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ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Χ ό  « Μ ή  Χ ά ν ε β α ι»  έ χ δ ϊδ ο τ α ι ε κ τά κ τω ς  καε  

α ΰρ εο ν .

ΑΙΑΘΗΝΑΙ
έχοιρίσθηβαν ε:; δύο ζώνας, ε :: τήν διακεκαυμένην τού Σού- 
τσου, καί εις τήν κατεψυγμένην τού Μελά. Μεταξύ αυτών αί 
ζώναι των άλλων υποψηφίων. ώ ; τό γαϊτανάκι των άπόκρεω, 
τυλίσσονται καί εκτυλίσσονται άθορύβως.ΊΙ μεγάλη αντίθεοι;, 
τό χάσμα, ή άβυσσο; είναι ή χωρίζουσα τό κόμμα τού Με
λά άπό τό κόμμα τού Σούτσου. "Αν θέλετε, Σοϋτσο;, Ψοεαρί- 
της, Καλλιφρονάς, Δαλέκο; καί αύτός ακόμη ό Μενιδιάτης 
άποτελούσιν έν καί τό αύτό κομμά· είναι αί καλαί παλαιαίΆ - 
θήναι, μέ τήν τιμήν καί τό αίσθημά των, μέ τήν ποίησιν 
καί τόν φυσικόν των βίον, μέ τήν κοινωνικήν ισότητα καί 
τήν δημοκρατικήν χλαμύδα τ ω ν  είναι αί Άθήναι τού "Αν
τραν, τού Παράσχου, τού 62, των τρ ιγώ νω ν, τή ; εθνοφυλα
κή;, των πετροπολέμων, τή ; σαρδέλλ,ας καί τού ρετσινάτον 
είναι αί -Άθήναι των έλευθεριώχ τής συνταγματική; ζωής,τής 
αναλογίας των περιουσιών, τής έφθηνίας τού βίου, τής έλατ- 
τώσεως των αναγκών, τού άνεττιδείκτου, τού άπροσποιήτου 
τής ειλικρίνειας, τής βιωτικής φαιδρότητος καί τή ; φιλοσο
φικής έκείντ,ς στωϊκότητος, ή τ ι; άπό τού αρχαίου περιπάτου 
υιεδόθη εις τόν νεώτερον αθηναϊκόν βίον. Είναι αί Άθήναι 
καθ’ άς ώραΐον τι ποικμάτιον τού Παράσχου απετέλει γεγο- 
νδν τής ημέρας, έν κύριον άρθρον έφημερίδος, δπερ έπετύγχα- 
νεν, έκυκλοφόρει άνά τήν πόλιν, μία ευφυΐα διέτρεχε τάς ρύ- 
μας καί τάς πλατείας, καθ’ ·?,ν ό Βασιλειάδης καί ό ΓΙαπαρ- 
ρηγόπουλος ήσαν οί θεοί τής ημέρας, οί φιλολογικοί αγώνες 
τού Ροΐδου άπησχόλουν τήν πόλιν, απαράλλακτα όπως τιόρα 
ή μονομαχία τού κ. Ά ϊχλερ , μία δε γελοιογραφία τού Άννί 
νου εκαμνε τάς Αθήνας νά όμιλώσι περί αυτής μ.ίαν εβδομά
δα. Είναι αί Άθήναι τή ; παντοδυναμία: τής μέσης τάξεως, 
ή τ ι; με 300 δραχμών μηνιαίαν πρόσοδον εόιδε καί αυτή 
τούς χορούς της, τάς εσπερίδας της, τάς πανυχίδας της, καί 
διεσκέδαζε! ώ διεσκέοαζε, χοιρίς νά τήν ζεγυμνώννι ή 
Λιζιέ, χωρίς νά τήν ληστεύουν αί Ήβραί καί αί Ίωάνναι καί 
αί Μαριάνναι,χωρίς νά εκλέγουν πολλαί τών νεωτέρων δεσποι

νών τήν α νοχ ή ν  ώς άγουσαν εις τά μοδίστρικα καί τήν ατι
μίαν εις τήν έςοφλη-ώς άγουσαν σιν τού λογαριασμού.

Κινε αί Άθήναι τής αδελφότητος, δτε δέν ΰπήρχον φθο- 
νούντες καί φθονούμενοι, καλή Τάςις καί κακή τάζις, καλός 
καί κακό; κόσμος, μέγα ξενοδοχεΐον έν Φαλήρω καί παρ' 
αΰτώ μικρά ταβέρνα, χαρά διά τού; μέν καί σκάσι; διά 
τού; άλλους, διά τού; μέν άποκρηαϊς, διά τούς άλλους πλή- 
ξις, προίκες έδώ καί άπεμπώλησις είς προικοθήρας σεση- 
πότων σαρκίων, δροσερά εκεί κορμιά μαραινόμενα καί άπο- 
χλωρούμενα καί γ νρα ίνο ν τα  καί άποσαρκούμενα, χρυσός 
καί πορφύρα καί μάρμαρον καί άνακάρδιον καί ροδόξυλον 
άφ’ ένός, καί μετρημέναι καρέκλαι, διάτρητοι πολυθρόναι, 
εβραίικα κομψοτεχνήματα άφ’ ετέρου. Κινε αί Άθήναι τών 
Σκιαδικών, τή ; Φάλαγγο; καί τής ’Εθνοφυλακής, ή νεολαία 
τού ιστορικού σα.Ιιοΰ καί τή ; εσωτερικής υγείας καί ρώμης, 
ή νεολαία τών έκδρομ,ών, τών φλογερών αισθημάτων καί 
τού έλληνικωτάτου φρονήματος. Κινε αί Άθήναι τού 66, 
τών κρητικών δηλαδή επαναστάσεων, καθ’ άς μία νήσος 
έκηρύσσετο πάσχουσ» αδελφή μα; καί έθωπεύετο καί έ- 
περιποιεϊτο καί έφιλοξενείτο καί ήντλει φάλαγγας αγωνι
στών, πλοία τουρκομάχων, Ιφόδια ζωοτροφιών, αισθήματα, 
στεφάνους, δάφνας, αγρυπνίας, ζητωκραυγάς, ποιήματα, 
προσευχάς. Δέν υπήρχε τότε ’Εθνική "Αμυνα καί Μελάς, 
βαπτίσματα μελλόντων βουλευτών τού κόμματος δ ι’ εθνι
κών χρημάτων, πετσώματα, δυσωδίαι, καί σπαραγμοί τιμή ; 
καί χρήματος.

Α'ϋταί είναι α! Άθήναι, άς σ υπό τόν 2 5 θ0 τσ ο ν , Φρεα- 
ρίτην καί Καλλιψρονάν δήμος ζητεί άκόμη νά δια φυλάς·/, 
ζώσας εκ τών ονύχων καί τής θανατηφόρου πνοή; τών επ’ 
αυτών, ό>; ψοφιμιού, δίκην Ιεράκων, πεσόντων πλουτοκρατι
κών, μέ σημαία/ τήν άβυσσον τή ; άνισότητο; καί μέλλ,ον 
τήν κοινωνικήν ΰποδούλωσιν καί μετ’ αυτής τήν κοινωνικήν 
έπανάστασιν.

Ποίαι δέ αί Άθήναι τού κ. ΜεΛβ. ;
Αί Άθήναι τού κ. Μελά άρ/ονται από τής 

κα τα ο τρ ο φ ί^ ς τοΟ Λ α υ ρ ίο υ .  Καί είς τήν άπωτέραν 
γωνίαν,· δπου υπήρχε-/ "Ελλην, πικρός ήκούσθη στεναγμός 
επί τή συμφορά εκείνη. Ή λαυοιωτική έπιχείρησις σναβι- 
βασθεϊσα ένεκα τών αιωνίων ςενι/.ών διωγμών, οΰ; ΰφίστα- 
τα ι ή Ε λλά ; αδιακόπως, εί: ζήτημα εθνικόν, δέν απέβαλε 
τόν εθνικόν αυτής χαρακτήρα δταν από τών υπομνημάτων 
λαί τής ένεργϊίας τού αοιδίμου Δεληγεώργη εξεχύθη εις τά
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βαλάντια των Μελάτων, διά νά μετασχηματισθή εις 
πολυώροφα μέγαρα καί άλύσσεις οικιών. "Οπου όπήρ- 
χον λοιπόν οίκονομίαι, περισσεύματα, περιουσίαι όρφα- 
νών, κουμπαράδες υπαλλήλων, μισθοί άνεξόδευτοι, κοσμή 
ματα, ακίνητα, ό,τι δήποτε μετά σπουδής, μ.ετ’ ενθουσια
σμού, μετά πεποιθήσεω; ήχθη εις τήν λαυριωτικήν χοάνην 
διά νά γίννι έπειτα λαυριωτική σκωρία, τήν όποιαν καί 
αυτήν πάλιν υπέρ εαυτών νά έιιμεταλλεύωνται οί χρυσό 
κάνθαροι. Διότι έπρεπε νά δείξωμεν τότε οί "Ελληνες — 
αυτή ή εθνική υπερήφανος σκέψις έκυρίευσε τότε τόν ελλη
νισμόν— όχι μόνον ότι γνωρίζουν οί κυβερνώντες ημάς νά 
ύπερασπίζωνται κατά δύο μεγάλων δυνάμεων τήν εθνικήν 
ά εξαρτησίαν μας, άλλά καί πρός τού; υβρίζοντας ημάς ότι 
άνευ τού Ροϋ καί Σπερπιέρη δέν θά είχομεν ούτε μίαν χε 
λώνην έκ τού Λαυρίου, νά άπαν-ήσωμεν διά γεγονότων ότι 
εϊμεθα εις θέσιν νά καλύψωμεν κχί άπαξ καί δίς καί πολ- 
λάκι; τά κεφάλαια αυτών καί νά καταστήσωμεν τό Λαύ- 
ριον έθνικοϊδιόκτητον. Ά λλά  τ ί έσκέφθησαν οί φιλοπάτρι- 
δες Μελάδες, τά μέλη τής Φιλική; 'Εταιρίας ; ; ; Νά άγο- 
ράσουν τά ; πρώτα; μετοχά; αυτοί, νά προκαλέσωσι ταχέοις 
τόν υψωμόν, νά τά ; φέρουν εις τά πεντακόσια φράγκα έκά- 
στην, νά πουλήσουν εις αυτήν τάς ίδικάς των, νά ξεπέ- 
σουν έπειτα εί; τά 60 έκαστη φράγκα, νά τά ; αγοράσουν 
πάλιν αυτοί, καί έκ μέν τής πωλήσεως νά δ ε κ α π λ α σ ιά σ ο υ ν  
τάς περιουσία; των, δε  τή ; πωλήσεως νά έξασφαλίσουν 
πάλιν δ ι’ εαυτού; τό Λαύριον.

