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ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ύ π ’ όψιν ημών έχομεν δύο υποψηφίων δημάρχων τού 

δήμου μας προγράμματα, τό του κ. Κ . Φ ρ ε α ρ έ τ ο υ  καί 
τό ιού κ. Μ .  Μ ε λ ά .  Είνε άληθέ; ότι καί τά δημοτικά 
καί τά πολιτικά προγράμματα έν Έ λλάδι είνε ώ ; τά περί
φημα ¿.Ιιζ ίρ ια  τής νεουτέρα; επιστήμης άγυρτικής, διά τών 
οποίων θεραπεύονται δλαι α ί ασθένεια·, καί άδυναμίαι, πλήν 
τής αδυναμία; τής γυναικό; του νά μεταβληθή εις άνδρκ ή 
τού άνδρό; ε ί; γυναίκα. Μία έξυπνος δημώδη; φράτις χα
ρακτηρίζει κάλλιστα τόν ΰπερεκχειλίζονταδιά παντός προ
γράμματος πλούτον λέξεων, υποσχέσεων, ιδεών, αισθημά
των, αρχών, ή φράσις : Κ α ί τ ι  εχεις νά  χά ση ς , λεγομένη 
οσάκις πρόκειται περί δαπάνης άφηρημένου πράγματος, έξ 
ής ε’ν τούτοι; δύναται νά προέλθ/ι όφελος τι.

Καί τών δύο υποψηφίων τά προγράμματα είνε κολοσσαΐαι 
άνθοδέσμαι, ή μάλλον κήποι ολόκληροι χουρισμένοι ε ί; τμή
ματα καί πρασιά;, περιέχουσαι θερμοκήπια καί ανθώνας 
καί δάση καί αναβρυτήρια καί σκιάδα; καί άναδενδράδα; 
καί λαχανώνας ακόμη. Όμοιάζουσι οήν λίσταν εκείνην τού 
πρωτοτύπου ξενοδοχείου τής Β αΰυ.Ιω νίας, πον κ α ί τονπου - 
Λιον τ ί  7 ά.Ια  μ π ι.Ι έμ  μπ ορε ίς  νά  τωνρης. Εινε,βλέπετε,καί 
τά προγράμματα όργανα προσηλυτίσει»; ψήφων. Μαζύ μέ 
τά ; σημαίας τάς κυανοχρύσους, μαζύ μέ τά προγράμματα, 
τά άπο  τώρα  στεφανκ.φόρα, ώσανεί είνε θρίαμβος καί ή 0- 
ποψηφιότης, μαζύ μέ τά  κεράσματα, τάς χειραψία;, τού; 
χαιρετισμού; καί τό άτιμον κοΛόκορον', συμβαδίζουν καί τά 
προγράμματα. Βεβαίους έν συνταγματική πολιτεία, προκει- 
μένου περί αντιπροσωπευτικών «ξιουμάτων, τά  προγράμ
ματα είνε απαραίτητα’ έπί τέλους εξαγνίζουν τρόπον τινα 
τήν αυθάδειαν τού παρουαιάζεσθαι ένα τέως άγνουστον, ένα 
τέως νομιζόμενον όντα Εΰρρρωπαϊον— κατά Γεννάδιον—ε
νώπιον τού δήμου καί λέγειν: ’Εννοώ νά είμαι ό δήμαρχος. 
Σημασίαν όμως καί κύρος καί βαρύτητα εκείνα ?μόνα κέ- 
κτηνται, όσα υπό διακριθέντων ήδη έν τή πολιτική ή έν 
τώ δήμου έκδίδονται, περί ών δύναταί τις νά σχηματίση 
πεποίθησιν ότι τά γραφόμενα δέν είνε φυσαλλίδες,οΰτε δω- 
λώματα πρός αλιείαν ψήφων.

★* *
"Εχουσιν όμως ταύτην τήν ειδικήν αξίαν τά προγράμ

ματα ότι άποκαλύπτουσι τούς έκδοτα; αυτών όταν—έν- 
νοεϊται—γράφωνται ύπό τών ιδίων. Καί περί τού κ. Φρεα- 
ρίτου μία καί μόνη αμφιβολία χ<··ρεί, μήπως παρεκλήθη νά 
συντάξη, προγράμματα καί άλλων ύποψηφίουν, καθό διακε
κριμένος νομοδιδάσκαλο; καί συγγραφεύς. Προκειμένου περί 
τού προγράμματος αυτού, δυνάμεθα νά είπουμεν τό τετριμ- 
μένον εκείνο μέ έλαφράν μόνον τροποποίησιν ότι : τό πρό
γραμμα είνε ό άνθρωπος. Καί τό σχήμα καί τό μέγεθος 
τών στοιχείων δ ι’ ών έξετυπώθη καί ή σύνταξις καί τό 
ϋφος καί τό περιεχόμενον άποκαλύπτουσι πλήρη τόν κ. 
Φρεαρίτην. "Εχει κάτι τ ι  τό βυζαντινόν έ υποψήφιος ούτος 
καί γράφουν καί όμιλών καί τήν φυσιογνωμία ακόμη καί τό 
παράστημα. Εις τήν αυλήν τού Βυζαντίου θά κατείχε δια- 
κεκριμένην Οέσιν ώς πρωτονοτάριο; ή υπ’ άλλον οίονδήποτε 
τίτλον. Όμιλών πρό; συνδημότας, τών όποίουν ικανόν μέν 
μέρος λαλεΐ τήν αλβανικήν, οί δέ λοιποί πλήν τών πρώην 
έν τώ Πανεπιστημίου συναδελφουν του μόνον τήν ζωντανήν 
δημώδη, μεταχειρίζεται γλώσσαν καταληπτήν ρκόλίς καί 
μετά βία; εις τού; άλλοτε συγκαθηγητάς του. Ό μανδαρι- 
νικό; ουτος εγωισμό; θά σημειωθή υπό τών συνδημοτών του. 
'Άνθρωπος όστις δέν θυσιάζει εί; τού; συνδημότας αυτού 
ολίγου; κανόνα; τή ; γραμματική; καί ολίγα μοχθηρά κατά 
Κόντον λε 'είδ ια , θά συλλογισθή πολύ νά Ουσιάση τίποτε 
ούσιαστικώτερον καί σοβαρώτερον, έάν τυχόν οί Αθηναίοι 
άπεφάσιζον ν’ άνακηρύξωσι δήμαρχον Μανδαρίνον. Υ πάρ
χει καί έποψί; τ ι ;  ήτις τιμά τόν κ. Φρεαρίτην, παριστάμε- 
νον αλόγιστον φιλόσοφον, όστις θά έπροτιμά αίφνης νά μή 
φάγγ, παρά νά συγκαταβή νά όνομάσ/ τόν άρτον ι^ωμί. 
ΛΕν καί μόνον ήδύνατό - ι ;  νά παρατηρήση ότι τό αλύγι
στο ν αυτά θά έφηρμόζετο καλλίτερου έπί καθηγητικής 
έδρα; ή έπί τή ; έκλογική; κονίστρας. Ό δήμαρχο; οφείλει 
πρό παντός άλλου νά ήνε φύσι; δημοτική. *1] είσαι συνεω 
Οισμένο; νά δ ιάγη; τόν βίον σου εντός τών τεσσάρων τοί
χων τού σπουδαστηρίου σου μελετών τά ; εισηγήσεις καί 
τό βυζαντινόν δίκαιον, ή είσαι συνειθισμένος νά διά- 
γη,ς τόν βίον σου έν μέσω τεσσάρων καθρεπτών παίζουν τό 
έκαρτέ  σου ή μετημφιεσμένος εις δάν Άλφόνσον ή δόν Πα- 
σκουάλε, καί διανέμουν τό προστατευτικόν σου μειδίαμα 
καί έπί άλλου; μεταμφιεσμένους, βεβαίους τοιούτο; ών δέν 
είσαι διά δήμαρχος.

Εκείνο τό όποιον ελεγον ο; άρχαΐοι προκειμένου περί λό
γων ρητορικών ότι ΰζουν Λ υχνίας, ό άγορεύσας δ λ,λαδή ρή-
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τωρ έσκυψεν ημερονύκτια ολόκληρα έπί των γονάτων τον και 
•παρά όζουσαν λυχνίαν ήγωνίσθη νά γράψνι τον λόγον του, 
φραοιν πρός φράσιν καί περίοδον ττρός περίοδον καί έπειτα 
τόν άπεστήθησεν οΰτω νεκρόν καί σεσηπότα, μεταξύ διορ
θώσεων καί σβησιμάτων πηγάζοντα θολόν καί βαρύν, όχι δέ 
ζωντανόν καί κρουσταλλένιον, ώ ; τόν λόγον των φυσικών ρη
τόρων; αρμόζει νά λεχθή καί περί του προγράμματος -του κ. 
Ψρεαρίτου ότι : Είναι γραμμένο υπό τό φώς κανδ/,λας. Λιά 
τούτο σκεπασμένο μέ σύννεφα άοριστολογίας καί όπως έλέγο- 
μεν χθές μετεωρολεσχίας.’Άν άφαιρέσητε τούς κοινούς τύπους, 
οΰς έπαναληφθέντας πολλάκις, άηδιάσαμεν πλέον αν’ κούω- 
μεν, δέν μένουν παρά αί συνήθεις άπαγγελίαι περί χρεών τού 
δήμου, καλλωπισμ.ού τής πόλειος, δημοτικών σχολείων καί 
αφατρίαστου διοικήσεως.

