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Καί εύρέθη δημοσιογράφος, επανερχόμενος έκ των α ντ ι
πόδων, νά έκφραση τά συλλυπητήριά του πρό; τήν πόλιν 
των ’Αθηνών διότι ήμάρτησε την παρελθούσαν Κυριακήν, 
πατάξασα διά τής ψήφου της τούς έξελθόντα; |κ των υ
ψηλών δωμάτων των, όπου μονάζουσι μακράν παντός κοι
νωνικού πόνου, τοπικών περιπετειών, εθνικής ανάγκης, τούς 
διατελοΟντας εν πλήρει άγνοια των ελληνικών πραγμάτων, 
ούτε Οέλ,οντα; νά άκούσωσι ποτέ περί αυτών, τού; συστρε
φόμενου; αιωνίως εις τά χρηματιστικά των, εί; τά ; κυβείας 
τω ν, είς τήν νοθείαν, εις τά λαχεία, είς τό εφευρίσκει·» λε
πτού; τρόπους τού ληστεύει·» τού; απλοϊκούς, τού; έχοντας 
δύο ίθαγενεία; έν το ΐ; θυλακίοις των, δύο διαβατήρια διά 
παν ενδεχόμενον όπερ ήθελε τοΐς συμβή ύπό τών αγροίκων, 
υπό τών άνευ ανατροφής 'Ελλήνων, τού; έκ τής ανθελληνι
κής αύτών ατμόσφαιρας, όπου παν ελληνικόν πάσχει ασφυ
ξίαν, ονειροπολήσαντας νά έπικαθήσωσιν έπί τού τραχήλου 
τού ελληνικού λαού διά τού χρήματος, διά τής διαφθορά; 
τών συνειδήσεων, τού; άποπε.ραθέντας διά τού χρυσού των 
νά μεταβάλωσι τούτον εί; αγέλην βελαζόντων κτηνών καί 
παραγκωνίσωσιν, έξευτελίσωσι, ποδοπατήσωσι τούς θυσιά 
σαντας υπέρ τής μικρά; ταύτης γωνίας αίμα, χρήμα, ανα
παύσεις, ότε ουτοι, άλλοδαποί ό'ντες, διέτρεχον τά χρημα
τιστήρια τής Κωνσταντινουπόλεως, τής Βλαχίας, τ ί ;  Μασ
σαλίας, καταρτίζοντε; τάς συμμορίας των- τούς ονειροπο- 
λήσαντας συνδυασμόν νομοθετημάτων καί μετοχών, δ ια 
ταγμάτων καί λαχείων, κυβείας χρηματιστηρίου καί δη- 
μαρχία;· δ ι’ όλα; αυτά ; τάς αμαρτίας των, διότι έςεσφεν- 
δόνισε τόν υποψήφιον δημοτικόν σύμβουλον Παναγή Κυριά
κόν ε ί; τόν εβδομηκοστόν πέμπτον αριθμόν τών έπιλαχόν- 
των, συλλυπεϊται ή παρθένο; Έστιάς τής δημοσιογραφίας 
τήν πόλιν Αθηνών καί επιχειρεί ταςείδιον έκ τών άντιπό 
δων όπου συναντά καθ’ οδόν καί γάλλον συμπολίτην τη ;

Καθώς εις κεφαλήν φιλάργύρου δέν είνε δυνατόν νά 
¿ω ρήση  ποτέ ή ίδέα ότι ύπάρχουσι καί άνθρωποι μή άγα- 
πώντες τό χρήμα, καί τό τοιούτον φαίνεται αύτοΐ; γρίφος, 
αίνιγμα, οϋτω καί είς τήν κεφαλήν τού θηλυκού τών Α θη
νών 'Ιερεμία δέν δύναται νά χωρήσφ ή ίδέα ότι τό κοινόν 
τών ’Αθηνών προτιμά νά θάπτη άφ’ ένό; διά συνεισφοράς 
τήν σύζυγον τού Άνδρούτσου, καί άφ’ ετέρου νά ρίπτη

κατά πρόσωπον τό χρήμα, οπερ άφθόνως προσφεοουσιν αύ- 
τώ , πρός εξαγοράν τής συνειδήσεώς του.

βαμβούται πρό τού φαινομένου τούτου καί ομολογεί ότι 
θέσι; τη ; είνε πολύ δύσκολο; απέναντι μερίδο; τι-ός τής 

πρωτευούση; ήτις, άπορρίψασα τά ποοσφερόμενα δώρα πρός 
εξαγοράν της ύπό τής μεγάλης, πατριωτικής τάξεως, διέ- 
πραξεν είτα τό μέγα έγκλημα νά διέλθη έφ’ άμάξης τάς 
οδού; τών Αθηνών ζητωκραυγάζουσα, καί νά μή άντιπυ- 
ροβολήση ε ί; τού; έκ τών παραθύρων τού κ. Μελά ριφθέν- 
τας κατ’ αυτής πυροβολισμούς, οϊτινες ¿λίγου δείν έφόνευον 
τήν σύζυγον τού έν Άθήναις πρέσβεως τής ’¡σπανίας. Τί νά 
εί'πη τις πρός ανθρώπου; οϊτινες ίδια χειρί υπέγραψαν τήν 
καταδίκην των, άπορρίψαντες μ ετ ' άπαθεία; τόν .Ιονχουμα, 
όστι; έτέθη είς τό στόμα τους 1 Εινε τόσον δύσκολον νά ά- 
άποφανθή τις, άνερχόμενος ύψηλότερον τού ταπεινού εδά
φους, καί τόσον αδύνατον νά δεσπόση τής συνειδήσεώς του ! 
Έννοοΰμεν τό δύσκολον τής Οέσεώ; σα:, διότι δέν εύοέθητε 
ε ί; τήν θέσιν τών ανθρώπων εκείνων- δέν σάς συλλυπούμεθα 
όμως διά τούτο, άλλ’ απεναντίας σάς συγχαίρομεν, διότι 
κατωρθώσατε μέ όλον τό μακρυνόν τ α ζ ιίά ι σας  νά φθάσητε 
εγκαίρως καί νά προσπελάσητε εί; τήν πηγήν όπου ρέει τό 
μέλι καί γάλα διά νά άρυσθήτε τήν ίδέαν ότι ή καθολική 
ψηφοφορία βυθίζει είς τό χάος τό νήπιον ελληνικόν κοινόν.

Τό νήπιον ! Τν'ά μή τρώγη ζαχαράτα καί γλυκύσματα 
πού τώ προσφέρουσι καί νά μή δέχεται τόσα χρυσά ψ ιΛ ιά!

Νά είχε; τά νειάτα του, γραία, Λΐ ! . . .  .
*  *  *

’Απελπίζεται τ ι ;  αληθώς βλέπων τό κοινόν τών Αθηνών 
ύβριζόμενον ύπό τού τύπου διά πράξιν, ήτις έξόχως τιμά 
αυτό. Διότι έοράπισε κατά πρόσωπον τού; άποπειραθέντα; 
νά έξευτελίσωσιν αυτό, διότι απέδειξε διά τής ψήφου του 
ότι έχει έ·» εαυτώ πλήρη συναίσθησιν τού εγωισμού του, 
διότι δέν έσύρθη δίκην κτήνους ύπό τής λάμψεω; τού χρυ
σού, διότι τέλος δέν κατεδέχθη νά γίνη ή συνείδησί; του 
αντικείμενο·.» δημοπρασίας, δι’ αυτά όλα κατακρίνεται ύπό 
τών πονούντων τόν τόπον ότι εκυλίσθη εί; τόν βόρβορον, 
ότι άπώλεσε πάσαν συναίσθησιν, πάσαν αξιοπρέπειαν.

Καταφεύγουσιν είς τά αποτελέσματα τών δημοτικών 
συμβούλων καί σχετίζοντες ταύτα μέ τήν εκλογήν τού δη
μάρχου βοώσι περί συντελεσθέντων ¿ργίων, περί αρπαγής 
τής ψήφου τού λαού. Ά λλά  ποία υπάρχει σχέσι: · μεταξύ 
τής εκλογής τών συμβούλων καί τής ιδέας, ήτις ώθησε τόν
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λαόν εΐς τά να άναδείξ·/) δήμαρχον τόν κ. Μούτσον διά 
τοιχυτη; πλειονοψηφία;; "Λν παραδεχθ/ί τ ι ;  πρός στιγμήν 
<ύτι εν τα ι; κάλπχι; τών συμβούλων Ιγένοντο πχρατράγω 
ί α ,  τ ι σχεσις μ.εταξύ τούτων κα1 τού λαϊκού ρεύματος, ό—£ρ 
παρεσυρεν ει; τόν βόρβορον τον; έκεΐθεν έξελθόντα; οποί; 
άποδείξρ αυτοί; τό Ινυπάρχον έν αύτώ γενναΐον φρόνημα, 
δ ι’ ό τοσούτον άναιδό»; ¿βρίζεται σήμερον ύπ ’ εκείνων, οΐ- 
τ ινε ;, άν ειχ,ον ταύρον συναισθήσεως, έπρεπε νά τόν θκυμά- 
ζωσιν, ή τουλάχιστον νά σιωπώσιν;

Έπρεπε νά αναδείξη τόν Μ. Μελά δήμαρχον κατά τά 
φύλλα ταύτα ϊ  λαό; των Αθηνών διά νά φανή, ότι συναι
σθάνεται τήν άξίαν του, έπρεπε νά στίγμα τισΟή έν πλήρει 
μεσημβρία εις τό μέτωπον δ ι’ ένό; .τί’>τί λ:’ έζή ττα  διά νά 
προκαλεσρ τού; επαίνου; των δημοσιογράφων τούτων !

Εντροπή, εντροπή, έντροπή !
Λ υ κ α δ ^ τ ε ν ό ς -

ΧΡΟΝΙΚΑ
Μετά πολλή; φιλοφροσύνη; τηλεγραφικά»; προσεκλήθη 

υπό τού Προέδρου τη ; Κυβερνήοεω; ό έντιμο; βουλευτή; 
Ιίυρυτανεία; κ. Αν}|α.ήτρεο; Β ο υ λ π ε ιό τ η ς  νά άναλάβη, 
τό ύπουργεϊον τη ; Παιδεία; άπό τό όποιον χωρίζεται μετά 
καρποφόρου, σχετικώ ; πρό; τά ήμέτερα στάσιμα καί έμβα- 
λωματικά, εργασίαν ό κ Λομβάρδο;, διατηρηρών μόνον τά 
μέγα χαρτοφυλάκιο·/ τού υπουργείου τών ’Εσωτερικών, καί 
υποκαθιστάμενο; ει; τήν υπαρχηγίαν τού κόμματο;. Νομί- 
ζομεν ότι διά πλ.οίου τή : κυβερνήσεω; έρχεται ό κ. Βουλσ 
π ιώ τη ;, δευτέραν ταύτην φοράν προσκαλούμενο; υπουργό;, 
πάλιν ύπό πρωθυπουργού Μεσολογγίτου. Ό νέο; έπίδοξο; 
υπουργό; τή ; Παιδεία; είνε ώ ; πρό; τόν χαρακτήρα καί τήν 
πολιτικήν ηθικήν έκ των εΰγενεστέρων χαρακτήριον, ώ ; 
ρήτωο κατέχει πρώτην θέσιν έν τώ ελληνικό» κοινοβούλιο», 
άναμένομ.εν δέ νά τόν δοκιμάσο»μεν καί ώ ; υπουργόν, καί 
νά άρυσδώμεν τά ; άγαθωτέρα; εντυπώσει;.

