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ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ
T O T  Μ Ε Λ Α

’Άνωθεν του κονιορτού τών δρόμων και τού δροσιστικόν 
τών λαρύγγων μας, άνωθεν των υπονόμων καί των οχετών 
καί τών δεξαμενών, άνωθεν τών πλατειών, τών πολυφοίτιον, 
τών δενδροστοιχιών καί τών θεάτρων, άνωθεν τον πεμπτη
μορίου τών δανειστών τον Δόμου καί τών Καταστημάτων 
τών δημοτικών σχολείων, υπάρχει ό γλυκύτερος, γαλανώ
τερος, ποιητικώτερος, καλλιτεχνικώτερος οΰρενός τον κό
σμον, ό Ελληνικός ουρανός, καί ό ουρανός ούτος είνε τό έ 
θνος, εΐνε τό μέλλον μ.α:, είνε ή πατρίς, είνε τό Πανελλή
νιον. Οι δήμοι εινε αί μεγάλαι τής Ελλάδος οίκογένειαι καί 
αί οικογένεια*, αΰταί άποτελονσι τό εθνο; καί ό Δήμος τών 
Αθηναίων εινε ή πρώτη οικογένεια τής Ελλάδος, εις την 
αυλήν τής οποία; έρχονται καί φιλοξενούνται περιοδικώς δ 
λαι αί άλλαι, ανταλλάσσονται τάν αδελφικόν άρτον τής α
γάπης καί τής συγγενείας. Πρόκειται νά έκλέξωμεν νέον 
άρχοντα τής οίκογενείας αυτής. 'Γίς θά την διενθύνρ ; Τις 
θά τήν έμπνέγ ; Τίς θά τή ΰπαγορεύ·/) τόν νόμον; 'Γίς Οά 
έχν) τό πρόσταγμα τής ανατροφής ; Τίς θά μεριμνήση περί 
τής Οπάρξεώς της ; Τίς θά τήν σνντηρήσνι έν τή δδώ τής 
τιμής ; Τίς θά φροντίζγ, περί τών τέκνων της ; Τίς Οά τήν 
φρόνημα τίζη ; Καί τίς θά κρατή τήν σημαίαν τη ς ; Δεν εινε 
ζήτημα καθαρώς αθηναϊκόν είνε ζήτημα καθαρώς πανελλή
νιον.Εί'δετε μουσικήν ορχήστραν μετά τον διενθννοντος αυτήν 
διά τον μαγικόν εκείνον ραβδίου,δπερ όπόταν κρατή Στράου; 
ή Ροσσίνης, Βέοδης ή Βάγνερ, τά αποτελέσματα είνε άλλα, 
αν καί τά όργανα ήνε τά  αυτά ; Ό  δήμος τών ’Αθηναίων- 
εϊνε ο διευθυνών τήν μεγάλην πολυσύνθετον ορχήστραν τών 
δέν ξενοω πόσων δήμων τον Κράτους. ΑΪ Αθήναι δίδουν τόν 
τόνον έξ Αθηνών φεύγει τό σύνθημα* εις τάς Αθήνας ζη 
τεΐτα ι τό πρότυπον εν ταϊς Άθήναις ύψούται άκόμη, άν 
καί αόρατον, τό καί από Σουνίου ορατόν άγαλμα τής προ
μάχου ’ Αθήνας, θεάς τής ελληνική; σοφίας, θεάς τής ελλη
νικής άνδρίας.

Πρόκειται λοιπόν περί τής τύχης τών Αθηνών, ήν μία 
ώμάς εκμεταλλευτών, χρηματιστών, κερδοσκόπων, άπατεώ- 
νωνρ ανέστιων, αναίσθητων, άπατρίδων, αίσθημα κεκτημέ-

νων τόν παράν, θεόν τό χ_ρήμα, ιδανικόν τόν χρυσόν, οργα- 
νον τήν άπάτην, μέσον τήν ληστείαν, σκοπόν τήν ηδονήν, δύ- 
ναμιν τήν διαφθοράν, χαράν τήν έλάττωσιν, τήν ταπείνωσιν, 
τήν εξάντλησιν τυύ έθνους, θέλει διά παντός μίαν νά κατα- 
κτήσφ, νά κάμη ιδικόν της, νά τής τυπο'ιση τήν άσιμον σφρα
γίδά τη ; καί άφού τήν στιγματίση ν’ άρχίστ, τήν έκυ.ετάλ- 
λευσιν διά μ.ίαν τετραετίαν τό πρώτον, διά νέαν τετραετίαν 
τό δεύτερον, καί δι’ άλλην τετραετίαν τό τρίτον, έως ό'του 
τήν έςαντλήσν), τήν κάμη τσίπουρον καί λαβούσα αυτό άπό 
τής άκρας πετάξη, εις τους άποθέτας ώς σκύβαλον, μουρμ.ου- 
ρίζουτα εις τά χείλη της τό : καλώς μ.’ έβιόλεψε ή έως δτου 
έλθη ή πολυπόθητος δι’ αυτού; ή διά τά τέκνα των χώρα 
καί παραδώση, εις έξ αυτών τάς κλείδας τών μεγάλων ’Α
θηνών εις χεϊρας δεσπότου Αυστριακού η Σλάβου, Τούρκου ή 
Εβραίου.

’Ώ ! Αθηναίοι ! καί σείς άκόμη οι τρέχοντες εις τό πρυ- 
τανεϊον τού Μελά καί σιτιζόμενοι καί πωλούμενοι, καί σείς 
οί χάσαντες τήν όρασιν και τή ; ψυχής καί τών οφθαλμών 
τήν αΐσθησιν καί τού ανθρώπου καί τή ; υπερηφάνειας 
ποό τή ; στιλπνότητος καί τή ; καινουργότητος τών μελα- 
δικών τραπεζογραμματίων, εάν έγνωρίζετε τήν σημασίαν 
τής προδοσίας σας, ήν κάμνετε είς τά ; Αθήνας, εις τήν 
Ελλάδα, είς τό Πανελλήνιον, βεβαίως θά έφεύγετε τού με- 
λαδικοϋ μελάθρου τρέμοντες, φρικιώντες, πονοΰντες, κατα- 
ροιμενοι, άναθεματίζοντες. Πιστεύσατέμε ! δέν πωλεΐτε 
μ.όνον τούς έαυτούς σα;, πωλεΐτε πατρίδα ολόκληρον, αλλά 
ή άχρεία ατμοσφαιρική ομίχλη, ήτις τήν τελευταίαν δε
καετίαν έκαμε νά κιτρινίσουν καί νά ρυπανθώσιν αί κυαναϊ 
Λθήναί μας, σά: εμποδίζει νά ίδήτε, νά αίσθχνΟήτε, νά 
σκεφθήτε, νά έννοήσητε !

.  * *
Ή υποψήφιό της τού κ. Μελά ¿>ς δημάρχου Αθηναίων 

δέν είνε πραξις μεμονωμένη, άσχετο; μέ άλλα περιστατικά, 
δέν δύναται νά έκληφθή όις μονομανία ανθρώπου βαρυνθέν- 
τθ; νά παίζη άπό τό πρωΐ ώ : τό βράδυ ιχ α ρ τε , νά όμιλή 
περί Εΰρρρρρώπης καί Κΰρρρρρωπαίων. καί νά κερδίζη εις 
τό χρήμα πστήριον, έπιθυμήσαντο; δέ ΐνα προλάβ-ρ καμ- 
μίαν αυτοχειρίαν εκ πλεξεως νά μεταλλάξη βίον καί ν’ ά- 
ναγράφη γεννήσεις, θανάτους, κηδεία; καί νά υπογράφω 
συμφιονη,τικά, ένοικιαστήρια, πωλητήρια, κλπ . Ή υποψη- 
φιότη; τού κ. Μελά είνε πράξι; σοβαρά ήν άνέλαβεν έται.
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ρία ανθρώπων πιο  έτών έγκατασταθέντων ενταύθα μέ τάς 
παιδίσκας καί τά υποζύγια καί τού; μεσίτας καί τού; α
χυράνθρωπου:, δ ιό ιι ο'· Τούρκοι Επαυσαν να εξοφλούν τά 
χρέη των μέ εκατόν το ί; εκατόν καί δ,τι έσκέπτοντο νά 
βάλουν χέρι καί εις τά ; περιουσίας καί εις τά ; τρακέζα; 
τω ν , καί έ<ρυγ·αδε ύ Οησ α ν πα τεί; με πατώ  σε εις Παρισιού; 
καί εις ’Αθήνας, ιδίως εδώ, πρωτεύουσαν κράτου: εχοντο; 
πόρου; φυσικού; πλουσίους καί λαόν έργατικώτατον, δύο 
πηγάς δηλαδή δυναμέια; νά Ορέψωσι σχέδια κηφήνων καί 
επιχειρήσει; απατεώνων. Δέν ήλθαν ιό; γεωργοί, νά σκά- 
ψωσι τήν γην η νά άνοίξωσι δρόμου; η νά καταστήσωσι 
πλωτού; τού; χειμάρρου; η νά εΐσαγάγωσιν έγχώριον βιο
μηχανίαν η νά έπιδοθώσιν ε ί; ελευθέρια επαγγέλματα η 
νά άναπτύςωσι τό έμπόριον. "Ενα; δέν είνε μεταξύ αυτών 
ιατρός, ε·/α; δεν είνε έμπορος, έ«α; δέν είνε βιομήχανο; κα
θαρό;, χωρίς εταιρία;, μετοχάς, χρηματιστηρίου, χαρτοπαί- 
γνιον, άπατα :. "Ενα; δεν ήλθε νά καταταχΟή στρατιώ
τη ;, η νά διαπρέψν, ώ ; αξιωματικός, ένας δέν ¿μελέτησε 
ζητήματα κοινωνικά η πολιτικά, ένας δέν υπέδειξε τίποτε 
ορθόν η χρήσιμον εις τό έθνος, ένα; δέν ήγόρευσεν άγόρευ- 
σιν εθνικήν η  διεγερτικήν φρονήματος καί αισθήματος. Δέν 

ήλθαν νά έγκατασταθώσιν ιό; αδελφοί, ιό; ίσοι πρός ίσου;, 
ώς έμποροι μετά έμπόρι«ν, ώ; φορολογούμενοι μετά φορολο- 
γουμένων, ιός τέκνα μ ια ; καί τής αυτής πατρίδο;.

