
ΕΤΟΣ Δ.—  ΑΡΙΘ. 52 I Τ ιμ δ τ α ε  λ ε π τ ά  Ι Ο ΤΡΙΤΙΙ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 1883

Μ « Χ α ,Ν ε ΓΛ!
Σ f ΝΔ ΡΟΜH ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΜΟΝΟΝ : 'Ε ν ’Α θήνα ις χχΐ τχΐ; Ιπααχ . φο. 20 — Έ ν τ φ  Ι ξ ω τ . ορ. 30 

Α Γ Γ Ε Λ ΙΛ Ι: κ π α ζ  ή  ΐ ! ; ( λ .  --SO, τ ρ ι ;  " ω ; ίζ ά κ ις  Î ÎO , x .atà μ ηνά  λ. 1 5 5 , έτος ή εξα μ η ν ία ν  ?.. Ι Ο .

ΓΡΑΦ Ε ΙΟ Ν , ο δ ό ς  Μ ο υ σ ώ ν ,  Ά ριθ . 6 , α π έ ν α ν τ ι τή ς  ο ίχ ία ς  ΦιΛιψονος π α ρά  τ ή ν  π .Ι α τ ύ α ν  τον  Σ υ ν τά γ μ α το ς .  —

Β. ΓΑ ΒΡ ΙΗ Λ  ΙΔ Η Σ  λιεϊθγντηε

Χ ή μ ε ρ ο ν  π ω λ ε ίτα ε
εί; τάς οδού; καί διανέμεται εί; τούς ο υνίρομητά; το Ε' 
φυλλάδιον τ'.ύ
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Η Π Α Ρ Α ΙΤ Η Σ ΙΣ  Τ Ο Τ Κ .Ρ Α Λ Λ Η
δεν είνε γεγονός όπερ δύναταί να παρέλθ/ι άπαρκτήρητον. 
Ό κ. Ράλλη; όέν ήτο τυχαίον μέλος τής κυβερνήσεως, άλλ’ 
ούτε τού κόμματος τού κ. Τρικούπη. 'Π υπαρχηγία εν τώ 
κόμματι αύτώ Αμφισβητείτο πάντοτε μεταξύ τού κ. Λομ
βαρδού καί τού κ. Ράλλη. Ό πρώτος είχεν ύπέρ εαυτού τήν 
ηλικίαν, τό πολιτικόν παρελθόν του, τούς Έπτανησίου; 
βουλευτάς, τόν χείμαρρον τής ευγλωττίας του καί τήν 
σύγχρονον σχεδόν μετά τού Προέδρου τή ; Κυβερνήσεως ά- 
ποσκίρτησιν άπό τού κουμουνδουρικού κόμματος, άφού 
τελευταΐον συνυπούργευσαν ε ί; τό μέγα τότε ονοματ Οέν 
υπουργείο·/ τού J8G7. ’Εν τή εξελίξει όμως τών κομματι
κών σχέσεων ή δύναμις τού κ. Λομβάρδου έν τώ πέμπτω 
κόμματι ήλαττούτο, ή δύναμις τού Ράλλη άπεναντίας ηΰ- 
ξανεν- ή εύγλωττία  τού έκ Ζακύνθου βουλευτού έθεωρεΐτο 
τής παλαιά ; σχολή;· είς τά ζητήματα τά πραγματικά δέν 
έλάμβανε μέρο;· οί Έπτανήσιοι βουλευταί προσεκολλήθη- 
σαν μάλλον είς τόν Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως· αύτό: δέ 
έμενε μέ τούς συνεπαοχ ιώτας αύτού' άλλά ό Ράλλη; ήτο 
βουλευτής τής πρωτευούση; καί βουλευτής τοσαύτην κτη- 
σάμενος επιρροήν εν τή επαρχία ’Αττικής, ώστε εν τα ί; τε- 
λευταίαις έκλογαϊ; αύτός άνεδείχΟη ύ άρχηγό; τού συνδυα
σμού. Ή αυτη δύναμις δέν ήτο μόνον δύναμις έπιρροής κτη- 
Οείσης διά πραγματικών εκδουλεύσεων πρός ομάδας έκλο- 
γέων. ’ Ητο συνάμα καί δύναμις χαρακτήρας, δύναμις ψυ
χής καί νεότητος- δύναμις άκόμη συνωτική καί συμπη 
κτική κόμματος, δύναμις προσέτι χαλιναγωγήσεω; τών έν 
τώ  κόμματι είσερπυό/ων στοιχείων παραλύσεως καί δ ια
φθοράς. Ό κ. Ράλλης ΰπό τήν εποψιν τού γαραχτήρος  βε
βαίως ΰπερεβαινε καί τόν κ. πρωθυπουργόν αυτόν, άναγκα- 
σθέντα χάριν τή : εξουσίας καί τής έξαπλώσεως τού κόμ
ματος νά άλλαξυπιστήσνι, καί άπό φοβερού διώκτου 
εικονοκλάστου τή ; Συναλλαγή; νά άποβή ό θερμότερος ει
κονολάτρης, ύψωσα; αυτήν είς Παναγίαν Ε ναγγε .Ι ίσ τρ ια ν .