Εις δέ τόν άλλον υποψήφιον τού υπουργείου των Ναυτι
κών κ. Άριστομένην Βαλέτταν, καΟό νησιώτην, έγένετο ά- 
πλώ ; μία πρωθυπουργική κα τ’ οίκον έπίσκεψι; ο»; εϊδό; τι 
πλατωνικού λανδάνοντο; χαρτοφυλακίου. Αυτά διά τού; εκ 
τό»ν πολιτευόμενων οπαδού; τού Σπένσερ καί τού Δαρβίνου !

Εΐ/ομεν γράψει τ ’ ανωτέρω, ότε έπληροφορήθημεν θετι- 
κώτατα ότι υπουργό; τή ; Δικαιοσύνη; άποκαδίσταται δ κ. 
Βουλπιώτη;, υπουργό; δέ των Ναυτικών ό κ. Τομπάζη;' άμ 
φότεροι έτηλ.εγραφήθησαν νά έλθουν κατεσπευσμένο»;.

Τουλάχιστον ει; τόν κ. Βαλέτταν τό ύπόυργεϊον τών 
’Εκκλησιαστικών, χοιριζόμενον άπό τού υπουργείου τή ; Παι
δεία;, ώ ; άναμ,ιχδέντα άλλοτε έπ ιτυχώ ; ε ι; τά ’Επισκοπι 
κά ; Έ  ; έ ; _________

Ί'παστυνόμ.ο; διορίζεται ό περίφημο; Γιάννη; Άπο- 
οστόλης.

"Εχομεν επί τέλου; καί περί ένό; προξενείου άγαδά; παν- 
αρμονίου; πληροφορία;, καί δυνάμεΟα νά συγχαρώμεν εαυ
τού; ότι περί προξενικών γράφοντε; εϊμεδα ει; Οέσιν καί

μ .έαν φ ο ρ ά ν  νά μή μ.ουρμουρίζωμεν ώ ; γραίδια, όπω; έ
χουν καταστήσει τού; ανεξαρτήτου; δημοσιογράφου; αί αν
αίσθητο·. κ-.βερνήσει;. Είνε τό προξενείο-/ τή ; Φιλιππουπό- 
λεω;.Γενικό; Πρόξενο;,1Υποπρόξενο;,καί Διερμηνεύς,ό κ. Δρα- 
κόπουλος, ο κ. Νικολάου, καί ό κ. Ένυάλη; άποτελούσιν έ'ν 
σύνολον άρμονί'.όν, ο -ερ  συγκρατεΐ τήν έκεί προξενικήν άο· 
χήν μα: άξίοπρεπεστάτην καί δυνατήν. Ό κ. Κ. Δρακόπου- 
λο;, γλωσσομαθέστατο;, αξιοπρεπή;, υίό; άγ.’ονιστοϋ, έχων 
πλονσιωτατην προξενικήν πείραν, τιμώμενο; ύφ’ όλων τόιν 
συναδέλφων του, πρυίσταται τού προξενείου, ό»; έμπρέπει 
ε ι; σοβαρόν προϊστάμενον, καί έκτελεί εύορκο»; τήν άνατε- 
Οειμένην αυτό» υψηλήν αποστολήν. Περί τού κ. Ύποπροξέ- 
νου εχομεν τά ; άριστα; πληροφορία;, είνε έκ τών σπανίων 
νέων, οίτινε; χωρί; πάταγον έχουν άξίαν, ή ; τά τέταρτον 
στερούνται οί πεφημισμένοι μεγάλοι· είνε ή δεξιά χειρ τού 
κ. Γενικού προξένου· τόν ύποβοηΟεί καί τόν άναπληοοΐ. *11 
ευτυχία τού προξενε-.όυ συμπληρούται ύπό τού λαμπρού 
Διερμηνέω; Λάμπρου Ένυάλη, δστι; έν βραχύτατο» χρόνο» 
εκμαΟιον τήν βουλγαρικήν στοιχειωδώ;, κατήρτισεν εαυτόν 
ει; τέλειον διερμηνέα· άλλα δ ’ αύτού προσόντα, ή φιλολο
γική μορφοισι;, ό εύγενή; αύσού χαρακτήρ καί ή άνεγνωρι- 
σμένη νοημοσύνη έπλασαν δ ι’ αύτόν Οέσιν διακεκριμένη·/ έν 
τα ί; μετά τών έκείσε άρχών σχέσεσιν αυτού. Λυτό; εινε τό 
μεσολαβούν όργανον μεταξύ τή ; Τοπαρχία; καί τού Προξε
νείου, καί αυτό; ό άμέσω; συνηγόρων ίιτέρ τών συμφερόν
των τών Ελλήνων μετά τή; θέρμη: τή ; διακρινούση; τόν 
πρό ¿λίγο»·/ ακόμη έτό»ν ζωηρόν Άθηναϊον Έ .υάλην. Τά; 
γραμμά; αύ-.ά; α; μά; πιστεύστ, ή κυβέρνησι; ότι έχαρά- 
ξαμεν μετ' άλν,θού: συγκινήσεω;, ή ; μόνον μετριάζει ή λύπη 
ότι δεν δυνάμεΟα τά αύτά νά γράψωμεν καί περί πολλών 
άλλων προξενείων μα;.

Καί τό Μ ή  Χ ά ν ε σ α ι  προπέμπει μέ δεομά; ό»; τά ; 
ίουλιανά; άκτϊνά; μα; ευχάς τήν κυρίαν Βιργινίαν Άμ- 
πελά άπερχομένην έξ Αθηνών μετά τόσων έτόιν διατριβήν 
τη ; έν μέσο» ημών, άπό τρυφερά; κόρη; τή ; Σύρου μέχρι 
μορφωΟείση; γυναικό;, ει; Βελγιον μετά τού άξιο-.(μου συ
ζύγου τη ;, ¿ργανωτού τών ταχυδρομείων Βέλγου κ. Πιεράρ, 
δστι; έξελέξατο έν τή σχεδόν άθχναία κόρη τό ελληνικόν 
κάλλ.ο; μετά τής οικογενειακή; άγωγή;. Θά ένθομώνται βε- 
βαίω; καί έκ τή ; ξένη; τά ; Αθήνα; μα ;, όζο»; α: Άβήναι 
καί φεύγοντα λατρεύουσιν ά’λα τά καλά παιδιά το»ν.

—  Όλ.ίγου δείν έλησμονούμεν νά άναγράψωμεν τήν έ- 
ναίσιμ.ον διατριβήν τού έν τώ  υπουργείο» τών έξωτερικών 
τρυφερού φίλου μα ; Παναγιώτη Παπαδάκη, τής γνο»στή; 
συριανή; οικογένεια;, άφού έκάμαμεν τό φρικτόν λάδο; νά 
μή άναφέρωμεν τά ; διδακτορικά; αυτού έξετάσει;. Ί1 δια
τριβή τού άγαπητού διά τό ευπροσήγορον καί φϊλομμειδές 
δ ιπλωματιδέω ; είνε τή ; δικαιοδοσία; του, ήτοι Περί θ α -  
Λαοσίον άαοχ .ΙασμυΙ , ήν διεξάγει ευκρινέστατα καί έν συν
τομία λόγου, έκδέτων όλον τόν πολύπλοκου οργανισμόν τού 
αποκλεισμού, τά υπέρ καί κατά, καταλήγων δέ ο»; γνή
σιο; Συριανό; φροντίζων περί τή ; έμπορία; τή ; νήσου του, 
ε ι; τήν ευχήν τού νά μή κηρύσσο»νται άποκεκλεισμένοι λ:- 
μένε; έμπορικοί καί μέρη άνοχύρο»τα.

— Πλ.ήν τών ύπαστυνόμ.ων νομίζομεν ότι καί τινε; υ
πάλληλοι τού υπουργείου τή ; Δικαιοσύνη; πρόκειται νά 
παραιτηδώσιν, άκ.ολουδούντε; τόν μετά μήνιο; άποχωρούντα 
'Υπουργόν τής Δικαιοσύνη; καί βουλευτήν ’Α ττική;.

—  Ό αρχισυντάκτη; τή ; πατριαρχική; έφημερίδο; κ.
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Μανουήλ I. Γεδεών, ό γνωστό; καί έν Άθήναι; ευφυέστατο; 
μεσαιωνοδίφη;, αγγέλλει νέαν σπουδαιοτάτην διά τά με
σαιωνικά καί νεώτερα ελληνικά γράμματα συγγραφήν Χρο- 
γ ιχ ίι τή ς  Π ατριαρχικής ’Λχαάι/μέας, ήτοι : Συλλογήν ειδή
σεων περί τη ; Μεγάλη; τού Γένους Σχολή;. Κοινότητες καί 
διδάσκαλοι, γράμματα καί ¿-ισ τΰμα ι, μεσαιωνικό; ελλη
νισμό; καί τουρκοκρατούμενο; Οά έξιστορηβώσιν έν τό» βι- 
βλίφ τού κ. Γεδεών μετά σαφηνεία; καί γλαφυρότατος, 
περιχέοντι φό»; εις τήν ’Ακαδημίαν εκείνην τού Δούλου Γέ 
νου:, ή τ ι; θαρραλέα έβάστατε τόσου; αιώνα; ύπό τόν τουρ
κικόν άκινάκην τόν πυρσόν τή ; πνευματική; έλευθερία;.

—  Άφίκετο έκ Κωνσταντινουπόλεως ό έν τή έκείσε 
Σχολή τή ; Παναγία; διδάσκαλος Γεώργιος Τσιάκας, έκ τών 
αρίστων μαθητών τού έν Σέρραι; Διδασκαλείου Μαρούλη, 
ευφυέστατος Μακεδών νεανία;, κατηοτισμένο; εις τήν γλώσ
σαν οσον ολίγοι ίσο»; καθηγηταί μα ;, προτιΟέμενος νά δώση 
άπολοτηρίου; εξετάσει; τού Γυμνασίου καί νά έγγραφή ώ; 
φοιτητής Πανεπιστημίου.