’Απ' εναντίας ! τΠλθον νά παίξουν καί νά έμπορευθώσι 
τά πάντα. Ή βουλευτεία έμπόριον αί πρεσβείαι έμπόριον· 
ή Δημαρχία έμπόριον- ή βιομηχανία χαρτοπαίγνιο«- τά 
δημόσια έργα χαρτοπαίγνιο»· ό πόλεμο; καί ή ειρήνη, τά 
δάνεια καί αί στρατιωτικά1, προμήθειαι,χαρτοπαίγνιου,χαρ
τοπαίγνιου. Πρέπει οί είκοσι καί οί τριάκοντα αυτοί νά κερ
δίσουν τόσα, δσα τό έν εκατομμύριου των λοιπών Ε λλή
νων. Πρέπει ολόκληρα χωρία καί κοινότητες καί έπαρχίαι 
νά περιέλθωσιν εις τήν ιδιοκτησίαν των. Πρέπει νά γίνωσι 
νέοι συνοικισμοί, νά οικοδομούν άπά ένα πάλη,όσπητο αΰτοί, 
τό όποιον νά κατοικήσουν κανένα μήνα, έως δτου προσελκύ- 
σουν έκεί άγοραστάς, —ωλήσουν, κερδίσουν καί φύγουν- καί 
πάλιν άλλου. Πρέπει νά λάβο,σι τό υπουργείου ,τών οικονο
μικών εις χεΐ?*; των, πρέπει νά λάβωσιν εις χείρα; τό τρα
πεζιτικόν μονοπωλίου, πρέπει νά μρυρδαρέψουν όλα τά δη
μόσια έργα, πρέπει νά κάμουν ατελείς σιδηροδρόμους,έφ' ιόν 
Οά συμβαίνουν άπειρα δυστυχήματα, πρέπει νά αγοράσουν 
αχυράνθρωπου; κατά έκατοστύας, πρέπει δ ι’ επιγαμιών νά 
συγγενολογήσουν μέ δλα τά στοιχεία τού τόπου,καί πρέπεινά 
σβεσθή χάριν αυτών άρχαία καί νέα ιστορία, παλαιοί καί 
νέοι αγώνες, κατορθώματα ξηρά; καί θαλάσσης, ονόματα 
επιστήμης καί δισνοία;, κλέη τής πολιτική; καί τού βή- 
ματος, αγλαίσματα τής φιλολογία; καί τών γραμμάτων, 
διά νά ένθρονισθή επί τών βουνών καί τών ακτών τή ; Ε λ
λάδος ή γενεά τών νόθων, τών διεφθαρμένων, τών τουρκό
γυφτων.

Καί τίνα θά ώσι τά αποτελέσματα τή ; έπικοατήσεως 
αυτής; Δέν αΐσθάνεσθε ότι πλησιάζουν, έρχονται τά  κύμα
τα  νέας κατακτήσει»; φοβερωτέρα; καί τών Ρωμαίων καί 
τών Τούρκων καί τών Φράγκων, κατακτήσεως διά τού 
χρυσού έπί τών στομάχων καί τή ; ζωή; τών νεότερων Ε λ 
λήνων ; Δέν αΐσθάνεσθε ότι αύτοί θά αλλάξουν τήν βψιν 
τή ; Ελλάδος, δημιουργούντε; τήν αΐσχροτέραν τών αρι
στοκρατιών, έξ ή; κατεστράφησαν όλβιώτεραι καί μεγαλεί- 
τεραι τής Ελλάδος πο λ ιτε ία ι; Τί είνε ό βασιλεύς απέναντι 
τών πολυπόδων αυτών, οίτινες, άπλόνονται άπλόνονται, 
άπλόνονται.  . _______

Οί άνδρες ούτοι είναι φιλάργυροι ιό; 'Εβραίοι, άπιστοι όις 
Ίούδαι, Ίησουίται ώς δόν Βασίλιοι, άλλοτε δειλοί ώ : κλε- 
πτα ι, άλλοτε τολμηροί ιό; λγ,σταί, πανούργοι ό)ς Εβραίοι, 
φιλήδονοι ιό; Τούρκοι, αρπαγές ιό; πασάδες, άπληστοι ιό; 
καρχαρία·.. Έ πί δεκαπενταετίαν ήσαν κρυμμένοι έν τοίς πα
ρασκήνιο·.;- καί μετ’ αυτήν ιδού οναφαινόμενοι επί τής σκη
νής, παρουσιαζόμενοι ιό; πρωταγωνισταί. ΊΙ ύποψηφιότη; τού 
Μελά ιό; Δημάρχου ήτο τό μεγαλείτερον τόλμημα- μετ’ αυ
τόν δέν μένει άλλο ή ή ύποψηφιότη: τού Συγγρού ιό; πρωθυ
πουργού.

Ένα τόπο·« ολόκληρον πρόκειται νά αγοράσουν ' Καί ο τό
πο; αυτό; είναι ή 'Ελλάς. Καί ή Ελλάς αυτή έχει νά διανύ- 
ση μέλλον αγώνων, μαρτυρίου, πολέμων, έως ότου καλύψγ, 
διά τής σημαίας τη ; τά γυμνά μέλη τών υπό δουλείαν τέ
κνων. ’Εννοείτε τώρα: Αυτοί οί άνθρωποι—ή έμ.παριαή αυτή 
Εταιρία—παρεμβαίνει μεταξύ τή ; 'Ελλάδος καί τού μέλλον
τος αυτής, καί φωνάζει: Όπίσω ! ε ί; τό χρηματιστήριο-/, εις 
τήν αγοράν, εις τό πορνοστάσιον ! Μακράν ή.ιδέα τής Ουσίας, 
μακράν τό αίσθημα τής πατρίδος, μακράν ό χαρακτήρ τή ; 
ανδρείας καί τού φρονήματος. Έθνος ‘Εβραίων ! ’ ΐδού τό μέλ
λον μ α ς ! Θά έμπορευθώμεν τό όνομα καί τήν δόξαν μας, θά 
έξαργυρώσωμεν τό παρελθόν καί τήν ιστορίαν μας, Οά κατα- 
βιβάσωμεν εις τό κολλυβιστήριον τόν Παρθενώνα καί τά  Προ
πύλαια, θά άπατήσωρ.εν δέ "Αγγλους καί Γερμανού; καί 
Ρώσους, Οά νομίσουν ότι θά μα; αγοράσουν, ημείς δέ θά 
τού; έχωμεν αγορασμένους, καί Οά κάμωμεν χρήματα, χρή
ματα, χρήματα !

Έννοια σ α : ! μή δείλιατε ! τό εργον είναι φοβερόν καί τρο
μερόν, άλλα καί ημείς εϊμεθα φοβερώτεροι καί τρομερώτεροι.

Δώστε μ.ας έπί τού παρόντος τήν Δημαρχίαν τής πρωτευ- 
ούσης καί έννοια σα; !

Κ αλεβάν

   ) οθο>Ί ·<-----------------

Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
Έλάβομεν μακράν επιστολήν έκ Σοφίας, έν λεπτομερείαις 

άνασκευάζουσαν ό'σα υπό τινο; έδημοσιενθησαν έκεϊθεν έν 
τή Έφημερίδι κατά τού τέως έν Σοφία ύποπροξένου κ. Δ. 
Σούτσου. Ό επιστέλλων ήμίν άποδεικνύει ό’τι ένεκα ίδιοτε- 
λών αφορμών ο γράψας έπετέθη ούτω κατά τού κ. Σούτσου, 
ιός έκ τού αποτελέσματος δικών τινων, μή συμφέροντος 
εί; τόν ανωτέρω διατριβογράφον : ή κατά τού κ. Σούτσου 
κατηγορία ότι ύπέκλεψε τά ; ύπογραφά; τών παρέδρων ά- 
ποδεικνύεται ψευδή; έκ τή ; ένυπογράφου άναιρέσεω;, ήν ά- 
πέστειλαν εις τήν δημοσιότητα οί τότε παρεδρεύοντες. 
Ε πιλέγει δέ ότι ή διατριβή αύτη τά μέγιστα ήρέθισε τήν 
μικρά» έν Σοφία κοινότητα, ήτι; αυθόρμητος έσπευσε νά 
τηλεγραφήση τή διευθύνσει τής «Έφημερίδος», διαψεύδου- 
σα διαρρήδην τά  γραφόμενα. Τό τηλεγράφημα φέρει 7 0  καί 
πλέον ύπογραφάς, διότι τόσοι καί μόνοι εϊμεθα.