ϊ ί  ιΐνε τούτο; ’Ολίγο έτη μετά τήν διά τών κυβερνη
τών μας Δεληγεώργ* καί Κουμουνδούρου καί Ζαΐμη, τού; 
οποίου; ευ ’Αγγλία διατρίβοντε; οί Μελάδες έξύβριζον, έξόν- 
τωσιν τών Λύγκων, τών Σπανών, τών Νταβέληδων, ε ί; οΰ> 
κατ’ έτος δέν έπλήρωνε ή Έ λλά ; όλη πλείονα τό)ν διακοσίουν 
ή καί τριακοσίων άκόμ.η χιλιάδων δραχμών, ¿πλήρωσε 
διά μιας εις τούς Σ π α ν ο ίχ  τού Λαυρίου δ ε κ α π έ ν τ ε  
εκ α το μ μ ,ύ ρ ε α  φ ρ ά γ κ α  !  Λυτή ήτο ή επίσημο; έγκα- 
τάστασί; των, τά π ρ ώ το ν  α υ τ ώ ν  κ ό λ π ο .  Ό ταν ό κ. 
Τρικούπης διστάζη νά δαπανήση ή Ελλάς εκατόν ή δια
κόσια; χ ιλ ιάδα; φράγκων διά νά φύγωσι τόν κίνδυνον τού 
έκρωσισμού καί τού έκβουλγαρισμού εκατόν ίσω; χιλιάδες 
'Ελλήνων τού Πόντου καί τή ; Βουλγαρίας, καί έλθωσι νά 
έγκατασταθώσιν ενταύθα, αΰςάνοντες τήν γεωργικήν πρό
σοδον τής 'Ελλάδος, έπεκτείνοντε; τήν καλλιέργειαν, άπο- 
ξηραίνοντες τά  έλη καί τό σπουδαιότερον παρέχοντες ή- 
μΐν τό όλιγώτορον δέκα χ ι.Ι ιά δ ες  τονψέχιν. έπί ρωμαλεωτά- 
των καί άδιαφθόοων βραχιόνων, όταν τρέμωμεν νά δαπα- 
νήσωμεν Ιν καί δύο έκατομμύρια, ϊνα πολεμήσωμεν τόν 
έκσλαβισμόν τής Μακεδονία:, ή ‘Ελλάς, ή μ,ικ.ρά μα; Ε λ
λάς ¿δαπάνησε 1 2 5  έκατομ.|αύρεα ιό; έξοδα υποδοχή; 
δεκαπέντε ομογενών οί'τινες μά; έφερον τό χρηματιστήριο·/ 
καί. τού; μεσίτας,τού; χορούς καί τάς έφ’ άμαξών εταίρας, 
τά  δάνεια καί τάς προμήθειας αυτά δέ τό άτιμο παιγνίδι 
τών μετοχών καί τών χρεωγράφων— τού ν ’ αγοράζουν φθηνά 
καί πωλούν ακριβά— τό εφαρμόζουν τώρα καί έπί τών οι
κοπέδων, καί σά; αγοράζουν, ώ βλάκες Αθηναίοι, τά οι
κόπεδά σας τώρα κατά στρέμμ.ατα διά νά σά; τά  πουλή
σουν αΰριον κατά πήχεις. Ήγόρασαν τήν Θεσσαλίαν, έχουν 
τήν "Ηπειρον, μισοαγόρασαν τήν ’Αττικήν, κατέλαβον τήν 
Λεβαδείαν, εινε αυτοί οί νέοι Άληπασσάδες, καί εΐσθε σεί; 
τά νέα ραδαγιαδομαζώμ,ατα, άπερ θά υποφέρετε, θά υπο
φέρετε, θά υποφέρετε, έως ότου σά; φέρουν τό μαχαίρι εις 
τόν λαιμ.όν καί ριφθήτε εί; νέον πόλεμον, αιματηρότερον 
τού 21 , καί καταστρεπτικόν και διά σά; καί διά τόν τόπον.

Μεταξύ τών δεκαπέντε αυτών ομογενών διακρίνεται ό οί
κο; τών Μελάδων, όστις τώρα θέλει νά καταλάβη καί τήν 
Αημαρχίαν μας, περιερχόμενος τήν άγοράν μέ τό βαλάντιο·/ 
ανοικτόν,έπιζητών ανοικτά; παλάμας καί συνειδήσεις φρέσκα; 
εις πώλησιν. Καί αυτοί οί χρυσοθήραι λοιπόν, θά εϊπητε, 
μετέβαλον φύσιν καί άπό είσπρακτόρων τού χρυσού έγένοντο 
διανομείς αυτού ; Ναι, διανομείς, διότι σπείρουν ένα διά νά 
θερίσουν δέκα.ΊΙ ευτυχεστέρα σπορά δέν παράγει τηλικαύτην 
αναλογίαν. Είδατε εκείνα τά παραγραφάκια τού προγράμ
ματος τού Μελά : Κάθε παραγραφάκι είναι καί μία έπιχεί- 
ρησι; διά τήν τάξιν τών ομογενών καί κάθε έπιχείρησις εί
ναι καί έκατομμύρια δι’ αυτούς.

Θέλετε τώρ-< νά μάθετε τάς νέας Αθήνας, τάς οποία; 
ζητούσι τινές, ολίγιστοι έκ πλάνης, οί πλείονες έκ διαφθο
ράς, νά παραδώσουν εί; τόν κ. Μιχαήλ Μελάν, όστις έσχε ή 
τήν παχυλήν ηλιθιότητα ή έμπνευσθείς υπό τού Ιησουίτου α
δελφού του, τό θρασύ πνεύμα τής είρωνίας.νά ζητωκραυγάσω 
πρός τά συναχθέντα έν τή αυλή του πλήθη: /,ήτω ή ίσότης ; 
Καί τίς. ώ μάγοι χρυσοκάνΟαροι,είναι επιδέξιος νά άνθααιλ- 
ληθή ^ρός τήν δεξιότητα τής συμμορίας σας, ροφώσης, ώ ; κρο
κόδειλοι τά εκατομμύριά παρά τών μωρών,τών εύπιστων, τών 
χαρτοπαικτών ; Ίσότης, κύριε Μελά ; Δείξε μα; τό έμπό- 
ριόν σου, τήν δουλειά σου, έξ ή ; νά πορίζεσαι τίμια κέρδη, 
διά νά έννοήσωμεν τήν ισότητα αυτήν. Ά λ λ ’ όταν σύ διευ
θύνω·/ τήν Εταιρίαν τών μαρμάρων τής ΙΙάρου εκδίδεις τάς 
μετοχάς τη ; πρός 500  φρ. έκάστην καί τώρα πού κατέστρε
ψες τά λατομεία τη ; διά νά έξαχθώσι διά τής βία; αί κο- 
λόνναι τού ενώπιον τής Καπνικαρέα; ΠαπσάΓ, τού αδελφού 

I σου προτείνει; νά διαλυθή ή 'Εταιρία διά νά άγοράσγ,ς τάς 
μετοχάς της πρός 60 φρ. καί κερδήση.ς ώς μέτοχος τής Πι
στωτικής τίς οίδε πόσα, ποία ίσότης υπάρχει μεταξύ ημών 
τών εν τώ αύτώ κράτει καί υπό τόν αΰτό·/ νόμον ζ ιόντων, εις 
ού; κλοπή μ ιά ; πεντάρας οδηγεί εί; τόν Μενδρεσέ, ένώ κλοπή 
έκατοστύων χιλιάδων οδηγεί τούς χρυσοκανθάρους εις τό πα- 
ράσημον τού Σωτήοος ;

Λύριον θέλομεν ζωγραφίσει τάς Αθήνας τού κ. Μελά.
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Χθέ; έτελέσθη έν τώ  Άρσακείω ή επέτειο; έξε-αστική 
τελετή, καθ’ ήν άπονέμεται τό χιλιόδραχμον Ράλλειον βρα- 
βείυν τή ίριστευσάσ-ρ έκ τών μαθητριών τή ; πέμπτη; τά- 
ξεως, απαγγέλλονται τά επίσημα αποτελέσματα τών εξε
τάσεων, τά ονόματα τών διακριθεισών καί παρέχονται 
δείγματα τή ; έπιδόσεω; τών μαθητριών περί τήν φωνητι
κήν καί οργανικήν μουσικήν. Έφέτο; έκέρδισε τό Ράλλειον 
ή Ελένη Σιφναίου, εκ Λήμνου καί τό έκέρδισε παλληκαρί- 
σ·α, διότι δέκα άλλαι τό διημφισβήτουν ’; τά γερά καί 
συνηγωνίσθησαν δι’ εκείνο. Εί; τόν έκ τών μελών τού συμ- 
βουλίου κ. Πασπάτ/,ν είχεν άνατεθή νά έξαγγείλλή μετά 
σύντομον προοίμιον τά ; διακριθείσας. Καλά δέ έτραγούδη- 
σαν έν διωδία ή περυσινή δαφνϊτι; τού Ραλλείου δεσποινίς 
Ζηνοβία Χρυσανθοπούλου μετά τή ; 'Ελένη: Βατικιώτου, 
•ήτις πάλιν έπιμελώς έξετέλεσεν έπ ί τού πιάνου, άπό μνή
μη:, τήν μουσικήν συμφωνίαν δΙτηηίβΓα, οι; καί ή δεσποινίς 
'Ελένη Άργύρη μελωδίαν έκ τής Νόρμας, χειροκροτηθεϊσαι.
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Ό λω Έλέναι έθριάμβευον χθές, άντανακλώσαι τήν έπιτυ 
χίαν των έπί τού διδασκάλου των κ_, Φαβρικέζη.