—  Μεταξύ τών έκτεδέντων έν τώ Λημω Λετρινίων καί 
Δημοτικών Συμβούλων ήν καί ό έκ τών διαπρεπών έμπο- 
ρευομένων νέων τού Πύργου κ. Ιωάννη; Κόκκαλη;, κεκτη- 
μένο; όλα τά προσόντα τή ; εύφυίας, τή ; μορφώσει·»; καί τή ; 
άφατριάστου ιδίως φιλοπατρία;, δ ι’ <ον έπαξίω ; καί μετά 
θάρρους δύναταί τις νά ¿νομασδή Σύμβουλος τού Δήμου 
του. Δυστυχώς, κατά τό ειωΟά;, επειδή έκεκτητα όλα ταύ- 
τα τά προσόντα, άπέτυχεν, άν καί έν τή πόλει ελαβε πλεί- 
στον; τού έπιτυχόντο; Δημάρχου ψήφου;· άλλ' άμελήσα; 
τά τής αντιπροσωπεία; έν το ί; έξοχικοΐ; τμήμασιν άπέτυ
χεν. Τιϊ» συγχαίρομεν διά τήν έκδηλωδείσαν αύτω έμπι- 
στοσύνην τών συνδημοτών του, άν καί εΐ; ούδετέραν τών 
μερίδων ανήκε, καί τόν ένΟαρρύναμεν πρό; νέου; αγώνας, 
ο ίτινε; είνε οχληρόν, άλλ’ ιερόν, καθήκον παντός φιλο—άτρι- 
δος πολίτου.

—  Άποψε λοιπόν ή άναβληδείσα έκτακτο; πανηγυρική 
παράστασι; πρό; τιμήν τού κ. Δημάρχου Αθηναίων Λ .  3 
2 3 θ ύ τ α ο υ , έν τώ  δεάτρω ’Απόλλων·., υπό τού θιάσου 
λεξιάδου, μέ ποικίλοιτατον πρόγραμμα, κωμωδίας, βεγ 
λικά, διωδίας, Πατριάρχας, χήρας, ανεψιά; καί θείους, δ 
βόλους καί καμελίας. Μά; αρέσει πολύ τό θεατρικόν α: τό 
στεφάνωμα τού αθηναϊκού θριάμβου >·.αί μάς αρέσει πλι 
τερον ή πρωτοβουλία τού κ. Άλεξιάδου ύπέο τή ; δημοκ 
τική ; ιδέα; τών Αθηνών, ή τ ι; τήν παρελθούσαν Κυριακ|ν 
έξήλθε νικηφόρο; τή ; κάλπη; τού λαού.

— Τέρατα καί σημεία αΰριον ει; τό Νέον Φάληρον, ύπό 
τήν αρχηγίαν τού αρχαγγέλου, καθά πετώντο;, Ερρίκου 
Βωδέ, αεροπόρου, στολάρχου 30 αεροστάτων, πολεμικών 
αυτήν τήν φοράν, αλλά έλληνικωτάτων τή ; ήμέρα;, διότι 
θά κανονοβολοϋν ει; τόν αέρα, καββαλικεύοντο; έπί τού τη- 
λεβόλου τού Βωδέ,καί ήμών έπομένιο; χασκόντων άπό κάτω· 
τών δέ μυιών εύρισκουσών λαμπράν ευκαιρίαν πάνε κι’ έλα, 
Μουσική, φωταψία.

— Τό δέ εσπέρα; τή ; Τρίτη; μεγάλη παράστασι; ελ 
ληνική πρωτότυπος, άνταξία όλων μας, μοναδική, άνοιχτό- 
καρδο;, προοδευτική ει; τόν ’Απόλλωνα ύπό τού Άλεξιά- 
δου. "Ολα αυτά, διότι παριστάνεται πρωτότυπου ελληνι
κόν έργο·/, Το Μήλον τή ; "Εριδο; ύπό Ζάνου, καί διότι ά- 
πεκάμαμς-, έκακαρώσαμεν, άπεναρκώΟημεν άπό τά ξέ»α, 
ςένα, ξένα, καί άπό τά ίδια, ίδ ια , ίδια. Ζήτω τό Μήλον 
τή ; ’Έριδο; καί ά ; χυθή ολίγη ζωή ει; τό ορφανόν Ελλη
νικόν Οέατρον !

Ε Κ Φ Ρ Λ Σ Ι Σ
Εκφράζω δημοσία τήν άπειρον ευγνωμοσύνην μου πρό; 

τόν άρχινοσοκόμον τών εύλσγιώντων κ . Αθανάσιον Παπα- 
γιαννόπουλον διά τήν άκρκν περιποίησιν ήν μοί έπεδαψί- 
λευσεν έν τό» νοσοκομ.είω τό»·/ εύλογιιόντων κατά τό δ ιά 
στημά τή ; άσθενεία; μου καθ’ Ô r¡ ζο»ή μου διέτρεχε κίν-
Ιυνον.

Πύργο;, ί· Ιουλίου 1883
Γ ε ώ ρ γ ε ο ς  Μ -ό ης

ώρολογο ποιος

· ·
τιψ  ju Lriuüi ίΐ ιια

(ΕΚ ΤΑ Κ ΤΟ Υ AÎ1T ΑΠΟΚΡΙΤΟ Υ Μ ΑΣ)

2 -ó fua , 6 ’Ιουλίου 
Ή  τέταρτη ’ Ιουλίου δ ι’ άπάσας τά ; παλαιάς τού κρά

τους επαρχία; χαρμόσυνος άνέτειλε, καθ’ όσον ο’ο»νίζετο δι’ 
αύτάς νέαν περίοδον, νέαν εποχήν, νέου; αγώνα; φιλοτιμίας 
τών εκλεκτών τού λαού, ών απόρροια έσονται ή πρόοδο; τού 
έυ.πορίου καί τή ; βιομηχανίας, ή αϋξησις τών κεφαλαίων, ή 
έξεόρεσι; νέων πόρων καί μέσων ευημερίας. ’Απέναντι τό»ν 
γενικών τούτων έλπίδων, μ.όνον ή επαρχία Σύρου βλέπει τό 
μέλλ,ον πρό αυτή; άπαίσιον, σκοτεινόν, διότι καί τούτο ό»; 
καί τό παρελθόν έπαπειλεί πτωχεύσεις, καταστροφήν, άπο- 
σύνθεσιν. Καί τ ί καλόν δύναται ν’ άναμέν/ι τ ι ;  άπό τόν Βα- 
φιαδάκην ώ ; Δήμαρχον Έρμουπόλεως ; Τις δεν γνωρίζει ότι 
ή περίοδο; τή ; Δημ,αρχία; τού Βαφιαδάκη συνέχεται στε
νώ ; πρό; τήν έμπορικήν παρακμήν καί τήν άπελασιν τή ; ερ
γασία; άπό τής Έρμουπόλεως ;

«Δόσατέ μοι, έλεγε, τήν ημέραν τής εκλογής, ανθρώπους, 
ϊνα περί τού καλού τής 'Ερμουπόλεως φροντίσω»· αλλ’ αφού 
έπί τρεις δημοτικά; περιόδους ήδη σοί έδόθησαν καί οι άν
θρωποι καί τά μέσα καί μόνον τήν καταστροφήν τού εμπο
ρίου τή ; Έρμουπόλεως έπέσπευσα;, ϊνα έπί μάλλον καί μάλ- 
λ.ον τό βαλάντιόν σου παχύντς, πώς τολμάς ήδη νά διακη- 
ρύττίΐς ότι ή Ιλλειψις άνθροιπων σέ-κωλύει τού νά μιριμνή- 
ση; περί τή ; Έρμουπόλεως ; Καί πώς σύ ό γνωστόν ποια 
καί πόσα έτεχνάσθη; ν’ άπομακρύνης τά ξενικά κεφάλαια άπό 
τή ; Σύρου, σύ ό γνωστόν διά ποίων μέσων έπ^χείρ οσας νά 
καταστρέψνι; πάντα έξέχοντα εμπορικόν ΟΪκον έν Σύρω, τολ,- 
μά ; νά προσάψη,; μώμον ε ί; τού; δημοτικούς συμβούλου;, 
καί αύτού; ώ ; α.’τίου; τή ; κακής τή ; 'Ερμουπόλεως κατα- 
στάσεω; νά παραστήση;, άφού παντί είναι γνωστόν ότι αυ
τοί κατ’ εξοχήν κήδονται τής Έρμουπόλεως, καθ’ όσον ή 
ϋπαρξι; αύτής έστί ή όπαρξί; τι·»ν, ένώ σού ύπαρξις έστίν 
ή καταστροφή της ;

Πά; ό τά άνω άναγιγνώσκων θά μάς ήρώτα, διατί, άφού 
ό άνθρωπος ούτος χαρακτηρίζεται ¿»ς ό κακός τού ’ Ιησού 
δαίμων, ό λαός τή ; Έρμουπόλεως δέν υποδεικνύει έτερον 
Δήμαρχον, θραύων ούτως τού απαίσιου αυτού ανθρώπου τό 
σκήπτρου καί τήν δύναμιν ; Δίκαιον τό έρώτηιαα καί ε ΐ; τούτο 
άπαντώμεν. Διότι ό λαό; ένταϋθα ουτε γνωρίζει ούτε ή ν νόη
σε ν έτι τήν άξίαν τόυν δικαιωμάτων του ώ ; πολίτου, συνεί- 
θισε νά τά εκτιμά μέ τήν τιμήν ήν τώ προσφέρουσιν ϊνα τήν 
ψήφον του άγοράσωσι, συνεπώς ούδεμίαν ^δύναται νά έχη 
πρωτοβουλίαν απέναντι τού λαού ίστανται οι άρχοντες, ο; 
σκεπτόμενοι καί ένεργοϋντε; άείποτε έξ υστεροβουλία; όυς αεί
ποτε πρό; τά ατομικόν των συμφέρον άποβλέποντες, έννοή- 
σαντε; ό’θεν ότι, ή τά έκ τή ; Δημαρχίας οφέλη θά ήσαν έ-



4 ΜΗ X  Α Ν Ε Σ Α

λάσσω τών δαπανών εις ας θά προέβαινον ϊνα άρπάσωσι τήν 
Δημαρχίαν άπό τον Βαφιαδάκην, ή ότι θά έδαπάνιον έκ του 
ιό ίου βαλαντίου πρός τό κοινόν καλόν, άνέκρουσαν πρύμναν 
αφέντες τό στάδιον ελεύθερον εις τόν Βαφιαδάκην. "Ηοη με
ταξύ ώνητού λαού καί υστερόβουλων αρχόντων, έρχεται ή 
τάξις τών άστών,ή μή δυναμένη όταν θέλη καί όταν δύνα· 
τα ι μή θέλουσα, ή ύφισταμάνη τάς συνέπειας τ ις  αβουλία; 
τών μέν, ο τής μοχθηρία; καί κακής πίστεως τών δέ, ής 
τίνος τά τε ηθικά καί υλικά κεφάλαια δέν έπαρκούσιν, ό
πως τόν εφιάλτην τής Έρμουπόλεως καταρρίψωσιν άπό τού 
στήθους αυτής. ’ΐδού όθεν διατί ό λαός τής 'Ερμουπόλεως 
θά κύψνι έπί τετραετίαν ετι υπό τήν πτέρνην τού Βαφιαδά- 
κη, ιδού δ ιατί ή Σύρος, ό τής νεωτέρας Ί&λάδος Προμηθεύς, 
θά σπαίρη έπί μίαν έτι περίοδον υπό τού; σιδηρού; όνυχας 
τού X ου γυπός,αν μ ή νέος 'Ηρακλής εόρεθ?,.