Αϋριον καί μεθαύριον, πανηγυρίζει μεγαλοπρεπέστατα 
ίερουογούντο; άρχιερέως, έ άνακαινισθείς καί ευτρεπισθείς 
ένοοιακό; ναός τών Α γ ίω ν ’Αποστόλων, έν συρροή μεγάλνι 
φιλευσεβών καί φιλεόρτιον.
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Οί περί τόν κ. Μιλάν είνε καί έξυπνοι πρός τοίς άλλοις. 
Έλαβον έν άρθρον περί τών δημοτικών Σχολείων ότεο πρό 
καιρού εϊχομεν δημοσιεύσει καί τό έξέδωκαν ώ ; *Ε κτακτον  
παράρ τημα  τ<ΰ Μη Χ άνεσα ι καί ύπό τόν τίτλον αυτόν τό 
ήγόραζον οί άνθρωποι, έξαπατώμενοι. Βλέπετε ότι ή άπά τη 
είνε τό σύμβολον τής φατρίας αυτής καί Οά κάμουν καλά 
εις τά ; κάλπα; των νά βάλλουν ώ; σύμβολον μίαν μετοχήν 
τών μαρμάρων τής Πάρου.

Έςεδόθη καί τό πρόγραμμα τρίτου υποψηφίου δημάρχου, 
τού κ. IV. Κ α λ λ ε φ ρ ο ν ϊ .  ’Απευθύνεται πρό; τόν Μ ώτ 
τοΰ δήμου  Αθηναίων. Λυταί αί διακρίσεις, όπως δέν μάς 
αρέσουν γι-.όμεναι έκ τών άνω, επίσης δέν μάς αρέσουν γ ι
νόμενα» έκ τών κάτω. Ό δήμο; είνε ε ΐ; καί ό λαό; είνε εί; 
καί τό έθνος εν. ΊΙ δημοκολακεία είνε καί αυτή μία κα
κία. Καί εϊμεθα ενάντιοι πάση; κακία; έν τή πολιτεία, ης 
οί άρχοντε; πρέπει νά ίχωσιν έ’ν ιδεώδες έν τή διανοία των. 
Κατά τά άλλα, το πρόγραμμα τού κ. Ν. Καλλιφρονά εινε 
πλούσιον εΐ; επαγγελίας ιό; τά άλλα, υγιέστερων δέ όμο- 
λογουμένω; άρχών καί αληθώς δημοτικωτέρας μορφή;. 
Πρός τά σύστημα αυτό τών διοικητικών τού-δήμου ιδεών 
προσεγγίζομεν περίπου καί ήμεΐ;- χαΐρομεν δέ πολύ ότι 
τάς ένεκολπώθη καί ό νέο; κ. Καλλιφρονά; καί εύχόμεθα 
είτε έπιτύχη είτε άποτύχη) (ός δήμαρχος, νά έμμείνη καί 
μελετήση αυτά; καλώς, διότι δεν άρκεΐ έπιπολαία έπίψαυ- 
σι; τών καλών αυτών ιδεών, άλλ’ επίμονος νυχθήμερος 
μελέτη μετ’ άφοσιώσεω; καί ενθουσιασμού, τάς τε γενικό
τητας καί τά ; λεπτομέρειας, £ν θέλγ νά μορφωθή εις μέλ
λοντα ή ενεστώτα τού δήμου άρχοντα άξιον τής τιμής καί 
τού αξιώματος.

Είχε γραφή έν άπουσία. τού διευθύνοντος περί τού έκ 
Πεντέλης μοναχού έκ Χαλανδρίου ότι ψηφοθηρεί σκανδα- 
λιοδώ; μεταβαίνων εξεπίτηδες έκεί. Ό μοναχός ουτος, καθ’ 
δ πληροφορούμεθα, κατάγεται έκ Χαλανδρίου, οικίαν έχει 
έκεί, καί οσάκις καταβαίντ, έκ Πεντέλη; σταθμεύει έκεί. 
’Αποκρούει επομένως τά πεοί ψηφοθηρίας άποδοθέντα αΰτώ 
διά τού «Μή Χάνεσαι.»

Έ κ  Λ Ιε σ ο λ ο γ γ έ ο υ , 28 ’Ιουνίου.
Ί ’πουργ ιχύν  Σ υμβοΰ.Ιιον , Λ κϋθννσ ιν  Μη Χ άνεσα ι, 

χ α ϊ Ν έαν  'Εφημερίδα.

Χθες μεσονύκτιον μεταβάντε; ένοπλοι έν Άλωνίω Λαγού 
πολιτικού μου φίλου έτραυμάτισαν υιόν αυτού άπειλήσαν- 
τ ε ;  ζωήν ολοκλήρου οικογένειας έάν δέ·/ ψηφίσωσιν υπουρ
γικόν υποψήφιον περί τούτου έδόθη, καταγγελία εισαγγε
λία ν. "Ετεροι ένοπλοι καί τέως κατάδικοι Τριαντάφυλλο; 
Τσουκν.άς καί Άνδρέας Σμόρας μετά συγγενών των περι
φέρονται έν Νεοχωρίω απειλούν τε ; ζωήν ή¡/.ετέρων, ανάγκη 
κατεπείγουσα ένισχύσεως στρατιωτικής δυνάμεω; άποτε- 
λουμένης ήδη έκ δύω χωροφυλάκων, δ ιότι επίκειται αιμα
τηρά ρήξ·.; τών έν Νεοχωριω άρχών κωφευουσών.

'Τποάήφ ιος δήμ α ρχο ς  Παραχε.Ιωίτιδος 
Ά ν δ ρ έ α ς  Ο α λ α ν δ ρ έ α ς .

Ε32 \Λ2ΜΛ1ΌΧΛ!νΐΤϋΣ Ε.\ A0KIM.il
Ο: Χαβιαροχανίται τό έβαλαν, ώ ; φαίνεται, μέ τά  σω

στά των νά έξουσιάσωσι καί πολιτικώς τού ελληνικού λαού, 
άφού δέ άπεγύμ.νωσαν αυτόν τοσαύτα εκατομμύρια διά τών 
γνωστών δολίων επιχειρήσεων, ιόν μόνον έλατήριον ύπήρξεν 
ή αισχρά αυτών κερδοσκοπία, ζητούν νύν ν’ άποστερήσωσιν 
αυτόν καί αυτής τής τιμής του έξαγοράζοντες καί διαφθεί- 
ροντες τά ; συνειδήσει; πολλών, καί καθιστώντε; αυτούς ίδια 
ανδράποδα, ’ΐδού πώς έπεβλήθη ό Σ τ.Σχαν.ίυνδηη  εις τήν Σύ- 
ραν,ΐδούπώ; ζητεί νά έπιβληθή καί εις τάς’Αθήναςό ΜιχαηΛ 
Μ ι.ίαη . Κατά παρόμοιον τρόπον θέλει νύν νά έπιβληθή εις 
τήν Λοκρίδα ό :Υινε'.Ι-ιος Νεγρε:αόνεες αυτός εκείνος, ό'στις 
έκ συστάσεω; μετά τού επιδόξου μας δημάρχου Μ. Μελά 
τοσαύτα όργια έπετέλεσεν εΐ; τήν άτυχή εταιρίαν τών μ.αρ- 
μάοων τή ; Πάρου, διά τά οποία κατ’ αυτά; έγείρεται άγω- 
γή  ύπό ενδιαφερομένων, άφού δυστυχώς τούτο μόνον επίτρε
πε·. ό ατελέστατος ελληνικό; νόμος. Έάν άλλαχού διεπράτ- 
τοντο ταύτα, ένθα άπαντώσι τελειότεροι νόμοι, οί έργάτα; 
αυτών πρό πολλού ήδη Οά είχον καταδιωχθή ποινικώς, Οά 
εύρίσκοντο δέ νύν τουλάχιστον εις τήν ειρκτήν. Μόνον έν 
Έλ.λάδι, ιός μ.ή (όφελε. μένουσιν ο: τοιοΰτοι ατιμώρητοι, μό
νον έν ήμίν δύνανται νά έχωσιν ιός έκ περισσού καί τό θρά
σος, ϊνα Οέλωσι νά γείνωσιν ό μεν έξ αυτών δήμ.αρχος, ό δέ 
βουλευτής. Πλήν περί Μελά αυτού καθ’ εαυτού καί έν σχέσει 
πρό; τήν πόλ.ιν ήμοίν αρκετά έγραψε·/ ήδη τό «Μή Χάνεσαι». 
Περί τού 5Ιενελ. Κεγρεπόντη όμως έν σχέσει πρό; τήν Δο- 
κρίδα γράφομε·/ έπί τού παρόντος τά έξη;.

