών κοινών, ουδέ μυριο
στόν γραμμαρίου τής φαιάς εκείνης εγκεφαλικής ύλης, δι’ ης 
λειτουργεί ή διάνοια, καί σού λέγουν : Θέλω νά γίνω βου
λευτής, κάμετέ με πρωθυπουργόν, είμαι καλός διά Δήμαρχος, 
είμαι θεός διά πάρεδρος, έκλέξατέ με ! Καί ποϊα είναι τά 
προσόντα των τολμητιών αυτών, επί τή βάσει τών όποιων 
ζητούσι ν’ άντιπροσωπεύσωσιν ό μέν τό Πανελλήνιον, ό δέ 
τήν επαρχίαν του, ό δέ τόν Δήμόν του ; Ό μέν έπαίρεται είς 
τά ; λεύκάς του τρίχας, ό άλλος είς τάς μαύρας, εκείνος είς 
τού; γαλανούς του οφθαλμούς, ό άλλος είς τού; καστανούς 
του. Ό  ένας κουδουνίζει χρήμα είς τήν τσέπην του· ό άλλος 
κραδαίνει όνομα ιστορικόν άνά χεϊρας· ό τρίτος σείει έκατο- 
στύας άποφυλακίσεων κακούργων ή μετριάσεις ποινών ό άλ
λος λέγει έξήρεσε πενήντα επιστράτους· καί ό γείτων αυτού 
επιδεικνύει μίαν δωδεκάδα τσαρουχίων ή υποδημάτων, τά 
όποια έχάλασε τρέχων είς δουλειές τών εκλογέων του- άλλα 
περί τίτλων ικανότητος, δεξιότητος νοός, μελετών, γνώσεων, 
εΰφυίας, βαθυτέρα τής σιγής νύξ· άλλά περί παρελθόντος πο- 
λιτευομένων, περί αγώνων, περί συζητήσεων, περί έκφράσεως 
γνώμης, υπερήφανος πρός τού; συμπολίτας ή συνδημότα; α
ποστροφή : οτι αυτός άεν χ ά ν ε τα ι γ ι '  α ύ τά  !

·*♦ *
Μεταξύ τών κυρίως άμφισβητούντων τό Δημαρχικόν αξίω

μα τής πόλεως Αθηνών μετά τών περιχώρων ή πλειονότης 
ανήκει είς τήν ίδιόρυθμ,ον αυτήν φάλαγγα τών άδοκιμ.άστων.
*0 κ. Δαλέκος έχοημάτισεν άπαξ ή δίς ή καί πλέον ΰπαστυ- 
νόμο;· ό κ. Ιναλλκρρονάς έχρημάτισεν υιός βουλευτού· ό κ. 
Φρεαρίτης ¿χρημάτισε καθηγητής τών Εισηγήσεων καί τού 
•Κανονικού Δικαίου- ό δέ κ. Μελάς μόνον ¿χρημάτισε . ’Επί τοϊς 
τίτλο ι; τούτοι; ζητούσι νά λάβωσι τήν Δημαρ/ίαν· νά αντι
προσωπεύσουν εκατόν χιλιάδας ψυχών νά τεθώσιν επί κεφα
λής τής Πανελληνίου πρωτευούσης· νά άναλάβωσι διοίκησιν, 
πρωτοβουλίαν, διαχείρησιν, σχεδόν κυβέρνηοιν νά διευθύνω- 
σι τάς ’Αθήνας κατά τήν κρισιμωτέραν δημαρχικήν περίο
δον, ήτις έσται βεβαίως αυτή πρός ής τάς έκλογάς θά σπεύ- 
σωμεν όλοι τήν μεθεπομένην Κυριακήν νά λύσωσιν επί τέλους 
τό πρόβλημα άν θά έχωμεν Αθήνας, όπως τάς ονειροπολού
με·/ όλοι ή άν καί τά τού δήμου θά βαδίζωσιν, ό'πως τά τής 
πολιτείας. *0 ένας λ έ γ ε ι : είμ.αι Αθηναίος, ό άλλος άνήκω 
είς οικογένειαν πολιτευομένου, ό τρίτος είμαι λόγιος, ό τέ
ταρτος είμαι πλούσιος· άρα καί Δήμαρχος. Βεβαίως πιθανόν 
καί οι τέσσαρες ούτοι νά είναι κεκρυμμένοι θησαυροί, ν’ άνα- 
καλυφθώσι μεγαλοφυίαι δημαρχικαί, νά άναδειχθώσιν άλλοι 
Ώσμάν καί ό πτωχός μας Δ·μος νά μή γνωρίζγ; είς τίνα έκ 
τών τεσσάρων νά έμπιστευθή τήν τύχην του, τήν υγείαν του, 
τήν δόξαν του καί τά συμφέροντα του. ’Αλλά ποιον ένδόσι- 
μον έχομεν τής π ιθ α νό τη τα ; ταύτης ; Τί είπαν, ή τί έπραξαν, 
ή τ ί έγραψαν, ή τί έσκέφθησαν περί τού Δήμου ; "11 πότε 
υπήρξαν πάόεδροι ή σύμβουλοι : ΙΙοίο: δέ Δήμος, ευ φρονών, 
δύναται νά έμπιστευθή ε?ς τά τυφλά τήν διοίκησίν του ; ”11 
μετέχουσι καί αί έκλογαί ερωτικών σχέσεων καί δύναται νά 
δικαιολογηθή ό Δήμος λ,έγιυν ότι ήράσθη τόν Μελά ή τόν 
Φρεαρίτην καί παρέδωσεν είς αυτούς τήν καρδίαν μέ τήν ψή
φον του καί ό'τι δ ερως είναι τυφλός, παράφροιν, κούφος ;

Είνε αληθές ότι πρό ένός ο: μεν, πρό διετίας ή τετραε
τίας ο·. άλλοι, απαλείφονται είς τόν έκλογιό ν αγών καί 
ήν ίδεΐν πρό τετραετίας τόν κ. Φρεαρίτην κατηχούντα είς 
τά άμπαδζίδικα, πρό ένό; ή δύο έτών τόν κ. Μελαν δί- 
δοντα επί τούτω μασκαροχορούς, δ ί’ ών ϋπεχρέω νε τούς 
μέλλοντας εκλογείς του, τόν κ . Καλλιφρονάν τρέχοντα 
κατόπιν τών εκλογέων του. άν καί ό νέο; ούτο; εύσυνειδη- 
τότερο; πολύ τών πρώτων συναδέλφων του, άν καί πο/.ύ 
πρεσβυτέρων καί σχεδόν πατέρων του τήν ηλικίαν, ένόυ.ισεν 
ότι έπρεπε νά παραιτηθή τής θέσεως υπαλλήλου, ήν κατεί
χε, καί νά μεταβή είς ΓΙαρισίους, όπου υπέρ τόν ενιαυτόν



■
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διέτριψε, σπουδάζων καί μορφούμενος. Καί έλεγον μ.έν ο: 
φι"λόγελοι ό'τι σ.-τονδάζει τ ή ν  δημαρχ ικ ή ν , αλλά ή φράσι; 
ήτο ολ-u πρός τιμήν του, καί θά ηΰχόμεθχ Si’ όλους τους 
¿ρεγομένους άξιωμάτων νά ειχον τήν αυτήν φιλοτιμίαν 
τού νέου Κχλλιφρονά, ττρίν η άπαιτώσι τούτο ή εκείνο, μό
νον διά τά ωραία των μάτια.

Τούτο δμω; εινε δζερ  ζητεί ό πολύ; δήμος των ΆΟν-,- 
ναίων; Αυτό ζητούσιν οί δεκακισχίλιοι εκλογείς μέ τού; 
τεσσαρακοντακισχιλίου; οικείους των καί τού; παοεπιδή- 
μοό; ελληνας καί των επαρχιών, διά το εινε τά ; Αθήνα; 
πρωτεύονταν, καί τού; μή πολιτογεγραμμένου; είσέτι δη- 
μότα; καί άλλου; Ο·-’ άλλου; λόγου; διαγεγραμμένου; ; 
Πόσοι εινε οΤ έχοντε; δίκα; καί έκλιπαρούντες τήν παρέμ- 
βασιν των υποψηφίων; Πόσοι ο: πεσόντε; ε ί; εγκλήματα 
καί ζητούντε; νά διαφύγωσι τά ; συνέπειας των ; Καί πόσοι 
ο: περιμένοντε; τά ; εκλογά; διά νά το ιχ  ιχεζη χ α ν ίν  έχα- 
τοσ τάρ ιχ ι■; Καί πόσοι οί θέλοντε; νά ώφεληθώοιν ε’κ τού Δή
μου ύπό τήν σκέπην τού Δημάρχου ; Εινε τό έκατοστόν ή 
τό διακοσιοστόν ή τό τριακοσιοστόν ; Εξαιρούμενων λοι
πόν αυτών, οί λοιποί θέλουσιν ύδωρ, Οέλουσι καθαοιότητα. 
θέλουσιν υγείαν, θέλουσι τιμι'αν διαχείρισιν, θέλουσι δημο
τικήν εκπαίδευσιν, θέλουσι προστασίαν τής περιουσία; καί 
των συμφερόντων τού Δήμου.Πρός τούτο δέ έχουσιν ανάγκην 
δεδοκιμασμένου Δνιμάρχου· καί άν είχομεν άλλα πολιτικά 
ήθη ενταύθα, υγιέστερα, καί σωφρονέστνρα, καί τιμιώτερα, 
αί υποψηφιότητες τοιούτων αδοκίμαστων ήθελον έκληφθή 
αυτόχρημα ϋβρι; πρός τούς εκλογείς. Πάντε; ούτοι ώφει- 
λον νά ζητήσωσι κατά πρώτον τά ; θέσει; δημοτικών συμ- 
βούλων η παρέδρων. Τούτο δέ μ.ή πράξαντες, δικαίως δια- 
τρέχουσι τήν βεβαίαν οδόν τής αποτυχίας.