Έν τώ Δήμιο ’Άνω Σύρου διεξήγετο άλλος άγιόν, διότι 
έκεϊ λελ/,θότως άφήκαμεν νά ΰπεισέλθη εχθρός πολύ φοβερώ- 
τερος τού εχθρού, 8ν κατά κόρρν,ς οι Αθηναίοι τήν μεγάλην 
ημέραν τής 3ης ’Ιουλίου έροάπισαν. ’Εκεί έπάλαισεν ό φανα
τισμός καί ή δεισιδαιμονία, κατά τού πνεύματος τών νεω· 
τέρων χρόνων, ό μεσαίων κατά τού αίώνος τής προόδου, 
έξήλθε δέ νικητής τό Βατικανόν άτυχώς, έκλεγέντος Δημάρ
χου τού θ/οψί.Ιηΐ’ Μ. Μασονχη, όστι; ¿πανηγύρισε φαιδρώς 
τήν νίκην του ταύτην, φωταγωγήσας λαμπρώ; τά μέγαρόν 
του καθ’ όλην τήν νύκτα τήν μετά τήν εκλογήν.

Εις Μύκωνον έπάλαιεν είς χρυσοκάνθαρος κατά τού ποτέ 
δικτάτορο; τής νήσου εκείνης Λ. Καμπάνη, τήν νίκην δ ’ ε- 
σχεν ό πρώτος, διότι ό λαό; τής Μυκόνου τίθησιν εις πλειο
δοσίαν καί συνείδησιν καί πολιτικά δικαιώματα, πάντοτε δέ 
ή νίκη τού μ,είζονα ποοσφέροντος έστί. Ύπό τήν λέξιν χρυ
σοκάνθαρος όμως μή ταραχθήτε σείς ο; άνιλ.εώς τούς Α θη
ναίους χρυσοκανθάρους μαστιγώσαντες, ό τής Μυκόνου χρυ
σοκάνθαρος δέν είναι ούτε είς τών ίδικών σας, δηλ. ιππότης

τού Χαβιαροχανίου, ούτε τις τών τού κ. Σ Ξένου, δηλ. μέ
λος τών περιλαλήτων άχυρίνων εταιριών, είναι ό καλός πα
τριώτης κ. Άμπανόπουλος, οΰ τό όνομα δέν κατελέχθη ουδέ 
καταλεχθήσετιι εις τάς δέλτους τής πλουτοκρατικής αριστο
κρατίας τών Αθηνών, οΰδ’ είς έκείνας τής τραπεζοκυκερνη- 
τικής εταιρίας· είναι άπλούστατα είς πλούσιος φιλόπατρις.

Έν προσεχεϊ ίσως μέλλοντι πλειότερα περί Σύρου θά δια
βιβάσω ΰμίν.

Α τ τ ί λ α ς

(ΐι κβραιοι1 χ θ ε ς Ι \ αοχικιι
(ΕΙΔΙΚΟΤ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΤ Μ ΑΣ)

Ο ε τ σ α λ ο ν ίκ η ,  30 Ιουνίου 1883.

Παντού όπου καί άν στραφής,ωθείσαι ΰπά Εβραίων. Πάν- 
τες εργάζονται, ώς καί αυτά τά μικρά παιδιά των άπό τό 
8ον £το; τής ηλικίας ευκολύνουν τάς εργασία; τών πατέ
ρων των. Έκτό; τών μεγαλεμπόρων έμπορων καί έμπορί-
σκων κατέχουν όλα τά επαγγέλματα, ούδεμίαν πράξιν δύ- 
νασαι νά κάμνς άνευ τής συνδρομής τού ’Ιουδαίου. Έρημούν- 
τα ι όλαι αί γωνίαι τής πόλεως, όταν οί Εβραίοι εορτάζουν. 
Τούρκοι καί Χριστιανοί κάθηνται είς τά ; θύρας τών κατα
στημάτων των καί συνδιαλέγονται χωρίς νά κάμνουν πρά
ξεις. Λ: πλν,ρωμαί γίνονται τήν Π αρασχεννή· οΰδέν άτμό- 
πλοιον αναχωρεί τό Σάγβατον, Κυριακή τών Εβραίων.

Τήν ημέραν τού Σαββάτου περί όρθρον (ίαθϋν πο
ρεύονται είς τήν Συναγωγήν, φέροντες ύπό μάλης τά 
ογκώδη βιβλία τής προσευχής. Έζέρχονται καί δια
σκορπίζονται κατόπιν πρός τήν προκυμαίαν, όλοι καθα
ροί, μόλις κινούμενοι, θαυμάζοντε; τά πέριξ ώς νά ήταν ξέ
νοι περιηγητοί· περί τήν δείλην εξέρχονται μετά τόιν γυ
ναικών καί είνε μ;ά χαρά νά τούς ίδρς έν πατριαρχική ά-
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Ο ΛΤΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

(Συνίχ. ίό. όριΟ· '¿λ '·))

Κατά πάσαν στιγμήν παρετήρει τό έκκρεμές, άναμένων 
άνυπομ.όνως· ιοσαύτως καί ό υπηρέτης.

Ό  κώδων ήχησεν.
—  ’ΐδού ό πρώτος, Ιψιθύρισεν ό κ. Λαγγάρδ ¿γειρόμενος, 

είναι δ γέρων.
Τής θύρας ιού θαλάμου άνοιχθείσης, ό υπηρέτης παρου- 

σιασθείς ανήγγειλε :
—  Ό  κ. ’Ιάκωβος Βαιγιάν.
Ό  άρχαΐος δραγόνο; είχε πολ.ύ γηράσει· ή θλίψις ήτο έ- 

ζωγραφημένη έπί τού προσώπου του· ό πώγων καί ή κόμη 
του έλευκάνθησαν.

Ένεφανίσθη φορών τήν οδοιπορικήν ένδυμασίαν του κα- 
τασκονισμένην, κρατών τόν οδοιπορικόν σάκκον. Έτεινεν είς 
τόν κ. Λαγγάρδ έγκαρδίω; τήν χείρά του.

— Ό χ ι, όχι, είπε ζωηρώς ούτος, δέν υποδέχομαι οϋτω 
τούς άγαθού; μου φίλους.

Έναγκαλισθείς δέ τόν γέροντα, ήσπάσθη τάς δύο παρειάς 
του.

Ό  Ιάκωβος Βαιγιάν μόλις ήδυνήθη νά κρατήση τά δά
κρυα· δέν περιέμενε βεβαίως παρομοίαν υποδοχήν.

— Λίσχύνομαι, είπε, παρουσιαζόμενο; ούτως, άλλ’ υπή- 
κουσα, κύριε, είς τήν πρδσκλησίν σας καί έρχομαι ένταύθα 
κατ’ ευθείαν άπό τόν σταθμόν.

— Θά ΰπάγητε νά άλλάξητε ένδυμασίαν καί μετά είκοσι 
λεπτά Οά καθίσωμεν στό τραπέζι. Φερμΐνε, προσέθετο, απευ
θυνόμενο; πρά; τόν υπηρέτην, άναμένοντα τάς διαταγάς τού 
κυρίου του, λάβετε τόν σάκκον τού κ . Βαιγιάν καί προσέξα
τε νά μή λείψη τίποτε.

Ό γέρων ήκολούθησε τόν θαλαμηπόλον.
'Έν τέταρτον τής ώρας παρήλθεν έκ νέου ό κώδων ή

χησεν, ό δέ Φερμίνος ανήγγειλε :
—  Ό  κ. Ιάκωβος Γρανδέν.
Ό νέος λοχαγός τών οΰσσάρ&ιν, ένδεδυμένο; ώ; άστός 

καί έχων τήν έρυθράν ταινίαν έπί τής κομβιοθήκης τού έ- 
πενδύτου του είσήλθεν είς τό γραφείον.

—  Φίλε μου, είπεν ό κ. Λαγγάρδ.
Καί ήνοιξεν αύτώ τά ; άγκάλας.
—  Μέ προσεκαλέσετε είπόντε; : τήν δείνα ημέραν, τήν 

δείνα ώραν έλθετε παρ’ έμοί, είπεν έ ’Ιάκωβος διά φωνής
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πλότητι νά συνδιαλέγωνται καθ’ οδόν ώ ; νά εΰρίσκωνται 
είς τάς αΰλάς των. Θελκτική ή αρχαία ένδυμασία τών Έ- 
βραίδων. Τών πλείστων Έβρτίδων τό βλέμμα των είνε 
προκλητικόν τέλος είνε σάρξ λευκή καί ανάστημα ώς οί 
κέδροι τού Λιβάνου, όπου— κατά τό τραγούδι τών ’Ολυμ
πίων— «μέσα καρδιά δέν έχει, είς τήν ρίζαν θέλει χώμα, 
καιρό; δέν είνε ακόμα».