Έκαστη χώρα έχει τούς Έφιάλτας της, υπό τήν έποψιν 
δέ ταύτην δεν ήτο δυνατόν ποτε νά κάυ.η έξαίρεσιν ή Λο- 
κρίς.Έχει καί αύτη -τού; Έφιάλτας της, είναι δέ ούτοι οί α
δελφοί Ξενοφων καί θεμ ιστοχ .Ιήη  Κ ορ ιαζή  έκ Δαδίου. Ό 
πρώτος τούτων είναι άπό τινων ετών ενταύθα εγκατεστημέ
νο; μετερχόμενος τον μεσίτην, κατ’ άρχάς μέν οικιών καί οι
κοπέδων, έπειτα δέ μετοχών καί χρεωγράφων. Εσχάτως 
θελήσας νά έξέλθη τού κύκλου του, νά κάμη δέ καί τραπε
ζικά; εργασίας, ολίγου δείν κατεστρέφετο, έάν μή προήφθα- 
νον εΐ; σωτηρίαν του ό Μ. Μελά; καί ό Με·/. Νεγρεπόντες, 
οίτινες μεσϊτας, οίο; ο περί ού ό λόγος,θεωρούσιν οός αναγκαία 
καί αναπόσπαστα αυτών κακά. Εις άνταπόδοσιν τής χάρι- 
τος ταύτης έκρίθη καλόν νά συνδράμη, ενταύθα ό Ξ. Κυρια- 
ζής τόν Μελάν, εΐμή (ό; κομματάρχης, άφού δέν έχει νά 
διαθέση έν τή πόλει ίμών ψήφους, τουλάχιστον ιός δρόμων, 
πεμπόμενος έδώ καί εκεί μέ μικρά; παραγγελίας. Ώ ς τοιού- 
τος προηγείτο πρό τινων ήμερων τού Μελά κατά τήν έπίσκε- 
ψ ν, ήν ούτος έκαμε-/ εις τά εμπορικά τών οδών Αιόλου καί 
Έρμου άγγέλλων τήν έλευσίν του εις τούς διαφόρου; κατα- 
στημ.ατάρ) ας. Ώς πρό; δέ τόν Μεν. Νεγρεπόντε άνέλαβεν ο 
καλό; μ-εσίτης νά τόν εΐσαγάγη καί έγκαθιδρύση εΐ; τήν Λο 
κρίδα ιό; υ.έλ.λο·/τα αυτής βουλευτήν, υποσχόμενος φούρνους 
με καρβέλλια κατά τό δή λεγόμενον. Έ ν τή επαρχία ταύ- 
τη έχει τόν προμνηυ.ονευθέντα αδελφόν του θ εμ ια τ .  Κ ιρια,· 
ζ η ν , ιατρόν έν Δαδίω.

Ουτος ήλθε-/ ε ΐ; συμφωνίας πρός τόν νυν βουλευτήν Λοκρί- 
δος κ . ’Αλκ. Παππαλουκάν, ό'πως τύχη τής συνδρομής του 
ιό; υποψήφιος δήμαρχος τού Δήμου Δρυμιας, ύπό τόν ό
ρον τοΰ νά άνήκη εΐ; αυτόν άποκλειστιχώς κατά τάς μελ.λού- 
σα; βουλευτικά; έκλογάς- διό δεν έδίστασε νά δώση καί τόν 
λόγον τής τιμής του ό γειννάδας.

Τούτο δ ’ έπραςεν, όπως έξαπατήση τόν Παππαλουκάν
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καί γείννι δήμαρχος, έν ώ συγχρόνως διά τού ένταύθα α
δελφού του Ηενοφώντος διεβββαίου τόν Μενελ. Νεγρεπόντε 
οτι είς αυτόν και μόνον Οά άνήκη αποκλειστικά»; έν τώ 
μέλλαντι, παρεκάλει δέ αυτόν ν’ άναβάλτ, τήν μεταφοράν 
τών πολιτικών του δικαιωμάτων εις Δρυμίαν και τήν εις 
Λοκρίδα περίοδον του ώς μέλλων ότοψήφιος βουλευτής αυ
τής καί νά τηρήση τό πράγμα μυστικόν μέχρι τού τέλους 
τών εκλογών, δπω; μή ΰποπτευθή τήν διαγωγήν του ό Πα· 
παλουκάς καί άποσύρν) τήν συνδρομήν του, μεθ’ 8 Οά ήτο 
βεβυίχ ή αποτυχία του.

Ευτυχώς όμως σό πράγμα έγνώσθη έγκαίρως, χάρις εις 
τήν ακριτομυθίαν του Ξ. Κυριαζή καί ιδία του Μ. Νεγρε- 
πόντε, όστις ήρξατο άπό τούδε νά συνιατά εαυτόν εις πάν- 
τας τού; γνωρίμους καί φίλους του, ιός μέλλοντα βουλευήν 
Λο/.ρίδος. Ώς βλέπει πάς τις, αό βεός αγαπά τόν κλέφτην, 
ά λλ 'α γα π ά  καί τόν οίκοκύρην». ’ΐδού μανθάνει σήμερον ό 
Πκππαλουκάς, όποιος δόλος ίιπεκρύπτετο ΰπά τήν ϋποψη- 
φιότετα τού ΰπ’ αυτού ΰποσττ,ριζομένου Θ. Κυριαζή· δ έν 
άμφιβάλλομεν δέ δτι Οά σπεύση νά αρνί απ ’ αΰτόϋ πάσαν 
συνδρομήν καί νά έλθη εις συνεννόν,σιν πρός τινα τών λοι
πών υποψηφίων δημάρχων τού δήμου Δρυμίας, διαΟέτιυν 
ίιπέρ τούτου τήν επιρροήν αυτού, ’ΐδού υανΟάνουσι νυν καί 
οΐ εκλογείς τής Δρυμίας, όποιον αίσχος Οά ήτο δ ι’ αυτούς 
ή εκλογή τού (-). Κυριαζή, ιός δημάρχου, τού προπωλήσαν- 
τος αυτούς ιός ανδράποδα διά τού αδελφού του Ξενοφών- 
τος είς τόν Νεγρεπόντεν- δέν άμφιβάλλομεν δέ δτι καί αυ
τοί πάντες μετά βδελυγμού Οά άποστρέψωοι τό πρόσωπόν 
των άπό τού προδοτου τής τιμής των, καταψηφίζοντε; αυ
τού πάντες.

’Εκλογείς τ ίς  Δρυμίας, έν τώ πρυσώπω τού Θεμ. Κυ- 
ριαζή κτυπήσατε κατά κεφκλής τήν κακίαν καί διαφθοράν, 
τήν όποιαν θέλωσι νά μάς παρεισαγάγωσιν οί Χαβιαρο/α- 
ν ΐτα ι, αποδείξατε δέ ότι έχετε συναίσΟησιν τής τιμής σας,

τήν όποιαν οί Κυριαζαΐοι διά τής επονείδιστο > αυτών συν
αλλαγής πρός τόν Μεν. Νεγρεπόντε τόσον καιρίω; προσέοα- 
λον Οελήσαντες νά σάς άποδείξωτιν εις τόν ένταύθα κόσμον 
ώς παρ’ αυτών πωλημένον κρέας.

Μ ε φ ισ τ ο φ η λ ή ς .
— £   ---------------

Ε.\ ΜΕΤΡΟλ ΕΓΙ ΚΑΤΑ ΧΟΛΕΡΑΣ

λυσσης, οηςη—πραςις Οντοις ΟηριώΟ
βάλλουσιν ή σκληρά ανάγκη καί ή άνωτέρα βία—έν τούτοις 
δέν ΰποπτευόμεΟα ουδόλως ήδη — ό'τε ή χολέρα θερίζει έν 
Αιγύπτιο καί έκεϊθεν καταοεύγουσιν ένταύθα πολλοί καθ’ έ-

, ι · 'Ρκάστην πρόσφυγες— μ ή εις τινα τούτων, ως πολλακις σύνεση,

■ ήμουν, εν αις υπάρχουσι
τιοχαί οίκογένειαι.

Τό τοιούτον Οεωρούμεν διά πάν ένδεχόμενον κινδυνώδες

Αί προνοητικά*, κυβερνήσεις ό'πως προφυλάξωσι τάς πόλεις 
των έν τοιαύταις άπαισίαις περιστάσεσι, δέχονται μέν τούς 
έκ μεμολυσμένων μερών καταφεύγοντας καί χορηγούσιν αύ- 
τοΐς άφθόνως τά μέσα τής συντηρήσεως καί άνέσεως έν τοΐς 
λοιμοκαθαρτήριο·.;, άλλά μετά τήν είκοσι διήμερον κάθαρσιν, 
κατά τήν γνώμην έμπειρου καί διακεκριμένου ιατρού ήν έδη- 
μοσίευσα κατά τό 1 8 6 6 —τούς μέν άπορου; τούτων σκορπί-
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(  Συνέχ. ϊί. άριΟ. (.40 )

‘Ο Βλαιρώ είχεν ακριβείς πληροφορία; περί τών συμβαινόν- 
των έν Βλαινκούρ παρά τής γυναικύς, ή τ ι; ήτο επιφορτισμένη 
νά έπιτηρή τήνμαρκησίαν, έπληροφορείτο περί παντός δ,τι έ- 
γίνετο έν τώ τόπω. Έγνώριζεν ότι ή γενομένη άνάκρισις υπό 
τών δικαστών ούδέν άνεκάλυψεν, ότι ό Κάρολος Σεβρύ καί ή 
σύζυγός του έμειναν άγνωστοι καί ότι αί άρχαί άνιοφε/.ώς 
ποιήσασαι πανταχού έρεύνα; παρτ,τήΟησαν τελευταίον τής 
ιδέα; τού νά συλλάβωσι τούς αυτουργούς τού έγκλήματος τού 
Βλαινκούρ.

'II Βιρρέτη εϋρισκεν οτι ό κύριος άφινεν αυτήν πολύν και
ρόν μετά τής παράφρονος εντός τού παλαιού τούτου πύργον, 
έκ τού όποιου δέν ήδύνατο νά έξέλθη έπί οΰδεμιά προφάσει, 
τούΟ’ οπερ δέν εύχαρίστει αυτήν καί ήτο περίλυπο; μέχρ·- 
βαν'άτόυ. Έάν βεβαίως έγνώρίζε, δέν Οά έδέχ'ετο τοιαύτην

εντολήν. Τή αλήθεια ή άπαίτησίς των Οπερέβαινε τάς δυνά
μεις αυτής, ήτ:ς έκιδύνευε ν’ άπολέση τό θάρρος της· δέν 
ήδύνατο πλέον νά ΰποφέργ, ήθελε νά έπανέλθη, είς ΙΙαρισίους 
καί μεγαλοφώνως εζήτει τήν απαλλαγήν αυτής. ’Εάν δέ δέν 
άπήλλαττον αυτήν ταχέως, ήσθάνετο δτι Οά έγίνετο καί 
αυτή παράφρων.