* Ά-

Απέναντι τών άδοκιμάστων τούτων άντιμ,έτωπος ΐσταται 
ό Δήμαρχος κ. 5 ο ΰ τ α ο ς .  Βεβαίως ούτε αυτά; άπεδείχθτ) 
έκ τής τετραετούς του Λν,μ.αρχίας Ήσμάν τις τών Παρισίων 
συντελέσας τήν μεταμόρφωσιν τών Αθηνών, ή ό Δήμαρχος 
εκείνος τής Μασσαλίας, ού τό όνομα λησμονούμε·/, είσκομ.ίσας 
ποταμόν ό'λον ϋδατος εις τήν πριν διψώσαν ναυτικήν πόλιν, 
καί τού όποιου άνδριάς στηθείς επί τής έπισν.μ.οτέρας πλατείας 
αποθανάτισε τό όνομα. Άλ.λ’ άφού δέν εϊμ,εθα οί "Ελληνες 
συνειθισμ.ένοι εις μεγαλοφυΐας, ευχαριστούμεθα ακόμη καί εις 
τάς μετριότητας, άρκεί νά εχωμεν όμως ενδείξεις τής τ.μιό- 
τητος, τής θελήσεως, τού ζήλου καί τής σχετική; αυτών ίκα- 
νότητος. Τεκμηρίων τοιούτων παρέσχεν ήμίν πλησμονήν ό κ. 
Σούτσος έπί τής τετραετούς Δημαρχίας του. ■ Καί έπρεπε νά 
έμφανισθώσι πολέμιοι αυτού τά πρώην όργανα τών καχεκτι- 
κών καί ήκιστα καθαρών δύο δημαρχικών περιόδων τού κ. 
Παναγή Κυριάκού, διά νά συμ.πληρωθή ή εμπιστοσύνη τού 
δήμου καί τής πόλεως πρός τον νέον Δήμαρχον αυτής. Διά 
τών γεγονότων καί τών αριθμών ό ειδικός διά τά δημοτικά 
συντάκτης τού «Μή Χάνεσαι» *Ι»ιλό<ΐ/;;ι.οε πράγματι κα- 
τέπληξεν αυτούς καί Ινήνεγκε τήν ταραχήν καί τήν σύγχυ- 
σιν εις τά ; τάξει; των. Τά δέ σοφίσματα καί ή διαλεκτική 
ήν άνέπτυξεν, δέν άρκεί νά πείση ούτε αυτού; τούς ίδιους, 
πολλώ δέ μάλλον τήν πλ.ειονότητα τού Δήμου, ήτις έν τώ 
προσώπω τού κ. Σούτσου βλέπει δήμαρχον πράγματι έργα- 
σθέντα υπέρ τού Δήμου καί δυνάμενον νά έργασθή ακόμη καί 
νά συνέχιση τήν όντως μεγάλην υδραυλικήν έπιχείρησιν, ήτοι 
έν μια τετραετία τετρ<κίϊλα.σιικσιι.όν τ ο ύ  ΰ δ α τ ο ς  καί 
τρ ε ϊϊλα σ εα σ ΐί.ο ν  τ ώ ν  π ρ ο σ ό δ ω ν . Αποτελέσματα τοι- 
αύτα βοώσι πλειότερον τής άσθενικής φωνής τού πρώην Δη-

μαρχου κ. Κυριάκού καί τών πληρωμένων ύβρεων τών οργά
νων τού ετέρου υποψηφίου κ. Μελά. Ό κ. Σούτσος τώρα δέν 
είναι κατηχούμενος, ως οι άλλοι συνάδελφοί του, είναι δήμαρ
χο; δεόοκιμασμένος, έπ’ άγαθώ τής ύπολήψεως καί τού ονό
ματος αυτού, και διά τούτο τό μέγα μ.έρος τού δήμου, όσοι 
δέν άκολουθούσι χο .Ι ιτ ιχα ς  ύ.ηοχριώσειχ, πλήν τών μακρακι- 
στωνδια λογους άλλους ΰποστηριζόντων τόν κ. Φρεαρίτην,καί 
όσοι δεν άκολουθούσιν χρυσούν άρμα τού κ. Μελά.εοναο καε 
Οά εεναε υ π έ ρ  τ ο ΰ  κ . Χ ο ύ τ σ ο υ .

Κ α λ ιβ ά ν

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α
Λι Οεριναι διασκεδάσει; διατελούσιν ε ί; υπερτίμησιν έν 

Άθήναις· άγνοούμεν παντελώς τ ί συμβαίνει έν τα ΐ; έπαρ- 
χίαις· άλλ’ άν καί εκεί οί ό'ροι τού βίου μετεβλήθησαν το- 
σούτον οΰσιωδώ; όσον ενταύθα, δυνάμεθα ασφαλώς νά εΐ- 
πωμεν ότι κατά τά τελευταία δέκα ετη ή Ελλάς έποίησε 
γιγαντια ϊα  βήματα πρό; τόν πολιτισμόν. Τώ όντι τό ζήν 
εκτός τιον οικιών, έπί τών δημοσίων πλατειών, έπί τών δη
μοσίων οδών, τό καταδιώκειν παντός είδους θεάματα, τό 
άπαρνείσθαι τήν οικογενειακήν έστίαν καί τόν άέρα τόν

περιπάτους καί τόν θόρυβον καί τάς ψυχαγωγίας, άφ’ ου 
δέν εινε δώρον τού πατροπαραδότου βίου, Οά ήνε άναντιρ- 
ρήτως δώρον τού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ποιαν χάριν τώ 
όντι υποκρύπτει ο τοιούτος βίος, ποιαν άνεσιν, ποιαν ήδυ- 
πάθειαν, ποιαν επιστήμ.ην βαθείαν τή ; ζωής, ποίαν συν- 
αίσθησιν τών καθηκόντων άνδρών καί γυναικών ! Μ'πάοχει 
τ ι καλλίτερον τής διασκεδάσεω; ; καί ύπάρ/ει ά/ρειέστε- 
ρον 'ή γ  στενοχώρια; ; είμεθα χούς οί άνθρωποι," είμεθα 
σκιαί, όνειρα, φάσματα- έν όσω άναπνέομεν πρέπει νά διά 
γωμεν εϋφροσύνω;- πρέπει νά συγκρουώμεθα, άνδοες, γυ 
ναίκες και παίόες, κύριοι καί υπηρέται, νέοι καί γέροντες, 
μητέρες καί παραμ,άναις, καί έκ τής στενής τχύτης καί κα
θημερινής συναφεία; τάχιστα Οά έπέλθωσι μεγάλα καλά 
καί άριστον πάντων ή γλυκεία έκείνη έν άδελφότητι συγ- 
χώνευσις γενών καί ηλικιών καί καθηκόντων καί δικαιωμά
των τά όποια άποτελούσι τούς στενού; όρου; τών βαρβά
ρων και απολίτιστων κοινωνιών.

Ά λ λ ’ ημείς οί "Ελληνες δέν είμεθα πλέον βάρβαροι- πολ- 
λού γε καί δει- ή λεπτή φύσι; τών αισθητηρίων μ.ας ήκο- 
νίσθη επ’ εσχάτων θαυμασίω;- πλουτίζομεν τόν κ. Τσόχαν 
διά τού; καλλιτεχνικωτάτους αστραγάλους τής κοντράλ- 
τας του καί συγκινούμεθα μέχρι δακρύων διά τάς περιπέ
τειας τού Ραχοσν.Ι.Ιέχτον τών Παρισίων καί ψυχαγαγού- 
μεθα ευαρεστώ; μέ τού; ευτραφείς μηρούς τής άξιοσεβά- 
στου όεσποινίδος Ά ιδέ ή τή ; μουσολήπτου παρθένου 
Bulow. Μακάριοι ώ : αληθώς οι σημερινοί καιροί καί ευτυ
χείς οί ζώντε; κατά τά ; άπηλλαγμένα; προλήψεων καί ή- 
θικολογημάτων ημέρας ημών. ΛΕν μόνον υπολείπεται : νά 
καταργήσωμεν νομοθετικώ; τό πολυδάπανον τή ; οικοδομή; 
οικιών καί νά κατασκευάσωμεν πάντες καί πάσαι ύπό τόν 
αίθριον ουρανόν ίνα εχωμεν πρόχειρότερον τόν καθαρόν άέρα 
καί εύαρέσιου; απολαύσεις τού θεοους.

"Λ; μάς υπόδειξη όστιδήποτε άν ύπάρχη ευγενέστερον 
καί μεγαλεπηβολώτερον σχέδιον άλλο παρά’ τό ν’ άποτελέ-
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σωμ®ν πάντε; οί* "Ελληνε; μίαν οικογένειαν άδελφοποιημέ- 
νην καί ομονοούσαν καί κατά τόν τρόπον τού βίου καί έν 
ταί; βιωτικαϊ; άπολαύσεσι. Φανταζόμεθα κατάργησιν πα- 
τέοων, κατάργησιν μητέροιν, κατάργησιν ιδιαιτέρων παί- 
δων, ιδιαιτέρων μαγειρείων καί κατσαρολών καί κλινών καί 
τραπεζών έκλέγομεν τόν κ. Τσόχαν ή τόν κ. Χαραμήν 
οινόν πατέρα- αυτό; Οά φροντίσν] νά μα; θρέψη, νά μα; 

ένδύοη, νά μά; κατακλίνη, νά μά ; διασχεδάζρ, καί ημείς 
ώ; τέκνα εΰάγωγα καί ευπειθή Οά δεχώμεθα έκ τής πα
τρικής αυτού χειρός τά  δώρα τής μεγαλοδωρίας του. Τώ 
όντι πρέπει νά λείψωσι καί αί ολίγαι φροντίδες, α ϊτινε; 
μά; έμειναν, καί ώ ; πέριτταί καί (ύ; ασυμβίβαστοι πρός 
τόν τελειότερου πολιτισμών εις δν βεβαίως φερόμ.εθα. Κάτι 
άσχολίαι μήδαμιναί περί οικογενειακής ύπολήψεως, κάτι 
μικροί ενθουσιασμοί περί τού κακού ή καλού, κάτι άρχαΐ- 
καί προλήψεις περί τιμής ή ύπολήψεως, κάτι πτωχαί ίδέαι 
περί δημοσίων ηθών, κάτι ψο/ρογνο/μικά περί σεμ.νότητυς 
καί εύσχημοσύνη; κατά τάς όό’ού; καί τού; περιπάτου; τά 
όποια διατηρούνται εισέτι εί; στενά; τινα; κεφαλάς, πρέπει 
νά λείψουν ά'παξ διά παντό;, αν θελωμεν νά τελειοποιη- 
θώμεν έν τώ πολιτισμώ καί ν’ άποτελέσοιμεν όχι μόνον τό 
πρωτοτυπώτερον βασίλειον τή ; ’Ανατολής, αλλά καί τήν 
πςωτοτυπωτέραν κοινωνίαν τής ύφηλίου.