Ό  αεροναύτη; κ. Βεδέ, ό έν έξόχω αύταπαρνήσει συγ
κατατεθεί; νά μεταβαπτισθή εί; Βωδέ,— ούτως ά··εγινώ· 
σκετο χθές έν το ί; τοίχο κολλημένοι; προγράμμασι τό ό
νομά του, ούτινος έπίμονο; άνάδοχο; έγένετο ή αθηναϊκή 
δημοσιογραφία,— ό αεροναύτης λοιπόν κ . Βωδέ, ό προ οκτώ 
ήιιερών ήρω; τής μάνδρας τού Σκουζέ, έπανελάμβανε χθέ; 
τή αυτή ι·>ρα έν Φαλήρω τήν αεροπορικήν άνάβασίν του έπί 
τού ίδιου μέρους, έφ’ ού κατά τό παρελθόν έαρ έτελέσθη- 
σαν οί ιπποδρομικοί άγώνε,' καί ό ευρύ; ¿κείνο; χώρο; έ
βλεπε πάλιν τήν αυτήν καί πλείονα έτι συρροήν καί περι
έργειαν, κίνησιν καί φαιδρότητα. Κατά τό πρόγραμμα, τό 
θέαμα Οά παρείχετο δωρεάν, ώ ς 'άνε ίχε σκοπόν 6 κ. Βωδέ 
νά ενοικιάσω καί τού; δύο σιδηροδρόμου;, διά νά μεταφέρω 
τού; θεατά;, διά λογαριασμόν του. Περί τήν εβδόμον ώραν 
τό άερόστατον, πληρωθέν, ύψώθη, έγκαρσίω; τό πρώτον, 
καί άναβάς μέχρι τινό;, έξεκλινε διευθυνθέν πρό; τό μέ 
ρο; τών λουτρών, ένθα έπεσε μεταςύ τό)ν λουτρών καί τού 
τελευταίου παρά τήν ακτήν ξενοδοχείου. Ό αεροναύτη; έ 
φερε·/ άνηρτημένα σώστρα. μετά δέ τήν πτώσίν του σπεύ- 
σασαι λέμβοι εκεί άναμένουσαι, άνέσυραν αυτόν, έξελθόντα 
|ν μέσω ατελεύτητων ζητωκραυγών τού ευχαριστημένου 
πλήθους. Τό άερόστατον, καθώς έπεσε μέ όρμήν έπί τόιν 
κυμάτων, καί έγέμισ» νερόν, έπέπλεε φουσκωμένο·/, ένθυ- 
μίζον τό όρνεον Ρώκ τή ; Χαλιμά:. Μετά τού; οφθαλμού; 
ήλθεν ή σειρά τών στομάχων. Τά φαληρικά ξενοδοχεία έ 
καμαν φοβέραν κατανάλωσιν μέ όλην τήν αταξίαν τών ό- 
πηρετούντων, καί τά  πείσματα τών υπηρετούμενων, ε :; 
τοιαύτα; περιστάσεις. Άπρεπή; όλω; ήτο ή θέα τών μεταξύ 
παλαιού καί νέου Φαλήρου έν άπόπτω κολ.υμβητών ΰπο τάς 
όψεις τού διερ/ομένου έκεϊθεν μεστού Κυριών καί Κυρίων 
άτμοδρόμου. Τό ηλεκτρικόν φως διέχυνε τά ; λάμψεις του, 
ενοχλητικά; έν τοσούτω διά τού; ηλεκτρικούς οφθαλμού; 
Κυριών τ ινω ν, καθ’ ών, ώς άλεξιτήριον, ¿χρησιμοποίησαν τά 
παρ’ ήμίν άπό τίνος πωλούμενα Κινεζικά όμβρελλίνια' α
σιατικά προπύργια κατά τή ; ευρωπαϊκή; επιδρομής. Τό 
Φάληρον διεσκέδαζε χθες ήδονικώτατα, έν άντιθέσει τής 
άγρίας ζωηρότητας έν Άθήναις καί Κηφισσίά.

Η Π Ε Ρ Ι Τ Ο Ν  Σ Ο Γ Τ Σ Ο Ν

Δ Ι Α Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ
ΊΙ χθεσινή διαδήλωσις τών περί τόν 2 ίθ ΰ τ σ ο ν  υπήρ- 

ξεν έπιβλητικωτάτη. Ά πό τής 6  τό πρωό ήρχισεν ή συν- 
άθροισι; εί; τήν αυλήν τού Σούτσου καί ε ί; τόν απέναντι 
Κήπον-Καφενείον. Στοίχοι αμαξών έπεριμενον. Σημαίαν ε- 
κυμάτιζον. Ό Δήμαρχο; υπεδέχετο όλου;. 'Τπέρ τού; έξα- 
κοσίους πολίτας ήσαν έκεΐ. Διγ.ρημένοι εί; τμήματα καί εί; 
συντροφιές. Πάντε; υπό ειλικρινούς πρό; τόν Δήμαρχον α
γάπη ; έμπνεόμενοι. "Εμποροι, βιομήχανοι, κτηματίαι, επι
στήμονες, έργάται, δημοσιογράφοι. Εί; τά ; 8 Ιπέβησαν 
τών αμαξών. Μακοά άλυσσι; έσχηματίσθη ικανή νά καλύ- 
ψή όλόκλορον όδόν 'ΕρροΖ· η ΑίόΛον. Δι’ αυτό)·/ παρελά- 
σασα καί διά τής πλ.ατεία; τού Συντάγματος, όλου τού δή
μου εξελθόντος έπί τών πεζοδρομίων εί; προύπά-ντησιν, έ-

τράπη τήν ε ί; Κηφισσίαν άγουσαν. Έν Χαλανδρίω ή πανή- 
γυρις ήτο ένθουσιωδεστάτη. Τό καϋμένο τό Χαλάνδρι! τ ί 
μιο καί αλβανικό ό)ς τά  δόντια ; Δύο μόνον μαγαζειά είχαν 
σημαίαν Μελά. ’Έξοδο; όλων τών Χαλανδριωτών, μέ τά  
εγχώρια όργανα έπί κεφαλή;, επί τ ή ; χωριζούσης τάς αμ
πέλου; καί τά χωράφια ^ων όδού. "Οταν χωρικοί καί Αθη
ναίοι συνανεμίγησαν, τό θέαμα ήτο (ύραίον. Λί λευκαί τών 
χουρικινν στολαί, α·. κατά διαλείμματα λευκαί, κυαναϊ, κόκ- 
κιναι, χρυσαί σημαίια, τά άλεξήλια τών Άθηναίαν, άπετέ- 
λουν έ/α ποικιλόχρωμο·/ όγκον κινούμε··ον έν ενθουσιασμώ 
καί ζητωκραυγαϊ;. Εις Άμαρούσιον ΰπάρχουσι δυστυχώ; αρ
κετά μ.αγαζεία ά/ήκονταεί; τόν ΛΙελάν,χάρις εις τόν ΓΙανα- 
γή·/ Κυριάκόν, όστις εκδικούμενο; τή ; Δήμον, διότι δέν 
τόν εξέλεξε καί έκ τρίτου Δήμαρχον, ζητεί νά μάς φορτώσω 
τώρα τόν Μελάν ό πολ.ύ; όμως πληθυσμός ανήκει ε ί; τόν 
Σούτσον. Φρεαρίτη; ούτε ακούεται. Έ ; ’Αμαρουσίου εί; Κη- 
φησίαν ή είσοδο; πανηγυρική. Γυναίκες, άνδρε;, πα'δία όλοι 
έξω. Τό ούοαιότερον κορίτσι τή ; Κηφισσίά;, τό Έλενά/.ι έξε- 
λαρυγγίσθη ζητωκραυγάζον τού Σούτσου καί τενεκέ τού 
Μ ελά.

Λύο τρεί; μεγαλοπρεπέστατοι στέφανοι προσηνέχθησαν 
εί; τόν Δ ή μ α ρ χ ο ν , οστι; καί τού; προσεφών-ησε. Κατόπιν ή 
πλατεία έπλημμύρησε χορών, βιολιών, νταουλιών, κεφιού, 
ό ρ ν ιώ ν ,  σουβλών, κουβέντα; καί ζήτω ! Εί; μικράν γωνίαν 
δεκαπέντε ΛΙελάδες, όπως λέγονται ο: τού Μελά οπαδοί, 
εχόρευον μ ετ’ επιδεικτική; μανία:, καί ¿ζητωκραύγαζαν υπέρ 
τού αρχηγού των, έν ω ή πλατεία ολη ήτο κατεκλυσμέν-η 
άπό Σούτσου;. Τό πείσμα των ήτο μεγάλο, ούχ’ ήττον οΰ- 
δεί; έκ τών ίδικών μα ; ήθέλησεν ή έδικαιούτο νά τού; πει
ράξω- Ά λλά  όλοι ποοέβλεπον ότι κάτι θά γίν/ι- Ούτε ήτο 
δυνατόν νά μή γίνη- Μία πλατεία όλόκλτρο; τρόπον τινα 
ενοικιάζεται άπό έ/α κόμμα, τό όποιον χύνεται έκεΐ καί δ ι
ασκεδάζει καί δαπανά' επιμένουν δέ απέναντι οκτακόσιων 
άνθρώπιον δεκαπέντε άντίθετοι νά τό ερεθίζουν ότι δεν  
τ ο  γράφ ουν  τάχα ' ποίον Οά ήνε τό αποτέλεσμα;  Εινε 
ώ ; νά Ινωκίασε μίαν αίθουσαν ξενοδοχείου μία πολιτική 
παρέα καί πηγαίνουν τρεί; αντίθετοι, στρώνονται σ’ ένα 
τραπέζι καί κοροϊδεύουν όλου; τού; άλλου;. Διότι αύτό γ ί 
νεται εί; τά χωριά. "Οταν γίνετα ι διαδήλωσι; ενό; κόμμα
τος, άποσύρεται τό άλλο.