“Επειτα δέ μετά τά γενόμενα δέν ήτο επικίνδυνον νά έπι- 
τηρή τήν παράφρονα επί μακρότερον διάστημα χρόνου έν 
τώ παλαιω πύργω. ’Ανάγκη ήτο νά τήν μεταφέρωσ.ν αλ
λαχού. Διατί, αφού θέλουν νά τήν άφήσωσι νά ζήση, νά 
μή περιορίσωσιν αυτήν εντός φρενοκομείου; Ούδείς Οά υ
πήρχε τότε φόβος, αυτή ούδέν ενθυμείται έκ τού παρελ
θόντος, καί ποτέ, ποτέ δέν Οά 0εραπ»0ή, Οά μείνη παρά
φρων διά παντύς.

‘Ο Βλαιρώ άνεγνώρισε τήν ορθότητα τών παρατηρήσεων 
της. Τωόντι ή έν τώ πύργω τ»·ύ Βλαινκούρ έπί μακρόν δια
μονή τής μαρκησίας παρουσίαζε κινδύνους. ΈπεσκέφΟη τόν 
βαρόνον Δεσιμαίζ καί άπεφάσισαν μεταξύ άλλων ν’ άπαλ- 
λαχθώσιν όλοσχερώς τή ; δυστυχούς νεαράς γυναικός.

Ούδεμία μεταβολή έπήλΟεν είς αυτήν ή κατάστασίς της 
ήν ή αύτή άπό πέντε ετών. ούτε καλλίτερα, ούτε χειρότερα. 
“Εγεινε μήτηρ χωρίς νά τό γνωρίζη.· έπί τινα; ημέρας διε- 
σκεδασε μόνον μετά τού τέκνου τής, ώς μετά οίουδήποτε 
άλλου αντικειμένου· άνήρπασαν τούτο άπ’ αυτής, χωρίς νά 
έκδηλώση τήν έλαχίστην σύγκίννΜν· ήτβ £ν παίγ-Λοώ, τό
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ζουσι κατά τμήματα, i‘xr8c τώ>· .πό.Ιεω* καί είς μέρη, ά 
δύνανται νά εϋρωσιν έργασίαν, ώ ; παρ’ ήμϊν σήμερον είς τόν

τροσωρινώ; νά με· 
λεις πολυανθρώπους καί όδηγούσιν αυτού; είς έξοχά;, άλλ’ 
ούχί άπαντα; όμού είς μ.ιαν, μάλιστα ήδη ό'τε ευτυχώ; είναι

• ·■ · * ·  έξο-
φαρμακον

»γειας, αλλα και θαυματουργόν οια να απόκτηση, τις ετέρους 
δύο πνεύμονας κατά τήν έκφρασιν καί νά τού; φάγη, άν θέλη 
είς τάς Αθήνας τόν χειμώνα, ιό; έκ τής πλήξεως.

ποτε έν τα ΐ; πόλεσιν ένεκα τής ώρας μάλιστα τού έτους δύ- 
ναται νά γέννηση καί έτέρα; άσθενείας.

’Ίσια ίσια λοιπόν έν σνόματι τής αληθούς έλευθερίας, τής 
καλώς έννοουμένης φιλανθρωπίας καί τού τελείου πολιτισμού,

★ ν  -η
Λΐήμοι εΐπητε δέ οί έχοντες τά μέσα ν’ άπέλθητε έν άπαι- 

σία περιπτώσει, χωρίς νά λαμβάνητε ύπ’ δψιν χιλιάδας πτω 
χών οικογενειών, αΐτινες μόλις άποζώσιν είς τά ; πόλεις μας 
μετά τών τρυφερών τέκνων των καί τών γερόντων γονέων των, 
μή δυναμένων έκ τής άνεχεία; νά κάμωσι βήμα. μή μ.οι εί- 
πητε, λέγω , δτι ή ελευθερία, ή φιλανθρωπία, καί ό πολιτι
σμός άπαιτοϋσι ν’ άφήσωμεν ελευθέρους μετά τήν κάθαρσιν 
των νά μεταβώσιν, όπου θέλει έκαστος, τούς εξ έπιχολ.έρων 
μερώι ερχομένους ένταύθα κακοτύχους πρόσφυγας, διότι Οά 
σάς απαντήσω καί πάλιν, ιός καί κατά τό 1866, δτι έλευ- 
Οερία, φιλανθρωπία καί πολιτισμός δέν είναι ν’ άφήσωμεν 
τού; έκ μεμολυσμένων μερών έρχομένους, οϊπνες ά ; στενοχω- 
ρηθώσι καί ολίγον χάριν σωσιβίου μέτρου, νά περιπατούν μέ 
τήν τσιμπούκια των καί νά κάμουν δ,τι θέλουν, άλλά νά πε- 
ριποιηθώμεν αυτούς όσον οίόν τε αδελφικώς καί νά προφυλά- 
ξο.μεν συγχρόνως—τό κυριιότερον — τάς πόλεις μας καί αυτούς 
ακόμη άπό μίαν δυστυχίαν, διότι ή συμπύκνωσι; όπωσδή

πλησίον, κατά τό άληΟέ; πνεύμα τού θεανθρώπου διδασκάλου 
παροτούνομεν τούς αρμοδίους νά τοποΟετήσωσι τού; άτυχείς 
αυτούς πρόσφυγας είς έξοχά; μέχρι τού Σεπτεμβρίου, διά νά 
άναπνεύσωσι συγχρόνως καθαρόν άέρα,ήδη δτε αί πόλεις ένε- 
,α τού θέρους καί τής συμπυκνώσεως φυσικώς βρωμούν, διά 
ά καθαρισθώσιν έντελώς άπό τήν πνιγηράν καί μεμολυσμέ-

όλον τό θέρος, διότι επαναλαμβάνω μόνη ή άραίωσις άποσο- 
βεϊ τά ; έπιδημίας, δσιρ ή συσσώρευσι; έν ταΐς πόλεσι τά ;
υποτρεφει.

Ναι, ακούσατε μου καί μή συγχωρήσητε είς τάς μεγαλου- 
πόλεις μας τήν είσοδον τών εξ Αίγυπτου προερχομένων προσ
φύγων, ενόσω είναι καλοκαιρία τουλάχιστον, καί δ ι’ άλλον 
έτι επίσης σπουδαίον λόγον.

Έάν, 8 μή γένοιτο, ένσκήψη, κακόν είς τήν πόλιν μας, θά 
έλθω σι μετ’ αυτού καί αί δύο αναπόσπαστοι τών μολυντικών 
νόσων συνοδοιπόροι Έριννύε; — ή προστατευομένη πα :ά  τών 
διατυπώσεων τού Νόμου αισχροκέρδεια ασυνειδήτων πωλη-

όποιον έλάμβανον άπό τών χειρών της, τίποτε άλλο- πλή
ρης αναισθησία, παράλυσι; τή ; καρό ία ; καί τού εγκεφάλου, 
έντελή; λήθη τών πραγμάτων καί τών παρελθόντων συμ- 
βάντ ον, έκμηδένισις δλων τών ηθικών δυνάμεων. Τό ον έγέ- 
νετο μηχανή.

Ό  βαρόνος λοιπόν ούδέν είχε νά φοβηθή. Ίΐδύναντο ήδη 
άκινδύνω; ν ' άφήσωσι τήν μαρκησίαν είς τήν τύχην. Τί έν- 
διαοέοει ή τύχη αύτή; ; “Οσον διά τό παιδίον. έπί τινα ά- 
κόμη χρόνον ήδύναντο νά τό φυλάττοισι, τούτο δεν έστενο- 
χώρει αυτούς. Βραδύτερον, όταν ή στιγμή έπιστή, θ' άπαλ- 
λαχθώσι καί άπ’ αύτού ευκόλως, μεταφέροντες είς μεμακρυ- 
σι/!ένον τόπον ή έγκαταλ.ιμπάνοντες είς έρημόν τινα δρόμον.

Έν Βλαινκούρ καί τοϊς περιξ ή υπό τού θανάτου τών δύο 
αγνώστων προξενηθεΐσα συγκίνησις κατηυνάσθη.

'Ο Βλαιρώ ήδύνατο νά έμφανισθή έκ νέου είς τήν χώραν. 
“Αλλως δεν είχε φόβον μή, διεγείρη ΰπονοία; διότι Οά μετέ- 
βαινεν είς τόν παλαιόν πύργον μεσάνυκτα.

Γινώσκομεν έκ τής διηγήσεως τού φύλακος τού πύργου 
Γκραππιέ πώς ή μαρκησία άνηρπάγη άπό τόν πύργον, οπού 
άπό πενταετίας ήτο έγκαΟειργμένη.

Ί1 άμαξα έξηκολούθησε τήν πορείαν της μέχρι τή ; άνα- 
τολής τού ήλιου καί εΰρίσκετο έντό; τού διαμερίσματος τού 
“Ανω Σηκουάνα. ΜΙ όδος, ήν ήκολούθησεν, ήν ή ΰ"ό τού 
Βλαιρώ ΟποδειχΟεϊσα. Ί'Οάσα ή άμαξα έν μικρώ χωρίω έστη 
πρό ξενώνος, τό μέν πρός άνάπαυσιν τών ίππων, τό δέ πρός 
περισσοτέραν προφύλαξιν. Ό Βλαιρώ δέν ήθελε νά όδοιπορώ- 
σιν ή μόνον τήν νύκτα.

Τήν τρί-ην νύκτα κατά τήν δευτέραν ώραν τή ; πρωίας 
ειχον διαβή τό 'Γοννέρ, άπομακρυνθέντε; έπίτηδες τής με
γάλης όδού τής Βουργουνδίας καί διευθυνΟέντες πρό; τό Ζουα- 
γνύ διά τίνος επαρχιακής όδού.