Καί ο: Εβραίοι μαστίζονται υπό τής πολυτελείας, καί 
ίδίως τά κοράσια τής νέας γενεάς φαίνονται ¿)ς τά κορά
σια τής Πέστη;· πλείσται δέ έξ αυτών,δέκα εντός τριών μη
νών, άπέπτυσαν τήν θρησκείαν των γενόμεναι ΐθωμανίδες. 
Προέρχεται δέ τούτο ¿>ς έκ τής πλησμονής Έβραίδων κο
ρασίδων, αΐτινε; ΰπηρετούσι τάς οίκογείνεας τών Τούρκων 
καί χριστιανών άντί ένό; μετζιτιού, ήτοι ενός ταλλήρου, 
τόν μήνα. Ό εβραϊκός πληθυσμός υπολογίζεται άνω τών 
6 0 ,00Ο κατοίκων, βαίνει δέ ή αΰξησις καλπαστικώς, διότι 
έρχονται είς γάμον έν ηλικία μικρά καί τοιουτοτρόπως ά 
παθανατίζεται ή γενεά τού ’ Ισραήλ. Ή νηπιακή περίοδος 
είνε καχεκτικωτάτη, είς τάς άγ·κάλας τής μητρός ϊσταται 
τό βρέφος ώ ; κούκλα, τό δέ έπ ιΰερρ ιχόν  χ .Ιηρονορ ιχόν ν ο 
σηρά  έπιβασιλεύει έπί τών διστήνων τούτων πλ,ασμάτων, 
άτινα τίκτονται έκ τής αίμομίκτου ανθρώπινης βιομηχίας. 
Άφαιρέσατε τήν εργασίαν άπό τούς ’Ιουδαίους, δώσατε τρο
φήν ήν μασσώσι καί αί άλλαι φυλαί, καί θά έχετε τήν έμ- 
φάνισιν πανώλους. ’Αναμεταξύ των είσί άβρόφρονες, οικονό
μοι καί ηθικοί, καθ’ όσον άφορά τόν κύκλον των. Ο; μ.εγα- 
λέμποροι είσί μετριοπαθείς καί άνθρωποι παλμόν έχοντες 
μόνον τήν τσέπην των, όμιλούσι δέ μέ τόν αχθοφόρον οί- 
κειότατα καί άπόδειξις ότι ζώσι τόσοι χριστιανοί υπάλλη
λοι είς εβραϊκά καταστήματα, οΰχί π ιε ζ ό ρ ε ν α , άλλά άνα- 
γεννώμενοι καί ευλογούντες τού; 'Εβραίους. Ή εμπιστοσύνη 
αΰτη τών Εβραίων εμπόρων τιμά αυτού; καί διαιωνίζουν 
τήν επιρροήν των. Οί Ραββίνοι τής άρχαία; σχολή; άμα-

συγκεκινημένης· ιδού έγώ. "Εχετε ανάγκην εμού ; δ ια τά 
ξατε, φίλε μου, πάτερ μου, είμαι έ'τοιμος. Δύναμαι άοά γε 
νά πράζω τ ι  υπέρ υμών ;

Ό  κ. Λαγγάρδ έμειδίασεν έπιχαρίτο»;·
—  ’Αγαπητέ μοι ’Ιάκωβε, άπήντησεν, τίποτε δέν έχω 

νά ζητήσω άπό σάς σήμερον άλλ’ έχε υπομονήν, Οά έλθη ή 
ώρα. Σάς προσεκάλεσα, δ ιότι εϊχον ανάγκην νά σάς ίδιο, 
καί όπως λάβω τήν εύχαρίστησιν ταύτην, έγεινα αίτιος νά 
διανύσητε είκοσι λεύγας.

—  Σιδηροδρομικώ;· διά σάς δύναμαι πεζός νά μεταβώ 
είς τήν άκραν τού κόσμου.

—  Τό ήξεύρω. ’Έπειτα δέ, Ιάκωβε, σάς επιφυλάσσω έκ- 
πληξίν τινα.

—  “Εκπληξιν ;
—  Παρατηρήσατε.
Τής θύρας άνοιχθείσης, ό αξιωματικός έστράφη ζωηρώς 

καί έξέβαλεν έπιφώνησιν χαράς, είς τήν οποίαν άπήντησεν 
άλλη έπιφών/σις ούχ ήττον χαρωπή.

Καί ό ά.νάδοχος καί ό βαπτιστικός ένηγκαλίσθησαν.
—  Δύο δυστυχείς έχοντες ανάγκην παρηγοριάς- είς τ ί 

πρέπει ν’ άποδοθή ή ευτυχ ία ; έλεγε καθ’ εαυτόν ό κ. 
Λαγγάρδ.

ΊΙ φωνή τού Φερμίνου ήκούσθη.
— Τό γ·εύμα έτοιμον.
—  Είς τήν τράπεζαν, φίλοι μου. είπεν ό κ. Λαγγάρδ.

θείς, ό>ς οί ήμέτεροι, φέρουν τόν ζόφον είς τήν ψυχήν των.
Φανατικοί είς τάς παραδόσεις των κρατούσι σφικτά τού- 

κρίκου; τής θρησκεία; καί οΰαί είς τόν τολμήσοννα πανδής 
μω; νά άποκαλύψη τό φρόνημά του. Δέν δύναται λεμβού
χος ή αχθοφόρος νά πορευθή είς εργασίαν πριν πρώτον 
προσευχηθή είς τόν ναόν· ιδίως δέ περί τήν δύσιν τού ήλιου 
οί αχθοφόροι παύουσι τάς εργασίας των, ίστανται έν γραμ
μή προσευχόμενοι μεγάλοφώνως, έχοντες έστραμμένα; τάς 
κεφαλάς των πρός τήν Ίεροσαλήμ. Πόσον κατανυκτικαί 
είνε αί προσευχαί είς ανοικτόν ορίζοντα θαλάσσης, έχοιν α
πέναντι σου τόν σάλον τού αίγιαλού καί τήν δύσιν τού ή
λιου. Λέγουν ότι κα τ ’ οίκον προσεύχονται καί τά κοράσια 
καθώ; καί οί άνδρε; έν οώματι επτά τόν αριθμόν καί ότ» 
ή μελωδία των εινε οπωσούν γλυκεία. Ή λύρα τού Δαυίδ 
καί οί έρωτες τού Σολομώντος δέν άπόλλυνται, καί τίς οί- 
δςν άν μίαν ημέραν καί οί Εβραίοι δέν οιυθώσιν έκ τών 
προληπτικών δεσμών καί συγχροιτίσθώσι καί αυτοί.

‘Ως υπάλληλοι είς τήν Κυβέρνησιν είσί πολλοί καί ενιοι 
ένεγ'ράφησαν και εκ καλών οίκογ'ενειών είς τήν άστυνομ.ίαν. 
Εκπαιδεύονται πρακτικώς, μορφούνται κατ’ έπιφάνειαν καί 
ιδού αυτοί σύρουσιν τήν σπάθην είς τά επίπονον αστυνομικόν 
εργον. Οί μεγαλέμποροι ’Ιουδαίοι άρχουσι τής αγοράς· αί 
παρακαταθήκαι τών εμπορευμάτων κρατούσιν μεσηστίους 
τούς λοιπούς έμπορους οϊτινες δέν τολμώσι νά συναγοινισθό)- 
σιν. "Απειρα καί απίστευτα είναι τά τεχνάσματα τών ’Ιου
δαίων έμπορων, πολλάκις δέ έδωκαν μαθήμ.ατα είς τούς έν 
Ευρώπη χρηματιστάς. "Εχουσι καί δύο ιατρούς άπολαύοντα; 
πολλή; ΰπαλήψεως.

Άνακεφαλαίωσις. ΊΙ ευημερία τών "Εβραίων χρονολογεί
τα ι άπό τής εποχής τού 21· όλη ή αριστοκρατία τής ©εσ 
σαλίας μετηνάστευσεν ένταύθα, σύρουσα καί τόν πλούτον μα- 
ζύ, 8ν έκτοτε ηϋξησεν μ.υθωδώς. Τά έν Θεσσαλία είσέτι σω- 
ζόμενα λείψανα, άρχαίιυν τάφιον μ.έ τάς μεγάλα; έκείνας έπι-

Καί ένώ μετέβαινον εϊς τό έστιατόρ-.ον, ό γέρων καί ό 
νεανίας άντήλλαξαν ταχέως, χαμηλοφώνο>ς τούς έπομένους 
λόγους:

— Γνωρίζεις δ ιατί εϊμεθα έδώ ;
—  Δέν ήξεύρω τίποτε.
—  Τί σημαίνει αυτό ; Μάτην ζητώ νά τό έξηγήσω.
—  Ή  έκπληζίς μου είναι ουχ ήττον μεγάλη.
—  Ό κ. Λαγγάρδ έχει βεβαίως κάτι νά μάς εϊπη.
—  Τούτο δέν είνε αμφίβολον.
—  ’Λλλά τ ί ;
—  Άναμένωμεν.
—  Είνε παράδοξον !
’Ολίγον συνωμίλησαν κατά τό γεύμ,α. Οί συνδαιτυμόνες 

τού κ. Λαγγάρδ είχον μεγάλην όρεξιν αυτός ό ίδιο; ¿γευ
μάτισε κάλλιον τού συνήθους. Ό λα τά παρατεθέντα φαγη
τά ήσαν έξαίρετα. Πραγματικώς ή μάγειρος διεκρίθη. Έ - 
πιον οίνου; ήδυτάτους.

Κατά πάσαν ςιγμήν οί συνδαιτυμόνες πρός άλλήλου; έφαί- 
νοντο ώσεί λέγοντες : Λέν σάς είπε τίποτε ; “Αμα ό κύριος 
Λαγγάρδ άπήγγελλε λέξιν τινα, προσήλωναν τήν άκοήν 
έλπίζοντε; ότι ή άναμενομένη άνακοίνωσις έμελλε νά γίνη. 
Ά λ ’ ό έστιάτοιρ όστις άλλως ώμίλει ¿λ ίγα , οΰδέν έλεγεν, 
Ιξ ού νά δυνηθή τ ι ;  νά μαντεύση διά τ ί  προσεκάλεσε τόν 
'Ιάκωβον Βαιγιάν έκ Μαρέϊλ καί τόν ’Ιάκωβον Γρανδέν έκ 
τής πόλεως όπου έφρούρει.
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γραφάς, εν αίς έκφράζουσι τήν οδύνην, διότι θνήσχουσι μα
κράν τή ; 'Ιερουσαλήμ, οί πελώριοι οίκοι έν έρημο>δει νύν κα- 
ταστάσει ευρισκόμενοι καί τέλο; αί μετά του νομισματοκο
πείου τ'?,; Βιέννη; άνταλλχγαί μαρτυρούσιν όποια η τον τότε 
ή δύναμις καί ή συνάφε·α των Ιουδαίων τής Θεσσαλίας 
μετά των όρδων π ρ ιν  τον  21 . 'Έκτοτε ή Θεσσαλία άπω- 
λεσε τ·?ν εμπορικά,ν δύναμιν άφ’ ή ; στιγμής άνεχώρτ,σαν οί 
Ιουδαίοι έγκαταλείψαντες οίκους, τά κά/τα , καθότι ή έπα- 
νάστασις τού 2 I καί άλλα τινά γεγονότα τραγικά εις τήν 
έποχήν τής καταστροφές των Άμπελακίων μαρτυρούσιν ότι 
καί οί ’Ιουδαίοι δέν έμειναν αμέτοχοι. Ά λ λ ’ άλλοτε περί 
τούτου.