Πρέπει νά άφήσωμεν άνά μίαν έδραν διά τόν θεοφιλέ
στατου Μητροπολίτην Αθηνών καί τούς άγιου; συνοδικού; 
έν τώ κήπω τού Ποσειδώνο;, όπου διασπείρει άφειδώς τά 
καλλιτεχνικά αυτής τάλαντα ή Ά ϊδέ- πρέπει νά ύποχρεώ- 
σο/μεν τό υπουργικόν συμβούλιου νά παίξη τό μέρος τού 
μπαλάτσου έν τώ Ά ντρω τών Νυμφών πρέπει νά άναβι- 
βάσωμεν έπί τού Παρθενώνο; τόν φιλοσοφικώτατον όνον 
Ριγκολώ όπως άγορεύση περί τή ; μεγάλης ιδέας καί τής 
κλασικής ημών καταγωγής, πρέπει τέλος πάντων νά κα
ταργήσωμεν πάσαν πρόληψιν καί νά βαπτισθώι/εν σύν γυ- 
ναιξι καί τέκνοις ε ί; τήν κολυμβήθραν τού ιδιορρύθμου ημών 
πολιτισμού όπως μετεδόθη ήμίν εκ τή ; ευρωπαϊκής λάσπης 
δ·ά νά άναγεννηθώμεν έντελώ; καί άνέτιος.

Καί όταν κατορθώσωμ.εν ταύτα πάντα, όταν παύση παρ’ 
ήμίν διάκρισις μεταζύ τιμίων καί άτίμων, μεταξύ σπου
δαίων καί κούφων, μεταξύ ασχολίας καί διασκεδάσεω;, με
ταξύ γυναικών καί θεατρίνων, μεταξύ πολιτικών καί μεσι
τών, μ,εταξύ τέκνων καί σκύλων, μεταξύ νυκτός καί ήμ.έ- 
ρας, μεταξύ οικογένειας καί ξενοδοχείου, μεταξύ κλίνης καί 
θεάτρου, όταν καταστήσωμεν τά ; ψυχάς ημών πορνίδια 
άσώματα καί τά σιόματα ημών ουπαοάς φυσαλίδας, τότε ά; 
καλέσωμεν ές Ευρώπη; όσου; δυνάμεθα σοφούς διά νά με- 
λετήσωσι τάς ιδιότητα; καί τά ; ιδέα; ημών διά νά άνα- 
καλύψωσιν εί; ποίον γένος καί είδος τής ζωολογικής κλ ί
μακα; πρέπει νά καταταχθή τό άφροντι καί ευτυχές αυτό 
πλάσμα τό όποιον καλείται Ρωμηός.

" Ι μ β ρ ιο ξ
 --------------

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
’Εκ Μελίτης ή κυβέρνησις τηλεγραφικώς άνταποκρινο- 

μένη μετά τού προξένου της δέν έλαβεν έπιβεβαίωσιν τού 
διαδοθέντο; κρούσματος.

Έδημοσιεύθη έγκύκλιο; τού υπουργού τών έσωτεοικών 
πρό; τούς νομάρχα; περί άμερολήπτου εργασία; τών διοι

κητικών άρχών έπί τών δημεραισιών. Έν ταύτη διά θερ- 
υ.ή; καί έντονου φράσεω; προσκαλούνται οιαρμ.όόιοι νά εμ.- 
πνεύσωσι πρό; τόν Δήμον τήν πεπαίθησιν ότι ουχί διά λό
γων, άλλά δ ι’ εργουν, πάντα τών πολιτών τά δικαιώματα 
προστατεύονται αδιακρίτως ές ίσου, ή όέ Κυβέρνησις περι- 
φοουρεϊ πιστιό; τήν ελευθερίαν τή ; ψήφου, καί ότι οφείλου- 
σιν άδίαλείπτω ; νά έπιτηρώσι τού; ϋπ’ αύτού; υπαλλήλου;, 
νά τιμωρώσι τού; παρε/.τρεπομένου;, καί νά καταγγέλλωσι 
τού; παραβάτα; τού νόμου, πρό; δόξαν τή ; έλευθερία; τή ; 
ψήφου καί τών συνταγματικών τού έθνους θεσμών.

•Ωραία καί αξιέπαινο; εινε ή έγκύκλιο; τού κ. υπουργού 
έάν, ώς εινε δυνατή ή άνάγνωσις αυτή ;, οϋτω καταστή 
δυνατή καί ή έκτέλεσίς της.

Άπεφασίσθη νά συνεδριάζη καθ’ έκαστον τό ίατροσυνέ- 
δριον.

ΤΙ εναντίον τή ; χολέρα; προληπτική αστυνομία τού υ
πουργείου τών εσωτερικών έργάζεται δραστηριώτατα. Ει; 
Άϊ-Γεώργη έστάλησαν σκαπανείς, κτίστα ι, διάφοροι άλλοι 
καί έργαζονται δραστηριώτατα. Ή έξ ΑΪγύπτου μετανά- 
στευσι; έπαπειλεϊται άφθονωτάτη. 380 αναμένονται αύριον. 
"Αλλοι δέ διά τών 'Αθηνών τή ; Πανελληνίου καί άλλοι διά 
3ύο ρωσικών. Μέχρι τούδε τό νενναΐον παράδειγμα τή ; ια
τρική; άφοσιώσεω; έν ώρα κινδύνου έδοοσαν δύο καί μ,όνον 
ιατροί, ό δημοτικώτατος κ. Ζωχιό; καί ό κ. ΓΙαπαγεωργίου, 
τεθέντε; υπό τήν διάθεσιν τού υπουργείου.

Έκ Δύρα; όμω; έτηλεγραφήθη ότι ο ΰ δ ε ίς  ιατρό; δέ
χεται νά υπηρέτηση εί; τό λοιμοκαθαρτήριον Δήλου, τό ή- 
μ.ίσειαν μόνον ώραν άπό τής Σύρας άπέχον. ΤΙ διαγωγή τών 
ιατρών τή ; Σύρα; κατέπληξε τόν κ. υπουργόν. Καί βεβαίως 
θά έπιδιωχθή ή δικαία τιμωρία τοιούτων ριψασπίδων.

Έξεδόθη τό πρόγραμμα τού κ. Φρεαρίτου, βαρύ, βαθύ 
φιλοσοφικόν, κάλλιστα κατηρτισμένον, πολλά υπισχνούμε- 
νο/ μετεωρολοσχούν έν πολλοϊς, έν γένει καλλιεπεστατον, 
καθώς συνειθίζει ό κ. Φρεαρίτης. Θέλομε·/ τό σχολιάσει εις 
τό φύλλ.ον τής αύριον.

Τό κατά πάσαν εκλογήν βουλευτικήν ή δημοτικήν συνει- 
θισμένα τραγούδια περί καταπιέσεων πραγματικών ή μή, 
ήρξαντο καί πάλιν ε ί; όλους τούς τόπους ·καί όλους τού; 
ρυθμούς. Εννοείται όργανα, ήτοι σάλπιγγες καί κλαρνέτα 
καί φλάουτα καί κόρνα τών τοχγουδίων τούτων εινε αί 
άντιπολιτευόμεναι έφημερίδες. Τό βέβαιον εινε εφέτος αί 
έκλογαί περιεβλήθησαν χαρακτήρα παθητικώτατον καί ε ί; 
τούτο πταίει βεβαίως ούχί ολίγον καί ή κυβέρνησις καί τά 
όργανά της άνώτερα καί κατώτερα, πρό πάντων αί κραυγαί 
έςεγείρονται κατά τών χωροφυλάκων καί κατά δεύτερον 
λόγον κατά τών δημοσίων είσπρακτόρων. Δίκαια είτε μ.ή, 
νομίζομεν, ότι ή Κυβέρνησις πρέπει νά άοη έκ τού μέσου, 
πάντα ταύτα τά παράπονα, ζηλοτύπω; έπιδιώκουσα τήν 
δόξαν ότι διενήογησεν άφατριάστως δημοτικά; έκλογάς. 
Εινε αληθές, ότι ή δόξα αύτη περισσότερον ανήκει εις τόν α
σθενή, εί. τόν άρθρ,γράφον Τρικούπην τού 1875 τόν έξ α
προόπτου κληθέντα ε ί;  τήν αρχήν παρά τά δικαιώματα τού 
Κουμουνδούρου, τού Δεληγεώργη καί τ»ύ Ζαίμη, παρά εί; 
τόν σημερινόν μονοκράτορα καί παντοδύναμον Τρικούπην, 

I τόν κεκορεσμένον ήδη δόξης, καί εξουσίας, καί μεγαλοσταύ-



ρων, οΰχ ήττον τολμώμεν νά φαντασθώμεν, ότι πάντοτε ή 
φιλοτιμία πρέπει νά ήνε τό απαραίτητον προσόν τών πο
λιτευόμενων, οί χωροφύλακες καί ο: δημόσιοι ιίσπράκτορες 
είνε επίφοβοι καί καλώ; έχόντων τών πραγμάτων, διά 
τήν δημοσίαν τάξι , πολλώ μάλλον προκειμένου πεο'ι δ/,- 
μοτικών εκλογών, έν επαρχίαι; ολιγάνθρωποι;, όπου τά οι
κογενειακά καί πολιτικά μία/, ουδέποτε σχεδόν παύουν του 
νά κοχλάζωσι. Τά λόγια είνε περιττά' ή διοίκ/,σις τού 
Τρικούπη Οά κριθή άπό τόν αριθμόν τών κατά τής ζωή; καί 
τής κάλπης εγκλημάτων, άτινα Οά τελεσθώσι διά τά ; επ ι
κείμενα; έκλογά;. Δυστυχώ; τά  προμ/,νύματα ¿έν φαίνον
τα ι υπέρ του υπουργείου.