Οϋτε ήτο δυνατόν νά σκέπτηται άλλως ό κ. Ψρεαρίτης, 
γηράσας εις θεωρητικά; μελέτας καί μ ή εχων-φυσικόν τάλαν- 
τον νοός προωρισμένου εις τό πολιτεύεσθαι καί κυβερνάν, είτε 
έν τή δράσει, είτε έν ταΐς ίδέαις. ’Ανήκει εις την παλαιάν 
σχολήν, τήν οποίαν δικαιούμεθα νά σνομάσωμεν σχολήν φρα- 
σεολογικήν. *Η διά λέξεων καί λεξειδίων άνάστασις τού Γέ
νους— ιδού τό πρόγραμμα τής σχολής αυτής. "Ολη ή βυζαν 
τινή κενότης καί μεγαληγορία είναι τό σύνθημά της. Τής 
λείπουν ίδέαι εφαρμόσιμο ι, καί πάσα μή εφαρμόσιμος ιδέα 
είναι χίμαιρα- βλάπτει μάλλον ή ωφελεί· άλλως τε ό κ. Φρεα- 
ρίτης προσκαλών ήμάς νά έλέγξωμεν τόν παρελθόντα δημό
σιον βίον του, προσκαλεί τού; οίνοπώλας καί τού; λαχανοπώ· 
λας καί τούς σκυτοτόμους καί τού; σιδηρουργούς καί τού; 
κρεοπώλας καί τούς λιθοξόους νά εξελέγξουν τά τετράδια 
τών Είσηγήσεών του ή τού Κανονικού Δικαίου, καί έ'ν φυλλά- 
διον περί Δημοσίας Βιβλιοθήκης,άν πρέπει νά δένωνται κατά 
σχήμα ή κατ’ κατ’ είδος, καθώς καί μίαν πτέρυγα τού πα
νεπιστημίου άν έκτίσθη, έχρωματίσθη καί διεκοσμήθη καλώς 
ή μή. Πιστεύομεν ότι όσην δήποτε μεγάλην ιδέαν καί άν έχη 
περί τών συνδημ.οτών αυτού, ψυχρότερα σκεπτόμενος, δέν 
θά επιμείνη φρονών ότι εϊμεθα εις Οέσιν νά κάμωμεν τοιαύ- 
τας έρεύνας, αϊτινες δύνανται νά τιμώσι—καί τιμώσι βε
βαίως— τόν επιστημονικόν αυτού βίον, άλλ’ ούδεμίαν ψήφον 
δύνανται δυστυχώς ν’ άποσπάσωσι υπέρ τού δημαρχικού α
ξιώματος.

*  **
Πόσον αντίθετο τό πρόγραμμα ετέρου υποψηφίου, τού 

Μ .  Μ ε λ α  !  Πόσον επιτήδειον καί ολιγόλογου καί περι
εκτικόν καί δελεαστικόν ακόμη! Είδεν ότι τό διάβημα τού 
κ. Φρεαρίτυυ νά τεθή υπό τήν προστασίαν πολιτική ; μερίδο; 
παρήγαγε δυσμ.ενεστάτην έντύπωσιν* αμέσως διακηρύττει 
διά τή ; πρώτης παραγράφου ότι δέν είνε ούτε συμπολιτευό- 
μενος ούτε αντιπολιτευόμενο;· άδιάφορον, άν τόν ύποστη- 
ρίζη ο κ. πρωθυπουργός. "Ενας πρόεδρο; τής Κυβερνήσεως, 
ΙΜεσολογγίτης καί αύτό;, δέν Οά πή τίποτε. Λέγουσιν ότι 
τόν ύποστηοίζει καί ή αυλή. Καί βεβαίως ή αύλή μηδένα 
άλλον ήδύνατο ;ά υποστήριξή ή τόν έπιστάμενον τόσω κα
λώς νά δίδη χορούς μεταμφιεσμένων καί νά παίζη ημερο
νύκτια ολόκληρα μεθ’ υπομονής Οαυμασίου τό ¿ χ α ρ τ ί του 
εις τήν Λέσχην άλλά περί τής μηδαμινότητος τή ; αυλή; 
τοιαύτην έχομεν ίδέαν, ώστε τό θέμ,α αυτό κατ’ ούδένα 
τρόπον έννοούμεν νά τό πραγματευθώμεν τραγικώ;.

Έν τή δεύτερα παραγράφω αμέσως σπεύδει νά είπη ότι 
αύτά πού επαγγέλλεται κατωτέρω είνε τίποτε απέναντι εκεί
νων, τά  οποία ήδύνατο νά υποσχεθή· αυτά είνε εκείνα, τά  
όποια μπορεί νά κάμη· άδιάφορον δέ άν ύπόσχηται καί δυ

νατά καί αδύνατα. Μεταξύ τών τελευταίων είνε ή περί 
άναπτύξεως τή ; βιομηχανία; έν τώ τόπω ημών υπό τού 
δημάρχου. Έπεθυμούμεν πολύ νά γνωρίζωμεν τ ί  έφαντά- 
σθη ό ρ,έγας επιχειρηματία; τών μαρμάρων τής Πάρου ! "Ι
σως νά μεταφέρ·/) τά εκεί πρηστήρια καί τό έτοιμόρροπον 
Βίντσ εις τήν π  ίατείαν τής Δημαρχίας, όπιο; πριονίζη 
μάρμαρα και φορτώνρ τοιαΰτα έπΙ κάρρων. "Λλλως δέν έν
νοούμεν πώς θά γίνη, δ Δήμο; έργοστασιάρχης. Ά λλά  έπαν. 
ερχόμεθα εί; τήν περίφημου φράσιν ; καί τ ί  εχει ν ά  χάση . 
”Λν φανή καί λίγο κοινωνιστής τά δημ.ιούργ/μα ενός Λαχείου 
καί κατόπιν εταιριών έκμεταλλευτικών τών διά κόπου 
καί μόχθου κτωμένων χρημάτων, τ ί θά χάση.

Τά άλλα όλα έμπεριλαμβάνουσι τό σύνολον τών αναγ
κών τού Δήμου, όδού;, γέφυρας, νερόν, δενδροφυτεία;, καλ
λωπισμόν, υπονόμου;, έκπαιδευτήρια, θέατρου ! "Ολα αυτά 
θά τά  κάμη ό κ. Μελά; προκειμένου περί δήμου τόν όποιον 
ονομάζει Πί5μ.ον ά τεμ .θν, γράφουν έν τώ ποογοάμματι 
αυτού αυτολεξεί· ότι αή  π ΐσ τ ις  αυτού ¿χ.Ιεί.τει κ α έ  η  
ω κο τΐέα  κ ρ ο ύεε  τ ά ς  θ ύ ρ α ς  τοϊ> Λ η ιι,ο τ ε κ ο ΰ  Τ α 
μ ε ίο υ .»  Πώς θά τά κάμη όλα αυτά τά όποια θέλουν έν 
τώ  συνόλω των ίσως εκατόν εκατομμύρια, ό κατά τόν κ. 
Μελάν χρεώκοπ/μένος Δήμός μας, τά πρόβλημα τούτο 
δύναται νά λύση μόνον ή τά ξ ι; τών ταχυδακτυλουργών 
χρηματιστών,τών παιζόντων αέρα καί κερδιζόντων εκατομ
μύρια, καί έπειτα έπιχειρούντων νά έξαγοράσωσι τόν Δή
μον μέ ¿λίγα εκατοστάρικα, εις τήν δποίαν τάξιν ,ανήκει 
δικαιοίματι ενγενε ΐα ς  καί δικαιώματι χαταχτήσεως  καί δ 
υποψήφιος Δήμαρχος Μ. Μελάς.

Ά λ λ ’ είνε εί; κατάστασιν χρεωκοπίας ό δήμο; Άθη- 
ναίων ;  Δήμος, ού αί πρόσοδοι έντό; τριετίας τριπλασιά
ζονται, δήμος όστι; καί τούς φόρου; δύναται νά αύξήση, 
έπιβάλλων τοιούτους έπί τών ειδών τής πολυτελείας καί 
φορολογών τού; έχοντας τά μέγαρα καί τά  παλάτια καί 
αγοράζοντας ή καταπατούντας οίκόπεδα ; Τούτο μόνον ό 
κ. Μελά; ήδύνατο νά έπινοήση ώς τέχνασμα χρηματιστικόν 
όπως κερδίση δ ι’ εαυτόν καί τούς συντρόφου; του τήν δη- 
μαρχίαν. Καί μέ όλους τού; ταχυδακτυλουργούς τή ; γής, 
τό σχέδιον δέν είνε βλακώδες. Νά παρουσιασθή δ δήμος 
ώ ; κινδυνεύων νά χρεωκοπήση καί νά διαδοθή οτι μόνον άν 
τόν πάρουν έπάνω του; οί χρυσοκάνθαροι δύναται νά σωθή. 
Ναί μέν, δέν σού λέω, Οά φάνε κ ι’ αύτοί καί Οά κυλίσουν 
πάλιν είς τά  μέγαρά των τήν χρυσήν κόπίον, ά λλ ’ ό δήμος 
θά σωθή ! Λοιπόν. . . δήμαρχον τόν Μελάν !

Λύταί είνε αί πρώται σκέψεις ά ; ένέπνευσανήμϊν τά  δύο 
προγράμματα, έξ ων άπό τούδε κηρύσσομεν τό τού κ. Φρεα- 
ρίτου ώς προκαλούν σχετικώ; πρό; τό τού κ. Μελά πολλά; 
συμπαθεία; καί γεννών έμπιστοσύνην καί έμπνεόμενον ύπό 
αισθήματος τιμής καί εύλαβείας πρός τήν προσωπικότητα 
τού δήμου, ένώ έν τώ  προγράμμ.ατι τού συναδέλφου του δ 
δήμ,ος ολος εμφανίζεται υπό μορφήν Λαυρίου ή λατομείου 
τής Πάρου. Οΰχ ήττον Οά έπανέλθωμεν.

Κ α λ ε δ ά ν

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Περί τήν 12ην ήρξατο ή συνεδρίασι; τόύ ίατροσυνεδρίου 

ύπό τήν προεδρείαν τού κ. υπουργού τών έσωτερικών. Φαί
νεται ότι εϊχομεν τύχην οί "Ελληνες νά διευθυνώμεθα έν τώ 
κινδύνω τούτω τής φοβερά; νόσου ύπό τού κ. Λομβάρδου,
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άναπ :ύσσοντος έν τοιούτοι; ζητήμασιν ένέργειαν ίσην πρός 
Τήν ταχύτητα καί τόν χείμαρρον τής ευγλω ττία ; του. Ευ
τυχώς δ ι’ ήμάς έπίση; οί καθηγηταί τού Πανεπιστημίου έ- 
τίμησαν τό όνομά των, δεχθέντες νά διευθύνωσιν αύτοι τά 
λοιμοκαθαρτήρια. Έ πί τού παρόντος ώς έλέγομεν χθέ; διο- 
οισθήσονται τοιούτοι οί κκ. Ζωχιός καί Παπαϊωάννου. Στρα
τός δέ καί στόλος θέλουσιν άναλάβει τήν απαγορευτικήν 

— -στυνομίαν. Δέν μένει άλλο παρά νά διορισθή στρατάρχης 
τής δημοσίου υγεία; δ κ. Κοσσονάκος, παρεχόμενης εί; τήν 
διάθεσίν του έκτακτου χρηματικής έπιχορηγήσεως, όπως 
βάλη εί; ένέργειαν όλα τά αποτελεσματικά μέσα ή έπιτηρή 
αύστηρώ; έδώδιμα, καθαριότητα καί λοιπά.