Π ε ρ ε π λ α ν ώ μ ε ν ο ς

Π Α Ν Η ΓΓΡ ΙΣ  ΠΤΡΓΟΤ
(Ε ΙΔ ΙΚ Ο Υ  ΑΝΤΛΠΟΚΡΙΤΟΥ Μ ΑΣ)

Ο ύ ρ γ ο ς ,  5 ’Ιουλίου 1883.

Δέν δύναταί τις η νά συγχαρή τούς δημότα; Λετρινών 
έπί τή πεοιφανεί νίκα,, ήν κατήγαγον κατά συστήματος ά- 
κατανομάστου. Λεν δύναταί τ ι ;  νά μή θαυμ.άστ) τον άπει
ρον ενθουσιασμόν αυτών, τήν άμετρον χαράν, ίν  επί τούτω 
δεικνύουσιν. "Απασα ή πόλις, ό δήμο; όλος πανηγυρίζει- 
επίφαίνεται απανταχού έκδήλωσις αι’σΟ'/,ματος άρρητου. 
Δ ια τ ί; "Οταν ό λαός πανηγηρίζγ, ένθουσιά, άγάλλεται, 
σκιρτά έν όμοίαις περιστάσεσι, δήλόν έστι, ότι οι πόθοι αυ
τού έπληρώθησαν. ’Επί εικοσαετίαν πλάνην οίκτράν έπλα- 
νάτο, έγείρων μέγαρα, άψϊδας θριαμβευτικά;, καί διά εν
δείξεων συμπαθειών πλείστων, πανελλήνιον δόξαν, μυστη
ριώδη πλούτον προσκομίζων εις ηγήτορας, πάν άλλο δια 
νοηθέντα; ή τούς δοτήρας τών αγαθών τούτων νά ΰπ/,ρε-

—  Θά μάς είπη κατά τά  επιδόρπια, διελογίζοντο, επί 
μ-άλλον καί μάλλον έκπληκτοι.

Κατά τά επιδόρπια, ό κ. Λαγγάρδ δέν ΰπήρξεν ούχ άτ- 
τον μεταδοτικός.

—  Τούτο θά γίνη βεβαίως κατά τόν καφέν.
Ό υπηρέτης προσέφερε τόν καφέν. ’Λλλ’ ό κ. Λαγγάρδ 

πάντοτε έσιώπα. Προσέφερε σιγάρα’ ό νεανίας έλαβεν έν, ό 
'Ιάκωβος Βαιγιάν δέν έκάπνιζε.

—  Τώρα είνε ή κατάλληλο; στιγμή, εί δέ μή ποτέ, διε- 
λογίσθη ό γέρων.

Ό  λοχαγός δέν ήξευρε καί αύτός τ ί νά σκεφθή. Διερώτα 
τόν κ. Λαγγάρδ διά τού βλέμματος καί έφαίνετο λέγων 
αύτώ : έχετε άποκάλυψίν Ttva νά μάς κάμετε, τό γνωρίζο- 
μεν, διά τ ί  δέν έμιλεϊτε ; τ ί  αναμένετε ;

Τοϋτο δέν διέφυγε τόν κ. Λαγγάρδ, ούτε ή πρό ολίγου 
έκπληξις τών συνδαιτυμόνων του καί τά άνταλλαγέντα 
βλέμματά των, άλλ’ έφαίνετο ότι δέν κατελάμβανε τίπο
τε. Άναμφιβόλως δέν έθεώρει την στιγμήν πρόσφορο·/ ϊνα 
έξηγηθή.

Καπνίσας τό σιγάρον του ήγέρθη.
Σήμερον, είπε, καί μέχρι τής έσπέρας ανήκετε εις έμ.έ 

άμφοτεροι. Αύριον θά σάς άφήσω ελευθέρου; καί Οά δυνη- 
Οήτε νά συνδιαλλεχθήτε, διότι μέλλετε καί έχετε πολλά 
νά ε'ίπητε. Ά λλά  πρόκειται νά χρησιμοποιήσομε·/ τόν μετά

τήσωσιν. ΊΙπατήθη ο λαός, έπλανήθη. Άνένηψε δέ έπί τέ- 
λουτ, ήρε τό παραπέτασμα τή ; παιζομένης σκηνής, καί έ- 
νώπιον τού λαού παρεστάθη έν ολγ, τή, γυμνότητί του τό 
σύστημα. Οϋτε αί Οωπείαι, ούτε τό άφειδώ; σπαταληθέν 
χρήμα έπήρκεσαν νά σταματήσωσι τόν άκατάσχετον ρούν 
τή ; έξεγέρσεως τού Ιμποιχθέντο; λαού. Ή τρίτη Ιουλίου ην 
ή ημέρα τού θριάμβου. Καί άπό τή ; ημέρας ταύτης ό Δή
μο; πανηγυρίζει ακράτητος, ενθουσιώδης, υπερήφανος, ’ΐδοϋ 
παραδείγματα διά του; έπιγιγνομένους ! ’ΐδ ίύ  μαθήμ.ατα 
διδακτικά διά τού; άρχοντα; του λαού, άπερ πρέπει νά 
εχωσιν ύπ’ όψει, ϊνα μή είς όμοίαν τύχην περιπίπτωσιν ! Ό 
λαό; εν τή άγαθότητί του άπατάται. ’Λλλά κατανοών 
τούτο, άνίσταται, άνορθούται, εκδικείται. Τόν λαόν εάν δέν 
δύνασαι νά τόν ταπεινώσης μή τόν έμπαίζης. Ει·ε θηρι'ον ά
γριον, όταν πεισθή ότι έμπαίζεται. Τούτο διδάσκει ή ι
στορία.

Έν τώ μέσω όμως τή ; γενικής ταύτης χαράς, σκέψις 
τις εις άπαντα ; κυκλοφορεί. Λέξεις τινες υπεκφεύγουσι τά 
χείλη ημών : αΘά δικαιωθώμεν ; Οά ίκανοποιηθώμεν ; » Ναι, 
φίλτατοι Λετρίνιοι. Τό πιστεύω. Διότι τό παρόν μάθημα 
εσται ικανόν παράδειγμα διά τόν έκλεχθέντα ηγήτορα τού 
Δήμου Ί . Κρεστενίτην. Εινε νέος· έχει φ ιλοτιμίαν' Οά έρ
γα ο Οή υπέρ τού Δήμου. Ά ν  όμως είμαρτο νά βαδίση τήν 
αυτήν οδόν, τότε σείς πάλιν κυρίαρχοι δύνασθε νά τόν τι- 
μωρήσητε. Ό ποιητής σας, τού όποιου τήν ορφανήν κάλπην, 
ή πόλις του Πύργου καί ίδίως ή νεολαία υιοθέτησε, καί το- 
σαϋτα δείγματα άγάπη; καί τιμή ; ίιπέρ αύτοϋ έδήλωσε, 
καί δ ι’ άπερ ομολογεί ήμΐν άπειρον ευγνωμοσύνην, θά ϊ- 
σταται φρουρός άγρυπνο; μέ τήν φαρέτραν, όπως διά τών 
βελών κτυπήση πάσαν παρεκτροπήν. Τρέφει όμως τήν ελ
πίδα, ότι ό νεαρό; Κρεστενίτης θά σταθή υπεράνω πάσης 
ίδιο τελεία ;, παντό; φατριασμοΰ, καί ώ ; τοιούτον έχαιρέτι- 
σεν αυτόν άπό καρδίας.

μεσημβρίαν χρόνον, "ίδωμεν λοιπόν, τ ί δυνάμεθα νά πρά- 
ξωμεν ;

— "Ο,τι εύαρεστεϊσθε, άπήντησεν ό λοχαγός.
Ό κ. Λαγγάρδ έσκέφθη πρός στιγμήν.
—  Κύριε Βαιγιάν, γνωρίζετε τόν κήπον τής εγκλιμα- 

τίσεω; !
—  Ό χ ι, κύριε.
— ’ΐδυύ λοιπόν τ ί σάς προτείνω, φίλοι μου· μίαν έπί- 

σκεξιν εις τόν κήπον τούτον καί μετά ταύτα περίπατον 
πέριξ τών λιμνών καί ε?ς τάς μεγαλοπρεπείς δενδροστο·.· 
χίας τού δάσους τής Βολωνίας.

Οί δύο άνθρωποι ΰπεκλ/θησαν σιωπηλώς.
—  Δέν έφρόντισα ακόμη περί σταύλου, όπέλαβεν ό κ. 

Λαγγάρδ, καί διά τούτο δέν διατηρώ καί ηνίοχον. Έχω 
άπλούστατα μέτριόν τ ι όχημα, ό'περ ενοικιάζω κατά μήνα. 
Τό όχημα τούτσ σάς αναμένει κύριοι1 καί δυνάμεθα ν ’ ά- 
ναχωρήσωμεν.

—  Λοιπόν; είπε·/ ό Ιάκωβο; Βαιγιάν εις τό ού; τού βα- 
πτιστικού του, ένώ κατήρχον-.ο τήν κλίμακα, όπισθεν τού 
ξενίζοντος αυτούς.

—  Έ πί μάλλον καί ¡/.άλλον παράδοξον.
—  Δέν σάς προσεκάλεσε βεβαίως είς τόν οίκόν του, χά- 

ριν μόνον ευχαριστήσει·/;, εμέ μ.άλιοτα, έκ τοσούτω μακράς 
άποστάσεως.

—  Βεβαίως καί εγώ κάμνω διαφόρους υποθέσεις.
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Έν τώ μέσω τής πανδήμου χαράς, δεν ήδύνατο, φίλε 
ουντάκτα, καί ό δμέτερος ανταποκριτής νά μή συγκινηθή 
καί έκδηλώση καί ούτο; τήν εόχαρίστησίν του έπί τού απο
τελέσματος τή ; εκλογή; τού Δήμου Λετρινών, όπερ πρό 
καιρού προέβλεπεν, ευχόμενο; νά μή διαψευσθή έν ταίς 
προσδοκίαις αυτού, και ζητεί συγγνώμην εάν δεν δύναταί 
νά περιγράψη τά καθ’ έκαστα αυτής. Μια δέ τών άπειρων 
ένόείξεων τής χαράς τού λαού, ήν ή χθεσινή εσπέρα, καθ’ 
ήν, άπασα σχεδόν ή πόλις έφωταγωγήθη, τά δέ βεγγαλικά 
φώτα άπό άποστάσεως ωρών διεκρίνοντο. Έ ν όλίγαις λέξεσι 

,. ή έκδήλωσις τών αισθημάτων τού τόπου είνε τοιαύτη, ώστε 
πάσα περιγραφή αυτής άποβαίνει δυσχερής.