Τό ζνίτ/,μα τής αύξήσεω; τού μισθού τών υπαλλήλων 
καί ίδία τών δικαστικών πρέπει επί τέλου; νά μελεττ,Οή 
ΰπό τής κυβερνήσεως ιδιαζόντως καί νά λυθή έν τή προσέ
χει συνόδω τής Βουλής άνυπερΟέτω;. Καί αυτό; ό δισταγ- 
μο; είνε πλέον έγκλημα καί οΰδεμία δικαιολογία ΰφίσ-α- 
τα ι καθ’ ήμα; πρό; ολιγωρίαν κοινωνικού καί πολιτικού 
προβλήματος τοσούτον σοβαρού' δταν συλλογισθώμεν οτι 
ό τελευταίο; ψαρά; τού Μεσολογγίου ώ ; πρόξενο; λαμβάνει 
800  καί 1000 δραχμά; κατά μήνα, ο: δέ έφέται τών ’Α
θηνών μετά τήν φοβεράν μάλιστα ΰπεοτίμησιν τών τροφί
μων μόλις τετρακόσια:, μέ τά ; κρατήσεις καί τάς παρα
κρατήσει;, δέν δυνάμεθα ή νά άγανακτήσωμεν εναντίον τής 
παραφροσύ-τ,;, "να μή τ ι χείρον είπωμεν, τών ήμετέρων 
πολιτών. Πολλά ίύνατα ί τις νά γράψτρ επί τού θέματος καί 
έλπίζομεν μάλιστα νά έπανέλθωμεν προσεχώς έπ ’ αυτού, 
αλλά τοσούτον είνε πρόβολον τό δίκαιον τών υπαλλήλων, 
ώστε άποροΰμεν τή αλήθεια, πώς υφίσταται είσέτι ανάγκη 
λόγων· είνε γελοίον νά θέλωμεν υπαλλήλου; καί δικαστάς 
ακεραίους, δταν στερώμεν αυτού; τών μέσων τή ; απολύ
του ΰπάρξεως· έσχατη δε πιριφρόν/,σις πρό; τήν κοινωνικήν 
ήθικήν είνε οί μέν μεσΐται νά κερδίζωσι δύο καί τρεις χ ι
λιάδα; δραχμά; κατά μήνα οί δέ δι/.ασταί νά λιμοκτονώσι 
μετά τών οικογενειών αυτών. Μανθάνομεν δτι οί έφέται 
τών Αθηνών μεταβάντε; έν σώματι ε ί; τό ΰπουργεϊον τής 
Δικαιοσύνη; ΰπέβαλον αύτώ αίτησιν περί αΰξήσεω; τής μι
σθοδοσίας τών δικαστών. Πρέπει ή κοινωνία σύσσωμο; νά 
έγεοθ/, ΰποστορίζουσα τήν αίτησιν ταύτη,ν διότι ή κοινωνία 
μόνον κινδυνεύει έκ τών οικονομικών δυσχερειών τών ύπαλ- 
λήλω ν ή πολιτική αυτό ήθέλ/,σε πάντοτε, πτο>χού; καί έ- 
πα ίτα ; υπαλλήλους, ϊνα έχμεταλλεύ/,ται αυτού; άσυνειδη- 
τότερον καί ϊνα έχη αυτού; όργανα τών αίσχρουργιών τ·/)ς.

Έν Αλεξάνδρειά τρόμος καί φόβο; έπικρατεί από τήν 
φοβεράν απειλήν τής χολέρας, άλλ’ ε ί; τού; Ευρωπαίους 
μόνον, διότι ε ί; τού; Φελλάχου; δέν κάμ.νει καμμίαν έντύ- 
πωσιν τό άκουσμα. "Πστε συναντώνται, <ός πρό; αυτό, μέ 
τού; ’’Αγγλους. Μόλις έβεβαιώθο ή φήμη περί τής έμφανί- 
σεω; τή ; χολέρας, καί ήρχισαν νά σκέπτωνταί περί φυγής, 
οί εΰπορώτεροι δέ καί νά πραγματοποιώσι ταύτΥ,ν, ενώ 
συγχρόνως μετά τήν Δαμιέττ/,ν διαδοχικώς ήγγέλλοντο ή 
Μανσούρα, ή Τάντα, τό ΙΙόρτ Σαίδ ιο; προσβλν,Οεϊσαι. Είνε 
δέ κ α τ ε σ τ  ε ν α χ  ω ρ /,μ έν ο ι οί δυστυχείς κάτοικοι τή ; ’Αλε
ξάνδρειά; σκεπτόμενοι δτι πριν έτ ι συμπλ/,ρωθή έτος μετά 
τήν έπιστροφήν των από τής πρώτη; άναχωρήσεώ; των, καί 
Ολιβερώτεραι δυσχερειαι τοίς παρουσιάζονται. ΔιεδόΟ/, δέ ή

χολέρα έκ τή ; έπιζωοτίας, ή τ ι; μαστίζει τβ  εσωτερικόν 
τή ; χώρα;· τά  ψοφίμια δέν έθάπτοντο, άλλ’ έγδέρνοντο 
καί έρρίπτοντο εί; τόν ποταμόν αί αναθυμιάσεις δέ τών 
¿λίγων νερών τού ποταμού κα τ’ αυτήν τήν έποχήν έμόλυ- 
ναν τόν αέρα, βο/,θούμεναι καί υπό τού υπερβολικού καύ- 
σωνο;. Πταίει δέ καί ή μωρία αιγυπτιακού τινο; νόμου, 
καθ’ 8ν διά νά Οάψϊ) τ ι ;  τό ζώόν του πρέπει νά πλ/,ρών/ι 
φόρον 2  λίρας· ούτως οί Φελλάχοι έπροτίμων νά τά ρίπτουν 
εις τόν ποταμόν, αφού δέν το ϊ; έγίνετο καί καμμία παρα
τήρησες.

Έν Πάτραι; ό μόνος καί γενκός υποψήφιος τής μεγάλη; 
εκεί άντιπολιτεύσεως, /¡τις σύσσωμο; θέλει άγωνισθή κατά 
τού υποψηφίου τού κ. Ρούφου, άνεκ/,ρύχθη ό κ. Πατρινός· 
υποστηρίζεται δέ υπό τού κ. Άριστομένου; Κοντογούρη, ό- 
στις είχε φέρει τήν ιδίαν έευτού υποψηφιότητα εις τό μέ
σον, ούχί σπουδαίαν, άλλ’ ϊνα έξαναγχάστ) τού; λοιπού; υ
ποψηφίου; νά υποστηρίξουν πρόσωπα ικανά καί έκτό; τών 
κομμάτων. Ά λ λ ’ α ί προσπάθειαί του άπέτυχον. Καί ό άλ
λος δέ άνακηρυχθείς υποψήφιο; Κ. Κόλλα;, διατριβών έν 
Γαλλία, άπήνττ,σεν άρνούμενος τήν υποψηφιότητα. ’Από 
τούδε μ.ά; διαβεβαιούσιν έκείθεν δτι κατά κράτος ήττ/,θή- 
σεται καθ’ δλους τού; δήμου; ό κ. Ρούφος.

Άποσπώμεν έξ άνταποκρίσεως έξ Αίγιου : 
α'Ο κ. Φαραζουλής άπεσπάσθη τού κόμματος τού κ. 

Μεσσηνέζη, παραβάς τά ; συνθήκα; καί τάς σπονδά; τού 
1 8 8 1 .οτε ύπεστηρίχθη παρά τού κόμματος τούτου, ώ; 
διάδοχο; τού τότε άποθανόντο; δημάρχου Σ. Μεσσηνέζη, 
διότι ό κ. ΓΙολυχρονιάδης έννοήσας τήν φιλαρχικήν άδυνα- 
μίαν του, διά νά φέρτ, ρήγμα εί; τό κόμμα τού κ. Μεσση- 
νέζη, παρητήθη τή ; υποψηφιότητά; του υπέρ έκείνου. Οί 
κομματαρχίσκοι μετεποιήθ/,σαν ε ί; χρεώγραφα παίζόμενα 
έν τώ χρηματιστηρίω, άλλάσσουν ολα τά κομματικά ση
μεία, καί δστι; κάμει "ό ; γενναιότερα; παραχωρήσεις είνε 
έ άνθρωπο; τών αισθημάτων του».

Έν Πύργω, κατά τήν υποδοχήν τού κ. Άνδρέα Αυγερι
νού, μικρού δείν συνέβαινον αίματηραί σκηναί. Κατά τόν έ- 
πιστέλλοντα ήμίν έκείθεν, ή ήττα τού κ. Αυγερινού είνε α
ναμφισβήτητο;· διαδίδεται δτι ολίγου; ψήφους έξηγόρασε 
δ ιά  χρημάτων, άλλά καί αυτού; αμφιβόλου;.