Εινε τρόπον τινά μία σιοιπηλή σύμ.βασι;- διότι μετά 
μίαν εβδομάδα τά  πάθη θά παύσουν καί α ί δύο μερίδες Οά 
δώσουν τό χέρι, όπως πριν, έν άγάπνι καί άδελφότητι- 
Ώ στε ή φυσική α ιτία  τών συμβάντων ήσαν οί τού Μελά ο
παδοί. Εις ένα σκούντηγμα ή παραπάτημα,συνεκρούσθη μία 
όμάς Σουτσιστών χορευόντων μετά τών άντιθέτων καί εν
τεύθεν ήναψεν τό κακόν. Οί μέν αντίθετοι έκοεμοτσακίσθη- 
σαν άπό τόιν μικρών τοίχων τής πλατεία ; ε ί; τά ; αμπέ
λους, άφού εννοείται έγινε προηγουμένως τό ανάστα ό Θεός! 
Οί Σουτσισταί δέν διέκριναν άλλήλου;, συνέβη όέ νά άλλη- 
λοκτυπηθούν έκ τού αυτού κόμματος, ό)ς συνέβη καί ή α
κούσια έκπυρσοκρότησι; τού πιστολιού ένό; έκ τού κόμμα
τος τού Σούτσου, δ ιά  νά τραυματισθή ό καλλιτέχνη; επ ι
πλοποιό; Μήλας.

Έντό; όλίγων δευτερολέπτων ή πάλη κατέπαυσεν, εδό- 
θησαν α ί πρώται περιποιήσεις ε ί; τόν άτυχή Μήλαν, ή δια- 
σκέδασι; επανελήφθη, καί έπειτα πεζοπορούντε; έπανήλθον 
εί: Μαρούσι, έκεϊθεν ε ί; Ψυχικόν ¿σταθμέυσαν πρό; αναψυ
χήν, έκεϊθεν δέ εί; ‘Αθήνα; διά τών παριλισσίων καί τών 
πλατειών, τού κόσμου όλου συυπαθητικώτατα προσβλέ-
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ποντο; πρό; τήν ειρηνικήν δικδήλωσιν τών υγιών καί ελ
ληνικών Αθηνών υπό δήμαρχον έξ έθνι/.οιτά τη; οίκογενεία; 
φιλόπατοιν καί γενναϊον, :όν Σούτσον. όστι; τήν πρώτην αυ
τού τετραετίαν διήλθεν έργαζόμενο;νυχθημερόν εί; το υδραυ
λικόν ζήτημα, όπερ κατά μέγα μ.ερο; ελυσεν, εΰλεγούμενο; 
£»rsô έκατοντακισχιλίιυν ψυχών.

ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΙ' ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(TO T ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ)

Κ υ ρ ια κ ή .  26 ’Ιουνίου

Παρά έννέα πεντακόσιοι είνε οί έξ ’Αλεξάνδρειά; προ
χθές άφιχόμενοι καί έν τώ  λοιμοκαθαρτήριο) τού 'Αγίου 
Γεωργίου καθαριζόμενοι. Πεντακόσιοι ! άντί τών 386  or); 
δηλωτικόν τού πλοίαρχου ¿σημείου καί ή έν Αλεξάνδρειά 
ελληνική προξενική αρχή ¿τηλεγράφησε. Πώς συμβαίνει ώστε 
εκατόν καί πλέον έπιβάται νά μή ήνε εγγεγραμμένοι έν 
το ΐ; βιβλίοι; τού πλοίου, τούτο ό πλοίαρχος καί ό πρά- 
κτωρ γνωρίζουσιν. Α λλά  ακριβώς διά τούτο, ήθέλαμεν 
προτρέψει τήν κυβέρνησίν μα ; νά διατάξη τήν προξενικήν 
άρχόν Αλεξάνδρειά; νά μή δίδν, π ίστιν ε ί; τά  βιβλία τού 
πλοιάρχου, άλλ ’ αυτός ο ύτ ;; σ πρόξενο; έπιβαίνων κατά 
τήν ώραν τού απόπλου τού πλοίου έν «ιυτώ, νά ένεργφ τήν 
άπογοαφήν τών έπιβμτών, όπως ούτως έχν, ένήμερον τήν 
κυβέρνησίν περί τού πραγμ.ατικού αριθμού, και οΰγί τού έ- 
σφαλμένου 8ν ό πλοίαρχο; έχει. Διότι αν τούτο έγέ'ετο, 
δέν ήθ ελομεν ίδεί τό άτοπον νά έτοιμα ζωμεν οικήματα καί 
σκηνά; διά 385 έπιβάτας, καί νά βλέπωμεν είτα 500 α
ποβιβαζόμενους, περί ών άλλα: είχον ληφθή ένέργειαι.

Έν τούτοι; ή όμολογουμένη δεξιότης τού υγειονόμου, ή 
έκ τών ένόντων οικονομία ήν αυτό; έδωκεν εις τό άπρόο-

πτον τούτο, τών εκατόν επί πλέον έπιβατών, ¿τοποθέτησε 
πάντα; έν το ΐ; οικίσκοι;, το ΐ; παραπήγμασι, ταίς σκηναΐς, 
οΰτω δέ πεντακόσιοι άνθρωποι ζώσιν ήδη έν Ά γίω  Γεωργίω 
υπό στέγην. Ή έν γένει τών καθαριζομ.ένων υγεία είνε ά- 
ρίστη· πολύ φυσικόν όμω; μεταξύ τόσου πλήθους νά άσθε- 
νήσωσι καί τινες. Οικίσκοι είνε είκοσι περίπου έν οί;, τή 
προνοία τού υγειονόμου, έτέθησαν οί εχοντε; οικογένειας 
πολυμελείς, Σ/.ηναί τεσσαράκοντα ΰφ’ ά; ζώσιν ο: ευτυχεί; 
ά ρ γ έ η δ ε ς  καί οι κοινωνιστικάς τάσεις έχοντες. Ξύλινα πα
ραπήγματα εϋρέο; χοίρου τρία, άτινα όμως άποφεόγουσιν οι 
πλεΐστοι ώ ; μάλλον υπό τού ήλιου επηρεαζόμενα.

’Ιατρό; τού λοιμοκαθαρτηρίου είνε ό κ. Ζωϊόπουλο;, κα
λό; άνθρωπο;, άλλ’ άδαής πάντως λοιμ.οκαθαρτηρίι»ν καί 
καθάρσεων. Ε πιστάτη ; τού λοιμοκαθαρτηρίου ό κ. Κων
σταντίνος Σακελλαρόπουλο;, τετράκις, ώ; λέγει, έπιστατή- 
σα; έν λοιμοκαθαρτηρίοις, καί ώ ; τοιούτο; καί αύθι; προτι
μηθείς, υγειονόμο; δέ Πειραιώς, έπισκεπτόμενο; το λοιμο- 
καθαοτήριον δ ί; τής ήμερα;, ό καθ’ όλα άξιο; καί ικανός 
Λεωνίδα; Βουρνάζος. Καί έπί τέλους τήν αστυνομίαν τού 
λιμένο; Πειραιώς, Κανθάρου καί άγιου Γεωργίου ό αεικίνη
το; λιμενάρχη; Πειραιώς Καρακατσάνης, δ καί σβούρας, 
έπιλεγόμενος, ό τόν λιμένα Πειραιώς υπό λιμενικήν έποψιν 
τακτοποίησα;.

Καί όμως μεθ’ όλα ταύτα, μ’ όλην τήν όμολογουμένως 
έκτακτον τή ; Κυβερνήσεω; πρόνοιαν καί δραστηριότητα, δέον 
νά διορισθή άνώτερό; τ ι ;  επόπτη; τού λοιμοκαθαρτηρίου, έν 
αύτώ μένων καί υπό τάς διαταγές τού όποιου νά τεθώσιν 
ό τε ιατρός, ό επιστάτης, οί αρκετοί όγειονομ.οφύλακες, τό 
στρατιωτικόν απόσπασμα, ο! ναύται· ό επόπτης ούτος νά 
είναι άνθρωπος γνωστού παρελθόντος, όνόματος, τάξεω ;, διοι
κητικής ίκανότητος. Αιότι νύν βασιλεύει ή πολυαρχία, καί 
ακριβώς εΐπείν ή ακαταστασία. Πρέπει πρό παντός άλλου νά
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—  Προσέξατε Βλαιοώ.
—  "Ω ! Δεν έχετε ανάγκην νά μοί συστήσητε τήν σύνε- 

σιν. Έν πριότοι; τό γράμμα τούτο.
Ό Βλαιρώ έθεσεν εντός φακέλλου λευκού, έφ' ού έγραψε 

τήν διεύθυνσιν τού Καοόλσυ Σεβρό. μιμούμενος μετά Οαυ- 
μασία; δεξιότητος πλαστογράφου τήν εικόνα τή ; γραφή; 
τή ; βαρόνη;. Τούτου γενομένου, άπέσπασεν έπιδεξίως τήν 
κηρίνην σφραγίδα τού πρώτου φακέλλου καί τή βοήθεια 
συνθέσεώ; τίνος ές υγρού κηρού έφήρμοσεν αυτήν έπί τού 
άλλου φακέλλου.

Ό βαρόνο; τόν παρετήρει πράττοντα, ταύτα έννεός.
—  Είδατε, ε ίπ ιν ό Βλαιρώ έγχειρίζων αύτώ την επι

στολήν

— Μάλιστα, είναι ή είκών τή ; γραφή; τή ; βαρόνη;, καί 
αδύνατον νά έννοήστι τ ι ;  ότι ό φάκελλο; αντικατέστη δ ι’ 
άλλου.

—  Ά μ α  έπανέλθητε οίκαδε, θά δώση.τε τό γράμμα 
τούτο είς τόν υπηρέτην, όστι; σά; τό παρεδωκε καί θά τό 
φέρνι άμέσω; κατ’ επιγραφήν.