Έν τοί; υπουργικοί; συμβουλίοις αύτό; έξήσκει τήν μεί- 
ζονα έλευθεροστομίαν, έλγέχων, συνέχων, συζητών καί ¿νο- 
μάζων δλα τά  πράγματα διά τού άληΟινοϋ αύτών Ονο
μα τος.

Πολλάκι; δ,τι δέν ήθελε νά πή ό πρωθυπουργός, τό έ- 
λεγεν ό Ράλλης, καί ό κ. πρνεδρος τή ; Κυβνρνήσεως δέν 
δυσηρεστεϊτο διόλου. Έκυριάρχει πάντοτε ή πεποίθησι; δτι 
ό κ. Ράλλη; ήτο ό είλικρκέστερο; αυτού φίλο; καί ή ζωη- 
ρότη; καί ή έξαψις καί ή περί τό λέγειν έλευΟερία ώφέλουν 
μάλλον ή εβλαπτον. Ό κ. Ράλλης βεβαίως δέν είνε ί  τύπο; 
τού πολιτευομένου κατ’ άρχά; μόνον καί ιδέα;' άλλά οι; 
βουλευτής ό κ. ράλλης έσυνείθισε νά αύξάν·/, τό κόμμα του 
μάλλον διά προσωπικών Ουσιών καί υπηρεσιών ή διά προ
σφορών έκ τού δηαοτικοϋ ταμείου καί τών δημοσίων ωφε
λειών. II καλή αυτή έξι; τον διέκρινεν έν τώ  ύπουργ κιϋ 
συμβουλίω ώς μάλλον τών άλλων συναδέλφων του φειδό- 
μενον τών δημοσίων άγαθών καί μετ’ αύστηρότητο; έπικρί- 
νοντα πάσαν τυχόν σοβαρά·/ παρεκτροπήν άπό τού κανόνο; 
τούτου.

’Αφ’ έτέρου όμως τό ύπουργεΐον έκυλίετο επί κατωφε- 
ρεία; ίσης κλίσεω; πρό; εκείνην, ήν ήκολούθουν άλλαι κυ
βερνήσει; καί τά ; όποιας τό σύστημα τού κ. Τρικούπη κα
τηγορεί καί έστιγμάτιζεν ώ ; διεφθαρμένα;. ΊΙ κομματική 
διοίκησις, ή φατριαστική, ή άσπλαγχνος, ή έπιζημία, ή μη
δαμώς επωφελή;, ή αναξιοπρεπή;, ή έμπαθής, ή άκοσμος 
έξηπλοϋτο πανταχού καί έν έκείναι; άκόμη τα ί; έπαρχίαι; 
δπου Νομάρχαι είχον διορισΟή άνθρωποι άποκτήσαντες φή
μην λευκών περιστερών καί άπτέρων αγγέλων, ώ ; ό ’ Αγις 
τών Καλαμών.

Ό κ. Ράλλης είχε περί τού υπουργείου του τήν μόνην α
ληθή ιδέαν ήν ώφειλε νά εχγ.

ΊΙ δικαιοσύνη, ένόμιζεν, ότι δέον νά προίσταται κυρίαρ
χο; καί αδυσώπητος ύπεράνω πάσης χονδροειδούς παρεμ
βάσεως τών διοικητικών άρχών. Διότι άμα άφαιρέσης τήν 
γενικήν πολιτικήν πάσης κυβερνήσεως, άμα δέ λάβφς ύπ ’ 
όψει ότι αί καθημεριναί κοινωνικαί άνάγκαι είνε άντικείμε- 
νον μάλλον δημοτικής προνοίας, τότε βεβαίως ό πριότι- 
στος σκοπό; πάσης κυβερνήσεως είνε 5; απονομή τής δικαιο
σύνης. Καί όμως πώς νά άπονεμηθή δικαιοσύνη έν μέσω τής 
αυθαιρεσία; τών στρατιωτικών άρχών ; Αί εκθέσεις α ; ό κ. 
Ράλλης έλάμβανε παρά τών υφισταμένων αύτώ άρχών ή- 
δύναντο νά άνατριχιάσουν πάντα δήποτε, πολλώ δε μάλ-
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λον υπουργόν δστις ευρίσκετο εν τή αδυναμία νά Ινασκήσηι 
τά  καθήκοντα καί τήν έχίβλεψίν του. Πολλοί εισαγγελείς 
καί πρόεδροι τώ διεμ.ήνυον δτι εϊνε αδύνατον νά λητουργή- 
ση ή δικαιοσύνη. ΊΙμεί; αυτοί δέν είχομ.εν επιστολήν ¿κ 
Καλαμών καθ' ήν εί; λαχίας εψχχνεν έν μετρ πλατεία τής 
τσέπαι; το/ είσαγγβλεως μήπως τόν εύρη όπλοφορούντα ;