Κάλλιστον εργον φιλότιμων νέων ιατρών τή ; πρωτευού- 
σ/,; έχομεν νά άναγγείλλωμεν τήν έκδοσιν 'Εφημερίδας τη ς  
‘ Ε τα ιρ ίας τή ς  Υ γ ιε ιν ή ς ,  συντασσομένης υπό τών κυρίων 
Γ. Βάφα, X. Άναστασιάδου, Α. Χασιώτου, Λ. Δαμβέργη, 
Β. Πατρικίου καί X. Γ. Ράλλη. Ή εταιρία τής υγιεινή; 
πρό χρόνου καταρτισθεϊσα αποβλέπει ε ί; μεγάλ/,ν καί κατ- 
επείγουσαν ανάγκην τής χώρα; μα;· ή δέ έκδοσι; ιδίως έ- 
φ/μερίδο; συγκεντρούση; -.ά; μελέτα; καί τάς παρατηρή
σει; τών μελών αυτή; ήτο δρο; απαραίτητο; σπουδαίας 
καί σοβαρά; φιλοτιμία; πρό; έπίτευξιν τού ευεργετικού 
τούτου σκοπού· αύδέν εύαρεστώτερον θέαμα νεολαίας 
έπιστήμονο; έργαζομένη; μετ’ έπιμελείας καί νοημοσύνης 
υπέρ τού γενικού καλού τή ; χώρα;.

Ή  σκονοκύλιστος όδό; τού Βασιλικού Κήπου καί άπό
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τών-παριλισσίων καί τού Σταδίου άφέθη πλέον εί; τόν ε- 
λεον τών αμαξών, τών ϊπποιν καί τών πεζοπόρων. Πώ; δέν 
έσχηματίσθη εί; μίαν μεγάλ/,ν τάφρον, θαύμα, καί πάλιν 
θαύμα. ’ Α; ένθυμ/,Οή όποιαδήποτε άρχ ί έχει τήν έπίβλε- 
ψίν τη ; δτι είνε όδό; περιπάτου, οδός αναψυχής, όδό; κυ
κλοφορία; μεγάλ/,; καί ά ; στρεψϊ) ιλεων βλέμμα καί έπί 
τής ταλαιπώρου αυτής, ή; τό μόνον κρίμα είνε νά συνο- 
ρεύή ;<έ τόν ανακτορικόν κήπον, καί διά τούτο Γσως νά κα
ταντά  πολύ δημοκρατική.

Έπανήλθεν άπό τριημέρου έκδοομής μέχρι Σύρου ό διευ
θυντή; τού «Μή Χάνεται».

ΤΙ.ΛΛ ΘΑ ΕΧΩΜΕΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ;
Μέγα ζήτημα πρό πολλού συζητούμενον καί μ/,κέτι λυ- 

Οέν ταράσσει τήν δημοσιογραφίαν μας. Τίς Οά άντιβασι- 
λεύσ·/ι κατά τήν προσεχή άναχώρησιν αυτού τόν βασιλέα, ή 
βασίλισσα /, τό υπουργικόν συμβούλιον ; Έ πί τούτου άπέ- 
δειξεν άφκούσαν άπρονο/,σίαν ή Κυβέρν/,σις, άλλ’ Γσ/,ν βε
βαίως καί ή Αυλή. Έάν ή Αυλή ποοεγνώριζε, καί Οά προε- 
γνώριζε βεβαίως, δτι έ βασιλεύς Οά άναχωρήσφ μόνο; εί; 
Γερμανίαν, ώφειλε νά είδοποιήσνι τό ΰπουργεϊον έν δσω ήτυ 
παρούσα ή Βουλή ϊνα είσαχθή, ε ί; αυτήν νόμο; περί άντιβα- 
σιλείας τής βασιλίσσης· έν δσω υφίσταται παρ’ ήμίν ό θε
σμό; τή ; βασιλείας πρέπει ό θεσμό; ούτο; νά διατηρήση 
τήν σοβαρότητα του καί τήν αξιοπρέπειαν του. Τό μέχρι 
τούδε γενόμενον, ή διαχείρησις. τούτέστι τη : βασιλική; έ- 
ξουσία; ύπό τού υπουργικού ουμβουλίου ολοκλήρου, έχει τ ι 
κωμικόν καί είναι άξιον άρθρον τών κανονισμών τών διαφό
ρων ενταύθα Συλλόγων, ούχί δμως άρθρον τού πολιτικού ορ
γανισμού κράτους μή άβδηριτικοϋ. Ά λλά  τουλάχιστον ήτο
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—  Γνωρίζετε τήν δεσποινίδα Δεβωκούρ.
— "Εσχον τήν τιμήν νά χορεύσω δ !; ή τοίς μετ’ αυτής 

είς τόν οίκόν σα;, κυρία δούκισσα.
—  Σά; αρέσει ;
— ’ Αν μέ άρέσνι ; ή δεσποινίς Δεβωκούρ είνε θελξικάρ

διο; ΰφ’ δλα; τ ά ; επόψεις.
— Αοιπον θέλετε νά τήν νυμφευθήτε ;
—  Συγγνώμην, κυρία δούκισσα, άλλά. . .

“  Τ£ 5—  Μήπως νομίζετε ότι ή δεσποινίς Δεβιοκούρ. . .
—  Έάν Οά σά; δεχθή ; Μάλιστα, τό πιστεύω. ’Ακού

σατε. Ή Κλεμεντία Δεβωκούρ είνε ορφανή, 'χωρίς οικογέ
νειαν, ω; σείς ή δέ περιουσία τ/,ς είναι σχεδόν ίση μέ τήν

άνεκτόν καί τό κωμικόν δταν ολόκληρος ή βασιλική οικογέ
νεια έταξείδευε, άλλά προκειμένου νά διαμείντι ένταύθα, 
κατά τό θέρο;, ή βασίλισσα, τό κωμικόν θά έδιπλασιάζετο 
άν ή βασιλική έξουσία άνετίθετο ε ί; τόν σύλλογον τών υ
πουργών. ’Αποτελεί καθαρώ; άνομον παρανομίαν καί πρω
τοφανή σύγχισιν εξουσιών νά περιβάλλεται τό ΰπουργεϊον ε 
ξουσίαν άλλην ή οποίαν τό σύνταγμα διαγράρει. Ί1 βασί
λισσα είνε ό μόνο: καί άληθή; αντιπρόσωπο; τού βασιλέως 
καί ώ ; σύζυγο; αυτού καί ώ ; μήτ/,ρ τού διαδόχου καί ώς 
φέρουσα τόν τίτλον καί ώ ; μή έχουσα οΰδεμίαν πολιτικήν 
εξουσίαν έν τώ Κράτει. Έάν δέν προείδον οί ΰπουργοί τήν 
δυσχέρειαν, νομίζομεν δτι αΰτη είνε ισχυρό; λόγο; νά συμ- 
βουλεύσωοιν εί; τόν βασιλέα νά παραιτηθή τού είς Γερμα
νίαν ταξειδίου καί τών υγιεινών λουτρών.

ΙΙΙΌΣΟΧΠ ΡΩΜΙΙΟΙ !
Ή φοβερά νόσος,δχι εκείνα, ΰφ’ η; πάσχομεν οί "Ελλ/,νες, 

άλλ’ ή α ίγυπτία , ή ’Αραβική, ή μωαμεθανική χολέρα έπι- 
τείνεται έν τα ϊ; μεσογείαι; καί παραλίαι; πόλεσι τή ; Αί
γυπτου καί άττειλεί νά διαδοθή εί; τήν ΰφήλιον. Προσοχή 
ρωμ/,οί! αΰτή ή άσθένεια δέν είνε άβλαβή;, μήτε τόσω 
προσοδοφόρος, ο>ς ή πολιτική, καί οΰδέν έχει κοινόν μέ τάς 
ευτραφείς η καχεκτικάς καταστάσεις τού βαλαντίου σα;· 
αυτή, μάτια μου, προσβάλλει κατά πρώτον κα τ’ ευθείαν 
τό πολυτιμότερον πράγμα τού ανθρώπου, ήτοι τόν στόμα
χον, διαδίδεται εί; τήν εντερικήν χώραν καί άποδιώκει 
τήν πολύτιμον ζωήν πέραν τού νοτίου πόλου. Προσοχή λοι
πόν, ένδοξα σαρκία ρωμαίϊκα* είνε αμαρτία έν δσω υπάρχει 
κεντρικόν ταμείον, καί χαθ’ ήν έποχήν ετοιμάζεται μέγα 
δάνειον, νά άποχαιρετίσ/,τε τό γλυκύ τής πατρίδο; έδαφος 
•καί νά στρέψητε τά νώτα πρός τόν αγλαόν καί φαεινόν τής 
ρωμν,οσύνης ήλ-.ον. Τρέξατε εί; τού κ. Τρικούπη, παρακα-

ίδικήν σας. Είναι αγαθή καί εξαίρετος κόρη, γλυκεία, αξιέ
ραστος- δέν γνωρίζω νά έχη καμμίαν έλλειψιν καί βλέπω 
δτι έχει σπανία; άρετά;. ’Ανωφελές νά ομιλήσω περί τών 
φυσικών προσόντων τ/,ς, τήν ϊδετε καί τήν έγνωρίσατε. 
Είναι δέ κάλλιστα κατηρτισμέν/, ώς-άνατραφεϊσα καί έκ- 
παιδευθείσα έν οίκοτροφείω προυτης τάξεως.

Βαρόνε, είσθε ό κατάλληλο; διά τήν Κλεμεντϊνην Δεβω
κούρ σύζυγος.

—  Φρονείτε τούτο, κυρία δούκισσα ; ΰπέλαβεν ό Δεσι- 
μαιζ μειδιών, άλλ’ ή δεσποινίς Δεβωκούρ δέν συμμερίζεται 
ίσως τήν καλήν περί τού προσώπου μου ίδεαν σας.