—  Πώς, θέλετε . . .
—  βέλω ό Κάρολο; Σεορύ νά κινήση διά τό Βλαινκούρ· 

μόνον θά λάβω μέτρα τινά διά νά τόν εμποδίσω νά φθάση 
έως αυτού.

Λ θ ·
ΤΙ ΑΠΕΓΕΙΝΕ ;

Μετά μίαν ώραν, άνθρωπο; άποσταλεί; ΰπό τού Βλαιρώ 
έπετήοει ενώπιον τού ξενοδοχείου τής Χάβρης. Ό άνθρωπο; 
ούτο; ήτο ό Πρενσέ.

Σχεδόν βέβαιο; ότι ό Κάρολο; Σεβρύ δέν θά άνέμενε τήν 
έταύριον, ϊνα κινήση, διά τά Βόσγια, ό Βλαιρώ έτοιμάσθη 
πρό; άνα χώρησιν.

Ό Πρενσέ «οφείλε νά παρακολουθήσνι τόν ξένον έξερχό- 
μενον ϊνα μεταβή εί; τόν σταθμόν τού ανατολικού σιδηρο
δρόμου. Ό Βλαιρώ θά άνέμενεν ε ί; τόν σταθμόν είκοσι λε
π τά  πρό τή ; άναχωρήσεω; τή ; αμαξοστοιχία;, ϊνα πληρα- 
φορηθή έάν ό Κάρολο; Σεβρύ Οά έκίνει αυθημερόν.

Ό  Βλαιρώ δέν ήπατήθη εί; τά ; προβλέψεις αύτού. Όλί-
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¿ννοήση, έκαστο; τών έκεί Οπηρετούντων, ποιον είναι τά έργον 
του, καί νά παύσωσι δέ αί συνήθεις παρ’ ήμίν, έν τοιαύται; 
μάλιστα ώραις, απαιτήσει;, αξιώσει;, προτιμήσει;, έκδου- 

• λεύσει; καί άμ.οιβαί τών έκεί δ ι’ οίονδήποτε λόγον ύπηρε- 
ί.-. τούντων, ν’ άφεθώσι δέ οί καθαριζόμενοι ε ί; τήν διάθεσίν 

των καί είς τήν πληρωμήν τών νομίμων τελών. Αυστηρώς 
, ίέ  νά τιμ.ωρήται καί ν’ αποβάλλεται ό καθ’ οίονδήποτε -τρό

πον κερδοσκοπήσας, έκ τής θέσεώ; του.
Διότι δέν είναι σκληρότερον, παρά νά πιέζη, τις τόν άτυ

χή καθαριζόμενον, κατάχρησιν τής εξουσίας, Ϋ.ν έχει, πο.ού- 
μενος.

Καί κυρίως αυστηρώς νά έπιστήσωσι τήν προσοχγ/,ν των 
οί αρμόδιοι, καί αυστηρώς νά τιμωρήσωσι τούς οπωσδήποτε 

! άσχημονοϋντας ΰγειονομοφύλακας, στρατιώτας, χωροφύλακας 
| καί λοιπούς, νά έξασφαλίσωσι δέ τήν ηθικήν θέσιν τών κα-

Ιρ θαριζομένων οϋτω Οέλομ.εν άποφύγει πολ.λά άτοπα, άτινα 
είμαι βέβαιος ότι θά λ.άβωσι χώραν, άν άστυ'.ομία τ ι; δέν 

ι συστηματοποιηθή έκεί.

Ά λλ’ έκτό; τούτου, έν έκ τών μικρών πολεμικών πλοίων, 
; υπό άζιωριατιχά)', νά σταθμεύη διαρκώς έν Ά γ ίω  Γεωργίω, 

αυστηρώς άπαγορεύον τήν προσέλευσιν λέμβων καί τήν έν
γέ·νει επικοινωνίαν.

Νά δοθή ή δέουσα προσοχή είς τάς διδόμενα; τροφάς, καί 
| είς τό έκεί ξενοδοχεϊον, περί ού δέν ακούω πολύ ευχάριστα 
| πράγματα. Δι’ αύτό είπον ανωτέρω νά διορισθή ανώτερος τ ι; 
| έπόπτης, διότι τότε είμαι βέβαιο; ότι ούδέν άτοπον γενή- 

σεται. Είναι δ ’ έντελώ; άδικον ν’ άξιώσωμεν παρά τού υγειο
νόμου τήν έκτέλεσιν όλων τούτων. ΛΓ όλην τήν έμολογουμέ- 
ητ,ν δραστηριότητα τού κ. Βουρνάζου, τό έντιμ.ον, τό άϋπνον,

καί τό οικονομικόν τών περιστάσεων, σφείλομεν νά παραδε- 
χθώμεν ότι είναι άνθρωπος, καί ότι ώ ; τοιούτο; μόνος δέν 
δΰναται νά έπαρκέσφ, διότι έπί τέλου; θά άσθενήση,. Είς λοι
πόν ανώτερος έπόπτης νά διορισθή συνεννοούμενος καί συνερ- 
γαζόμενος μετά τού υγειονόμου.

Περί τού νοσοκομ.είου, τών έν αύτώ δύο νοσηλευομένων, 
καί περί άλλων έν επομένη. Μεταξύ τών καθαριζομ.ένων έν 
τώ  λοιμοκαθαρτήριο) εύρίσκονται οί κκ. Στεφάνου, αντιπρό
σωπο; τής Κυβερνήσεω; είς τάς αποζημιώσεις, ό δικαστής 
Σκένδερ, ο δικηγόρος Ρεδιάδης μετά τής οικογένειας του, ό 
Γριμάλδης, ό /.. Λεβίδης καί άλλοι.

Λ ,υ κ ο γ ιά ν ν η ς

Α1 Ι Μ1ΓΓΡ Ι0Σ  Μ Π Ο Τ Τ Σ Ι Ι Σ
Ί ’ π ο ψ ή φ ιο ς  Λ ή μ α ρ χ ο ς  Κ α λ α μ ώ ν

(ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΤ ΜΑΣ)

Κ α λ ά μ α ε ,  23  ’Ιουνίου.

"Λν τό λεγόμενον ρεν/ια έσχηματίσθη έν Καλάμαις, έ ' 
σχηματίσθη βεβαίως ύπέρ τούτου. Τό δέ περίεργον είνε ότι 
ό νέος ούτος δέν είργάσθη ούτως εΐπείν, όπως έπιβάλλη, 
εαυτόν ώς Δήμ.αρχον τή πόλει, άλλ ’ ή ύπέρ αυτού κοινή 
εύνοια έσχημ ατίσθη τρόπον τινά μόνη της· φαίνεται αλη
θώς λαοπρόβλητος, τό δέ ένστικτον τού λαού είς τήν περί- 
στασιν ταύτην δέν ήπατήθη. "Οντως ό Μπούτσης είνε νέος 
τίρ.ιος, καλής καρδίας, επιστήμων, ζήσας έν τή αλλοδαπή 
έπί διετίαν, επομένως δυνάμενο; νά γνωρίζη καί τ ί  έστί 
καλή πόλις, καλλαίσθητος, κοσμούμενο; τέλος δ ι' όλων έ- 
κείνων τών προτερημάτιυν, δ ι’ άν ν ’ άναδειχθή ό άξιος τού

γον πρό τής άναχωρήσεω; τής αμαξοστοιχίας, ό Πρενσέ 
συνήντησεν αυτόν έν τώ σταθμώ.

—  Πού είνε ; ήρώτητεν Βλαιρώ,
—— ’|δού αυτό;- ό ύψολό;, μελαχροινός, όστις ϊστατα ι 

πρό τού κιγκλιδωτού παραθύρου καί αγοράζει δύο εισιτήρια.
—  Δ)ο είσητήρια ; Διατί ;
—  ’Έχει καί τήν γυναίκά του.
—  Διάβολε, διάβολε ! είπεν ό Βλαιρώ, ή σύζυγό; του 

μέλλει νά μά ; στενοχωρήση.
—  Δέν όμιλεί τήν γαλλικήν.
—  Πού τό ’ξεύρεις ;
—  Ίίδυνήθην νά ομιλήσω μετά τινο; υπηρέτου τού ξε- 

. νοδοχείου,
— Άδιάφορον, ή γυνή αύτη είνε πολύ οχληρά, κατα

στρέφει τού; πρώτους συνδυασμούς μου καί Οά γίνη ανάγ
κη νά ζητήσω νά εϋρω άλλον.

Μετά τήν αγοράν τών εισιτηρίων των ό Κάρολος Σεβρύ 
καί ή σύζυγό; του είσήλθον είς τήν αίθουσαν τού σταθμού.

Ό  Βλαιρώ ωρμησεν είς τό κιγκλιδωτόν παράθυρου καί ή- 
γόρασε δύο γραμμάτια.

ΕΓχομεν εϊπει ότι ό Κάρολο; Σεβρύ καί ή Ζελιμα, επει
δή ή σύζυγό; του ήτο καταπεπονημένη, ολίγον ασθενής 
ήναγκάσθησαν νά σταθώσιν καθ’ οδόν, τοϋθ’ όπερ έπέτρε- 
ψεν είς τόν Βλαιρό) καί ε ί; τόν Πρενσέ νά φθάσωσι πρό

αυτών εί; Βαρνεζόλ, άφού έν Ρεμινεμόν μετημ.φιέσθησαν ώ ; 
χωρικοί τών Βοσγίων.