Βαθμ,ηδόν μ.έ τόν κατήφορον αύτόν τής Διοικήσεως, περί 
τόν κ. πρωθυπουργόν έσχηματίζετο υπό των κολάκων, των 
ταγματαρχών, των τμ.ημ.ατ'αοχμσκων, τών εΰνοουμένων, ά- 
τμοσφραΐρα τόσον όμιχλούδης εκ των θνμ.ιαμ.άτοιν ώστε δέν ή- 
δύνατο πλέον νά διΐδη τίποτε άλλο εκτός αυτής. Κατάντησε 
νά μ.ή θέλη πλέον ν’ άκούη αντιρρήσεις. Ήρχισε νά συμ.βαί- 
νρ επί τού κ. -Τρικούπη δ,τι συμβαίνει επί τών ασθενούς χα- 
ρακτήρος άνθρώπων. Του δέ κ. Τρικούπη ή δΰναμις άπεδεί 
χθη ό'τι δέν έγκειται έν τώ χαρακτήρι αυτού. ’Εάν δ χαρα- 
κττ,ρ αυτού ήτο ολιγώτερεν εύμάλακτος, τά αποτελέσματα 
τής κυβερνήσεώς του Οά ήσαν άλλα. Λεν Οά έβλέπομεν τού; 
εύτελεστέρους χαρακτήρας, τά δονκισωτικώτερα δντα, τού; 
γελωτοποιούς τής αυλής του λαμ.βάνοντας τάς θψηλοτέρας 
παρ’ αύτω θέσεις, κυβερνώντας τήν ‘Ελλάδα καί αυτόν τόν 
ί’διον. Δέν θά έβλέπομεν τούς χρυσοκανθάρους όπεισερχαμέ- 
νους είς τήν αυλήν του καί αρπάζοντας συμβάσεις, .προνόμια, 
παράσημα καί αξιώματα. Δέν θά έβλέπομεν αυτόν, δν ένομί- 
ζομεν σιδηρού·/ καμπτόμενου καί λιγιζόμενον, ώστε νά άνέ- 
χηται πάντα τά πρό αυτού δχι μόνον έπί τά κρείσσω μετά - 
βαλλόμενα, άλλα καί χειροτερεύοντα καί δεινούμενα. Δεν θά 
έβλέπομεν τήν φωνήν τού ανεξαρτήτου τόπου, προκειμένου 
περί Συλλόγου τών 'Ελληνικών γραμμάτων, περί προξένων 
ανεπαρκών έν Θεσσαλονίκη, Σέρραις,’Αδριανουπόλει, μ ή δυνα- 
μένην νά διάσχιση τόν Κέρβερον τού Άσμοδαίου Μιχον καί 
τά  προπύλαια όλων σχεδόν τών υπουργείπν, ά έξ υπαμοιβής 
διηύθυνεν.