Ό ίδιος μάς έβεβαίωσεν, ότι εννοεί καί άπό μακρυά νά 
δώση χαστουκιέ; τή ; χολέρας, πού νά μή μ,πορή νά ξεμυ- 
τίση πουθενά. Ή Ε λλάς, ήτις καθόις έλεγεν ήμίν χθές δ κ. 
Λομβάρδ ος, απέδειξε τό 1865 έμπράκτως ότι ήχολέρα 
είνε νόσος κολλητική καί έγένετο αφορμή τή ; έπιτάσεως 
τών Λοιμοκαθαρτηρίων οφείλει καί τώρα νά άναδείξη έαυ- 

. τόν απρόσβλητον άπό τής άτιμου έπιδημίας.

Ό  κ. Μελ.άς λίαν περιποιητικό; άποστέλ.λει εί; έκαστον 
δημότην έντυπον έπιστόλιον, έν ώ σημειοΐ τόν αριθμόν, υφ’ 8ν 
τό όνομα έκαστου είναι σημειωμένον έν τώ έκλογικώ καταλό- 
γω. Τόν εύχαριστοΰμεν έγκαρδίως.

Έξεδόθη Οπό τού κ. Δημάρχου πίναξ τών έσόδων καί έ- 
ξόδων τού Δήμου ’Αθηναίων τών έτών, 1875 , 1876, 1877, 
1878, 1379 , 1880 , 1881 καί 1882, παραβάλλων τά ; δύο 
διαχειρίσεις Καριακού καί Σούτσου, περί ού θέλομεν διαλά- 
βει είς τό αυριανόν φύλλον.

Οί φυλακισμ-ένοι έν ταϊς φυλακαΐς Κόκλα μά; ενθυμούν
ται πάλιν διά νά μ.ά; έκφράσουν τά ; ευχαριστία; των, νά 
μάς άναγγείλονν οτι τό κακόν τού συσσιτίου διωρθώθ/., τού 
έπιστάτου μή ανακατωμένου πλέον ε ί; αύτό, καί τών με
λών τού συλλόγου «Παρνασσού» αυτοπροσώπως έπιστατούν- 
των περί τήν αγοράν καί παράδοσιν τών τροφίμων. Ά λ λ ’ 
έχουν άλλα παράπονα αυτήν τήν φοράν : μένουν άπλυτοι 
καί ρυπαροί, ένώ τό δημόσιον χορηγεί 100 δρ. διά καθα
ρισμόν ίματίων φυλακισμένων, έξ αύτών μόνον 30  χο-

Sηγούνται είς τινα δήθεν εργολάβον φυλακισμένον, αϊτινες 
έν έξαρκούν διά τίποτε. Τί γίνονται αί 7 0  δραχμαί ; 

Έπίση; έπιχορηγούνται άλλαι 100 δραχμαί διά τέσσα- 
ρα; καθαριστάς, άλλά δύο μόνον έχουσι, μέ 1 3 δραχμά; έ
καστον, κατά μήνα. Ή κατάστασι; τών αποπάτων φρι- 
κώδης.

"Αλλο παράπονον είνε ότι μερικοί φιλήσυχοι φυλακισμέ- 
σμένοι υπόδικοι δποφέρουσι πολύ έκ τών λωποδυτών, οϊτι- 
νε; τού; κατακλέπτουσιν, καί δέν δύνανται νά δμιλήσωσι 
διότι κινδυνεύουν νά κτυπηθώσιν ύπ’ αύτών μέ καμμία μα
χαιριά ή σουγίαδιά, καί τούτο διότι ούδεμία τά ξ ι; υπάρ
χει ε ί; τάς φύλακας, ή δέ άταξία διατηρείται ούχί έκ τή ; 
έαιστασίας, άλλά έκ τών καλουμένων ντα»\δων, παλληκα- 
ράδων. Λυτά.

Καί ε ί; τάς φύλακας τού φρουραρχείου συμβαίνουσιν α 
αύταί καταχρήσεις, οίαι καί είς τάς πολιτικά;. Προχθές οί 
αθεόφοβοι έκεΐνοι απόμαχοι, οί προσηλωμένοι εί; τήν πεντά
ραν, ώ ; ή αράχνη είς τόν ιστόν της, τού; ¿σέρβιρα»· σαρδέλ-

λας πού ή δυσωδία έξηπλώθη καί είς τά πέριξ ακόμη τών 
φυλακών. Ευτυχώς άπε/.ρούσθησαν μετ’ άγανακτήσεως καί 
οϋτιο δέν έδηλητηριάσθησαν οί άνθρωποι. Έ τσ ι τηρούνται τά  
τρόφιμα τών άγορών, όπου είναι ελεύθερος ό καταναλωτής 
νά άγοοάση ή νά ρ.ήν άγοράση. Πόσω μάλλον πρέπει νά επι
τηρούνται τά  τρόφιμ.α τών φυλακών, όπου υπάρχει μονοπώ- 
λιον, καί λόγω φιλανθρωπίας καί λόγω δημοσίου υγείας. Έλ- 
πίζομεν ότι δ δραστηριότατος φρούραρχός μας, έκ τών ¿λί
γων άν ποτε ήξιώθημεν, θέλει σωφρονίσει τούς κερδοσκόπους 
προμηθευτάς.

Συλλεγέντα άποστέλλονται προσεχώς καί άλλα αλιευτικά 
είδη καί ίχθυολογικαί συλλογαί πρός πλουτισμόν τού Ε λλη
νικού τμήματος τής έν Λονδίνω τελουμένης αλιευτικής έκθέ- 
σεως.

Άπεφασίσθη ή έν τώ Δημοσίω Δενδροκομείω κατασκευή 
δύο ύαλοστεγών, φυλακείου καί γραφείου.

Αί έξετάσεις τή ; Στρατιωτικής Σχολής έτελείωσαν, εκτός 
τών τής έβδομης τάξεως, τής τελευταίας, αϊτινες χθές άρχι
σαν, θά τελειώσουν δέ μετά ¿κτώ  ήμέρας. Έ ξ αύτών θά έ- 
ξέλθουν άνθυπασπισταί 1 5 τόν αριθμόν, έξ άν οί μέν δέκα 
είς τό Μηχανικόν, οί δέ λοιποί είς τό Πυροβολικόν, έν οίς δύο 
άνθυπολοχαγοί. Μετά δύο ήμέρας θά δηλοποιηθώσι τά  απο
τελέσματα τών τεσσάρων τάξεων είς τό Οπουργείον τών Στρα
τιωτικών πρός έπικύρωσιν.

Ε πειδή δέν ήτο δενατόν νά έπιτευχθρ άλλως ή διάδο- 
σις τή ; υπό τού αΜή Χάνεσαι» έκδιδομ.ένης Χ υ λ λ ο γ ^ ς  
Μ υ θ ισ τ ο ρ η μ ά τ ω ν ,  έλήφθη τό μέτρον γενικής τών 
πρώτων φυλλαδίων διανομ,ής άνά τάς οικία; καί τάς οικο
γένειας. Τό μέτρον τούτο είς ούδένα βέβαια παρέχει τήν £ι- 
ποχρέωσιν συνδρομητοΰ, δύναται δέ έλευθέρως ο μή θέλων 
νά έπιστρέφη ταύτα , βέβαιο; ότι έπίση; προθύμω; θά τά 
δεχθώμεν έπιστρεφόμενα. Έπαναλαμβάνομεν ότι είς όσους 
Κυρίους έπέμψαμεν φυλλάδια, δέν έγένετο τούτο διά νά 
τού; άναγκάσωμεν τρόπον τινά ή νά τούς παρακαλέσωμεν 
νά γίνουν συνδρομηταί μας· ήτο άπλούστατον μέσον γνω- 
στοποιήσεως. Καί τό γράφομεν διότι τ ινέ ; μάς τά έπέστρε- 
ψαν, έκφράζοντες τήν λύπην των, διότι δέν ήμπορούν νά 
μάς συνδράμ ουν . Νομίζομεν ότι αί λέξεις νά σννδράρω , 
καί συ νδράμη , αί έν ένεργεία έν τα ϊς δημοσιογραφικαί; συ- 
ναλλαγαίς, είνε ακατάλληλοι. Τελείται καθαρώς άγορά, ό
πως έκ τού δείνα έμπορου, ή τού ψωμά, άπό τούς οποίους 
άγοράζων τό πράγμα των, δέν έπετα ι ότι τούς συντρέχει;· 
πολύ περισσότερον δεχόμενος τής ίδικής μας έφημεριδο- 
γραφικής ή καί άλλης πνευματικής έργασίας τό προϊόν, ό- 
περ σχετικώς άντί εύτελεστάτης τιμής πωλείται.

Ά λλά  καί ουτω, διά νά μή παραπονούμεθα είς τό έξής, 
άπεφασίσαμεν νά καταργήσωμεν τό μέτρον τής γενικής δια
νομής,οί δέ έπιθυμοΰντες νά λαμβάνωσι τήν Σ ν.Ι.Ιογην τώ ν  
Μ υθιστορημάτων, άς προσέρχωνται είς τό γραφεϊόν μας.