Πρώτος Δημαρχικός Πάρεδρο; έξελέχθη ο άγαπητός τώ 
λαώ Κωνσταντίνος Ζαριφόπουλος.

Ώς προέγραφον ύμΐν αί σταφιδάμπελοι δέν είνε είς εύά- 
ρεστον κατάστασιν. Λί σταφυλ,αί δέν άνεπτύχθησαν, ή ώ- 
ρίμανσις βραδύνει, ό δέ αφόρητος καύ-ων εί'ς τινα μέρη έ- 
πέφερε βλάβην. ’ Μ λ ε ε ο ς

Κ Α Θ Α Ρ Σ ΙΣ  - ΕΚΛΟΓΑΙ
Κ έ ρ κ υ ρ α ,  2 ’Ιουλίου.

Τά κατά τών απειλών τής χολέρα; μέτρα καί τά εκλο
γικά είνε τά δύο σημεία, περί ά στρέφεται ένταύθα ή δη
μοσία καί ιδιαιτέρα προσοχή κατά τό τελευταϊον δεκαή
μερον. Κ αθάροα ς  καί έχφνγα ϊ τείνουσιν έκ παραλλήλου, 
.Ιο ιροχαθαρτήρ ιοτ  καί ίχ .Ιο γ ιχά  τ ρ ή ρ α τ α  μερίζονται τήν 
δόξαν τού επικαίρου καί άπολοιμαίνουσι . . . .  Τό π α .Ιά τ ι 
καί ή παρουσία τών βαοιλ,έων ελαβον δευτερεύουσαν θέσιν, 
καί τό βράδυ έκλείπουσιν έκ τής σκηνής. 'Π βασιλική οικο
γένεια άπόψε τήν 10ην απέρχεται, Ηίημιίωσε δέ καθ’ ήν ώ
ραν σοί γράφω καί Οά είσέλ.Οη πρό τής έξόδου τής θαλα-

—  Θά έξηγηθή τέλος πάντων.
Κατέλαβαν Οεσιν έν τή άμάςη, ήτις καί άνεχώρησεν. 

"Αμα έφθασεν είς τόν κήπον, ό κ. Λαγγάρδ εδειξεν είσιτή- 
ριον, καί τό όχημα είσελθόν έστη πλησίον τή ; οικοδομής 
καί τών μικρών περιφραγμάτων τών προωρισμένων διά 
τού; σκύλους.

Οί έν»τώ όχήματι κατήλθυ».
—  ’Λγαπώ πολύ τούς σκύλους, είπεν ό κ. Λαγγάρδ· ό 

σκύλος είναι ό καλλίτερο; φίλο;, είπεν ό Βυφφών ό περιφα
νή; φυσιολόγος δέν σάς έγνώρισε, άγαπητέ μοι Ιάκωβε, 
προσέθετο, μειδιών έπιχαρί ;ως. Ί'πάρχουσιν ένταυθα μεγα
λοπρεπείς σκύλοι όλων τών είόών, τών άναστημάτων καί 
φυλών, άπό τό ούλότριχον κυνίδιον τής ΒΙελίτη; καί τού 
ά λ κ ο υ, σκύλου τής ’Αμερικής, οϊτινέ; είσιν οί μ.ικρότα- 
τοι τής κυ/ική; φυλής, μέχρι τής Νέας Γή; καί τών μεγα- 
λειτέρων καί ισχυρότερων ορεινών κυνών.—  ’Έλθετε, ά ; ΰ- 
πάγωμεν νά περιέλθωμεν τά κιγκλιδωτά ταύτα περιφράγ
ματα.

Προσέξατε, είναι ο κύων τών Έσκιμόων καί ό δ ί γ  γ  ο ς 
Τή; Νέας 'Ολλανδία;· ούτος είναι ό κύων τή ; Σιβηρίας. Ι 
δού ό κύων τού όρου; τού 'Αγίου Βερνάρδου, ό κύων τών 
Πυρηνναίων, ό κύων τού Βρί’ μεγαλοπρεπείς είσίν ούτοι οί 
λαγωνικοί, ό μέγας λαγωνικό;, ό λαγωνικό; τή ; Σκωτίας, 
ό τή : ’Ιρλανδίας, ό τή ; Ρωσσία:. Παρατηρήσατε τόν μο- 
λοσσόν τούτον, τό θαυααστόν τούτο ζώον είναι δανικός.

μηγού ό αγγλικός στόλος. Περί τούτων λοιπόν τήν Δευτέ
ραν, σήμερον χο.Ιερα  καί έχΜ γαί.

Περί του πριότου άντικειμενου ώφειλον νά σημειώσω ότι 
άνεπτύχθη άρκετή καί αξιέπαινο; δρασττριότης έκ μέρους 
τής τε  Κυβερνήσεως καί τών έπιτοπίων άρχών. "Αμα τα ϊ; 
πρώται; είδήσεσι περί χολέρας ήτοιμάσθη τό λοιμοκαθαρ- 
τήριον, διετάχθησαν αί άναγκαϊαι έπισκευαί καί έξακολου- 
θοΰσιν οί έργάται ϊνα τό καταστήσωσιν όσον οίόν τε άξιο- 
πρεσές καί άνετον. Περί τής κατασκευής του θά σο! γράψω 
λεπτομερώς έν επομένη, μ,ου. Τό άναγκαϊον προσωπικόν έ- 
προτάθη καί διοιρίσθη άνευ ούδεμιάς κομματικής ¿πισθο- 
βουλία; μόλκ; δέ δύο τά πρώτα πρόσωπα αυτού ό επ ιστά
της καί άρχιφύλαξ έθεωρήθησαν ένοχσι μικρά; άμελείαε, α
μέσως άπελύθησαν. Ή  άμέλειά των δέ ήτο ή έξή; ; πριν ή 
δοθή ή άπαιτουμένη άδεια παρά τής αστυνομικής άρχής μέ 
τήν ιδέαν ότι εληξεν ό χρόνος Τής καθάρσεως συνεκοινώνη- 
σαν μετά τινων καθαριζομενων. ’Αμέσως δέ ού μόνον άπε- 
λύθησαν άλλά καί αυτοί οί τεσσαράκοντα έργάται μεθ’ ών 
έπίσης έκοινώνησαν έθεωρήθησαν ώς άκάθαρτοι καί έτέθη- 
σαν ΰπό κάθαρσιν. Τό ΰπουργείον όχι μόνον δέν έπαυσε 
δ ι’ άλλεπαλλήλων τηλεγραφικών διαταγών νά ΰποδείξη 
τά κατάλληλα μέτρα, άλλά καί δ ί; έν έκτάσει ό υπουργός 
μετά τού Νομάρχου ήλ.θεν εί; συνεννόησιν διά τού καλω 
δίου. Τό άγγελθέν έξ ’Αλεξάνδρειάς «Άθήναιομετά 100 πε
ρίπου προσφύγων κατέπλευσεν άπό τής προχθές· δέν έδόθη 
πλήρης συαίνεσι; ϊνα οί έν αύτώ κάμωσι τήν κάθαρσιν έπί 
τού πλοίου ά'παντες. Έδιχογνώμησαν δέ καί οί έν αύτώ, 
καί οί μέν έξήλθον εί; τό λοιμοκαθαρτήριον, οί δέ ζητούν 
νά αναχωρήσουν είς Τεργέστην, εκείνοι δέ θά μένουν επί 
τού πλοίου. Έν τώ λοιμοκαθαρτηρίω καί έν τοΐς ΰπό κά- 
θαρσιν πλοίοις έπικρατεί άκρα υγεία. Τό χθές καταπλεύσαν 
τακτικόν έξ ’Αλεξάνδρειά; άτμόπλοιον ευτυχώς δέν άπεβί-

Παρέλθωμεν, οί ποιμενικοί ούτοι κύνες είναι τή ; Γαλλίας 
καί τή ; Σκωτίας.

Γνωρίζετε τού; φύλακας τών σπητιών μας, ιδού μία ω 
ραία αύτών συλλογή.

Τώρα έλθωμεν είς τού; μικρού; κύνας, εί; τά  διάφορα 
είδη τών ούλοτρίχων, τών κυνών, οϊτινές είσι κατοικίδιοι, 
υύτος, οστι; περιμένει νά ρίψω αύτώ τεμάχιον άρτου, εί
ναι ό μικρός ούλοθριξ’  ιδού ό ισπανικός έρυθρόστικτο;,’ τό 
κυνίδιον μετά τών μακρών ήνωρθωμένων τριχών του, ό με- 
λανόθριξ, ό κυνολέων.

—  "Ω ! είπεν αίφνης ό Ιάκωβο; Γρανδέν.
—  Τί έχ ετε ; ήρώτησεν ό κ. Λαγγάρδ μετά τίνος ανη

συχίας.
—  Ούδέν. Κάτι μ’ έξέπληξε.
Καί απευθυνόμενο; είς τόν ’Ιάκωβον Βαιγιάν.
—  Άνάδοχε, βλέπ ετε ;
—  Μάλιστα, βλέπω ώραία κυνίδια.
—  Ά λ λ ’ έκεΐνο, είδατε εκείνο, τά όποιον πλησιάζει τό 

κιγκλιδωτόν περίφραγμα ;
—  ΤΑ ! πώς ομοιάζει τήν δυστυχή Ψιντέλη ;
—  Δέν ομοιάζει ; Σάν δύο κόμπου; νερού.
—  Τό αύτό ανάστημα, ή αύτή κεφαλή, τό αύτό βλέρμα, 

τό ίδιον σχήμα, τά αύτά πύρινα στίγματα εί; τούς πό- 
δας, είς τούς οφθαλμούς, ε ί; τό ρύγχος.

(άκολουθεϊ) .
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βασε κανένα έπιβάτηνο: εν αότω ¿«■ροτίρ.νΐ'Τ«ν νά διευθυθούν 
ει; Τεργέστην δπου ύφί<ιτανται δεκαήμερον μόνον κάθαρσιν.