*0 άνήρ περιώρισε τήν δντω; άκαταπόνητον δράσίν του 
περί τήν συγκράτησιν τού κόμματος, συνάμα δέ τμηματικώ; 
μεταρρυθμίσεις τινας έν τώ στρατιωτικοί οργανισμώ, τά 
¿άνεια τής οδοποιία; καί τών ναυτικών παρασκευών,είςμελέ- 
τά  δε περί τού δανείου τής άρσεω; καταναγκαστική; κυκλο
φορίας, διά τό όποιον έγένετο ό Σ/.ουλούδης πρέσβυς διά νά 
διεξαγάγ-ρ έπί έπιοφελεστέροις δροις διά τήν ομάδα τό 
έν λόγω δάνειον, τούθ’ ό’περ ήκουσεν έν έκπλήξει καί 
ό βασιλεύς παρ’ ένό; παραιτηθέν-ος υπουργού, όχι τού κ. 
Ράλλη,άποκαλυφθεί; ο>; ήκιστα έπιστάμενος τόν κ. Τρικαύ- 
πην, όλιγώτερον δε τόν κ. Σκουλούδην' άλλ ’ έν ταύτώ έγέ- 
νησε διά τών φόρων τό οικονομικόν χάος, δπερ θά παραβα- 
ρύν·ρ τήν παραγωγήν, Οά διαφθείρη καί Οά έλαττώση, τήν 
κατανάλωσιν, θά καταστήση σατράπην τήν διοίκησιν, θά 
πολλαπλασίασε τήν παρανομίαν, τήν ανισότητα καί τό ρου- 
σφέτιον, έταξε δέ διοικητάς τών νέων φόρων ανθρώπου; α
μαθείς καί διεφθαρμένους, ένεπιστεύθη δέ τήν διοίκησιν 
τών πολυπλό/.ων περί οινοπνευμάτων φόρων εις ένα Δεμά- 
Οαν, άπό τόν όποιον καί ήκουσαν καί είδόν καί Ο’ ακούσουν 
καί Οά Γόουν πολλά πολλά πολλά οί έν Πειραιεΐ έργοστα- 
σιάρχαι. Άποδειχθείσης πάλιν τής μονοετούς θητείας επι
ζήμιας είς τον στρατόν, επιμένει κατά τό σύνηθες εί; αυτήν, 
διότι δέν επιτρέπεται ε ί; τόν Τρικοΰπην νά δμολογήση δτι 
σφάλλει, αν καί δλο; ό βίος του ό πολιτικό; είναι σειρά αν
τιφάσεων καταπληκτικών, μόλις διά τής σοφιστικής δεινό
τητα ; καί τής τολμηρά; ρητορεία; του έλαφρυνομένων, ενώ 
οί πλείου; τών συναδέλφων του άνωμολόγησαν ήδη αΰτώ δτι 
ή μ,ονοετής θητεία άγει είς άποσύνθεσιν, δπως τουλάχιστον

είναι τά τού ελληνικού στρατού, κακή μοίρα είς πάν άλλο 
ή τά πολεμικά καταγινομένου. Διότι καί ήμεΐς ειμεθα καί 
έσμέν υπέρ τής μονοετούς θητείας, άλλά συνοδευομένης υπό 
δρακόντειας στρατιωτικής νομοθεσίας και έτι δρακόντειας έ- 
πιβύ.έψεως τών κυρίων αξιωματικών εκ μέρους τού υπουργού 
τών στρατιωτικών καί τών διαφόρων σωματαρχών.

Ά λ λ ’ έπί Τρικούπη τού ένδοτ.κοΰ, τά στρατιωτικά ή- 
κολούθησαν τόν δρόμον των, τού; εκλογείς, τούς είσπράκτο- 
ρας, τού; αντιθέτους τού κόμματος, τάςς άδειας καί τά 
λοιπά. Ί1 μονοετής θητεία καί r¡ σχολή τών όπαξιω- 
μ.ατικών, ή τ ι; υπό άλλους δρους θά ή το εΰεργετικωτάτη, 
άπεγυμ.νωσεν εκείνη μ.έν τόν ελληνικόν στρατόν άπό απλούς 
στρατιώτας. αϋτη δε καί εκείνη μαζί) άπό όπαξιωματι- 
κοός. “Εν τιν ι υπουργικώ συμβουλίω ό κ. πρόεδρος άνήγ- 
γειλε μετά χαράς ότι τήν | Ιουλίου θά προσέλθουν έξακι- 
σχίλιοι στρατιώται ; — Καί πόσοι θά φύγουν ; τόν ήρώτη- 
σεν εί; παραιτηθεί; υπουργός.— Ά λλο ι τόσοι.— Τά αποτέλε
σμα: Μηδέν. Τούτο τό μηδέν έματαίωσε τόν ανασχηματι
σμόν τής κυβερνά,σεω; αμα τή  παραιτήοει τού κ . Καλλιγά 
κατ’ άλλον ή δπως άνεσχηματίσθη τρόπον. Έπρόκειτο τό 
υπουργεί ον τών ’Εσωτερικών νά μή δοθή είς τόν κ. Λομβάρ- 
δον, άλλά νά έξακολουθή νά τό διευθύνη ό κ. Πρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως, «ναθέτων εί; άλλον τό ΰπουργείυν τών 
Στρατιωτικών. Πρασεκλήθη ό κ. Σωτήριος Πετιμεζά; νά 
δεχθή τό χαρτοφυλάκιον, άλλ’ άπήντησεν αξιοπρεπέστατα 
δτι αδύνατον νά δεχθή χωρίς τού όρου τής καταργήσεω; 
τής μονοετούς θητείας. Καί έσχημ.ατίσθη δπως έσχηματί- 
σθη ή Κυβέρνησις.