Λ Υ Κ Ο Ι Ε Ι Σ  ΑΘΗΝΑΣ
"Εκ τίνος επιστολής πρός ήμάς έκ Βερολίνου άποσπώμεν

τά έξής φρ ικτά:
Σέ βεβαιώ, έχω βαρυνθή πλέον μέ όσα γράφονται κατά
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τή ; ‘Ελλάδος καί δοάττομαι πάση; ευκαιρία; νά προκαλώ 
εί; διαφόρους κύκλου; περί α υ τ ί ; τόν λόγον διά νά σπάσω 
τά μ.ούτρα κανενό; ύβριστού καί νά ήσυχάσω. Δυστυχώ; δέν 
μ.οί βοηθεΐ αρκετόν ή γλώσσα, ώστε ν’ άναλάβω υπέρ αΰτ·?,; 
δημοσιογραφικόν άγώνα έδώ, άλλ.ω; σέ βεβαιώ ότι είναι ά- 
δύνατον ν’ άνθέξη τ ι ;  ήσυχάζων, όταν άναγινώσκη τό τι έκά- 
στοτε γράφεται καθ’ ήρ.ών. Εις τό ΌαΙιΐΜΠι, τό είκονογρα- 
φημένον περιοδικόν, έγοαφεν ένα; αρχαιολόγο; Δρ. Ο- \Vin- 
terberes πρό ολίγου καιρού «εικόνα τή ; ένεστώσης καταστά- 
σεω ; τών Άθνινών καί τών πέριξ», έν η, πρό; τοΐς άλλοι; 
έλεγεν ότι οί λύκοι καταβαίνουν μέχρι τών όδών τών Αθη
νών, ότι τό όπλοφορείν μέχρι; δδόντων είναι απαραίτητον τό
σον, όσον έν Γερμανία τό εχειν την κλείδα της οικία;, ότι 
δέν υπάρχουν σχεδόν ξενοδοχεία,καί ότι διά νά εκδράμω τις 
τρεϊς ώρας μακράν τών ’Αθηνών πρέπει νά έχη συνοδείαν, 
καί ώ ; μόνον μετακομιστικόν έχει τού; ήμιόνους. "Αλλος αρ
χαιολόγο; έλεγεν ότι τόν ¿σταματούσαν εί; παν βήμα λη- 
σταί, όταν περιηγείτο την Σπάρτην καί τού έζήτουν, άλλο; 
δέκα καί άλλ.ος 1 ο δραχμάς, διότι τόσον έφθηνά έξετίμα 
τό επάγγελμά του. Άφίνω πλέον οτι διά τήν φυλάκισιν τών 
ενόρκων κλπ. μάς έκριναν αί εφημερίδες ά να ζ ίο ν ς  αύ-.ονο- 
¡ ά α ς  ! η

Τ Α Ε .\ Κ ΡIIΤII
(ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ)

Ά π ό  τ ο ΰ  τιπιβοο, 20  Ίουτ ίου  10 .τ. μ .
Κατάντησα νά πιστεύω ότι καί μέ τόν διάβολον άν επί 

τινα χρόνον συναναστραφή τις, θά αίσθανθή κενόν τι γεννώ- 
μ.ενον έν τή καρδία του, όταν τόν άποχωρισθή. Τοιούτόν τ ι 
καί έγώ έπαθον καταλείπων τά ; ’Αθήνας, ένθα οΰχί διαβό
λους, αλλά πλέον η μίαν πεφιλημένα; κεφαλάς άφήκα. Έν 
τούτοι; ώφειλον νά ίιποκύψω εις τήν ι ιο ϊρ χ ν  ¡ιο υ , καί χθέ;
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Ο  Λ Τ Κ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η Σ

( Συνέχ. ϊό. άριβ. ΰΟίί )

Ό  Κάρολος καί ή Ζελιμά μετ’ αγωνίας άνέμενον τήν έ- 
πιστολήν τη ; μαρκησίας, άλλα τοιαύτην δέν έλαβον. Μετά 
δύο μήνα; άνυπομονών ό Κάρολο; Σεβρό έγραψεν έκ νέου 
ε ί; τόν βαρόνον Δεσιμαίζ.

Τήν φοράν ταύτην δέν ελαβεν άπάντησιν.
Έγραψε δεύτερον, τρίτον γράμμα, ά λλ ’ ούδεμία άπάν- 

τησι;.
Πραγματικώς ό Κάρολο; Σεβρό δέν ήξευρε τ ί νά σκεφθή, 

τ ί  νά φαντασθή.
—  ‘Ημείς, έλεγε καθ’ εαυτόν, εϊμεθα μικροί άνθρωποι* 

μά; άποστοέφονται, δέν θέλουν μάλιστα νά λάβωσι τόν κό
πον νά μά; γράψωσι. Καί μόλα ταότα ό); ένταόθα έντολο- 
δόχο; του μαρκησίου οφείλω νά ένασχοληθώ περί τών συμ
φερόντων τής μαρκησίας.

άπό βαθεία; πρωίας, πλήρη; βαρυθυμ.ία; αορίστου έγερθείς, 
περισυνέλεξα τά ολίγα σκεύη, άτινα άποτελοϋσι τόν πενι
χρόν τού δωμ.ατίου μ.ου κόσμ.ον, καί έμ.πιστευθεί; αυτά εις 
άγαθήν τινα γραίαν μέχρι τή ; έπανόδου μου, παρέλαβον τό 
μ-'.κρόν δερμάτινου κιβώτιόν μου, καί περί τήν μεσημβρίαν 
άποχαιρετήσας τήν στέγην, ύφ’ ·?,ν τοσάκις εόρον άσυλον, μέ 
ψυχήν βεβαρυμένην υπό τή ; μελαγχολίας, έλαβον τήν πρό; 
τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν άγουσαν, έν συνοδεία φίλων τ ι-  
νων έλθόντιυν όπιο; μ.έ προπέμψωσι. Κατήλθομεν εί; Πειραιά, 
έσπευσα δέ νά έπιβιβασθώ τού προοιρισμένου νά έκτελέση 
τόν ε ί; Κρήτην πλούν άτμοπλοίου Tibisco.

"Οτε ήγέρθην, τήν έπαύριον, ή ημέρα ήτο προκεχιορημέ. 
νη, μακράν εί; τόν ορίζοντα ήρχοντο ή'δη διαφαινόμενα τά 
όρη τή ; Κρήτη;. Περί τήν 1 Οην π. μ. πλέομεν μ,εταξό τού 
βραχώδους ακρωτηρίου «Σπάθα» καί τού ποιητικωτάτου 
«Μελέχα» ή κοινώς ’Ακρωτηρίου υπό τών Κρητών κκλουμέ- 
νου. Πρό ημών ύψούνται αί φαλακραί κορυφαί τών Σφακιω- 
τικών όρέων, εκατέρωθεν δέ αυτών μακρά άλυσι; χαμηλω- 
τέρων βουνών έκτείνεται βυθιζομένη εί; τόν ορίζοντα καί 
κλείουσα αυτά καθ’ όλην τήν πρό ημών έκτασιν· ελαφρά 
γαλανά νέφη έπιστέφουσι τά ; κορυφά; αυτών. Έχουσί τ ι τό 
σοβαρόν, τό έπιβάλλον, τά  μεγαλοπρεπές τά  κρητικά όρη. 
Δέν είναι ή πρώτη φορά καθ’ ήν τά βλέπω· καί όμω; πάν
τοτε, δσάκι; ατενίζω αυτά, μυστηριώδες αίσθημα σεβασμού, 
καταπλήξεω;, θαυμασμού, ένθουσιασμού πληρούσι τήν ψυχήν 
μου· αισθάνομαι τήν καρδίαν μου εύρυνομένην έν τώ  ίσχνφ 
σαρκίω μ.ου, έμ.αυτόν δέ μετεωριζόμενον εί; τά μεσουράνια 
ϋψη των. Έν έκάστη αυτών πτυχή μοί φαίνεται ότι διακρί
νω καί τήν σκιάν γίγαντός τινο;, έκεϊ που έμφωλεύοντος· ή 
γοητευμένη όρασί; μου νομίζει ότι βλέπει επί τών ράχεων 
αυτών τόν καπνόν τυραννοκτόνου μάχης, μοί φαίνεται δέ ότι

Ό βαρόνο; δέν ήξευρε τούτο, ήγνόει όλοτελώ; ότι ή νύμφη 
του είχεν ακόμη εκατομμύρια έν βαταυΐα διά τή ; μετοχή; 
εί; έπικερδεί; επιχειρήσεις σπουδαίου έμπορικού οίκου.

Κατά τά ; άρχά; τού 1850 οί εταίροι τού αρχαίου οί 
κου τού Φιλίππου Δεβιλλιέρ καί Σας, τών δτοίων αί υποθέ
σει; ήσαν έπ ί μάλλον λαμπραί, συνέστησαν υποκατάστημα 
έν Βεγγάλη ε ί; Καλκούτταν θέλοντε; νά έπεκτείνωσι τόν 
κύκλον τών έργασςών των καί άνέθεσαν τήν διεύθυνσιν εί; 
τόν Κάρολον Σεβρύ.

Ό νεανία; παρεδέχθη τήν πρότασιν ευχαρίστως, διότι 
πλήν τών ωφελειών, ά ; έμελλε νά εύρη έν τή νέα θέσει 
αυτού, ήσθάνετο καί τήν χαράν έπί τή ευτυχία τή ; Ζελι
μά ;, έπιστρεφούση; ε ί; τήν ώραίαν πατρίδα της, έν η, φύον
ται υπό τόν καθαρόν ουρανόν καί τά χλιαρά τού ήλίου θω- 
πεύματα τά ωραιότατα άνθη τού κόσμου.

Έ πί τρία καί ήμισυ έτη ό Κάρολο; Σεβρό διηύθυνε τόν 
οίκον τή ; Καλκούττη; μετά φρονήσεως, δραστηριότητο;, 
ίκανότητος, μετ’ έπιγνώσεω; τών έπιχειρημάτων, άτινα 
παρέσχον ταχέως φήμην καί ευημερίαν, ή'τις άνθημιλλάτο 
πρό; τό κεντρικόν κατάστημα. Οί έταίροι έπεκρότησαν τήν 
σύστασιν τού οίκου τούτου καί ίδ ίω ; διότι έξέλεξαν τόν 
Κάρολον Σεβρύ ώ ; αντιπρόσωπον εί; ον ώφείλετο βεβαίως 
ή έπιτυχία τή ; διαχειρήσεώ; των.

Οϋτω δέ λίαν έξεπλάγησαν καί έλυπήθησαν μάλιστα, 
οτε δ διευθυντή; άνήγγειλεν αυτοί; τήν πρόθεσιν τού νά
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ακούω κρότον πυροβόλιον μέχρι τών ώτων μου έξικνούμενον· 
Ή  θέα των μοί αναπολεί τήν δόξαν των . . . .

Όλονέν πλέομεν πρό; τήν άοιστεράν νήσον δεξιά ημών 
παρά τήν άκτήν σειρά λόφων καταφύτων έξ άμ,πελώνων 
καί έλαιώνων έκτείνεται, αριστερά δέ παραπλέομεν ξηράν 
λωρίδα γή ;, όπισθεν τής όποια; δ οφθαλμό; μαντεύει ά λ 
λην θάλασσαν γειτνιάζουσαν, τόν λιμένα τή ; Σούδα;- βαθ
μηδόν,όσω είσδύομεν ε ί; τό βάθο; τού κόλπου,άρχεται άπο- 
καλυπτομένη όπισθεν τή ; πρώτης σειρά; λόφων ή μαγευ- 
τικωτάτη πεδ ιά ; τών Χανίων μετά τών πλουσίων καλλο
νών της. . .