Ό  Βλαιρώ, όστι; ήναγκάσθη νά έγκαταλίπτ, τό πρώτον 
σχέδιόν του, ού τήν πραγματοποίησιν καθίστα δυσχερή ή 
παρουσία τή ; Ζελιμάς, συνέλαβε ταχέω; καί διεχάραξε 
νέον σχέδιον, κατά τό οποίον ή ταχυδρομική άμαξα τού 
Βαρνεζολ μετά τών τριών εσωτερικών θέσεων αυτή; έμελλε 
νά διαδραματίση σπουδαίον ποόσωπον. Τωόντι έπρεπε νά 
γνωρισθή έν πρώτοι; μετά τού Καρόλου Σεβρύ καί νά 
συνάψη μ ετ’ αυτού συνδιάλεξιν πρό; τούτο δέ δέν υπάρχει 
καταλληλότερα ευκαιρία άπό τήν δημ,οσίαν άμαςαν. Τή; 
συνδιαλέξεω; συναφθείση;, έπρεπε μετά ταύτα νά γλυκο- 
μιλήσν) τόν άφελή ταξειδ ώτην καί νά κατορθώση νά κερ- 
δίσφ τήν έμπιστοσύνην του.

Είδομεν μετά ποία; ευκολία;, μετά πόση; εύχερεία;, ο 
αυθάδη; Βλαιρώ διεδραμάτισε τό πρόσωπον χωρικού τών 
Βοσγίων. Βεβαίω; άλλο; τις, μάλλον πεπειραμένο; τού Κα
ρόλου Σεβρύ, θά ήπατάτο. Πώ; νά ύποπτεύση ότι ό γεν
ναίο;, ό εΰγενής, ό ευπροσήγορο; ούτο; άνθρωπο; έστηνε 
παγίδα ;

Έκ προθέσεω; ό Βλαιρώ παρεμόρφωσε τήν αλήθειαν, δ ι
ηγούμενο; τόν μύθον νεάνιδο; καταγόμενη; έκ μεγάλη; οι
κογένεια;, ή τ ι;  περιώρισεν αυτήν ε ί; τόν παλαιόν πύργον 
τού Βλαινκούρ. "Επρεπε νά προξενήση έντύπωσιν ε ί; τόν 
εύπιστον άνθρωπον, νά διεγείρη αυτόν, νά τόν ένθαρρύνη,
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τόπου άρ/ων, παρ’ ού δυνάμεθα έν πεποιθήσει νά προσδο- 
κώμεν ότι θά έχωμεν ασφάλειαν ζωής, περιουσία?, τιμή,-, 
δτι θά καλλωπισθή ή πόλις μας, ό’τ ι θά παταχθή κατά 
κεφαλής s Ορασεΐαν ΰψώσα; τήν κεφαλήν τραμ,πουκισμός.

Τοιοϋτος ό μέλλων, κατ’ έμήν γνώμην, άρχων του δήμου, 
δστις έν συγκρίσει μάλιστα πρός τούς άλλους εξεταζόμενος 
είνε ό έξ όλων καταλληλότερος. Βεβαίως, άν έπρόκειτο νά 
συγκριθή πρός τόν Έφέσιον, δεν θά ¿δίσταζαν νά κλίνω 
υπέρ τούτου, άλλ.’ ό Έφέσιος δυστυχώ; δέν θά ύποστηρίξ;ρ 
τήν κάλπην του- προκειμένου δε νά έχω τον Σταματελά- 
κην δήμαρχον, δστις καί άν θέλη δεν δύναται νά κάμη τό 
καλόν εις τήν πόλιν, διότι δέν γνωρίζει ό άνθρωπος τ ί έ- 
στι καλόν, καί όπισθεν τόύ όποιου θά κρύπτηται ό Περρω- 
τής καί ό Βρυώνη; μέ τόν Ιναπετανάκην αστυνόμον καί 
τον Σπηλιώτην άγρ. αστυνόμον, προτιμώ, τόν Μπούτσην, δ- 
στις, καίτοι προσφερθεντων αΰτώ πολλών νά τώ  παράσχωσι 
τήν υποστήριξίν των τή παραχωρήσει τής αστυνομίας ήρνή- 
θη, διότι εννοεί νά κάμη αστυνόμον άνθρωπον μή εχοντα 
κόμμα νά υποστήριξή έπομένως ανεξάρτητον καί δυνάμενον 
νά έπιτελέση τό καθήκόν του. Επίσης προκειμένου νά έχω 
δήμαρχον τόν Ί'ζάννεν, δστις, ¿ις έπιζητών τήν δημαρχίαν 
όπως κατωρθώση νά συγκράτηση τό όλονέν διαλυόμενου 
κόμμα του, καί άφαιρεθείσης τής λεοντής πλέον καί τού 
προσωπείου, δέν θά φεισθή θεμιτών καί αθεμίτων όπως ε
πιτυχή τούτο, προτ:μ.ώ τόν Μπούτσην, δστις καί εκτεθείς 
εις τόν δημοτικόν άγώνα οΰχί έκ φιλοδοξίας, άλλ’ επειδή 
ή πόλις τόν ¿ζήτησε, δεν έχει ανάγκην νά περιποιηθή τόν 
δχλον, άλλα τήν καλήν τάξιν, ήτις μόνον έργα, ασφάλειαν 
καί τιμίαν διαχείρισιν ζητών καί έπομένοις αυτά καί μόνα 
θά έπιζητήση, έπί αυτών καί μόνων βασίζει τήν μέλ- 
λουσαν ΐσχύν του, καί έξ ών άν δέν άπολαύση τήν δημ,αρ- 
χίαν εις τό μέλλον, θά απόλαυση τουλάχιστον τήν εΰλο-

■ : - -  = . ■- ■- τ    ■:

δπως έπιδιώξη τό έργον του καί νά τόν έλκύση τέλος εις 
τήν παγίδα , δπου έμελλε ν’ άπολεσθή.

Έν τή συνεξυφάνσει τής δολοπλοκίας του, έν τή παρα
σκευή τών ττ.λεβολοστοιχιών του ό Βλαιοόι συμπεριέλαβε 
καί τήν σύζυγον τού Καρόλου Σεβρύ, θεωρών άναγκαίον 
νά άπαλλαχθή αΰτή; ή τουλάχιστον νά καταστήση αυτήν 
ανίκανον νά βλάψη, δηλαδή νά κάμη αποκαλύψεις τινάς 
δυναμ.ένας νά θέσωσι τήν εξουσίαν εις τά ίχνη τών δολο
φόνων τού συζύγου της. ’Λλλά δέν υπήρχε κατεπείγουσα 
ανάγκη. "Επρεπε πολύς καιρός νά παρέλθη ώστε ή Ζελιμδ 
νά δυνηθή νά μάθη έπαρκώς τήν γαλλικήν, ώστε νά εϊπη 
ή νά υπόδειξη πρός τίνα σκοπόν αυτή καί ό σύζυγός της 
μετέβησαν είς Βλαινκούρ.

Ό Βλαιρώ ήδύνατο λοιπόν ν’ άναμείνη καί νά έκλέξη 
χωρίς νά βιασθή τό καταλληλότερου, τό ασφαλέστερου μέ
σον, δπως πλήξη καί τήν νεαρά γυναίκα.

Ό απρόοπτος θάνα,τος τής Ζελιμάς άπήλλαξεν αύτόν 
άπό τάς προεπασχολήσεις καί ανησυχίας, τάς όποιας ήόύ- 
νατο νά εχη έκ τού μέρους τούιςου, ό δέ άθλιος έτριβε τάς 
χεΐρας έξ εύχαριστήσεως. ’Λναμφιβόλως τά πάντα έβαινον 
έπιτυχώς καί πέραν τών προσδοκιών του. Τό κακόν ήν 
πάντοτε καί πανταχού θριαμβεύον !

Έν τούτοι;-ό θάνατος τής Ζελιμάς δέν άπεσόβει καθ’ ο
λοκληρίαν τόν κίνδυνον. Ό Κάρολος Σεβρύ ϊϊχ εν  αφήσει έν

γίαν τών πολιτών, δταν θά εϋρεθώσιν, άν ευρεθώσι πρό τή ; 
λυπηρά; θέσεω; νά εΐπωσι : πού είσαι καϋμένε Μπούτση !

Ά γ ύ ρ ε υ τ ο ς

ΤΠ ΛΕΓ ΡΑΦΠ1ΙΑΤΛ
Ι Ι ρ α κ τ ο ρ ε ε ο ν  Χ α β α

Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ,  δ Ιουλίου. Χθέ: άπεβίωσαν έκ χολέ
ρας έν Δα/ιιέττη 96 καί έν Μανσούρα 48 , έγέυετο δέ καί έν 
κρούσμα ύποπτον έν Καίρω. Έ ν Πόρτ-Σαΐδ οΰδεί; θάνατος 
έκ χολέρας έγένετο άπό τής Πέμπτης. Ή υγιεινή κατά- 
στασις πάντων τών παρά τήν διώρυχα μερών εϊνε έξαίρετος.

ΟΙ ΕΝ Τ Α Ι Σ  Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ ΙΣ

έπιστάτας μας, ιδία οι έν Τριπόλει, Καλάμαις, Μεσσήνη, 
Κυπαρισίζ, Κεοκύρα καί Γαλαξειδίω παρακαλούνται νά 
μή άναβάλλωσι τά ; πληρωμής των, διότι πολλού γε καί 
δει ! νά είμεθα ομογενείς καί μόνον διά τών τακτικών πλη
ρωμών είνε κατορθωτή ή έκδοσις τού φύλλου.

Ή  δ ιεύΟ υνβ ις

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ
Ή Διεύθυνσις τής Ελληνικής άτμοπλοίας Δ. ΓΙ. Γουδή 

ειδοποιεί τό κοινόν δτι τά γραφεία αυτής μετεφέρθησαν είς 
τήν κατά τήν πλατείαν Απόλλωνος οικίαν τής κυρίας Κα- 
πρόνου παραπλεύρως τών γραφείων τής ΰπομοιραρχίας καί 
Βιομηχανικής τραπέζης. (Η', 5)

τώ ξενοδοχείω έγγραφα σπουδαιότατα, έν οίς τά πρακτι- 
κόν τού γάμου τού μαρκησίου και τή ; μαρκησία; Σαμαοάνδ 
καί τήν επιστολήν τή ; βαρόνης Δεσιμαίζ. Μετά παρέλευσιν 
χρόνου, ό ξενοδόχος ήδύνατο νά έγχειρίση ταύτα είς τάς 
χεΐρας αστυνομικού τίνος πράκτορος, δτε ό κίνδυνος άνεφαί- 
νετο- άπαξ οί δικασταί ήθελον κρατήσει τον μίτον τής ΰπο- 
θέσεως, θά έζήτουν νά μάθωσι καί νά έξακριβώσωσι τά 
πάντα, διά τούτο παρίστατο ή ανάγκη δπως τά έγγραφα 
ταύτα, τά λίαν ενοχοποιητικά, υπεξαιρεθώσι καί έξαφανι- 
σθώσι, τούτο δέ ό Βλ.αιρώ κατώρθωσε διά τής έπιδεζιότη- 
τος καί τόλμης, δ ι’ ών καθίστατο τοσούιω φοβερός.