'Η εφαρμογή τού νέου περί οδοποιίας νόμου ήκολούθησε καί 
αυτή τόν νόμον τού ρουσφετιού, δστις διά τάς κυβερνήσεις 
μας είνε ίσος μέ τόν νόμον τής έλξεως. ΙΙρό; έρημους όρμί- 
σωσι έχαράχθησαν όδοί διά νά γίνρ τό χατήρι τού δει
νός κομματάρχου τού δεινός υπουργού. Συνάμα παρά τόν νό
μον έμελλε νά δαπανηθώσι πλείου τών υπό τής Βουλής ψη- 
φισθέντων εκατομμυρίων, νά γίνη όπέρβασις άντισυνταγμα- 
τική. Τά επισκοπικά επίσης έστράφησαν περί τόν αυτόν φαύ- 
λον κύκλον. “Ένα πρωί έξύπνησαν ó κ. Ράλλης, ό κ. 1’ούφος\ 
καί ó κ. Κοντόσταυλος, καί είδον είς τήν Ε φ ημερ ίδα  τής  
Κυβερνήσεως τόν κ. Καλογεραν επίσκοπον ΓΙατρών, προχει- 
ρισθέντα υπό τού υπουργού τών εκκλησιαστικών, διά τής έ- 
πιφοιτήσεους τού Παναγίου Πνεύματος. "Λν έζη ó μακαρίτης 
Ίακωβάτος, Οά έξεσφενδόνιζε τούς λαμπρότερους κεραυνούς 
του κατά τοιαύτης καταπατά,Οεως τών ιερών κανόνουν έκ μέ
ρους χριστιανική; κυβερνήσεως, ώς νά ένεπνέετο r¡ κυβέρ- 
νησις αϋτη υπό ρωσικού μίσους εναντίον τής ’Ορθοδοξίας. *0 
κ. Ράλλης δ ιεμαρτυρήθη έν υπουργικώ συμβουλίου έντονου- 
τατα· ό κ. Κοντόσταυλος έστιγμάτισε τήν πράςιν ενώπιον 
τού κ. προέδρου τής Κυβερνήσεως όυς άπρεπή . /
ί  "Εκτοτε τό ρήγι/.α έν τ /i κυβερνήσει έπλατύνθη, αί σχέ-1 

/σεις τού κ. Προέδρου καί τού κ. Ράλλη έψυχράνθησαν’ πολ- 
[ύάκ ΐ; ζητήσα; νά παραιτηθή παρεκλήθη νά μήν έπιμένη* 
τά τού υπουργείου του ένήργει σχεδόν αύτογνωμόνως· έπί 
τών άλλων δέ υπουργεί:·,ν ó έλεγ/ός του ήτο πικρός. "Εους 
δτου ήλθεν ά βασιλεύς, έξέθεσεν βιΰτώ δτι εινε αδύνατον 
τού λοιπού πάσα συνεργασία μεταξύ τού κ. Προέδρου τής 
Κυβερνήσεως καί αυτού, ó βασιλεύς δέν έπεθύμει νά επέλθτ, 
κλονισμός τής Κυβερνήσεως, άλλ’ ό κ. Ράλλης έπέμενε, 
παραστήσα; τώ βασιλεϊ λίαν νομίμω; δτι ό κ. Τρικούπη;, 
δέον νά ΰποστηριχθή, υπό τής βασιλείας έν τρ συμπληρώσει 
τής κυβερνήσεώς του, διότι ή βουλή άφησε τόν κ. Πρωθυ
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πουργόν μετά πλήρους πλειοψηρίας, καί οότω ή παραίτησις 
τού κ. Ράλλκ έγίνετο δεκτή, συνάμα ή τού κ. Ρούφου, καί 
ή Κυβέρνησις συνεπληρώθη διά τή ; προσλήψεους ενός πολι
τικού προσώπου, τού κ. Κουλπιώτου, καί ένό; μή τοιούτου, 
τού κ . Τομπάζη.