Ό  θόρυβο; τών περικυκλωσασών τό άτμόπλοιον λέμβων 
μέ διακόπτει, καί σπεύδω νά άποβιβασθώ.

ϊ> . ¡Α. μ.. Ό συοιγμό; τού άτμοπλοίου άνήγγειλεν ήμΐν 
ότι ή ώρα τή ; άναχωρήσεω; έγγ ίζει. Συγκεκινημένοι άντηλ- 
λάξαμεν μετά τών φίλων τόν ασπασμόν τού αποχαιρετι
σμού· μ ετ’ ού πολύ τό άτμόπλοιον άπήρε, βραδύ δέ καί 
σοβαρόν έ' μέσω τών συναδέλφων του διαπλέον έξέρχε- 
τα ι τού λιμένο;, καί βαθμ.ηδόν άνελάμβανε τήν κανονικήν 
αυτού ταχύτητα. Τήν στιγμ.ήν έκείνην βροχή ραγδαία ήρ- 
ξατο καταπίπτουσα, πρό; στιγμήν δέ έφοβήθην ότι θά ε- 
χωμεν δυσάρεστον ταξείδιον.

Χ α ν έ α ,  αυθημερόν 3  μ. μ.
Ό έπισκεπτόμενος πρώτην φοράν τήν πόλιν τών Χανίων 

ξένο; θά νομίση ότι εύρίσκεται είσέτι πολύ μακράν τή ; 
Κρήτης. Μή σά; φανή τούτο παράδοξον. Άκούων τ ι ;  Κρή
την τ ί  έννοεΐ; Χώραν προορισθεϊσαν διά τήν έλευθερίαν. 
Καί όμω; ή πόλι; τών Χανίων είνε σχεδόν τό αντίθετόν 
τοιαύτη; χώρας, είνε πόλις μάλλον τουρκική, τουρκικήν έ- 
χουσα τήν οψιν, καί τουρκικήν κατά μέγα μέρος τήν καρ
δίαν. Τοιαΰται είσί καί αί λοιπαί παράλιοι τή ; Κρήτη; πό
λεις. Ό έπικρατών έν αΰτα ΐ; πληθυσρ.ό; είνε δ μουσουλμα-

παραιτηθή παρακαλ.ών νά ευρωσι τόν αντικαταστάτην του.
’Αφού έπί μακρόν χρόνον έλησμονήθη έν το ί; Γραφείοι;, 

δ Κάρολος Σεβρύ κατώρθοισε τέλος νά έξέλθη τής άδιεξό- 
δου τή βοήθεια τού μαρκησίου Σαμαράνδ. "Εκτοτε είχεν έρ- 
γασθή άκόμη περισσότερον, άλλ’ έπί τέλους ήμείφθη, συνέ- 
λεξε τούς καρπού; τή ; έργασία; καί τή ; νοημοσύνης του. 
Ή το  κάτοχος πεντακοσίων χμλιάδων φράγκων.

Μέ τήν ποσότητα ταύτην, είπεν ε ί; τήν Ζελιμά, δύνα- 
τα ί τ ι ;  νά ζήση άνέτως ε ί; οίανδήποτε έπαρχίαν τού κό
σμου καί έν Παρισίοις άκόμη, όπου τά  έξοδα είνε μ.εγάλα.

ΤΑ ! ποθώ νά τήν έπανίδω, τήν ώραίαν Γαλλίαν, καί νά 
γνωρίσω αυτήν καί εί; σέ, Ζελιμά μ.ου. Δέν είσαι ευχαρι
στημένη;  έ ;

—  Μάλιστα, Κάρολε, μάλιστα- όπου ΰπάγης θά σοί ά- 
κολουθήσω πανταχού, καί δέν θά σ’ άφήσιο ποτέ, πο τέ!

Ό διάδοχο; άφίκετο, έλαβε κατοχήν τού γραφείου. Ό 
Κάρολο; καί ή Ζελιμά ήσαν έτοιμοι ν’ άναχπρήσωσι καί ά
νέμενον, ίνα έπιβιβασθώσιν έπί τού πρώτου άναχωροϋντο; 
άτμοπλοίου.

Ό Σεβρύ έντολοδόχο; τού μαρκησίου Σαμ,αράνδ είχε 
κανονίσει τούς λογαριασμού; τού έντολέω; αυτού μετά τών 
εταίρων καί διαδόχων τού Φίλιππου Δεβιλλιέρ. Ούτοι μετά 
τήν λήξιν τή ; προθεσμίας είχον μετρήσει τέσσαρα καί ή 
μισυ έκατομμύρια εί; τά ; χεΐρας τού Σεβρύ έπ’ αποδείξει. 
Τό μέγα τούτο ποσόν είχεν άμέσως κατατεθή υπό τού έν-

νικός. Βερβερΐνοι τή ; Βεγλέζη;, ’Ασιανοί, έγχώριοι καί αί- 
Οίοπε;— λείψανα οί τελευταίοι ούτοι καί άπόγονοι άφρικα- 
νών δούλιυν— άλλήλο,ς συμπεφυρμένοι, άποτελούσι μάζαν 
άνθρώπων, ή; κύρια χαρακτηριστικά είνε φανατισμό; ά
γριος, παχυλοτάτη άμάθεια καί βαΟύτατον μίσος κατά παν
τός ό,τι ελληνικόν. Πρέπει νά τόν άκούση; τόν Τούρκον 
τή ; Κρήτης, άλλα καί νά τόν βλέπη; συγχρόνως, μέ ποϊον 
πάθος, μέ ποίαν γλώσσαν φαρμακωμένην προφέρει τήν λέ- 
ξιν Έ .ΙΛάόα ήν έπί τό περκρρονητικώτερον άποκαλεί Ά γε- 
Λάδα. Νομίζει; ότι δηλητήριου στάζει άπό τά χείλη του. 
Πρέπει άφ’ έτέρου νά άκούση; τόν έλληνα τή ; Κρήτη; μετά 
ποίου ένθουσιασμού, μετά ποία; συγκινήσεως, μετά ποίας 
στοργής καί πόθου προφέρει τό αυτό όνομα, όπως δυνηθής 
νά σχηματίση; ιδέαν τή ; άβύσσου τών αισθημάτων, ήτις 
χωρίζει τά  δύο στοιχεία τή ; Κρήτη;. Έάν τώρα λάβη; ύπ’ 
όψει ότι έν μέν τα ΐ; πόλεσι κρατεί τό τουρκικόν στοιχειον, 
δλονέν άναγκαζόμενον νά συσσωρεύηται έντό; τών φρουρίων, 
όπισθεν αυτών καί έν τή συγκεντρώσει έλπίζον νά εύρη σω
τηρίαν, έάν λάβη; ύπ’ όψει οτι έν τα ΐ; έπαρχίαι; άκμαζες 
τό ελληνικόν έν άπάση τή έκδηλώσει τής ισχυρά; ζωτικό
τητά; του, θά κατανοήση; πόσον άπέχουσιν αί πόλεις τή ; 
Κρήτη; άπό τών έπαρχιών αυτή ;. Α λλά  τό άτμόπλοιον συ- 
ρίζει, έγώ δέ σπεύδω νά έξέλθω εί; τήν γενέτειραν κοίμην 
μου, όπως ΰπό τήν πατρώαν έστίαν δεχθώ τά ; άνυπομό- 
νω; άναμενούσας με μητρικά; περιπτύξεις. Προσεχώς όθεν 
πλείονα.

Ί δ α Γ ο ς .
---------------------^-=»5^5«=*;---------------------

Ο Κ ΣΥΓΓΡΟΣ Ε.\ ΟΛΥΜΠΙΟΙΣ
(ΤΟ Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ)

Έ ξ  Ό λ υ μ π έ ω ν ,  18 ’Ιουνίου 1883
Καθ’ α ύμΐν προέγραφον, δ κ . Συγγρό; μετά τή ; κυρίας

τολοδόχου έν τώ ταμείω τής Βαταυϊκής Τραπέζης, σπου
δαίου υποκαταστήματος τού μεγάλου καί διασήμου τραπε
ζιτικού οίκου Βάν Όσσεν καί υιού έν Άστελοδάμω.

Ό Κάρολο; Σεβρύ καί ή σύζυγό; του έπέβησαν έπί ά
τμοπλοίου τή ; έταιρία; τών ’Ινδιών, δπερ έμελλε νά προσ
έγγιση έν τ ιν ι Όλανδικώ λιμένι.

Έφθασαν εί; 'Ολλανδίαν, χωρίς νά ύποφέρωσι κατά τόν 
πλούν, καί τοι ή Ζελιμά ήν έγκυος πολλών μηνών.

Ό γηραιός τραπεζίτης Βάν "Όσσεν, όστι; είχε γνωρίσει 
τόν μαρκήσιον Σαμαράνδ, έπειδή ήτο στενός φίλος τού Φι
λίππου Δεβιλλιέρ, έδέχθη έγκαρδίω; τόν έπισκέπτην λέ- 
γων αυτώ ότι τό κατατεθειμένον εις τήν Βαταυϊκήν τρά
πεζαν κεφάλαιον ήν ύπό τήν διάθεσίν του, ευθύ; ώς ήθελεν 
άπαιτήσει τούτο.