— Θά ίδωμεν. Θέλεΐε νά φροντίσω περί τού γάμου σας ;
— ’Αληθώς, κυρία δούκισσα, λίαν ουγκινούμαι διά τό 

πρό; εμέ ένδιαφέρον σας.
—  Είσθε άξιο; τούτου, κ. βαρόνε. Λοιπόν έχω τόν λό

γον ο α ; ;
—  Μάλιστα, κυρία δούκισσα.
—  Αόριον θά ίδω  τήν Κλεμεντίν/,ν χαί τόν γηραιόν κη

δεμόνα τ/,;.
Τά πράγματα διεξήχθησαν ταχέως. Μόνον γραίά τ ι ;  γυ

νή δύναται νά φέρή εί; πέρα; ΰπόθεσιν γάμου, νά έμποδίσνι 
τά ά .ί.Ιά  καί νά ΰπερνικήσ/, πάντα τά παρουσιαζόμενα 
προσκόμματα.

Ί1 δεσποινίς Δεβωκούρ, γνωρίζουσα δτι ό κ/,δεμών αΰτή; 
έπέμενε νά ΰπανδρεύσνι αυτήν, επιθυμούσα νά έξελθγ· τή ;
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λέσατε μετά θερμών δακρύων την Α. Εξοχότητα νά εκδώ- 
ση μέτρα αυστηρά, δ ιαταγά ; άγγλοσαςωνικάς, ΐνα κατα- 
στήση πρώτον λο'.αοκχΟαρτήριον μόλον; τον; αντιπολιτευό
μενου; λιμένας τού Κράτους καί νά μ /j διορισθώσιν έπιστά- 
τα ι ιατροί, φαρμακοποοί, μάγειροι καί ύπηρέται τών συστη- 
θησομένων λοιμοκαθαρτηρίων η μόνον καθαροί συμπολιτευό- 
μενοι, άγνοί τού κόμματος οπαδοί, εκλεκτά σκεύη, τών ό
ποιων μόνη φροντίς θά ήνε νά έπωφεληθώσι τής περιστά- 
σεως, διότι κάθε χρόνον βέβαια δέν έρχεται ή χολέρα εις 
τήν κλασικήν μας γην καί οΰδέ είνε έλπίς, όταν θά’ ελθρ 
καί πάλιν, ποτέ νά εύρίσκηται τό κόμ.μα εί; τά πράγματα.

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α  Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Ο Σ
(ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΤ ΜΑΣ)

Λ α μ ί α ,  18 ’Ιουνίου.

Δ ή μ ο ς  Λ α μ ία ς
Ό  δήμος ούτος, φαίνεται, εύρών έ> εινον ον ήθελεν, ησυ

χάζει. Τό ρεΖψα, σχηματισθέν πρό πολλού, παρέσυρε καί 
κατέπνιξε πάντα θελήσαντα νά άντιπολιτευθή τόν νύν δή- 
μαρχον κ. Σκλ/,βανιώτην ή ισχυρά χειρ, ή κινούσα τόν δή
μον τούτον, ό κ. Τράκας (καταλαμβάνετε ; ) υποστηρίζει 
αυτόν. Τό παν, ώ ; βλέπετε, έξαρτάταιέν τω δήμω τούτω, 
έξαρτάται εκ τού διψοφιΛοΖ’ς  βουλευτού Τράκα, όστις διά 
τής εΰφυία; του, κολακεία; του κλπ . κατώρθωσε νά άνέλθη 
εις άνωτέραν βαθμίδα, εις τήν τάξιν τών πα τέρω ν  τού κρά
τους. "Οθεν ή Λαμία, τού ηγέτου της Τράκα όντο; άιτ.ι.το- 
Λιτέυομένον, είνε καί αυτή τοιχύτη.

Λή|».ος Ί Ι ρ α κ λ ε ε ω τ ώ ν
Έν τω δήμω τούτου έπί έτη πολλά έξελεγετο ό κ. Καρ- 

ναβάς· άλλ’ επειδή ό ζήλο; καί ή πολιτική φαγούρα ήρ-

βαρείας ατμόσφαιρας, έν -ρ εζη, άπατηθεϊσχ άλλως έκ τού 
εύαρέστου έξωτερικοϋ τού βαρόνου, περι ού άκαταπαύστω; 
τή Ιλεγον επαίνου;, παρεδέχθ» μετά πολλής τής προ
θυμίας.

Μετά ϊξ  εβδομάδας, έγένετο ό γάμος. Ί1 σελήνη τού μέ 
λιτός υπήρξε λίαν ευχάριστος. Ό  βαρόνος υποκρινόμενος εί- 
σέτι, ήν τό υπόδειγμα τών συζύγων, ή δέ Κλεμεντίνη νο- 
μίζουσα 8τι θά διαρκή πάντοτε τούτο, διέβλεπε τό μέλλον 
διά τών ώραιοτέρων χρωμ,άτων του. Ό ευπρεπή; γάμος είχε 
καταστή δ ι’ αυτήν γάμος ερωτικό;. ΊΙγάπα τόν σύζυγόν 
της, ουδόλως ίιποπτεύουσα ή νεαρά γυνή ότι ό βαρόνος, δι
εφθαρμένος, έστερεμένος ήθικότητος, λίαν περιφίλαυτος, ου
δέποτε ήγάπησεν άλλον πλήν εαυτού καί τών ηδονών.

Τά πάντα διήλθον αρκούντως καλώ; μέχρι τής γεννή- 
σεως τού προυτου παιδιού, τό όποιον ή βαρόνη έτεκεν εννέα 
μήνας καί τινας ήμέρας μετά τόν γάμον της.

Τότε αμέσως παρά τω βαρόνου έπήλθε πλήρης ριζική με
ταβολή. ’Αντί νά έπιβάλη αύτώ ή γέννησις τού υιού του 
νέα καθήκοντα, απεναντίας έφάνη οτι άπήλλαξεν αυτόν Ο· 
λω ; άλλουν. Δεν έλαβε πλέον ύπ’ όψει εμπόδια. Έ πί μακρόν 
χρόνον είχε καταστείλει πάσας τάς επιθυμίας του, έπί μα
κρόν έδάμασεν εαυτόν, δέν ήδύνατο πλέον νά συγκρατηθή. 
ΤΗτο χείμαρρο; παθών, έτοιμο; νά ΰπερεκχειλίση, νά ύ- 
περβή τά προχώματα. Τό ήφαίστειον έμυκατο υ-οκώφως 
άναγγέλλον έκρηςιν βιαίαν, τρομερών.

χισαν νά γα ρ γ α ρ ίζο υ ν  καί άλλου;, ήναγκάσθη νά παραιτη- 
Οή. Καί νύν νέα πρόσωπα έ/ομεν προσβλέποντα τόν δη
μαρχικόν θρόνον, τού; κκ. Κόρακαν καί ’Λναστασόπουλον. 
Καί εδώ χώνει τήν μύτη του ολίγον ό κ. Τράκας· έχει δέ 
νά κάμη καί ό άπόστρατο; βουλευτής κ. Διοβουνιώτης. Τά 
πράγματα δεικνύουν ότι μάχη σφοδρά έγερθήσεται, ή; ό 
νικητής άγνοιστος. Πιθανότης υπάρχει ότι τό τρόπαιον θέ
λει στήσει ό κ. Κόρακας Εις τίνα ανήκει ; ’Αγνοώ. Πολλοί 
τόν οίκειοποιούνται. ’ ίδωμεν.

Λ ή μ ο ;  Γ Ια ,ο α χ ελ ω ω τώ ν
Ό νύν δήμαρχος είνε ό κ. Τραγουδάρας- κατέχει τήν 

δ/μαρχίαν έπί έτη, δέν ήδυνήθησαν νά τόν κατακρημνί- 
σωσιν, άλλά έφέτος δέν ’ξέρω πώς μέγας φόβος απειλεί τήν 
κωμικήν τού δημάρχου σοβαρότητα. Έξετέθη έναντίον αυ
τού ό Παπακ'ρόπουλος, αγαπητός τοίς συνδημόταις του. 
Τόν πρώτον υποστηρίζει ό κ. Ζουλούμας, όστις είνε καί βου
λευτής. Τόν δεύτερον θέλει δήθεν  δ ν τά ρ ε νο ς  νά υποστή
ριξή ό έπιθυμήσας νά γίνη πανίσχυρος έν Φθιώτιδι Τράκας. 
(Ά τυχή ; Φθιώτις, τίνε; σέ διέπουσι, τίνας έχει; αντιπρο
σώπου; ! . . . κβού Κύριε φυλακήν τω  στόματί μου.») Τό 
αποτέλεσμα άγνωστον, δέν έσχηματίσθη ρεύμα υπέρ ού- 
δενός.

Α ί5 μ ο ς  ϋ π ε ρ χ ε ε ά Π ο ς
Εντεύθεν άρχεται ή πρός δυσμάς μέχρι τού όρου; Τυμ

φρηστού,τών περάτων τής επαρχία;, καί εκτείνεται ή ισχύς 
τού Κ ο ν τ ο γ ιά ν ν η  καί μόνου αυτού. ’Αείποτε άπό τή ; ίδρύ- 
σεω; τών δημαρχείων έν τώ δήμω τούτω εκλέγεται δή
μαρχο; τής μερίδος του' εί; ουδέποτε ποτέ επετράπη νά 
έγείρη κεφαλήν μόλις πενέ; δειλοί τολμώσι ένίοτε ώς χε · 
λώναι νά έςάγιυσι τήν κεφαλήν των καί πάλιν κρύπτονται 
εντός τών οστράκων των. Ή δημαοχία είνε πλέον κληρονο
μικόν δικαίωμα ει: τούς Κοντογιανναίους- έδόθη αύτοίς υπό 
τών Σ-ερχειαδιτών, διότι εννόησαν ότι πάντοτε πάσαις

—  Ούδέν έχετε πλέον νά φοβηθήτε τώρα, τώ εϊ/εν εί- 
πει ό Βλαιρώ· άπεκτήσατε ισχυρά; σχέσει;, κανείς δέν θά 
σκεφθή νά σάς ένοχλήσνι εις τίποτε. Τά πάντα τώρα επ ι
τρέπονται εις σάς. *11 περιουσία τή : συζύγου σας θά έμπο- 
δίση νά παρατηρήσουν λεπτομερέστερον τήν ίδικήν σα;. 
'Π Κλεμεντίνη Δεβωκούρ σά; σκεπάζει. . Εισθε πλούσιο;, 
ζήτε ώ ; πλούσιο;. Δέχεσθε, δίδετε έορτάς* έχετε τό δ ι
καίωμα νά κάμετε ό,τι θέλ ετε, νά άπολαύσητε τόν βίον σα;.