Ένώ οί χυιροφύλακες τών χωρίων τού διαμερίσματος 
Ρεμιρρεμόν διέτρεχον τούς αγρούς, ζητούντες άνωφελώς 
πανταχού τούς δολοφόνους τού Καρόλου Σεβρύ, ό Βλαιρώ 
καθήμενος ήσύχως έν τώ θαλάμω του έμπροσθεν καλού πυ
ρά; εξήταζε μετά προσοχή; τά έγγραφα τού θύματος.

Δέν άνεγίνωσκεν αυτά δλα, επειδή πολλά ήσαν γεγραμ- 
μέ-α έλλανδιστί, άλλα αγγλιστί, ό δέ Βλαιρώ δέν έγνοί- 
ριζεν ή μόνον τήν γλώσσαν του. ’Λλλά λαμοάνων ταύτα 
άλληλοδιαδόχω; περιέστοεφεν έπί μακράν είς τάς χεϊράς 
του, πριν ή άποφασίση νά τά ρίψη είς τά πύρ τής εστίας.

Είς τό πύρ τό πρακτικόν τού γάμου τού μαρκησίου καί 
τή ; μαρκησίας, είς τό πύρ τού Καρόλου Σεβρύ καί τή ; 
Ζελιμ-άς, είς τό πύρ τήν επιστολήν τής Αουκίας πρό; τήν 
Ζελιμάν, είς τό πύρ τό διάβα τήριον τού Καρόλου Σεβρύ,

Μ Η  Χ Α Ν Ε Σ Α Ι
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1ΙΙΙΙ0Σ7  ετών πρώτου αναστήματος, υγιής, ωραίος 
πωλείται δ ι’ άμαξαν είς συμφέρουσαν τ ι

μήν. Πληροφορεί παρ’ ήμίν.

i l l  U  1  L i
τήν όιραίαν αυτήν πρό τής Κηφισσιας εξοχήν, μπορείτε νά 
ευρητε δλας τάς θερινάς αναπαύσεις σας, είς τό νεόκτιστον 
ο'ιραΐον, φωτεινόν, μεγαλοπρεπές, άνοιχτόκαρδο

Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο Ν  Μ Α Ρ Ο Γ Σ Ι
διευθυνόμενον υπό τού φιλοκάλου καί εύδιαθέτου νά γίνηται 
θυσία διά τούς πελάτας του κ.

Κί1\ΪΤΑ\ΊΊΙΥ0Ν Λ. ΧΛΜΙΛΛΤΛ
Αωμ,άτεα δε’ ΰπνον έξοχεκώτατα. — ’Έπεπλα 

κατακαενουργα—Φαγητά τί5φ οτε- μ̂ ς.—Κο
τόπουλα καε παπάκεα τής ώρας.—ΊΡετοενάτο 
οαιαπάνεα. — Μπίρα ̂ σεοτέλεαες. — Λίερό άθά. 
νατο.

ΚΑΙ ΕΝΑ Π Ρ Α Γ ΜΑ  Φ ΘΗΝΟ
’X XIIX ΛΟΙΙΛΙΑ

Έν τω τυπογραφείω τών Ά δε.Ιγ ιώ>· Πιρρϊ\, έπ ί τής πλα 
τεία ; τού Πανεπιστημίου έκτυπούνται

Ε Π Ι Σ Κ Ε Π Τ Η Ρ Ι Α
άτινα μετά τού χάρτου αυτού είς εκατόν αντίτυπα τιμών- 
ται φρ. δύο.

Φελοκάλως τετυπωμ,ένα όσο παέρνεε

Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Τ Μ Ε Ν
τούς έχοντας τούς εξής αριθμούς τού Μι) Χ άνεσα ι : G X , 
ΙΟΙ, ΙΙΟ μέχρι 1^0, IS8, 1C«, 183,
«01 , 274, 282, 321, 431 νά μάς τού; διευ-
θύνουν εις τά γραφεϊον, οί θέλοντες έπί πληρωμή.

ταξειδεύοντο; μ ττά  τής συζύγου του, δπερ έξέδωκεν ή 
γαλλική έν Λονδίνη πρεσβεία, είς τό πύρ καί αί έπιστολ.αί 
τού Παύλου Σαμαοάνδ πρό; τόν Κάρολον Σεβρύ, είς τό πύρ 
δλα τά έγγραφα τά είς ξένην γεγραμμένα γλώσσαν.

Οΰχί, οΰχί δλα· δύο έμενον επί τού γραφείου, τεθέντα 
κατά μέρος υπό τού αδιαλλάκτου πυρπολητού, τά όποια 
άναλαβών, τό μέν διά τ ις  δεξιάς, τό δέ διά τής αριστε
ρά;, παρετήρει επί πολύ σκεπτικός μετά νευρικών συστο
λών, ώσεί ήθελε προοανώ: νά μαντεύση τάς λέξεις, ν’ ά- 
ναγνιόση τά ; συλλαβάς. Θά έλεγε δέ τις αληθώς δτι ή \- 
πιζε διά τής παρατηρήσεω; τούτων νά καταλάβη τό έν 
αΰτοίς απόρρητον.

Άμ.φότερα τά έγγραφα είχον τό σύνηθες σχήμα άποδεί- 
ξεως· άλλως, ή λέξι; ιιΤράπεζα», ήν μόνην έδυνήθη ν’ άνα- 
γνώσίΐ καί νά μεταφράση, οΰδεμίαν άφινεν έπί τούτου αμ
φιβολίαν είς αΰτόν. Τωόντι ταύτα ήσαν δύο αποδείξεις, ή 
μέν εκατομμυρίων κατατεθέντων είς τήν τράπεζαν τής 
Βαταυίας, όλλανδιστί, ή δέ τή ; ποσότητος τής έμπιστευ- 
θείση; είς τόν τραπεζίτην τής ινδικής εταιρίας, αγγλιστί.

Ό  Βλαιρώ ήσθάνετο, ώσφραίνετο δτι έκράτει έν ταϊς 
χερσί δύο πολύτιμα καί λίαν ενδιαφέροντα έγγραφα. 'Α  ! 
έάν ήδύνατο ν’ άναγνώση !

—  Αιάβολε ! έγρύλλισεν, αδύνατον να έξηγήση κανείς 
τήν σολωμ-ονικήν τα ύτη ν  κατηραμένα ορνιθοσκαλίσματα !... 
έάν ήμπορούσα νά τά ξεδ-αλύσω. τότε θά έμάνθανα . . .

Λ'αί, αλλά .  . . δέν έχω κανένα ασφαλή είς τά χέρι. .  .  Ήμ- 
πορώ άπό τόν ενα κίνδυνον, άπό τόν όποιον έσώθην, νά 
πέσω εις άλλον. Δεν είμαι τόσον ανόητο; ! ή φρόνησι; είναι 
μήτηρ τής ασφαλεία; ! . . .  Α λλά  καί είμαι βέβαιος, ήμ- 
πορεί κανείς νά κάμη τ ι μ’ αΰτό. Στό διάβολο νά πάνε οί 
γράφοντε; στή διαβολογλώσσά των ! Δέν ήτο πλειό καλά 
νά ομιλούσαν καί νάγραφαν παντού γαλλ ικά ;

Έ π ’ ολίγον ακόμη οι οφθαλμοί του έμειναν προσηλωμέ
νοι είς τάς δύο αποδείξεις· έπειτα , καταληφθείς υπό αί- 
φνηδίου λύσσης, τρίζοιν τούς οδόντας, έσχισε τά έγγραφα, 
περιέστρεψεν αΰτά έντός τών χειρών καί τελευταΐον ερρι- 
ψεν είς τάς φλόγας.

—  Κά, ¿ψιθύρισε, δέν Οά έχω επικινδύνου; ορέξεις, δέν 
θά σκέπτωμαι πλέον δ ι’ αΰτά.

Τώρα τά πάντα μετεβλήθηοαν είς άνθρακιάν ή όλοκαΰ- 
τωσις ήν πλήρης.

— "Οσον δ ι’ αΰτά, είπε μετά παραφορά; ό Βλαιρώ, ρ(- 
πτων τούς οφθαλμούς έπί τών μικρά; άλλως άξία ; κοσμη 
μάτων τής Ζελιμάς καί έπί τών δύο κιβωτίων τών περιε- 
χόντων τά  άσπρόρρουχα καί ωραία πλούσια ινδικά υφά
σματα τών ’Ινδιών, θά τά μοιράσω μίαν ήμέραν.

(άκολουθεΐ)
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ΔΙΝΟΡΑ
Δέν σάς δίδουν λοιπόν καμμίαν πυξίδα, εις τό Βρέστ, διά 

ν’ αποφεύγετε τάς ερωτικά; άνοησίας. Ό  πα :ήρ σου Οά ένό- 
μιζεν ότι είσαι á απόστολος τής απάτης, καλέ μου Φερδύ. 
Γνωρίζει από ζωήν, ό πατέρας σου !

—  Καί είμαι βέβαιο; ότι Ιτήρησεν όλους τού; όρκους,τούς 
όποιους έκαμε.

—  ’Σταϊ; γυναίκες ; . .
Μέ ορεκτικώτατον γελοίο συνώδευσε / ή πριγγιπέσσα τήν 

φράσίν της : αΣταί; γυναίκες;» καί εύρισκε θετικά τον α
νεψιόν της ολίγον κουτούτσικο.