—  Λοιπόν, ήρώτησεν δ Σεβρύ, τό ποσόν τούτο δέν έζή- 
τησεν άκόμη άφ’ ύμών ή κ. μαρκησία Σαμαράνδ ;

—- Ή μαρκησία ; είτεν ό τραπεζίτη; έκπληκτος.
Ήγνόει ότι δ μ-αρκήσιος είχε νυμφευθή.
Ό Κάρολο; Σεβρύ έπληροφόρησεν αΰτώ πώς δ Παύλο; 

Σαμαράνδ είχε νυμφευθή έν Βαταυία τήν Λουκίαν Γλανδάς, 
μ ιγάδα άγγλίδα καί κηδεμονευομένην ύπό τού Φιλίππου 
Δεβιλλιέρ, τήν άναχώρησιν τού μαρκησίου καί τής μαρκη
σία; διά τήν Γαλλίαν, τού; γενομένους μετά τών έταίρων 
συμβιβασμούς, οϊτινε; άπεδέξαντο αυτόν τόν Σεβρύ ώ ; έν- 
τολοδόχον τού μαρκησίου.
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tou άφίχθησαν έν Πύργω τήν παοελθούσαν Πέμπτην inco
gnito. Τούτο εικάζεται άλανθάστως, δ ιό τ ι  τήν αφεξίν των 
¿γνώριζε μόνον ό κ. Αυγερινός, δστις μετά ευαρίθμων καί 
λίαν στενών φίλων του παρευρέθη έν τώ σταθμώ του σιδη
ροδρόμου, δθεν μετέβησαν κατ’ ευθείαν εν τώ οικω του. Τήν 
άφιξιν τού κ. Συγγρού προσεδοκάτο εΰλόγω; καί έπιστεύε- 
το ότι ήθελον πανηγυρίσει έμφαντικώ; οι Ήλεΐοι. Ά λ λ ’ 
άφού, κατά τινα δημοτικόν σύμβουλον, δέν ήτο ανάγκη 
νά γνωρίζη την άφιξίν του ό λαό; (καί έχει δίκαιον), έπό- 
μενον ήτο νά τύχη ό κ. Συγγρός τής μονομερούς τού κ. 
Αυγερινού ξενίας· καθ’ δσον μάλιστα έν τη ώρα ταύτη τής 
κομματική; διαμάχη; οΰδείς τών αντιπάλων του θά άπε- 
φάσιζε νά έπισκεφθή τόν ξένον έν τή οικία τού κ. Αυγερι
νού. Διά τούτο δέ ό κ. Συγγρός έδέχθη μόνον τάς εκφρά
σεις ευχαριστίας παρά τών πολιτικών φίλων τού κ. Αυγερι
νού καί οχι δλων, διότι εις πάντα ; ή τιμή αυτή δέν πα- 
ρεχωρήθη. Καί αν αφατρίαστος καί έμφρων άλλοτρία ενέρ
γεια δέν έπέδρα έπί τών κατοίκων Δούβρας καί τινων πε
ρίοικων, ή έν Όλυμπίοις είσοδος τού κ. Συγγρού θά ήτο 
ψυχρά κατά γράμμα. Καί πράγματι ο: χωρικοί ούτοι αΰ- 
τοβούλως καί άξιεπαίνως κατανοήσαντες καθήκον έπιβαλ- 
λόμενον, έξεδήλωσαν έμφαντικώτατα διά πυροβολισμών καί 
ζητωκραυγών τό αίσθημά τω ν, συν γυναιξί καί τέκνοις κα- 
ταβάντες έκ τού χωρίου ποός υποδοχήν του κατά τήν στη- 
θεϊσαν παρά τ φ  άνεγειρομένω Μουσείω υπό τού κ. Σίμβολδ 
καί τού κ. Δημητριάδου άψϊδα, έφ’ ή; διεκρίνετο ή εξής 
επιγραφή : « ’Ολυμπία τώ ευεργέτη αυτή; Άνδρέα Συγγρφ 
προσφωνεί τό ο>ς εΰπαρέστης.» ’Αμέσως ό κ. Συγγρός καί ή 
κυρία του, παρακολουθούμενοι υπό τών χωρικών, έπεσκέ- 
φθησαν τά  μουσεία τών χάλκινων καί τών λίθινων ευρημά
των, μελετήσαντες καί έξετάσαντε; πάντα περιέργως καί 
έπισταμένως , μεθ’ δ δεχθέντες καί τάς ευχαριστίας τών 
παρευρεθέντων, παρεκάθησαν υπό σκιάδα ώραίαν, στηθεΐ-

—  Πού εϊνε τώρα ή μαρκησία ; ήρώτησεν έ τραζίτης.
—  ’Αγνοώ άπολύτω;· κατοικεί έν Παοισίοις, ώς υποθέτω.
Ό τραπεζίτης έκίνησε τήν κεφαλήν.
—  Ή σύζυγός μου, ή ; ή κυρία μαρκησία δπήρξεν έπί έτη 

ή προστάτρια, ή σύζυγός μου καί έγώ έγράψαμεν πολλάς 
έπιστολάς. Ή σύζυγός μου έλαβε μίαν μόνην άπάντησιν, 
προγενεστέραν τού θανάτου τού κ . μαρκησίου. Καί έγώ έ- 
λαβον έπίσης μίαν άπάντησιν λέγουσάν μοι δ,τι ήδη έγνώ- 
ριζον δτι ό κύριος μαρκήσιο; είχεν άπολεσθή έν τή θαλάσση. 
Έ κτοτε πλέον τίποτε. Βλέποντες τούτο έγώ ι.αί ή σύζυ
γός μου έπαύσαμεν άπό τού νά γράφωμεν.

—  Τούτο εϊνε πολύ παράδοξον.
—  Μάλιστα, κύριε, εϊνε πολύ παράδοξον καί άπό πολ- 

λού κατέχομαι υπό διαφόρων φόβνω. Έν τούτοις δέ, έάν ή 
κυρία μαρκησία άπεβίωσεν, ό άνδράδελφό; της, ο σ ιι; ά- 
πήντησεν ε ί; τό πρώτον γράμμα μου, θά έλάμβανε τόν κό 
πον, νομίζω, νά μοί πληροφόρηση περί τής νέας ταύτης 
συμφοράς.

—  ΤΑ ! 'Ο Παύλος Σαμαράνδο; είχεν αδελφόν ;
—  Έκ μητρός. Ή μήτηρ τού μαρκησίου εϊχεν έκ δευ

τέρου νυμφευθή.
—  Πώς ονομάζεται ο αδελφό; ούτος ;
— Βαρόνος Δεσιμαίζ.
— Βαρόνος Δεσιμαίζ ! έπεφώνησεν ό τραπεζίτης.
—  Τόν γνωρίζετε ;

σαν επίτηδες έπί λόφου ΰπερθεν τών ’Ολυμπίων υπό τού κ. 
Καλούδη καί τών έπιστατών καί τών φυλάκων τών άρχαιο- 
τήτων, μοχθησάντων πράς τούτο ευχαρίστως, καί ΰπά τήν 
οποίαν ήν τράπεζα παρά τού κ. δημάρχου παρεσκευασμένη 
λιτώς καί άρχαϊκώς. Παρεκάθησαν δέ εις τό γεύμα οί ξένοι, 
ό κ. Α. Αυγερινός καί τινες φίλοι του, ό άρχιτέκτων τού 
Μουσείου, ό έφορος τών αρχαιοτήτων, οί παρά του κυρίου 
Συγγρού καί Αυγερινού εΰγενώς προσκληθέντες καί οί πα- 
ρευρεθέντες έγχώριοι. Ενταύθα διημείφθησαν προπόσεις, δ 
κ. Κόκκαλης απήγγειλε τό ποίημά του, δπερ άπέστειλε 
πρό; δημοσίευσιν, ό προσφιλής καί καλλίφωνος κ. Κουνστ. 
Αυγερινός έψαλλεν ώραΐα κλέφτικα άσματα, καί μετά τινα 
ανάπαυλαν ό κ. Συγγρός άνεχώρησεν, άποκομίσας εύαρέστου; 
αναμνήσεις έκ τών 'Ολυμπίων, τού; κατοίκου; τών οποίων 
εύηρέστησεν αυτό; τε καί καί ή κυρία του δ ια  τή ; εΰγενοΰ; 
συμ.περιφορά; των καί τών προσηνών τρόπων των, καί τών 
οποίων τήν άγάπην προσείλκυσαν. Έν τώ συμποσίω ένε- 
χειρίσθη αΰτφ ψήφισμα τού δημοτικού συμβουλίου ’Ολυμ
π ίων, δ ι' ού άνακηρύσσεται επίτιμος δημότης. 'Όμοιον ψή
φισμα έγένετο καί έν τώ δήμω Λετρινών.

Τελευτών λυπούμαι λεγων υμΐν δτι εις όμοιας περιστά
σεις, προκειμένου περί υποδοχής άνδρών ευεργετών τώ έθνει 
πρεπει τά πολιτικά πάθη νά σιγώσι. Πιθανόν μέν ό κύριος 
Αυγερινός νά έπεζήτησεν, ώς τινες άνοήτω; διατείνονται, 
νά καρπωθή ήθικόν τ ι όφελος έν τή προκειμένη ευκαιρία, 
καί βέβαιον έπίσης δτι δ κ. Συγγρός άνεχωρησε φέρων μεθ’ 
εαυτού τά ; ευχάριστους αναμνήσεις τών δαψιλευθεισών αΰτφ 
περιποιήσεων παρά τού φίλου του τούτου, άλλ ’ δ λαός, 
δστις ήξίου νά έκδηλώση αΰτώ τήν ευγνωμοσύνην του καί 
παρεκωλύθη, έχει τά δικαίωμα νά καταδικάζη τάς τοίαύ- 
τας ταπεινά ; σκέψεις.

Ή δε έν Όλυμπίοις υποδοχή τού κ. Συγγρού, ήτις προ- 
εκληθη αΰθορμήτως, έδίδαξε τού; τολμήσαντα; νά οίκειο-

—  "Ω ! οΰχί στενώ;. Νομίζω δτι είδον αΰτόν άπαξ ή 
δίς. Εϊνε γνωστός, λίαν γνωστός, δ βαρόνος Δεσιμαίζ· έν 
Παρισίοις γίνεται πολύς πάταγος περί τό όνομά του’ πάν- 
τες δμιλοΰσι περί αυτού, περί τής έν τώ οικω πολυτελούς 
παρασκευής, περί τών ϊππων, τών οχημάτων, τών παλλα
κίδων αυτού.. .

—  Ό βαρόνος ούτος Δεσιμαίζ δέν δύναται νά ήνε δ α
δελφός τού μαρκησίου Σαμαράνδ, κύριε.

— Έν τούτοις, ύπέλαβεν δ τραπεζίτης μειδιών, δέν π ι 
στεύω δτι είναι δυνατόν νά δπάρχωσιν έν Παρισίοις δύο βα
ρόνοι φέροντες τό αΰτό όνομα.

—  Ό  πατήρ τοΰ βαρόνου Δεσιμαίζ, άδελφός τού μαρ
κησίου, είχε σχεδόν καταβροχθίσει τήν περιουσίαν του, δ 
δέ υιός του ήτο πτωχός.