Ό βαρόνο; άπέπτυσε πλέον πάντα χαλινόν. Είχε δέκα 
πέντε ίππους ει; τόν σταύλόν του καί οχήματα διάφορα. 
Πανταχού έγίνετο λόγο; περί αυτού, έν τή λέσχη ένεποίει 
αίσθησιν, άφινε μακράν όπισθεν του τάς άμαξας τού αρ
χαίου προαστείου. Οι ιιεγάλοι οικονομολόγοι δέν έτόλμων 
νά συναγουνιοθώσι μ ετ ' αυτού κατά τήν πολ.υτέλειαν, καί 
ύπερέβαινε τά μάλλον διακεκριμένα πρόσωπα κατά τήν 
λαμπρότητα.

Μέλος τού Ζόκκαϋ-Κλούβ άνεμιγνύετο εις τάς ιπποδρο
μία;· Ιστοιχημάτιζεν. ’ ΐ!ν  τέλο; ό άνθρωπο; τής ημέρας ό 
Λέων τών Παρισίων. Δέν ήρκέσθη εις μίαν παλλακίδα, εσχε 
πολλά;. Πού δ’ ευρισκεν αυτά, ; Πανταχοΰ, ά’που εύρίσκονται 
αί παριτιναί αύται Κίρκαι, έν τώ μελοδράματι, έν τω  χορώ, 
έν τοΐ: άντροι; τού διεφθαρμένου κόσμου, εις τινας δημοσίους 
θορυβώδεις αίθουσα;, εντός τών παρασκηνίων καί μέχρι 
τών βουλεβά >των.

| Διασκέδαζε μέ αυτά; ό άθλιος, μή βλέπων μεθ’ όπόση;
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δυνάμεσιν υπέρ τού καλού των καί μόνον φροντίζουσιν. Έ πί 
χώρας, ήν ανύψωσαν οί Κοντογιανναίοι, τί\α δικαιώματα έ· 
χουσιν οι άλλοι ; Ά λ λ ’ έντούτοι;, ώς συνήθως, Χατζϊσκος, 
Ζουλούμη; κλπ. έ/.θέτουσ; καί νύν ένα συγγενή των, Ίωάν. 
ΖΟυλούμην κατά τού (έξαδέλφου τού πρώην βουλευτού Ν. 
Ε. Κοντογιάννη) Δημ. Ν. Κοντογιάννη. Βεβαίους νύν έν 
νοείτε ότι καί πάλιν ή κοντογιαννική μάχαιρα θέλε: τού; 
κάμει νά κύψωσι καί είπωσι καθ’ εαυτού; : «Είνε ισχυρός.» 
’Ανέκαθεν ό Κοντογιάννη; άνήν.εν εις τάς τάξεις τάς α ν τ ι
πάλους τού κ. Τρικούπη, επομένως καί ό δήμος, ακολου
θών τόν ηγέτην του, ε ί; τάς αυτά; τάξεις ανήκει.

Λ ή μ ,ο ς  Μ α κ ρ υκ ώ μ .η ς  
Μέχρι τής παρελθούση; βουλευτική; εκλογή; 0ήμα(χος 

ήτο ό κ. Ιναλαμάρα; 8ν ΰ-εστήριζε καί δ Κοντογιάννη;, ού 
ή ισχύ; καί ενταύθα έστι μεγάλη, διότι άπλούται ώ ; οι 
πλόκαμοι τού όκτάποδο; έπί τεσσαρα; δήμους. Ά λλά  τού 
τότε δημάρχου τού έμύρισε βουλευτιλίκι, ή δέ επαρχία 
τότε έκαμε πολλούς. . . έξ ών καί αυτόν. Νύν δύο κατήλ- 
θον εί; τόν δημαρχικόν αγώνα. Έκ τή ; κοντογιαννική; 
μερίδος ό καί δήμαρχο; Στεριόπουλος, εκ δέ τή ; καλαμα- 
ρικής είς κάποιο; Ελευθέριος Δασκαλάκη;· εννοείται ότι ή 
ρ ε .Ιά νη  ει; τόν Κ α .Ια ρά ρα ν . . . καί τήν λευκήν σημαία 
θά στήση ό Κοντογιάννης· καί οί δύο κομμάτάρχαι άνή 
κουσιν ει; τήν άντιπολίτευσιν, άν καί τόν Καλμάραν δέν 
τόν παραεμπιστευόμεθα.

Λ ή μ ο ς  Ό μ ελ α .έω ν  
Ούτος άλλοτε άπετέλει έν μέγα μέρος μετά τής Σπερχειά- 

δος είναι λοιπόν καί αυτός απόσπασμα τής μεγάλης ισχύος 
τού Κοντογιάννη· τήν δημαρχίαν κατέχουσι νύν οι ενάντιοι 
αυτού, διότι πάντοτε επιτίθενται ηνωμένοι κατ’ αυτού, έχον- 
τες δέ βοηθάν καί τόν υποψήφιον Ντοϋλαν Γαρδίκην, έπέτυ- 
χον. Νύν όμως τά πράγματα μετεβλήθησαν. Οί χωρικοί έτά- 
χθησαν υπό τήν σημαίαν τού Κοντογιάννη, όστις δι’ ενός αυ

τού υπαλλήλου τού κ . Θ. Σακελλαρίου θά άρπάστ, άπό τάς 
χείράς των τήν χλαμύδα τού δημάρχου.

Λ ^ μ ο ς  Χ υ μ φ ρ ^ ο το Ο  
Τό άκρον τής επαρχίας καί τό άκραν τής ισχύος τού Κον- 

τογιάννη. Κατά τήν τελευταίαν δημαρχικήν εκλογήν είχεν 
επιτύχε·, άνθρωπος άνείκων τότε τώ Χαντζίσκω, ό κ. Μηνο- 
γιάννης, έφέτος ιδών τόν εκπεσμόν τού εαυτού του έν τώ δή
μω καί του κ. Χαντζίσκου έν τή επαρχία παραιτεϊται, λέ
γεται όέ ότι ανήκει τώ  . . . Τράκα· ώστε ιδού αυτός κόμ
μα,καί έκεϊ όπου δεν ήλπιζε νά έχη· φαίνεται ότι ή αντηχού
σα έν τή βουλή γλυκεία αύδή τούς κατέθελξε, ή αί σοβα- 
ραί σκέψεις του περί τού μέλλοντος τής 'Ελλάδος.

'Ο Χαράλαμπος Δεδούσης, 0ν ΰπεστήριζεν ό Κοντογιάν- 
νης, παραιτεϊται, ποθήσας άνοικτότερον μέρος, τάς πεδιάδας 
τής Θεσσαλίας. Νύν λοιπόν τά πρόσωπα ήλλαξαν, πάντες 
οί βουλευταί καί λοιποί κομματάρχαι άπεφάσισαν νά ορμή- 
σωσι κατά τού άπορθήτου φρουρίου καί νά τό κυριεύσωσιν. 
Έγελάσθησαν. ’Αρκεί ο Ευάγ. Ζημνιανίτηςδι’ αυτούς, αυτός 
θέλει άποκρύσει τήν έφοδον, καί τρέψει αυτούς εις φυγήν, ¡> 
δέ Μηνογιάννης, άποχωρών μετά λύπης του, δέν θά άφήση 
τόν Κωνσταντ. Δεδούσην (ώς έχει τήν εύχαρίστν,σιν) διάδο
χόν του, άλλά :όν Ευγ. Ζημνίανίτην. Πρέπει όμως νά προ
σθέσω ένταύθα ότι ό αρχιληστής Δεδούσης περιοδεύει άνά 
τόν Τυμφρηστόν εργαζόμενος . . . υπέρ τού συγγενούς του 
Κωνοτ. Δεδούση. Οί αρμόδιοι άς ιίψωσιν βλέμμα έπί τών 
γενομένων. Λησταί υπέρ Δημάρχων ! . . .

Παραλείπω τά τού δήμου ‘Υπάτης· άρκεϊ νά εϊπω ότι εΐνε 
πανίσχυρος ό Τσακνιάς ό καί νύν Δήμαρχος.

Έν γένει, ή επαρχία δείκνυται πολύ έξηγριωμένη κατά 
τής κυβερνήσεως καί εντεύθεν συμπεραίνω ότι τό πλεΐστον 
τών Δημάρχων θά είνε έκ τών άντιπολιτευομένων.

Λ α μ ε ε ύ ς

άηδίας άπεστρεφον τό πρόσωπον αυτών άτομά τινα, άτινα 
πρό ¿λίγου άκόμη τώ έτεινον τήν χειρ*.

Μετά μεγάλου πατάγου κατήρχετο τά ΊΙλύσια Πεδία ύ- 
βρίζων οΰτω τήν σύζυγόν του διερχόμενος πρό τής οικίας 
αυτής.

Ή βαρόνη έγκαταλελειμμένη, καταφρονηθείσα, βαναό- 
σως προσβληθεϊσα, άνάνδρως ύβρισθεϊσα, έθρήνει καί μυστι- 
κώ; φεύγουσα τά βλέμματα τών ύπ’Λρετών της, οίτινε; ω- 
κτειρον αυτήν, κατέπινε τά δάκρυα της.