Ό  Βλαιρώ ολίγον πρό τή ; αύγής διέταξε τόν ηνίοχον νά 
σταματήση. ‘ II άμαξα διήρχετο διά δάσους.

— ’Ανωφελές νά υπάγωμεν μακρότερον, έψιθυρισεν ό Βλαι
ρώ· ή όδό; είναι έρημος, εν δάσος, τό μέρος είναι κατάλ
ληλον.

Πρώτος κατέβη αύτός. έπειτα ή Βιρέττη, ήτις λαβούσα 
τόν βραχίονα τή ; μαρκησίας έβοήθησεν αύτήν νά καταβή. 
Ή δυσστυχής παοάφριον, ήμερο; καί πειθήνιος, ΰπήκουσε 
παθητικώς.

Είς σημεΐόν τι τού Βλαιρώ, ή Βιορέττη τήν ώδήγησεν είς 
τήν άκραν τής όδού καί τήν ήνάγκασε νά καθίσγ, έπί τής κλί- 
σεως τού εδάφους.

καί  -»8 οτήΑός.
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τών καί ή καταδιωκομένη παρά τον Νόμου, χαλαρουμένου, 
ώ ; έννοείται έν καιρω πολιτικών ανωμαλιών καί ένσκήψεω; 
μολυντικών νότων, λεηλασία των λωποδυτών, εργαζομένων 
πλέον άφόβως.

*¥ »
’Αλλά τάχα, θά μοί εΐπητε, δέν δύναται καί ε ί; τά ; έξο

χά ; νά προσβληθή τ ι ;  των προσφύγων καί οίίτιο νά μεταδοθή 
ή χολέρα;

Ναι μέν πρόσφυξ δύναται νά προσβληθή εις τά ; έξοχά; καί 
ν’ άποθάν·/) μάλιστα καί άπό μαύρην χολέραν, άλλ’ αδύνατον 
να μεταδοθή ή άσθένεια, δπως συνέβη ε ί ; Ναύπλιον τό 1854 
δτε επιβάτης έντεύθεν, ό μακαρίτη; Πετράκ.7,; Χατζηπέτρος, 
τον όποιον πίριποιήθην λαγών συνοδοιπόρο; τον, άμα τή 
έκεΐσε άφίξει μ.α; προσβληθεί; αυθωρεί άπέθανεν έντό; ολίγων 
ώρών, χωρί; έν τούτοι; νά μεταδοθή τό μόλυσμα, καί δπω; 
συνέβη εις Μέγαρα καί Κηφισσιάν κατά τό αυτό έτο; καί 
άπέθανο·/ ο: καταφυγόντε; έξ ’Λ θηνών έκεΐσε καταλυματία; 
Τυπάλδο; καί τ ι ;  έτερο;, οϋτινο; τ ’ όνομα μ.έ διαφεύγει.

Τότε άληθώ; εί; Ναύπλιον ένθυμούμαι προσεβλήθησαν ού- 
χί άπό χολέραν, άλλ’ άπό τόν Πατριάρχην τη ; εύκοιλιότητο;, 
τόν Άδάμ. ούτω; ειπεΐν αυτής, τό·/ κύριον Φόβον, τό πρώτον 
φυσικό) τώ λόγω οι κάτοικοι- άλλ’ ό'ταν ειδον τού; περιποιη- 
θέντα; τόν άσθενή, τού; πλύναντα;, θεσαντα; έν τώ φερέτρω 
καί Οάψαντα; τά πτώμα ότι άπεναντία; κατέστησαν ευτρα
φέστεροι, έπανελαβον τά ; πριότα; διασκεδάσει; των, άλλ’ έ 
λαβον συνάμα καί μ.έτρα εξασφαλιστικά οπωσδήποτε καί ά- 
πηγόρευσαν τήν έξ Αθηνών καί Πειραιώ; έλευθέραν συγκοι
νωνίαν.

* * *

Αδύνατον λοιπόν νά γεννηθή μόλυσμα,, αρκεί νά καώσι 
τά ένδύματα καί ή κλινοστρωμνή του Οανόντο; εκ χολέρας,

ώ ; έπραξαν ε ι; Ναύπλιον, Μέγαρα καί Κηφισσιάν, διότι κυ
ρίως έξ ενδυμάτων καί έμπορευμάτων δύναται νά μεταδοθή 
τό μ.όλυσμα.

Ά λ λ ’ έάν ΰποτεθή καί τό σχεδόν άδύνατον νά γίνη καί 
δεύτερον κρούσμα εί; τινα των περιποιηθέντων τόν θανόντα, 
είναι πολύ εύκολώτερον νά ληφθώσι μέτρα αποσοβήσει·/; καί 
σβεσθή μάλιστα τό κακόν, έν τι, γεννήσει του εί; έξοχά; καί; 
σλιγοκατοίκου; όσω καί εύαέρου; κώμα;.

Όθεν, συμπολΐται, μή φοβήσθε- πραγματοποιήσατε μόνον 
όσα λέγω, καθαρίζεσθε δ ί ; τ ΐ ;  εβδομάδο; τουλάχιστον, διότι 
ό'λαι αί νόσοι κυνηγούν τήν πρωτότοκον αδελφήν των βρό/· 
μαν, τρώγετε κρέας καί οπώρα; άκόμη, άλλ’ ωρίμου;, πίνετε 
κρασί, p .lcrr& te καί καλήν άντάαωσιν τόν χειμώνα.

« ·* α λ έ ϊ.

ΕΚ Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Α Σ
(TOT ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ)

Χ ο φ έ α ,  τή 17(29 ίουνίου.

Άπό τά παραίμια ταύτα ύψη, άπό τό άχαρι τή ; Σοφία; 
κλίμα, άπό τό άγριον τούτο έδαφος, άπό τής άπολιτεύτου 
ταύτη: κοινωνία;, έν η, εΰρίσκομαι, έρχομαι, —  τή εύμενεΐ 
υμών προσκλήσει ΰπείκων— νά καταλάβω μικράν τινα εί; 
τά ; στήλας ύμ.ών θέσιν μετά τής έλπίδος οτι τά γραφόμενα 
μου άν ούχί τήν έκτίμ.ησιν τουλάχιστον τό ένδιαφέρον των α
ναγνωστών υμών δυνατόν νά ελκύσωσιν.

άμ.άξη;, ο: δε ίπποι μ.αστιγωθέντε; άνεχο/ρησαν καλπά- 
ζοντε;.

Τετέλεσται- ή μαρκησία Σαμαράνδ έγκατελείφθη. Τούν- 
τεϋθεν ό Βλαιρύ καί ό βαρόνο; Δεσιμαίζ ούδε έζήτησαν νά 
μάθωσιν ε ί; ποίαν τύχην κατεδίκασαν αυτήν.

Καί έτη παρήλθον.
Ταλαίπωρο; Λουκία !
Τί έγεινε ;

ΤΕΛΟΣ ΤΟΪ Β'. ΤΟΜΟΥ.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Ν

Ό  ϊϊρ ο ο τ ά π η ς

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ

Ποιο; βίο; ! όποια ζωή !
Ιίολλάκί; μέτέχείρίσΟησαν τήν διπλήν ταύτην έπιφώνησίν

άπό είκοσι πέντε έτών καί ετι πρό; όμιλούντε; περί τού 
βαρόνου Λεσιμ.αίζ. Ή εκφραοι; αυτη παρά τοΐ; έντιμοι; μέν 
άνθρώποι; ήν έκφρασι; μομφή;, ένίοτε μάλιστα άηδίας, παρά 
το ΐ; άσώτοι; δέ, ήτο θαυμασμού καί τρόπο; τού λέγειν ότι 
έπόθουν τήν πολυτέλειαν καί τά ; έν τώ έλαφρώ κόσμω έπι- 
τυχίας τού Οαυμασίου βαρόνου.

Ό βαρόνο; Δεσιμαίζ διήγε βίο·/ καταχθόνιον, παρεδίδετο 
ε ί; παντός είδους άκολασία;, α ϊτινε; όπερέβαινον κατά πολύ 
τά ; τών πεφημισμένων άσωτων.

Ά λ λ ’ έκαστον πράγμα έχει έν τέλο;· αί ήδοναί άντί πλεί- 
στου τιμώνται. Ό βαρόνο; κατεσπάθησε μεγάλην περιουσίαν 
κλαπεϊσαν, τό δέ μέλλον ήρξατο φαινόμενο·/ ΰπά τά μελα
νώτερα χρώματα αυτού. Έπλησίαζε νά καταβροχθίση καί τό 
τελευταϊον έκατομμύριον καί δπω ; έξηκολουθει, τούτο δεν 
Οά διήρκει έπί μακρόν. "II δ η έξ ή έπτά εκατομμύρια κατε- 
βροχθίσθησαν ! ΙΙνοή άνεμου ηρκει νά παρασύρη τό υπόλοιπον.

Τό μέλαν νέφο; ήν έπί τού όρίζοντο;, ή θύελλα έμελλε 
νά έπέ/,Οη, ό άνεμ-οστρόβιλος άνηγγέλλετο.