Τά εκλογικά κατ’ άρχάς έδειξαν κάποιαν ζωηρότηατ καί 
τινα έκτροχιασμόν, άνονείΟιστον διά τήν Κέρκυραν ευτυχώς 
όμως επανήλθαν εί; τήν τροχιάν των, « ;  έκ τών ληφθέντων 
αυστηρών καί άμετακλήτων μέτρων έκ μέρον; τα ; εξουσία; 
καί τ ι,; συνέοεω; τών άντιμαχομένων μερίδων. Ώς ίσως γι- 
νώσκεις, δυο είναι οι όττοψτ̂ -ριοι· ό νυν Δήμαρχος Μεατόκης 
καί ό Λ. Παπαδάτο;. Άμφότεροι οί υποψήφιοι καί άμφότέ
ρα τά άντιμ.αχόμενα μέρη διεξεζήτησαν καί διεκδικούσι φι
λίαν τά ; Κυβερνήσεως καί ύπουργικότητα, διό καί ή Κυβέρ
να, τ ι ;  έτττ,γγείλατο καί έτήρησεν άκραν ουδετερότητα, 'ϊπο - 
στηρικταί τού μέν είναι ό υπουργικός βουλευτής κ. Βασιλά- 
κης, τού δέ ό ττρούν,ν βουλευτή; καί έκ των Θερμών φίλων τού 
κυβερνώντο; κόμματος κ. Πολυλάς, Τόν πρώτον υποψήφιον 
συνδράμουν καί οί λοιποί βουλευταί τή ; επαρχίας, διά τού 
δευτέρου αγωνίζεται κατ’ αυτών κυρίως ό Πολυλάς. Περί τόν 
βεοτόκτ,ν φαίνονται συνασπισμένα όλα τά συντηρητικά στοι
χεία τ ι ς  πόλεως τό πλείστον των καθολικών, καί ’Ιουδαίων. 
Περί τόν υποψήφιον τού Πολυλα τά λείψανα τού μεγάλου 
φιλελευθέρου κόμ.ματος ώς αρχαίου ριζοσπαστικού, τά όποιον 
άν ¿λιγώστευσε κατά τόν άριΟμ.όν δεν ήλαττώθη κατά τήν 
ίσχυράν σύνταξιν καί τό ακραιφνές καί άξιοτίμητον τών αρ
χών καί πεποιθήσεων. *0 κ. Πολυλάς άγωνιζόμενος έν ταις 
έκλογαΐ; ταύταις έπί κεφαλής τού κόμματός του έπανεύρε 
τήν αποστολήν του, δεν είναι όμως βέβαιον άν Οά έπανεύργ 
τήν νίκην. 'Ο υποψήφιό; του δεν έχει νά παρουσιάσγ μεγά
λα ; επαγγελίας, ό δέ αντίπαλο; αυτού, κ. Θεοτόκος παρου
σιάζει όμολογουμ.ένω; δείγματα φιλοκάλου καί τιμίας διοι- 
κήσεως κατά τήν λήξασαν τετραετίαν. Καί ήρξατο μ.έν εί; 
τάς μεγαλύτερα; πόλεις νά επικρατή τοιούτο φιλόπολι πνεύ
μα, δέν πιστεύω όμως, εις τήν Κέρκυραν άν καί προβάλ- 
λητα ι, νά έπεκράτησεν, καί άν νικήστ, ό θοίαμβος Οά είναι 
τών άλλων περί αυτό στοιχείων, τά όποια υπέδειξα. 'Ο τη
λέγραφος Οά σάς άναγγείλη τό αποτέλεσμα, πριν ή φθάσγ, 
βεβαίως ή παρούσά μου, διό δέν έκτείνομ.α·.· επιφυλάσσομαι 
δέ ή τ ι έκτακτον τής διεξαγωγής τής εκλογή; ή παν άλλο 
νεώτερον εις έπαρ.ένν,ν μ.ου.

Τ Ο  ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ  Π Α Ν Τ Ο Τ
Φ ο β ε ρ ή  φ ο υ ρ τ ο ύ ν α .—Τήν παραμονήν τής εθνικής 

έορτή; τών Γάλλων, ενώ οί Παρίσιοι εί^ον ήδη περατώσει 
τόν έορτάσιμον καλλωπισμ.όν των, καί επρόβαλλαν εις τά 
όμματα έκάστου καμαρωτοί καμαρωτοί, αιφνη; φοβερά θύ
ελλα έπέσκηψ ε κατ’ αυτών. Πολλά; ζημίας έπροξένησεν. Ι 
διαιτέρως ίιπ φεραν άπά τήν μανίαν της τά σύμβολα τής 
εορτής, τά εμβλήματα, αί σημαΐαι, αί έξ άνθέων καί φύλ
λων στέφανοι, οί τεθειμένοι κατά τά ; διαφόρου; συνοικίας 
διά τήν εθνικήν εορτήν. Πάσαι α! σειραί τών σημαιών, « ΐ-  
τινες έν τή Νέα Γεφύρα έκόσμουν ’τού; ιστούς, καί διά τών 
οποίων ήτο καταστολισμένη ή γέφυρα, έκρημνίσθησαν εις 
τόν Σηκουάναν. Τά φανάρια τών οδών κατετσακίσθησκν, 
άνθρωποι αναποδογυρίσθηκαν, καί έφέροντο κυλιόμενοι ϋπό 
τής λαίλαπος. Ξύλινα ικριώματα κατέπεσαν· έν έξ αυτών 
κατέρρευσεν έπί σκοπιάς φρουρού, καί τήν συνέτριψεν: Εί; 
τάς πλατεία ; καί τούς κήπου: υπερμεγέθη δένδρα έθραύ- 
σθησαν ή έζερριζώθησαν αί βλάβαι τού Βοτανικού κήπου 
πρό πάντων είνε μ,εγάλαι. Μέγα δένδρον έπεσεν έπί άυ.ά- 
ξης, καί κατεπλάκωσε τόν αμαξηλάτην. Φοβερά έκινδύνευ-

σαν καί τά διαπλέοντα τόν ποταμόν φορτηγά βαποράκια. 
Εννοείται οτι ο: Παρισινοί τά έχασαν άπό τόν πολύν φό
βον του;.

Διά το ύ ;π ρ ο λ η π τ ικ ο ύ ; το ιούτο  σημειον τ ώ ν  κα ιρώ ν κ α τά  
ήν παραμ.ονήν τ η ;  μ ε γ ίσ τη ς  δ η μ ο κ ρ α τ ικ ή ; έορ τή ; τ ώ ν  Γ ά λ - 

, δ εν ε ίνε  β έβα ια  κ α λ ό ; ο ιωνός δ ιά  τ ή ν  δημ οκρατίαν 
. Τ ις ο ιδεν α ν τά  κληρ ικά  φ ύλ λ α  δ έν ε ίδον έν τ ι ,  έ κ τ ά -  

κ τ ω  τ α ύ τ η  θυέλλη, έπ ισειόμενον τόν δ ά κ τυ λ ο ν  τού Κ υιίου .

τη ν  
λ ω ν  
τω ν

Λ ,ό γεα  Β ε κ τ ο ρ ο ς  Ο ΰ γ γ ώ . —  "ο, τ ι έβγη, άπό τό 
στόμα τού Βίκτορος Οΰγγιύ άνήκει εις πάντας, όχι μόνον εις 
τούς Γάλλους. ΔΓ αύτό παραθέτομεν ενταύθα τάς ¿λίγας 
λέςεις, τάς όποία; άπηύθυνε πρός τήν επιτροπήν τών Ούγ
γρο«, τήν οποίαν ΰπεδέχθησαν μεγαλοπρεπώς έν Παρισίοις, 
διά τελετών, γευμάτων, συναυλιών καί ποικίλων θεαμάτων, 
έλθούσχ νά παραστή κατά τήν τέλεσιν τής έθνικής εορτής 
τών Γάλλων.

Οί Ούγγροι παρουσιάσΟησαν καί πρός τόν γηραιόν αθάνα
τον, όστις τοίς είπεν : ΚΟύγγροι, έπολεμήσατε, ό>; τ,μεϊς, 
υπέρ τής ελευθερίας, τη ; αλήθειας, τού πολιτισμού. Ναι ! 
διά πάσα: τάς ελευθερίας έσμέν διά τήν ελευθερίαν τής 
συνειδήσεως, τήν ελευθερίαν τή ; πίστεως. τήν έλευθερίαν τής 
έρεύνης. Ό αιών ούτο; κατέκτησέ τινα; έξ αυτών, άλλ’ ό 
έπελευοόμενος θά κατακτήση, πάσας, σάς εγγυώμαι. Σάς χα ι
ρετώ λοιπόν, ώ Ούγγροι, ως αδελφού;; δ ι’ εμέ δέν ΰπάρχου- 
σι λαοί, δέν ύπάρχουσιν 0οια· ύπάρχουσιν άνθρωποι μαχόμε- 
νοι υπέρ ελευθερίας. Σάς ευχαριστώ. Άφίσκτέ με νά πίω 
εις υγείαν σας, καί έλθετε νά πίωμεν μαζή.» *

Φοβερόν οιγμά ήκολούθησε τού; λόγους του, ’αί δέ παρευ- 
ρεθείσαι Κυρίαι απερχόμεναι έζήτησαν τήν άδειαν νά δρέ- 
ψωσιν άπό τόν κήπον του έν άνθος η έν φύλλον πρό; άνά- 
μνητιν τής ήμέρας.

Ρ α / ο β υλλέ«τ> ]ξ .

Τ Π Α Ε Γ  Ρ Α Φ Π Μ Α Τ Α

Ι Ι ρ α κ τ ο ρ ε ΐο ν  Χ α δ ί
Π α ρ έ τ ε ο ε ,  28 ’Ιουλίου. Ό Κ. Λεσσέψ προσεκάλεσεν 

εις ΓΙαρισίους τού; μηχανικούς τής σουεζείου διώρυνος, ϊν’ 
άρςονται παρευΟύ; τών προπαρασκευαστικών διά τ*ν όρυ- 
ξιν τή : δευτέρας διώρυχο; εργασιών.

ΙΙα ρ έσ εο ε , αυθημερόν. 'Ελληνικόν δάνειον . . . .  Γαλ
λική ράντα (renie) 109 ,10 . Τουρκικόν δάνειον 10 ,82 . ΊΙ- 
νοποιημένον αιγυπτιακόν 363. Συνάλλαγμα έπί Λονδίνου
26 .30 .

ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜ Α ΦΘΗΝΟ
’ ϊ  Τ Ι Ι Λ ί  Λ Ο Ι Ι \ Λ

Έν τφ  τυπογραφείω τών 'Λδε.Ιψύι- Πίρρί}, έπί τής πλα
τείας τού Πανεπιστημίου έλτυπούνται

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ
άτινα μετά τού χάρτου αυτού εις ε κ α τό ν  αντίτυπα τιυ.ών- 
τα ι φ ρ . δ ύ ο .

Φ ε λ ο κ ά λ ω ς  τ ε τ υ π ω μ έ ν α  ο α ο  «αέρνεε