Τίνα έσονται τά αποτελέσματα τής άποχωρήσεως τού κ. 
Ράλλη; Ό κ. Ράλλης οϋτε τυχαίιν μέλλο; τού κόμματος 
τού κ. Τρικούπη είνε, ούτε υπό εποψιν ψήφων έν τή βουλή 
μ.ονάς. Μέ τόν κ. Ράλλην ομοφρονούν ο: πλείστοι αντι
πρόσωποι τής έπαρχία; Α ττικής, έχει δέ καί άλλου; άφο- 
σιωμένου; φίλους πλήν αύτοϋ. Βεβαίως ή πολιτική του ώ- 
ριμότης δέν είνε τοιαύτη, ώστε νά τώ έπιτρέπρ στάδιον 
αρχηγού κόμματος καί κατά συνέπειαν αρχηγού Κυβερν/ί- 
σεως. ' Οσον δήποτε εμ.πειρικώς καί αν κυβερνώμεθα, ή θέσις 
τού πρωθυπουργού προϋποτίθησι πλεϊστα προσόντα, πλεί- 
στα: μ.ελ.έτα: καί πολύν χρόνον, έως δτου ό έχων έν σπέρ- 
μ,ατι τά κεφάλαια άναπτυχθή εί; επίδοξον πρωθυπουργόν. 
Ό κ. Ράλλης ¿¡; μέν βουλευτή; δέν άνεμίχθη είς γενικά 
ζητήματα τής πολιτικής, οι; υπουργός δέ διηϋθυνε δύο 
μέχρι τούδε υπουργεία, άρ’ ών κυρίως δέ< άνακύπτουσιν 
ο; μ-έλλοντε; ποο)θυπουργοί. Δέν πιστεύομεν καί ό ίδιος α
κόμη νά έκυριεύθη υπό τοιαύτης φιλοδοξίας. Τούτο όμως 
δέν τόν εμπόδιζε νά άποσπασθή τής κυβερνήσεως,άφοϋ ή 
διαυ.ονή του έν αυτή ούδέν ¿βελτίωνε τή ; γενικής κατα- 
στάσεως. Τούτο έπίστ; δέν τόν εμποδίζει τού ν’ άντιπροσω- 
πεύη έν τή μελλούση άντιπολιτεύσει ομάδα σοβαράν, άνευ 
τής συναινέσεως τής ό-οίας Οά ήνε δύσκολο; ή σύμπηξις 
μελλούση; κυβερνήσει·);.

Δυστυχώ; ό κ. Τρικούπη; έξησθένησεν εαυτόν όχι μ.όνον 
ηθικώς, άλλά καί ΰλικώς. Δυστυχώ; έπίσ/,ς έκ παραλλή
λου μετά τή ; Ιςασθενήσεω; αυτού βαίνε·, καί ή αδυναμία τής 
άντιπολιτεύσεως τού νά παρουσιασθή &); κόμμα ένιαίον ΰπό 
μίαν διεόθυνσιν καί ένα αρχηγόν.
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( Συνίχ. ϊό. άριΟ· 520 ;

—  Είναι κύων ερυθρόστικτος, εϊπεν ό κ. Λαγγάρδ.
Καί ευρίσκετε 0 - ι ομοιάζει μέ τήν Πιστήν;
—  Τόσον καλώς, ¿ίστε εάν δέν είχον κρατήσει τήν ά

τυχή μου Φιντέλη νεκράν εί; τά ; χείράς μου, Οά ¿πίστευα 
ότι αυτή είναι, άπήντησεν ό γέρων, μή άποκρύπτων τήν 
συγκίνησίν του.

—  Έ γώ λοιπόν, κ. Βαιγιάν, μέλλω ν ’ αγοράσω καί νά 
σάς προσφέρω το σκυλί αυτό.

—  Ποία ιδέα !
—  ΊΙ επιθυμία τού νά σάς ευχαριστήσω, ©ά τού δώ- 

σητε τά ονομ.α τού Φιντέλη. ©ά δεχθήτε τό μικρόν τούτο 
δώρόν μου,·

—  Δέν τολμώ νά τό άρνηθώ.
— ’Αμέσως θά πρά;ω τούτο, ΰπέλαβεν ό κ. Λαγγάρδ.

Τήν Οέσιν λοιπόν ταύτην τή ; άντιπολιτεύσεως καί τής 
κυβεονήσεω; θέλομεν έ;ετάσει έν προσεχ εΐ άρθρω.

Κ,αλιβάν
 ---------------------

ΧΡΟΝΙΚΑ
Τά τού Νοσοκομείου Κανθάρου είς ελεεινήν πάλιν κατά- 

στασιν. θ ’: άνθρωποι αποθνήσκουν δωρεάν. ’Ακαθαρσία, αμέ
λεια, οΰδεμία έπίβλεψις. ανεπάρκεια τροφής, δυώμιση άκάδες 
κρέας διά πενήντα ανθρώπους, παράπονα καί μυκηθμοί τών 
άσθενών, ελλειψις μαγειρίσση; καί χίλια άλλα. Καί όμως 
δι’ αυτό τούτο τό Νοσοκομείο'/ είχε γίνει πρό τίνος κόσον κα
κόν, τόσος θόρυβος, έπιτροπαΐ, αστυνόμοι, επισκέψεις πρωθυ
πουργού καί λοιπά καί λοιπά. ’Ολίγοι μήνες παρήλθον καί ή 
κατάστασις ή αυτή επανέρχεται. Διότι τίποτε παρ’ ήμιν έκ 
μέρους τής κυβερνήσεως δέν θεραπεύεται. "Ολα μ.όνονμ π α -  
Α όνονται. Λυτά τουλάχιστον πληροφορούμεθα ήμ.είς.