*0 βαρόνο; είχε·/ ήδη συνομολογήσει δάνεια υπό σκληρούς 
όρου;. Τό μέγαρον αυτού τό/ν ’Πλυσίων Πεδίων, ό πύργο; 
τού Βίλλ-δ’ Άβραώ καί μεγάλη τ ι ; πλουσία έπαυλι;, ήν 
είχεν άγήράσει £ν Ν'σρμανδία, ήσα'ν ίν'υπόθηκευμέ'/α. Ο: πι-
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>[] Σοφία, ή πρωτεύουσα αϋτη τή ; Βουλγαρία;, ή κτισθεΐ- | 
παρ’ ελληνικών χειρών αρχαία αύτη πόλι;. ή έπικληθεΐσα 
διτζ (σκληρόν καί άχαρι όνομα) παρά τών σήμερον κατε- 

ιν αυτήν, —  ήτοι χέκτρηι-, ώ ; ποτε mKfn.Hr τΐ,ς γΓ/ς 
τρίδα τού Οίδίποδο; έκάλουν οί πατέρες ημών,— 

“5ι ε ί; υψο; ΰπερθαλάσσιον τετρακοσίων μέτρων, δηλαδή 
•καθ’ ά μανθάνομεν εκ τό/ν φύλλων Ισκόπει ν’ άνέλθη έν 

τέρα πόλει ό αεροπόρος.
Τό κλίμα ημών είναι ψυχρόν καί άπολαύομεν κατά τό θέ- 
έκτό; ολίγων εξαιρέσεων τής ποθητής υμών εκείνη; δρό- 
1 ήν έν τώ πόθω των τοσούτον καλό/; ψάλλουσιν οί άοι- 

®'τή; ’Αττική;, τόν δέ χειμώνα ί ν α ρ ι σ τ ω ς  ένίοτε βλέπο- 
τού: 27° κάτω τού μηδενικού, ένώ συνήθως δεν άπολαύο- 
ολιγωτέρου; τών 10 '. Ύπό τοιαύτην λοιπόν άτμοσφαιρι- 
πίεσιν καί θερμολογικήν κατάστασιν έμ.πνεόμενοι,καί τών 

;κών καί τών κοινωνικών ημών κύκλων ευχαρίστως θ’ 
5οινώ ΰμϊν τά νειότεοα.

Έχομε·/ εύγενή, άγαθόν καί χαρίεντα ηγεμόνα, όν πρό 
ύ έτ ι έγνωρίσατε. 'Η παρουσία αυτού κατά τήν στέψιν 
αύτοκράτορο; τής Ι’ωσσια; έν Μόσχα γνωρίζετε πόσων 
ίων έν τώ άδολέσχω ημών δημοσιογραφικό/ κύκλω έγέ- 
άφορμή. Έπήλθεν ή άναχώρησι; τής Λ. *Γψ. διαμενού- 

νύν έν Γαστάϊν καί είσέτι τά πολλά ταύτα σχόλια δεν 
αν. Έν τή, πολιτική, ημών ατμόσφαιρα πλεΐστα όσα δια- 
νται καί όλως άντιφατικά. Ό τε ά εχώρησεν ό ήγεμό/ν 
ε κυβέρνα,σιν, πρό; ήν όμολογουμένως είχε δυσμενώς ό 
ς. Πρό ολίγου οί αύτοκαλούμενοι συντηρητικοί είχον έκ-

στω:*ί του συναντώντες αύτώ έξετόξευον ανησυχαστικά 
ατα.

Ήδη κατ’ άνάγκην ύπολογίζων ήρξατο μετριάζω·/ τάς 
‘να; του, περιόρισα; τόν αριθμόν τών υπηρετών αυτού 
κρατήσα; τρεις μόνον ίππου; έν τώ σταύλω αυτού. Δυ- 
ώ; ό,τι ήδύνατο νά έξοικονομήσνι έκ τού ενός μ.έρους, 

•¡•/.άζετο νά δαπανήση χάριν άλλου.
Ή Γεωργία, ή Ιπονομαζομέν/ι Μήλον Έρυθρώδες, παλλα- 
αΰτού, ιοραία κόρη, γελόεσσα, δροσερά, καί έουθρά ιό: τό 

, τήν οποίαν πάντε; οι φίλοι του έπόθουν, ήν απαιτητική, 
εν ιδιοτροπία; καί δεν ήδύνατο ού το; ούδέν ν’ άρνηθή εί;

έραν τινά ή Γεωργία έπο/λει τού; ίππου; τη ;, οΰς δέν 
εν- έκρ τει τό άντίτιμον αυτών καί άντικαθίστα αύτού; 

χρημάτων άπερ κατέβαλλεν ό βαρόνος. Καθ’ εκάστην 
;  ημέραν ή Γεωργία έζήτει τήν πραγματοποίησήν πάσης 

"πια; τη ; πρό; ζημίαν τού βαρόνου.
Τό τέλο; τή ; καταστροφή; τού βαρόνου έπλησίαζεν, ή δέ 
ψγία έσπευδε νά συναθροίζη, τά συντρίμματα τή ; περιου- 
του: Ένώ έκεΐνο; κατεστρέφετο, αύτη κατεπλούτει, ότε 

4 βαρόνο; εύρισκεν αυτήν πολύ απαιτητικήν, αύτη έφαί- 
Ο ανυπότακτος.

πέσει τή ; έξουσία; καί έδόθησαν τά υπουργεία εί; υπουργού; 
— γραμματείς, όπω; καλούμεν αύτού; ένταύθα, ή υφυπουρ
γού;, όπως άλλοθι, καί ή ¡"ενική διεύθυνσι; τή ; κυβερνητι
κή; μηχανή; εύρίσκετο εί; χείρα; τό/ν δύω ρο/σσων στρατη
γών κκ. Σόβολεφ, πρωθυπουργού, καί Κάουλβαρ;, τιον στρα- 
τιο/τικών. Οί Βούλγαροι πολιτικοί γην καί ουρανόν έκίνουν 
όπι»; μεταβάλλωσι τήν κατάστασι·/ ταύτην τών πραγμάτων- 
Καί αύτό; ό ήγεμό/ν δυσηνεσχέτει έναντι τής πιέσει·/; τή ; 
αλλοεθνούς κυβερνήσει·/; του. Άναντιρρήτω; ένήργησεν έν 
Ρωσσία, ή ; άνευ ούδέν έστι γενέσθαι, όπιο; μ.ετακληθώσιν 
οί στρατηγοί, συνάμα όποστηριζόμ.ενο; έν τα ΐ; προσπαθείαι; 
του υπό διαφόρων βουλγαρικών επιτροπών, αϊτινε; παρευρί- 
σκοντο έπί τή εύκαιρία τή ; στέψει·/;. Ά φ ’ ετέρου όμως ό 
πρωθυπουργό; κ. Σοβολέφ έπίση; παρευρίσκετο άντενεργών 
καί προσπαθώ·/ νά διατηρηθή έν ή κατείχε θέσει. "ΙΙδη άνα- 
μένεται τό άποτέλεσμα τό/ν διασταυρωθεισών τούτων ένερ- 
γειών. Ά φ ’ ενός μέν άφίκοντο τηλεγραφήματα ένταύθα παρά 
τού γραφείου τού ήγεμόνος άγγέλλοντα τήν έπιτυχίαν αύτού- 
έξ άλλου βεβαιούται Οετικώτατα ότι καί ό στρατηγό; έπέ- 
τυχε τού ποθουμένου. Ά φ ’ ένό; αγγέλλεται ιος μέλλων πρω
θυπουργό; ό κ . Έχρενρό/δ, άφ’ ετέρου πληροφορούμαι οτι 
προσεχιν; άφικνεΐται ό στρατηγός Σοβολέφ. Ή  δεύτερα πλη 
ροφορία φαίνεται μάλλον πιθανή. Ά λ λ ’ ό βουλγαρικό; λαός, 
ό νέηλυ; ούτο; έν τή ανεξαρτησία, ώ ; πάντε; οί σψίπλουτοι 
έχει μεγάλην συναίσθησή τής αυθυπαρξίας του καί δυσανα
σχετεί έπί τώ ύπ’  άλλην μορφήν νέιρ τούτω ζυγώ . Θεωρεί 
τήν ρωσσικήν κηδεμονίαν δυσφόρητον βάρο; καί έπιθυμεΐ αύ-

—  Ματάκια μου, τώ  έλεγεν, έάν δέν μ.ού δίδει; ό,τι σού 
ζητώ, άλλος θά φανή πρόθυμος νά μ.ού τό δώσν,. Σ’ αγαπώ, 
δέν θέλω νά σ’ άφήσω- άλλά ’ξεύρεις, αύτά χρειάζονται.

'Ο δέ βαρόνος, όστι; ήτο έμμ.ανή; δι’ αυτήν, συνεμορφούτο 
πρό; τά ; απαιτήσει; αυτής. τΗν άλλα ι; λέξεσι δούλος, αίχ- 
μ.άλωτό; της.

Μεταξύ τών φίλων του συγκαταλέγετο καί ε ί; βραζιλια
νό;, μεθ’ ου -ήτο στενότατα συνδεδεμένος. 'Ο Πέδρο Κάστο
ρα—ούτω; ώνομάζετο σ βραζιλιανό;— αφού διήλθεν όλα; 
σχεδόν τά ; εύρωπαϊκά; πρωτεύουσα; διασκεδάζων, άφίκετο 
καί εί; Παρισιού;, ϊνα διαδραματίση, έπί τή ; μεγάλης πα
ρισινή; σκηνή; τό πρόσωπον αύτού.

Ό Πέδρο Κάστορα, εκατομμυριούχο;, ό/ραίος, μόλις άγων 
τό τριακοστόν τή ; ηλικίας αύτού έτος, εύκόλως συνεστήθη.