—  ΕΪσθε βέβαιος περί τούτου ;
—  Βεβαιότατος, κύριε.
—  ’ Α ! είπεν δ τραπεζίτη;, σύνωφρυς.
—  Σάς παρακαλώ, κύριε, μή κρύπτητε άπ’ εμού τήν 

σκέψιν σας, είπεν ό Κάρολος Σεβρύ, ποοδήλως συγκεκινη· 
μένος.

—  Θεέ μου, δέν ήξεύρω τ ί νά σάς εΐποι. . . Ό  βαρόνος 
Δεσιμαίζ ένυμφεύθη γυναίκα θελκτικήν καί πλούσιαν, -?,ν 
δέν καθιστά ευτυχή. Ευτυχής αδτη δέν δύναται νά κατα- 
στή, έ'νεκ.α τής άσωτου διαγωγής, τού συζύγου της. ’Αλλά 
πρό ¿ού γάμου του, δηλαδή μήνά; τινα; μετά τόν θάνατον
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ποιηθώσιν αΰτήν, ότι δ λαός δέον νά άφίηται έλεύθερος εις | 
δμοίας περιστάσεις, καί νά μή τώ ύποδεικνύηται άλλοθεν 
τό καθήκον του πρός σκοπόν, ον κατανοών δέν υπακούει, 
καί επομένως οί έργάται τών εισηγήσεων τούτων έκτίθεται.

Ή λ ε ε ο ς

Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α  
Ι Ι ρ α κ τ ο ρ ε ίο ν  Χ α β ά  

Π αρέαεο ε, 5 ’Ιουλίου. Ειδήσεις έκ Ψροσδόρφ λέγουσιν 
δτι ή κατάστασις τού κόμητος Σαμβώρ έτι μάλλον έδεινώθη 
έντός τής ημέρας.

Ι ία ρ ίσ ιο ί ,  5 Ιουλίου. Ώρίσθησαν αί βάσεις ομοφωνίας 
μεταξύ τής αγγλικής κυβερνήσεως καί τής εταιρίας τής διώ- 
ρυχος τού Σουέζ. Ό  κ. Λεσέψ άνεχώρησεν εις Λονδΐνον.

" Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ,  5 ’Ιουλίου. Χθές έγένοντο 116 θάνα
τοι έκ χολέρας έν Δαμιέττη, 47  έν Μανσούρη, 6 έν Τκιρβρίν 
καί 1 κρούσμα ύποπτον έν τή ήμετέρα πόλει.

Ό  δλικός αριθμός τών έκ χολέρας άποβιωσάντων εϊναι 
1116, έξ ών οΰδείς σχεδόν εΰρωπαΐος.

ϋ α ρ έ α ιο ι ,  αυθημερόν. Ελληνικόν δάνειον 425. Γαλ
λική ράντα (renie) 108 ,47 . Τουρκικόν δάνειον 10 ,95 . Ε 
νοποιημένου αιγυπτιακόν 875 . Συνάλλαγμα έπί Λονδίνου
25 .28 . _

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Σήμερον τήν πρωίαν δ Ίωάν. Κούβελος, άνήγγειλεν εις 

τόν ύπαστυνόμον τού Β'. τμήματος ότι ό υπηρέτης του 
Γεώρ. Μουσούρος άφήρεσε χθές έκ τού συρταρίου τής τρα- 
πέζής τού έπί τής δδού Πραξιτέλους τυπογραφείου του δρ. 
28 . Ό  ύπαστυνόμο; ούτο; συνέλαβε τόν κατηγγελθέντα 
καί κατέσχεν έπ’ αυτού τά ; κλαπείσας δραχμάς άτίνα ; ά-

τού μαρκησίου Σαμαράνδ, ήτο ούτο; πλουσιώτατος. ΕΪχεν 
αγοράσει άντί πεντακοσίων ή έξακοσίων χιλιάδων φράγκων 
καί συνεσκεύασε πολυτελέστατα τό κατά τήν όδόν τών Ί1- 
λυσίων μέγαρόν του.

—  "Ω ! εϊπεν ό Κάρολος Σεβρύ, τύπτω ν τό μέτωπόν του 
έπί τή έμφανίσει νέας τινός ίδέας.

Έ γεινε κάτωχρος καί έτρεμε νευρικώς.
—  Λοιπόν, κ. Κάρολε Σεβρύ; ήρώτησεν δ τραπεζίτης.
—  Οί λόγοι σας μέ διεφώτισαν, κύριε. Καταλαμβάνω 

τέλος δ ιατί τά  γράμματά μου καί τά τής συζύγου μου έ- 
μενον άνευ άπαντήσεως. ΤΙ κυρία Σαμαράνδ έγινε θύμα 
μαύρης τινός δυσφημίας.

—  Κύριε Σεβρύ, σκέπτομαι όπως σεις.
—  Θά πληροφορηθώ, κύριε, θά πληροφορηθώ, σάς τό όρ- 

κίζομαι !
Ή συνέντευξις παρετάθ/ι ακόμη ολίγον καί συνεφωνήθη 

μεταξύ τού Καρόλου Σεβρύ καί τού τραπεζίτου, ΐνα τό κε- 
φάλαιον μένη ε ί; τά ταμεία τή ; τραπέζης, μετέχον πασών 
τών οικονομικών έπιχειρήσεων, μέχρι; οϋ ζητηθή αμέσως 
υπό τής κυρίας Σαμαράνδ.

—  "Αλλως, κ. Σεβρύ, προσέθεσεν δ κ. Βάν "Οσσεν, δέν 
θά έγχειρίσω τό ποσόν ηΰξημένον διά τών κερδών ή εις τάς 
ιδίας σας χεϊρας, διότι δριστικώς, κ. Σεβρύ, έν τή υποθέσει 
ταύτη δέν γνωρίζω άλλον ή υμάς.

πέδωκεν εις τόν κύριον.
—  Κατεσχέθησαν σήμερον καί έξηφανίσθησαν υπό τού 

ίιπαστυνόμου τού Γ'. τμήματος καί τού αστυνομικού ιατρού 
κ. Εΰαγγέλη, μεγάλη ποσότη; οπωρών βεβλαμμένων τών 
όπωροπωλών Γ. Χριστοδούλου καί Ά ντ . Μουρίκα καί σαρ- 
δέλαι καί κολιοί βεβλαμμένοι τών παντοπωλών Εΰστ. Πα- 
πασωτηρίου καί Ά γ γ . Άθανασοπούλου.

— Ιΐροσεβλήθη χθές κατά τήν Οέσιν Βάρην τού Πει
ραιώς έξ ευλογίας δ I’. Κανελλόπουλος έτών 10, άνεμβο- 
λίαστος καί περιορίσθη διά φύλακος.

7  έτών πρώτου αναστήματος, υγιής, ώραΐος 
πωλείται δ ι’ άμαξαν εί; συμφέρουσαν τ ι

μήν. Πληροφορίαι παρ' ήμίν.

ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
τήν ώραίαν αΰτήν πρό τής Κηφισσιάς εξοχήν, μπορείτε νά 
εύρητε δλας τά ; θερινά; αναπαύσεις σας, εις τά νεόκτιστον 
ώραΐον, φωτεινόν, μεγαλοπρεπές, άνοιχτόκαρδο

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο Ν  Μ Α Ρ Ο Υ Σ Ι
διευθυνόμ.ενον υπό τού φιλοκάλου καί εΰδιαθέτου νά γίνηται 
θυσία διά τούς πελάτα; του κ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ Λ. ΧΑΙΜΑΝΤΛ

Α ω μ ά τ ε α  δε’ ΰ π νο ν  έ ξ ο χ ικ ώ τ α τ α .—’Έ π ε π λ α  
κατακαε’ν ο υ ρ γ α .—Φ α γ η τ ά  τί^ς β τ ε γ μ ή ς .—Κ ο 
τ ό π ο υ λ α  καέ π α π ά κ εα  τί5ς ώ ρ α ς .— Ι*ετβ ενά το  
β α μ π ά ν ε α . —  Μ π ίρ α  μ π ο τέλεα ες . — Χ ε ρ ό  ά θ ά .  
ν α το .

—  Μεταβαίνετε κατ’ εΰθεΐαν εϊς Γαλλίαν, κ. Κάρολε
Σεβρύ;

—  Οΰχί, κύριε, κα τ’ εΰθείαν μέλλω κατά πρώτον νά 
μεταβώ εις Λονδΐνον καί μετά οκτώ ή δέκα ημέρας σκοπώ 
νά εύρεθώ εις Παρισίους.

—  Δέν θά βραδύνητε νά μάς διαβιβάσητε ειδήσεις.
—  'Άμα ώς μάθω τ ι βέβαιον περί τής κ. μαρκησίας, θά 

σπεύσω νά σάς γράψω.
Οί δύο άντρες οΰδέν ειχον άλλο νά προσθέσωσιν, δ δέ κ. 

Βάν ’Όσσεν ώδήγησε τόν Κάρολον Σεβρύ μέχρι τής κιγκλί- 
δος τού μεγάρου του.

Μετά τρεις ημέρας, ό Κάρολο; Σεβρύ καί ή Ζελιμά ησαν 
έν Λονδίνω, ένθα δύο μόνον διέμειναν ημέρας, τόν άναγ- 
καιούντα χρόνον, όπως έπισκεφθώσι τήν πόλιν καί τοποθε- 
τήσωσι τήν μικράν αΰτών περιουσίαν παρά τιν ι τραπεζίτη 
τής ’Ινδικής Εταιρίας, τόν όποιον δ Κάρολος Σεβρύ εϊχε 
γνωρίσει έν Καλκούττα καί μεθ’ ού εϊχε συνδέσει φιλικά; 
σχέσεις.

Έπιβάντες του άτμοπλοίου διεπέρασαν τό στενόν τής 
Μάγχη; καί έφθασαν τέλος εί; Παρισίους, όπου κατέβησαν 
εις τό ξενοδοχεΐον τής Χάβρης.

(Ακολουθεί)
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ΔΙΝΟΡΑ
*0 Ραϋρόνδος, έκπλαγείς ολίγον έκ τής υποδοχής κατά 

τήν πρώτην στιγρήν, τάχιστα συνήλθε.
— 'Ο Ρενέ σάς τό είπεν ;
—  Ώ  ! δ πρίγγιψ ροΰ είπε τά πάντα, είς έρέ ! Αυτό τόν 

διασκεδάζει, καί δεν τόν ενοχλεί διόλου !
— Έ  ! καλά ! Ιξηκολούθησεν αποφασιστικότατα ό Ραϋ

ρόνδος. Ξεύρετε τότε, πριγγιπέσα, ό'τι αυτό εϊνε τό φρόνηρά 
ρου επ’ αυτού !