Ώυχία ήτο καί έν τή νεκρική τις κλίνη ή προχθές κηδευ- 
θείσα Έ./ε'νη Μ ανριψιχάΛη. Ό θάνατος έσεβάσθη τήν γλυ- 
κυτάτην εκείνην λεπτότητα τών χαρακτηριστικών τού 
προσώπου της. Έ πί τού άπομαρμαρωθέντος μετιόπου της έ- 
θαύμαζέ τις δ ι’ υστάτην φοράν τά ; λεπτογράμμους καί 
μαύρα; μαύρα; καί μέ τόσην έκφρασιν οφρϋς, καί ύστερα ή 
ρί; ή καλλϊτεχνος, καί λαθάνων τις κύκλος περί αυτήν ΰπεο- 
τά '.η ; γλυκύτητος, ιοσάν τό μειδίαμα, σβεσθέν άπό τά χ εί
λη της, είχεν έκεί μεταθέσει τάς υστάτας άκτίνά; του. 
ΓΙλούσιαι τολύπαι ανθοδεσμών καί στεφάνων εύωδίαζον τόν 
ΰπνον της, καί είχε κάτι τι εαρινόν, καί άπείρως γαλήνιον 
ό θάνατός τη :.

Τί κακό πού έγίνετο χθέ; ε ί; τόν σταθμών τού σιδηρο-

Καί προσεκάλεσε τόν φύλακα.
—  Ποία ε'ί/αι ή τιμή τού σκύλου τούτου ; ήρώτησε.
—  Πεντήκοντα φράγκων.
— Καί πέντε φράγκα διά σάς πεντήκοντα πέντε φράγ

κα. Παραλάβετε αύτό καί φέρετε εί; τό γραφείο·/ τή ; δι- 
οικήσεως, όπου θά μάς εύρητε.

Μετά £/ τέταρτον τής ώρας, οί περιδιαβάζοντε; περιήρ- 
χοντο έφ’ άμάξη; τόν κήπον, τού ’Ιακώβου Βαιγιάν θω- 
πεύοντος τόν νέον Φιντέλη, δστις έτρωγεν έπί τών γονάτων 
του ένα διπυρίτην.

—  "ΐδετε, έλεγε μειδιών ό κ. Λαγγάρδ, συνωκειώθη 
ήδη μέ σάς, εννοεί, αισθάνεται δτι εϊοθε ό κύριό; του.

Μετά τόν περίπατον εντός τού κήπου, τό όχημα κα
τήλθε τήν όιραίαν οδόν, ή τ ι; άγει είς τόν καταρράκτην, 
πρό τού οποίου καί ία  τη πρό: στιγμ.ήν. Ό κ. Λαγγάρδ έ 
δειξε τό ίπποδρόμιον εί; τόν ’Ιάκωβον Βαιγιάν, έπειτα έ- 
φθασαν είς τήν όχθην τού Σηκουάνα. Έπανήλδον είς τό δά
σος διά τής μεγαλοπρεπούς δένδροστοιχίας, καί δπως συνε- 
φωνήθη, περιήλθον κύκλω τάς λίμνας, πριν έπανέλθωσιν είς 
ΙΙαρισίους.

Ό Φιντέλη έφαίνετο λίαν ευχαριστημένος έκ τής νέα; 
θέσεώς του και δέν έξεπλήσσετο παντελώς, διότι ένέπλησαν 
αυτόν θωπειών καί τραγημάαων.

Ή το  πέμπτη καί ήμίσεια ώρα, δτε κατέβησαν έκ τού 
οχήματος πρό τή ; οικίας, όπου κατ όκει ό κ. Λαγγάρδ.
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δρόμου. ΤΙI το πρωτοφανής ή συρροή. "Ολαι αί Άθήναι ή- 
σαν εκεΐ διά τό Φάλτ,ρον, όπου θά άπήλαυον τής νέα; άε- 
ροσταχιν.τ,; καί πυροβολική? συγχρόνως άναβάσεω; του Βω- 
δέ. Άπό τής πέμπτης μέχρι τής νυκτός έτελεϊτο ό δεινό; 
αγών τής λήψεω; εισιτηρίων, χωρίς νά άραιωθή τό παράπαν 
ή πυκνό τη:, ή άρχομένη σχεδόν από τή ; θύρας τού περιβό
λου, κατέχουσα τό μεταξύ καφενείου καί σταθμού διάστη
μα, καί πληρούσα τόν οπίσθιον κιγκλιδωτόν διάδρομον 
άπό άκρα; έως άκρας. Οί απαθέστεροι άπά,ρχοντο άπρακτοι 
βλέποντες ότι δεν ήτο δυνατόν νά προβωσι περαιτέρω, καί οί 
θερμότεροι επόμενον εκεί άναμέιοντες τήν σειράν των, καί 
όπέμενον τόν κίνδυνον τής ασφυξίας, τής γρονθυπατινάδας, 
καί τή ; έλαφρώσεως τού θτ,λακίου του. Τά όποια δεν ελει- 
ψαν, καί γυναίκες έλειποΟύμησαν, μέσα εί; τά βαγόνια μά
λ ιστα , καί λωποδυτικαί εγχειρήσεις έγένοντο, καί αθλητι
κοί αγώνες ετελέσθησαν.