( ’Ακολουθεί)
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φόντης έν τ ύ  ίδίω αυτού οίκω νά διατελτ,. Αύναταί τ ι ;  νά 
προοιωνισθή πλείστα ; δυσχερεία; αν έπαλν^εύση ή επάνοδος 
τού καί ώ ; ατόμου μισητού στρατηγού κ. Σόβο)εφ. lit; τό 
σημεΐον τούτο εύρίσκεται ή πολιτική ίμ ώ ν κατάστασις.

Κατά τήν απουσίαν τού ήγεμόνος έγένοντο αί δημοτικά^ 
ημών έκλογαί'. Καί τοι μετ’ ενδιαφέροντος όπως δήποτε τά5 
παρακολουθεί τό δημόσιον, δέν συνοδεύονται ύφ’ οίας καί εν 
τή θερμή υμών χώρα ζιον,ρα; κινήσεως. Ί1 κάλπη ανέδειξε 
του; φιλελευθέρου;, ήτοι τό δημοτικόν καί κατά τό πλεϊστον 
εγχώριον στοιχείον. Τό στοιχείον τούτο είνε, καί)’ ου έποιή 
σατο τόν πόλεμον ό ή γόμων, ζητήσα; την κατάργησιν τού 
ουτάγματο; καί τήν επταετή πληρεξουσιότητα. Έν τούτοι; 
ή Οέσι; των πραγμάτων καθιστά άναγκαίαν τήν ενωσιν των 
τέ(·>; αντιπάλων συντηρητικών καί φιλελευθέρων πρό; έξουδε- 
τέρωσιν τη ; ρωσσική; επιρροή;. Ή φιλόφρων συμπεριφορά τού 
ήγεμόνος πρό; τόν νέον δήμαρχον τη ; ήμετέρα; πόλεω; και 
τη ; ύπ’ αυτόν επιτροπή; κατά την έν Μόσχα στέψιν άποδει- 
κνύει ό'τι καί ή Α. 'ϊψ η λότη ; εννοεί κάλλιστα την άνάγηκν 

ταυτην.
Είσθε περίεργοι νά γνωρίζητε πώς έχουσιν αί σχέσει; τή ; 

μικρά; ελληνική; αποικία; έν Σοφία. Λεν δυνάμεθα νά κατη- 
γορησωμ.εν τού; συμ.πολίτα; Βουλγάρους έπί έλλείψει αβρο
φροσύνη; πρό; ήμά;. Συναλλαττόμεθα μετ’ αυτών έλευθέρω; 
καί ζώμεν ευτυχεί; καί έλεύθεροι έν τή χμόρα ταύτη. ’Οφεί
λω ν’ αποδώσω τήν δικαιοσύνην ταύτην. ’Από διετία; ευρι
σκόμενο; ενταύθα καί άναστρεφόμενο; πάση; τάξεω; καί κα
τηγορία; ανθρώπου;, ουδέποτε ελαβον αφορμήν ή λίαν ευσυγ
κίνητο; φυλετική ισορροπία μου νά διαταραχθγ καί ή ελλη
νική μου φιλαυτία έκολακεύθη πάντοτε άκούουσα πληρέστα
τα άναγνωριζομ.ένην τήν 'Ελληνικήν ευφυΐαν καί ικανότητα· 
Ταύτα γράφω έν τω πόθω μου όπως άπαξ κάν άποδοθή δι 
καιοσύνη.

Προσεχώς, όταν ό κάλαμό; μου έξοικειωθή πρό; τά ; στή. 
λα ; τή ; πολυτίμου ΰμ,ών έφημερίδο;, θέλω γράψει πλειότερα-

Π ρ ό σ π ε ρ ο ς .

ΕΙιΙΙΑΙΑΕΥΠΚΠ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΛΛΙΜΛΛΟΠΙΟΛΕΙ

’Αείποτε ή κοινότη; Άδριανουπόλεως έφρόντισε περί έλ* 
ληνοπρεπού; μορφώσεω; τή ; νεολαία; αυτή;, ίδια δε κατά 
τήν τελευταίαν εξαετίαν έβελτίωσε, μετέβαλε καί έσυστημα- 
τοποίησε τά εκπαιδευτικά αυτή ;. ’Αντί των πρό εξαετία; 
λειτουργουσών αλληλοδιδακτικών σχολών, ώργανωμέναι ε'σιν 
ήδη καί άριστα λειτουργούσιν αί άστυκαί σχολαί, αντί δέ 
ελληνικής σχολή; λειτουργεί ήδη γυμνάσιον έκ τριών τάξεων^ 
μ.ή καταρτισθείση; τετάρτης μέχρι τούδε έλλείψει πόρων. 
’Εν τώ γυμ.νασίω τοντω, διευθννομένω νυν ύτό τού κ . X- 
Σαμαρτσίδου, διδάσκονται υπό φιλ.οτίμων καθηγητών καί δι
δασκάλων τά αυτά μαθήματα τοϊ; έν τοί; γυμνασίοι; τής 
Έλευθέρα; Έλλάδο; διδασκόμενοι;. ‘ II κοινίτη; Άδρια/ου- 
πόλεως, ήν αντιπροσωπεύει έφορεία κάλλισ:ηα συγκεκοοτ-

μ,ενη ΰπό πρόεδρον μέν τόν πλήρη εύγενών αισθημάτων καί 
διακεκριμένου Μητροπολίτην κ. Νεόφυτον, αντιπρόεδρον δέ 
τόν ακάματον καί ρέκτην άσκληπιάδην κ. Θωμαν Καλλίβου- 
λον, ή κοινότη; λέγω Άδριανουπόλεως, επιθυμούσα ϊνα μ ή 
η παιοευσι; ή μονομ.ερί; εμόρφωσε καί έτελειοποίησε άνώτερον 
κεντρικόν Παρθεναγωγείου διευθυνόμενον νυν υπό τή ; άξιο- 
λόγου κ. Ασπασία: Γρηγοράκη. Έν άπασι το ί; έκπαιδευτη- 
ρίοι; Άδριανουπόλεως φοιτώσι 1600 άρρενα καί θήλεα δι
δασκόμενα υπό 28 διδασκάλων καί 13 διδασκαλισσών. Οί 
ήγέται τή ; πνευματική; τού "Εθνους κινήσεως ούκ έπαύσαντο 
μέχρι τούδε Οποβοηθούντες τού; αγώνας τής έλλ. κοινότητο; 
Άδριανουπόλεως. Νυν ότε ανάγκη είναι νά συμπληρωθή τό 
γυμνάσιου σχηματισμένης καί τής τετάοτη; αυτού γυμνα
σιακή; παιδεόσεω; δι’ έλπίδος εχομεν ότι γενναιότερου θά 
βοηθήσωσι το ί; κινδυνεύουσιν έν Θράκη αδελφοί;, όσοι Ιτά- 
χθησαν υψηλά φρουροί τής κινδυνευούσης πατρίδα;.

Τ I I Λ Ε Γ  Ρ Λ Φ Π . Η Α Τ Α  

Ι Ιρ α κ το ρ ε ίο ν  Χ α β ά

SJap iO '.O i, 9 Ιουλίου. 'II υπό τών βουλευτών τής ά
κρα: αριστερά; υποβληθεΐσα καί υπό τού υπουργείου πόλε· 
μ.ηθεϊσα πρότασι; περί ¿μνηστεία; τών αναρχικών καταδί
κων άπεροίε,θη διά 3 0 ί  ψήφων κατά 8 9 .

Ά λ ε ς ά ν δ ρ ε ε α ,  9 ’Ιουλίου. Χθέ; έγένοντο 83 θάνα
τοι εκ χολέρας έν Ααμιέττφ, 50 έν Μανσούρα καί εις έν ’Α
λεξάνδρειά.

Λ ,α γ κ ά ε , 9 Ιουλίου. 'Π χολέρα έπέσκηψεν έν Λοστόν (!) 
τή ; Κίνα:.

úVovíJívov, 9 Ιουλίου. Έν τή Βουλή τών Κοινοτήτων, 
ό λόρο; Ψιτσμώρι;, άπαντών εις έρώτ/,σιν τόν Κ. Άρνόλδ, 
είπεν ότι ό Κ. Οΰυνδαμ ένετάλη ίνα συστήση τή Πύλη ό
πως ένεργ/ση, ούτως, ώστε νά μή παρόργιση, τού; "Έλληνα; 
αυτή; υπηκόους έν τώ ζητήματ, τών έκκλησιαστικών προ
νομίων τού οικουμενικού πατριαρχείου.

Κ ω ν α τ α ν τ ε ν ο ύ η ο λ ε ς ,  9 ’Ιουλίου. ΛησταΙ ή/μαλώ- 
τισαν τον Κ. Αλέξανδρον Κόρπη, υπήκοον ίταλόν, κτημα
τίαν έν Ζόλοβα (Άσίας), πλησίον τή ; Κωνσταντινουπόλεως. 
ΖητοΟσι λότρα L00 οθωμ. λίρας.

D a p ía t o t ,  αυθημερόν. Ελληνικόν δά-.ειον 420. Γαλ- 
λ κ ή  ράντα (rente) 108,85. Τουρκικόν δάνειον 1 0,ι 5. Ή- 
νοποιημένον αιγυπτιακόν 363. Συνάλλαγμα έπί Λονδίνου
25.29.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ
'II ΔιεύΟυνσι; τή ; Ελληνική; άτμοπλοΐα; Δ. ΓΙ. Γουδή 

ειδοποιεί τό κοινόν ότι τά γραφεία αυτή; μετεφέρθησαν εί; 
τήν κατά τήν πλατείαν ’Απόλλωνος οικίαν τής κυρία; Κα· 
πρόνου παραπλεύρω; τών γραφείων τής ΰπομοιρνρχίας καί 
Βιομηχανική; τραπέξης. (Η', 6)

έ>.