Μετά τόν Ι’αούλ έγεννήθη ή Έρριέττη. 'Π Κλεμεντίνη 
μόνον τά τέκνα τη ; είχε νά άγαπήσρ έν τώ  κόσμω' κατελ- 
θούσα έκ τού ΰψους, όπου αί ονειροπολήσεις αυτής, κατά 
τά ; πρώτα; ημέρα; τού γάμον της, είχον θέσει αύτήν, μή 
έχουσα πλέον καί μή δυναμένη νά εχη όσον άφορα τόν σύ
ζυγόν της οϋδεμίαν αμφιβολίαν, αφιέρωσε πάντα τόν βίον 
της εί; τά δύο μικρά όντα, τά όποια ήσαν ή παρηγορία 
της καί κατεπράϋναν τήν εσωτερικήν ταραχήν της, ΰπέρ ών 
καί ένεκα τών όποιων Ιμενεν υπό τήν συζυγικήν στέγην, 
ΰπέφερεν άγογγύστω ;, μή έπιρρίπτουσα βεβαίοις έπί τής 
κεφαλή; τού αναξίου τήν καταφρόνχ,σιν καί άηδίκν αυτής. 
Πλησίον τών τέκνων τη ; ήντλει τήν έγκαοτέρησιν καί τήν 
δύναμιν τού ΰφίστασθαι τά ; ύβρεις.

Λ Ζ '

ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΕΒγΎ  ΚΑΓ 2ΕΛΙΜΑ

Ειχον μάθει τό ναυάγιον τού α’Ατρομήτου» έν Βαταυία 
ένα μήνα περίπου μετά τήν τρομεράν καταστροφήν.

Ύπό τό κράτα; εΰνοήτου οδύνη; ευρισκόμενο;, δ ιότι ή
γάπα ειλικρινώς καί ήτο λίαν άφωσιωμένος διά τόν μαρκή- 
σιον Σαμαράνδ προστάτην καί φίλον του, ό Κάρολος Σεβρϋ 
εγραψεν αμέσως εις τόν βαρόνον Δεσιμαίζ, έρωτών αυτόν 
έάν ή τρομερά είοησις, ή μέ/.?'·; αυτού διαβιβασθεϊσα ήν α
κριβής, έάν τέλος ό κ. μαρκήσιο; Σαμαράν-ί, επιβάτης τού 
«Άτρομήτου», είχεν εδρει τόν θάνατον ύπό τά κύματα τού 
’Πκεανού. ΊΙ Ζελιμά καί αυτη ταΰτοχρόνως είχον απευθύ
νει τή Λουκία επιστολήν συγκινητικήν, πλήρη τρυφερό- 
τητος.

Ό Κάρολος Σεβρύ ελαβε κατά τήν ώρισμένην προθεσμίαν 
έκ Παρισίων χρονολογουμένην τήν άπάντησιν τού βαρόνου, 
έν η έβεβαίου τήν απώλειαν τού «Άτρομήτου» καί άνήγ- 
γελλεν ότι τωόντι δυστυχώς ό ταλαίπωρος αδελφός του ήν 
μεταξύ τών άποθανόντων.

Ό  Κάρολο; Σεβρύ έγίνωσκε τούτο ήδη έκ τών έφημερί- 
δων, &ς έλάμβανεν έν Βαταυίη. Ά λ λ ’ ο,τι έξέπληξεν αυτόν 
παραδόξους είναι, ότι ό κ. Δεσιμαίζ οΰδέν άνέφερεν έν τή  έ- 
πιστολή του περί μαρκησίας.

( ’Ακολουθεί)
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β έ α τ ρ α . — Ό θ ίασο ; «Μένανδρος αναγγέλλει διά σή
μερον τήν παράστασιν τού Τ α ρ τ ο ύ φ ο υ  τού Μολίέρου' 
ή μετάφρασι; εινε ή γνωστή τού κ. Σκυλίτση, έμμετρος, 
έκλεκτή, καί μετηνεγμένη εί; τά καί)’ ήμάς ήθη. Τόν Ταρ
τούφον ΰποδυθήσεται ό κ. Στύρο; Ταοουλάρης.

Τού Σαίξπηρ ό Ό Ο έ λ λ ο ς .  Άμφότεροι οι παρά τ »  Ά - 
πόλλωνι φιλοξενούμενοι θίασοι θά τόν παραστήσουν, άλλά 
γωριστά' ¿σύστησαν, ώ ; φαίνεται, θεατρικού; αγώνας, άλλ’ 
έπί λίαν δυσχερούς σταδίου. Σήμερον θά ίδωμεν τόν Όθέλ- 
λον κ. Άρνίωτάκην, καί αϋριον, Παρασκευήν, τόν Όθέλλον 
χ. Άλεζιάδην.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Έθεάθη προχθές ό ΰποψήφιος κ. Μελά; μεταβαίνων εΐ; 
Βραχάμι πρός άγραν ψήφων χωρικό; δέ τις έξελθών τη ; 
μικράς αύτοΰ οικίας αφελέστατα έφη αΰτώ.

—  Πού πας βρέ απ’ αυτού ; £να μονάχα θά 'βρής καί 
αύτονε. . . κρυμμένο ! .  . .

*0 γνωστός τή άθηναίκή κοινωνία κ . Λ... κατήλθεν εις 
Πειραιά καί διευθύνετο εις τό Πρακτορείου Λοΰδ, καθ’ ήν 
στιγμήν ακριβώς τό ατμόπλοιου έξήρχετο τού λιμένος.

—  Κύριε, είπεν εις τόν Πράκτορα : δό; μου ενα εισι
τήριο. . .

—  Δέν βλέπετε,τό βαπόρι τώρα βγαίνει από τά Φανάρια.
—  Δέν πειράζει ! τό προφθάνω ! .  . .

Ό  ίδιος,προκειμένου νά ταξειδεύσν) από Τουρΐνον εις Πα
ρισιού; διά του σιδηροδρόμου, έρωτά τόν έπΐ των εισιτηρίων.

—  Πόσο πληρώνουν μέ τό τρ α ίνο  τών 8 ;
—  2 50  φράγκα καί φθάνουν εις 20 ώρας.
—  Ά μ ’ μέ τό τραϊνον των 12 ;
— 200 φράγκα, άλλ’ αργούν 5 ώρα; περισσότερον.
— ’ Α ! τότε καλλίτερα νά πάωμέ τό δεύτερο, θά πλη

ρώσω ολιγώτερα καί θά ταξειδεύσω περισσότερα !

Ή οίκογένεια Ψ. έφθασε τής άλλαις έδώ άπά τό ’Αγρί
νιου Ενθα διαμ,ένει, όπως δώστι ανατροφήν πρω τενονσ ιάν ι- 
χην  εις τήν μονάκριβη θυγατέρα της ·. μετά τρεις μήνας ό 
οίκογενειακό; φίλος Ζ. έρωτά τήν μητέρα :

—  Έ  ! πότε γιά  τήν πατρίδα ;
—  Σέδέκα, δέκα πέντε μέραις ακόμη πού θά τελειώση, 

ή Μα ρίκα μας τό π ιά ν ο !  !  !

Τ Π Α Ε Γ  Ρ Α Φ Π Μ Α Τ Α

Ι Ι ρ α χ τ ο ρ ε ίο ν  Χ α β ά

Π α ρ έ α ε ο ε , 4  ’Ιουλίου. Αι Ικ Φροσδόρφ ειδήσεις παρι- 
στώσιν όλονέν τήν κατάστασιν του πρίγγιπος ώς λίαν σο- 
βοράν. Ή άτονία του ασθενούς εινε μεγίστη. Τά ανησυχη
τικά συμπτώματα έςακολουθούσι.

Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ,  αυθημερόν. XΟέ; έγένοντο 110 θά
νατοι έκ χολέρας έν Δαμιέττρ καί 6 έν Μανσούρα.

Λ,ονδΕ νον, αυθημερόν. Διαψεύδεται ή εΐδησις ότι ή 
χολέρα έξερράγη έν Μελίτη.

Π α ρ έβ εο ε , αυθημερόν. Ελληνικόν δάνειον 227 . Γαλ
λική ράντα (renie) 108 ,25 . Τουρκικόν δάνειον 10 ,87 . Ε 
νοποιημένου αιγυπτιακόν 353. Συνάλλαγμα επί Λονδίνου
25.28.

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν

Συνελήφθησαν χθές μ. μ. έπί τή υποδείξει πολιτών ΰπό 
κλητήρων του ΣΙ* τμήματος οί λωποδύται Ίω . Μακρόπου- 
λος, έκ Βώλου, καί Σπυρ. Χαντζάρας, έκ Πατρών, οίτινες 
προσεπάθησαν έπιτηδείως ν’ άφαιρέσωσι τά  σακκίδια (ντορ
βάδες) ενός χωρικού κατά τήν οδόν Άχαρνών παρά τήν 
Βάθεια.

—  Χθές τήν 1 μετά τό μεσονύκτιον ώραν γυνή τις ζυ- 
θοπώλις έξελθούσα τού έπί τής δδού Μουσαίου ζυθοπωλείου 
ένθα έργάζεται καί συνοδευομένη ΰπό τού υπηρέτου τού 
αυτού καταστήματος Ν. Παπαναστασίου ήλθεν εις έριδας 
καθ’ όδάν πρός αυτόν διά λόγου; έρωτικού; καί συνεκρού- 
σθησαν, δτε ή περίπολος τού Λ' τμήματος συνέλαβεν άμφο- 
τέρους· καί τόν μέν υπηρέτην ώδήγησεν εις τό κρατητήριον, 
τήν δέ γυναίκα εις τό ξενοδοχείου του ’Απόλλωνος έν ω 
κατοικεί.

—  Κατεσχέθησαν σήμερον καί έξηφανίσθησαν ΰπό του 
ΰπαστυνόμου τού ΐ ! . Τμήματος καί τού άστ. ιατρού κ. Β. 
Γιαννοπούλου όπώραι τινέ; βεβλαμμέναι τών έν τώ  Τμήματι 
τούτοι όπωροπωλών Παύλου Ζήκου, Κων. Κοκκινοπούλου 
καί Γειυρ. Βουροπούλου, καί όκάδας τινας τυρού βεβλαμμέ- 
νου τού Γεωρ. Κατσαρού καί Κ. Κοκκινοπούλου.

—  Ούδεί; προσεβλήθη χθές έξ ευλογίας.