Διάρέσου του σκοτεινού πέπλου τής μορφίνης, ή πριγγιπέσ- 
σα έδοκίραζε καν τήν περιέργειαν νά ερωτήση, νά ράθη α
κριβώς τήν αλήθειαν. Δεν τή άπήρεσκε νά έρωτήσφ τόν Ραϋ- 
ρόνδον, νά ράθη υπ’ αυτού τό ρυθιστόρηρα τού Ρενέ.

Καί ίτο  διά τόν Φερδύ ώραία ευκαιρία νά συνηγορήση πλη
σίον τής ρητρός, υπέρ τής Δινόραςι

Τό έπραξε ρετ’ εντελούς πεποιθήσεως καί ανδρικής θερ- 
ρότητος ψυχής, ισχυριζόρενος πρό τής θείας του τήν απόλυ
τον τιμιότητα τής νεάνιδος, δελεασθείσης ραλίστα, έκπεσού- 
σης, βεβαιών ότι, άπαξ δοθέντος τού λόγου ενός Σαντεναί, τό 
καθήκον τού πρίγγιπος Σαντεναί ήτο νά τόν τιρήση.

—  Ώ στε λοιπόν, ήρώτησεν ή πριγγιπέσα, πρέπει, αγαπη
τέ, νά νυρφευθή ό Ρενέ ;

Καί Ιγέλα, άφίνουσα νά πίπτνι, καί πάλιν νά πίπτη άπα 
λώς ή κεφαλή της έπί τών προσκεφαλαίων τόϋ σοφά, καί ό 
νέος ραρκήσιος τή έφαίνετο «πολύ παράξενος, πολύ παράξε
νος.»

— 'Γποθέσατε, είπεν ό Ραϋρόνδος, ότι δ Ρενέ άπεπλάνη- 
σε κόρην, γνωρίζονταν τόν κόσρον, ό'τι τής ώρκίσθη, καί ότι 
εκείνη άξιοι τήν έκτέλεσιν τού δοθέντος λόγου.

—  Ώ ! είπεν ή ραρκησία, διά φωνής ήρέρου πάντοτε, ή- 
ριψαλρώδους, ρασσηρένης, δέν θά ήτο τό ί'διο πράγρα.

•— Διατί ;
—  Τό έρωτάτε ! εν τοσούτω είνε άπλούστατον. Διότι ή 

κόρη αυτή θά ήταν, υποθέτω, δροία τού έξαδέλφου σας, 
έπορένως . . .

Δέν έτελείωσε τήν φράσιν, ειρή διά χειρονορίας, άλλως 
τε δ Ραϋρόνδος, νευρικός όλίγον, διέκοψε ζωηρώς τήν θείαν 
του, διά τού συντόρου εκείνου ϋφους, δι’ ού ώρίλησε πρίν :

—  Ένόριζα ότι δ λόγος είχεν αξίαν, ένεκα έκεϊνου, όστις 
τόν έδιδε, καί όχι ένεκα εκείνου πρός 3ν δίδεται.

—  Ώ στε, αγαπητέ, ευρίσκετε τόν Ρενέ υποχρεωρένον 
λόγω τιρής πρός τήν δεσποινίδα Φερώ ;

—  Ευτυχώς.
Ή  πριγγιπέσσα ίίψωσεν έπί τής λευκής κεφαλής της άρ- 

φοτέρας τάς αδυνάτους χεϊρας της καί ρετά βαθέως οίκτου 
παρετήρει τόν ραρκήσιον,— έπανευρίσκουσα ολίγον κατ’ ολί
γον ίν  είδος άστειότητος, τά όποιον τής ήτον οΐκεϊον,—ωσάν 
τό πρωτάκουστου τών φρονηράτων τού Ραϋρόνδου διέλυσεν 
έξαίφνης τήν ρέθην τής popοίνης :

—  "Α ! φίλτατέ ρου Φερδύ, έάν έχης τοιαύτα φρονήρατα 
εις ηλικίαν είκοσι έτών, θά φθάσ-ρς ίσως πολύ ψηλά . . . πο
λύ ψηλά . . . επάνω εις τά φτερά τών χιραιρών σου, αλλά 
δέν θά πας πολύ ρακρυά, σοϋ τό προλέγω !

*0 Ραϋρόνδος ύψωσε τούς ώρους έλαφρώς ώς διά νά είπ·ρ:

«πρόκειται λοιπόν περί ερού !»  καί έπανεοχόρενος είς τήν 
Δινόραν, προσεπάθησε νά δώση νά καταλάβ-ρ ή πριγγιπέσα, 
ότι ή δεσποινίς Φερώ δέν ήτο ούτε τυχοδιώκτρια, ούτε οκόρη 
συνήθης νεάνις, άλλ’ εκλεκτόν πλάσρα, αξιοπαρατήρητου, ευ 
ήγρένον, άφοσιωρένον εις τόν πατέρα του, άξιον σεβασρού.

— Καί άν ήθέλατε νά τήν ϊδήτε, φιλτάτη θεία !
—  Νά τήν ίδω εκείνην ! πρός τ ί ; Εις τ ί  ρ ’ ενδιαφέρει, σέ 

πσρακαλώ, ή δεσποινίς Φερώ ;
Είχεν ήριεγερθή έπί τού άτλαζωτού σοφά, τούς όφθαλρούς 

επί τών όφθαλρών τού ανεψιού της, τό λεπτοκαρωρένον πρό- 
σωπόν της ένεψυχώθη αΐφνηδίως, έλαρψε τό βλέρρα της ώς 
νά τό έπύρωσεν εσωτερική τις φλόξ, έκ τών ήρέρων, υπε
ροπτικών καί τρό-ον τινα νοιθρών κινηράτων τής υπνοβατι
κής καταστάσεώς της ρετέστη εις άνησυχίαν λάλον καί σπα- 
σρωδικήν άνησυχίαν.

— ’Αγαπητό ρου πα ιδ ί, είπεν, δτέ ρέν δριλούσα εις I- 
νικόν άριθρόν, άλλοτε δέ εις πληθυντικόν, πρέπει έν το 
σούτω νά στοχασθήτε καλά, ότι είς αυτόν τόν κόσρον ύ- 
πάρχουν πολλοί κόσροι πού διαφέρουν πολύ ρεταξύ των : 
κατ’ αρχάς δ κόσρος, εις τόν οποίον ανήκετε, καί όστις 
είνε τόσιρ περισσότερον αόριστος, όσω περισσοτέρας κατα
κτήσει; κάρνει ή. . . ή δηροκρατία τών κυρίων αυτών. . .  έ 
πειτα σωροί κόσρων χωριστών, διηρηρένων, άλλοκότων, 
πού δέν τούς ξέρω, καί ολίγον ρέ ενδιαφέρουν, καί περί 
τών οποίων, κατά τήν γνώρην ρου, πολύ δριλία γίνεται 
είς τάς έφηρερίδας σας. . . ΕΪσθε τού κόσρου, φ ίλτατε, έ
χετε υποχρεώσεις εις τόν κόσρον Ή κο ινω ν ία  είνε τε
λευταίου προπύργιου τών παραδόσεων, τά δποϊον βαστά 
καί άντέχει έναντίον όλων τών εφόδων. . . Δέν πρέπει λοι
πόν τόρα νά άφίνωρεν νά ’ρπαίνη κανείς, κανείς, άκούεις; 
Σήρερον θά ήνε ρία ρικρή νοικοχυροποϋλα, καθώς ή δεσποι
ν ίς ,  πώς τή λές ; .  . . ή δεσπο ιν ίς  Φ ερώ '.. πολύ χαριτο>- 
ρένη, τό πιστεύω, ύποφερτή, άν Οέλγ,ς. . .  Αίίριον θά ήνε 
ρία κοπέλλα, άπλούστατα, αυτή τή φορά ρία ροδίστρα, 
ξεύρω κ ι’ εγώ ; . . . Καί έπειτα , Ραύρόνδε, ρού δριλεϊς 
περί τής άρετής αυτής τής Δινόρας, περί τής τιριότητος 
περί τών προτερηράτο>ν τη ς .. . Είσαι βέβαιο; ότι είνε εν
τελής, όπως τήν φαντάζεσαι, φ ίλτατε ; ’Εάν ήτο τόσω τε 
λεία, θά ήξευρε καλλίτερου νά προφυλαχθή, καί δέν θά ήτο 
ή έρωρένη τού υιού ρου !

—  Έξέπεσε, διότι τήν έπλάνησεν δ Ρενέ... τής ώρκίσθη...
— Πώς; οτι θά τήν ένυφεύετο ;
—  Ναι.
— Τότε, είνε ρία άγορά’. Αυτά τά είδη τών σορβιβα- 

σρών σχεδόν δέν ρ ’ ενδιαφέρουν. Μία 'γυναίκα παραδίδε- 
τα ι, τά έννοώ. "Οταν πωλείται, είνε άλλο πράγρα.

—  'II δεσποινίς Φερώ επωλήθη ;
—  Δι’ ένα τίτλον, ράλιστα. Έ πί τή ΰποσχέσει νά γίνφ 

πριγγιπέσσα ! . . . Πριγγιπέσσα Δέ Σαντεναί! Διάβολε ! 
Πώς προχωρεί ή δεσποινίς Φερώ ! .  . .

—  ’Αγαπά τϋν Ρενέ, τόν άγαπά πραγρατικώς.
—  Αυτό δέν ρέ εκπλήττει ! Είνε πολύ νόστ.ρος νέος δ 

έξάδελφός σας, διά νά τόν άγαπούν ! ’Αλλά θά τόν αγα
πούσε όλιγώτερον, άν δέν ήτο πρίγγιψ. ΤΑ ! ρά, Φερδύ, 
άπό τό φεγγάρι έπεσες ; Συρβούλευσε λοιπόν λιγάκι τόν 
πατέρα σου ! ‘Ο πατέρας σου γνωρίζει τήν ζωήν, καί σύ 
δέν γνωρίζει; τίποτε άλλο άπό τά πλοϊύν σου. . .

(ακολουθεί)