—  ’Λλλά, πτωχέ μ.ου φίλε, οΐ άντρες παρέρχονται τήν 
ζωήν των εις τό νά μα ; όρκίζωνται ένα σωρό πράγματα από 
τά όποϊα δέν σκέπτονται τίποτε* ό πατήρ σου ! ’Λλλά, φίλ- 
τατε, δέν εφύλαξε τόν ό'ρκον τον όποιον έκαμε ’μπροστά 
τόν παπά εις εκείνην τήν άγίαν γυναίκα, τήν μτ,τέρα σου !... 
Οί όρκοι πού μάς κάμουν, μπά ! . . είνε σάν τά φιλοφρονητι
κά επισκεπτήρια τών ενοικιαστών, δεν λαμβάνονται ΰπ’ 
όψιν! . .

Έγέλα πάντοτε τόν τρεμ.ουλιαστόν διακεκομμένου γέλω
τά της, ενώ όρθιο; πρά αυτής ό Ραϋμόνδος Δέ Φερδύ, ωχρό
τατος, δριμύν πόθον αισθανόμενος νά κλαύσγ, κατελαμβάνε- 
το ύπό κωφής λύσσης, έπανευρίσκων παρά τή πριγγιπέσσνι 
τόν αδιάλλακτον σκεπτικισμόν,— δίκαιον ίσως — ή μάλλον 
πάσας τάς προλήψεις, πάντα; τούς εγωισμούς τού Ρενέ.

Αίφνης ήγέρθη ή κυρία Δε Σαντεναί, τείνουσα πρός τόν 
ανεψιόν της μακράν χεϊρα έφ’ ή ; έν τή λευκότνιτι τής σαρ- 
κός έζεΐχον αί κυαναί φλέβες, χεΐρα ξηράν, πυρε-ώδη καί δια- 
κόπτουσα τήν συνδιάλεξιν:

—  ’Εδώ επάνω, είπε, σάς εγκαταλείπω, φίλτατε !. . Δέν 
μ’ άρέσκουν ή κουβέντες. 'Γγίαινε ! . . Θά σέ μεταϊδώ πριν 
αναχώρησης, ελπίζω ! Πήγαινε νά συμβουλεύσγς τούς υπο
χρεωτικούς γάμου; εις τήν Μαγαδασκάρ η εις τό Ταϊτί. δέν 
ήξεύρω πού, αλλά μή λές τίποτε εις τά Παρίσι. Κανείς δέν 
θά σ’ άκούση μ.έ σοβαρότατα. Καλή νύκτα, Ραϋμ,όνδε !

Άνύψωσεν άτλάζινον παραπέτασμ.α, τό όποιον έπανέπεσεν 
έπ’ αυτής έν φρικασμοϊς, καί διασχίζουσα έτέραν αίθουσαν, 
έπορεύθη ν’ άναζητήστι ¿λίγον όνειρον καί ¿λίγην μέθην, έκ 
τής μειδιώστ,ς εκείνης, ή οποία πρό τής στιγμής τήν εφευ- 
γεν—ει’ς δόσιν μορφίνης.

V I I I
*Η Δινόρα περίλυπος παρίστατο εις τήν πάλην ενός άνθρώ 

που μετά τής σκέψεώς του, εις τήν όσημέραι καταφανεστέ- 
ραν παρακμήν, εις τό πολιόν γήρας τό σκληρώς προχωρούν, 
ώς νά τό είχεν έπιφέρει ή έν τή φυλακή διαμονή του. '11 Δι- 
νόρα ήθελε ν’ άποσπάση τόν πατέρα της έκ τ  ς έργασίας, καθ’ 
ής έπάλαιε. Συχνά έθετε τό λεπτόν καί καλοκαμωμένο χεράκι 
της έπί τών χαρτιών τά όποια ό μ.υθιστοριογράφος έγέμιζε 
μέ σβυσίματα. Καί πλησιάζουσα τό μάγουλό της έπί τού 
θερμ.ού του μετώπου, τό όποιον κατέκαιεν ή σκέψις, έλεγε 
γλυκά : u "Αφησε τα τώρα αύτά ! Κύττα τ ί ωραία πού είνε 
εις τήν πλατεία κάτου ! Πάμε νά πάρουμε τόν άέρα μας. 
Ά λ λ ’ έκεΐνος έλάμβανε τού; δακτύλους τής θυγατρός του,

φόρων αυτούς εις τά χείλη του, ή αποθετών έντός τών πρε- 
σβυτικών χειρών του, καί παρεκάλει τήν Δινόραν νά τόν άφή- 
σ·(] εκεί έν τή ευδαιμονία τή ; σννθέσ ΐίυς , — συνθέσεως αγό
νου, ή τ ι; συνίστατο εις προσπάθεια;—εις ξεσχισμένα φύλλα 
καταναλισκόμενα καί διασκορπιζόμενα εν τή εστία εις τέφραν, 
τής όποιας οι σπινθήρες ήσαν ο' διάττοντες αστέρες τών έλ- 
πίδων ! . .

Αυτή ή αδυναμία, τόσω καταφανή; ούσα έπί τού Φερώ 
προσέθετεν βαθείαν λύπην εις τήν παράφορον συμφοράν τή; 
Αινόρας, τήν οποίαν τή είχεν προξενήσει ή διαγωγή τού Ρενέ. 
’Εκείνος όέν έφαίνετο πλέον, καί εκείνη ήτο βαθειά πληγωμέ
νη διά νά έπιστρέψτι πλησίον του. Τού έγραφε, τής άπήντα, 
άλλ’ ύπό χυδαίας διαβεβαιώσεις ό πρίγγιψ παρέμενεν όποιος 
ήτο, οχυρούμενος εν τή επιφυλάξει του, παρακαλών τήν Δ'.νο- 
ραν, όταν ήθελε, νά έλθγ εις τό ξενοδοχείον τής οδού Βαν-Δύκ, 
διαβεβαιών αυτήν ότι τής ήτον έντελώς άφωσιωμένος, άφί- 
νων μάλιστα νά υπολάμπωσι φλόγες επιθυμίας, τάς όποία; 
εύρισκεν ήδη υβριστικά; ή έκπεσούσα κόρη, καί τής ανέβα
ζαν τό ερύθημα έπί τού μετώπου. Νά τόν έπανίδη πρός τό 
παρόν ; Νά τόν έπανίδη ; "Οχι, πολύ τήν κατήσχυνεν άκόμτ, 
ή υποδοχή, τήν όποιαν τή : είχε κάμει. ’Αλλά τόν ήγάπα 
πάντοτε, ίσως περισσότερον ή άλλοτε τόν ήγάπα· μόνον ή 
υπερηφάνειά της ήγανάκτει, καί προσηλούτο εις τό σπήτι, 
όπου ό πατέρας της, έν έντελεί άγνοια τού άποκρύφου δρά
ματος τού πάθους, έλεγε συχνά :

—  Καλά, πού είναι ό πρίγγιψ ; Γίατί δέν έρχεται πλέον 
ό κ. Δε Σαντεναί ; Έν τοσούτω ήθελα νά τού είπω πόσον του 
είμαι ευγνώμων διά τήν μεσολάβησίν του. Έφάνηκε τόσω 
καλός, τόσω καλό; γ·<ά μάς !

Ή  κόρη δέν άπήντα, ή μ,όνον δ ι’ υπεκφυγών. "Ενα; πρίγ- 
γ ιψ  Σαντεναί είχεν ένα σωρό άσ/ολίας άλλας, ώστε νά ένα- 
σχοληθή περί αυτών. Θά έπανήρχετο άλλοι; τε, σήμερον η 
αύριον.

Καί έξωγκούτο ή καρδία της, καί έπάγωνεν εις τήν ι
δέαν ότι ό δυστυχή; ήδόνατο νά ύποπτεύσϊΐ τήν πραγμα
τικότητα, ή οποία τής επροξε-.ει τόσην οργήν καί τόσην εν
τροπήν. Μέ θυσίαν τής ζωής τη ; Οά εμπόδιζε νά μάθϊΐ τί
ποτε ό πτωχό; άνθρωπος καί ώς νά ήτο σφιγμένη ή καρδί* 
τη ; μέσα εί; συσφιγκτήρα ξυλουργού, δέν έλεγε τίποτε, 
ούτε άφινε νά ύποπτεύση, τίποτε άπά τήν λύπην, τήν όποιαν 
τή ; έπροξένει έ Ρενέ. Μόνον ό άπών Ραϋμόνδος Δέ Φερδύ 
θά ήμπορούσε νά ίδν), νά καταμετρήσρ δ,τι εκείνη ύπέ- 
φερεν.

"Αχ ! βέβαια, ΰφίστατο τόσα; πολλά; αγωνίας ό Ευγέ
νιο; Φερώ, φιλολογικό; κατάδικος,αναιμικός, ανίκανο; πλέ-ν 
νά σύρη τήν αλυσίδα τον ! ’Εκείνος νά μάθή ότι ή Δινόρα 
ήγάπα, ότι ή Δινόρα του κατέπνιγεν ει\ τό προσκεφάλαιόν 
τη ; τού; όλολυγμούς της, όλο λυγμούς γυναικός προδομένης, 
τούτο θά τόν έσκότωνεν άμέσω;, τόν πτωχόν Φερώ. "11 
μάλλον θά τόν άποτελείωνεν ένα θνήσκοντα.

Καί πράγματι, ΐσώ ν ο τα ν , καθώς έλεγε σιγά σιγά ή Βι- 
κτορία, ομιλούσα περί τού ΚνρΙου. Άπέθνησκεν άπό τήν 
φυλακήν. Ή ύπόθεσις τής Σιέρρα Φουέντας τόν είχε πλήξει 
βαθύτατα. Ένόμισεν ότι τόν κατεδίκαζεν εί; πέντε ετών 
φυλάκισιν. αλλά τόν εί/ον καταδικάσει εις θάνατον. Έξερ- 
χομενος τών φυλακών, ήσθάνΟη πρός στιγυ.ήν χαράν πυρε- 
τώδη. Νέα ζωή τώ ήνοίγετο.

(ακολουθεί)