’Αλλά δυστυχώς αί Ουσίαι, εις ας υπεβλήθη ό τόσος έν 
Φαλήρω κατελθών κύαμο; δεν άντιμείφθν,σαν επαρκώ;. Τό- 
σαι χιλιάδες μάτ’α προσηλωμένα έπί τού αεροστάτου, έπε- 
νήργησαν βασκάνω; έπ ’ αυτού. Τά αερόστατου έπληρούτο, 
αλλά δεν επληρου τάς προσδοκίας τού κοινού, διότι έδυ- 
στρόπει ν’ άνοιξη τά πτερά του. Τό άμείλικτον κοινόν χω
ρίς νά έξετάζη τά δ ια τ ί  χ α ΐ τά δ ιό τ ι, βλέπον τήν ρ.αταίω- 
σιν των προσδοκιών του, ήρχισε νά απειλή τόν αεροναύτην 
διά γιουχαισμάτων.

Καί ό άτυχης εκών άκων ήναγκάσθη νά κάμη τό άπο- 
στατούν βασίλειό·/ του νά άνυψωθη" άλλά ό πειθαναγκα
σμός ούτος εγενετο αφορμή δυστυχήματος εις αύτόν μόλις 
ποοέβη ολίγα μέτρα και τά άερόστατον διερμ/ιγρένον εις 
τινα μέρη κατέπεσεν όρμητικώ: καί μετ' αυτού ό αεροναύ
της) τού όποιου έθραύσθη τό πόδι:

’Αντί δε τού αεροστάτου διεσκέδασαν τόν κόσμον μικρά

Ί1 μάγειρος άνέμενε τήν επάνοδον τού κυρίου τη ; όπως 
παρασκευάσει εντελώς τά φαγητά.

Οι κύριοι μόλις ηδυνή,θησαν νά συνομιλτ,σωσιν ολίγον έν 
τη αιθούση ότε ό υπηρέτη; έλθών ανήγγειλε·/ οτι 5; τράπεζα 
ήτο ετοίμη. Μετέβ/,σαν εις τό έστιατόριον. Ό καραβιδόζω 
μος έκειτο έπί τής τραπέζη; άχνίζων.

Ό  Φιντέλη ελεύθερος έξεδήλου τήν χαράν του δ ι' αλμά
των καί άνασκιρτήσεων μ.ή σταμάτών είμή όπως λείξη τήν 
χείρα ή άνορθωθή πρό τού ενός η τού άλλου ζητών ό γ α 
στρίμαργος ή ζακχαρωτόν τ ι η πλακούντα τινα έξ εκείνων, 
τούς όποιους έολεπεν έν τη παροψίδι.

Μετά τό δεΐπνον ελαβον καφέ·/ ώς καί μετά τό γεύμα, 
έπειτα άνάψαντες τό σιγάρον επανήλθαν εις τήν αίθουσαν, 
φωταγωγηθεΐσαν ώσεί προέκειτο περί μεγάλη; υποδοχή;, 

Πρό; στιγμήν έπεκράτησε βαθεϊα σιγή. Ό κ. Λαγγάρδ 
έφαίνετο σκεπτόμενος. Ό γέρων καί ό νεανία; άνέμενον τήν 
έ;ήγησιν, τήν όποιαν δέν ήδύνατο πλέον η νά παράσχη..

Ϊ Τ

ΑΝΘΟΔΕΣΜ Η Π ΡΟ Κ Α Λ ονΞ Α  ΟΜ ΙΛΙΑΝ 

Ί'έλο; ό κ. Λαγγάρδ έρρηξε τήν σιωπήν.
Τό πρόσωπο·/ αυτού είχε μ.έν άναλάβει τήν συνήθη αυ

στηρότητα, άλλ ' έν τώ βλέμματί του ΰπηρχέ τι τό άκτι-

μικρά μπαλόνια άνυψούμενα μέ φώτα καί ροκέταις. Μέχρι 
βχθείας νυκτό; υ: σιδηρόδρομοι γεμάτοι άνεβίβασαν τού; κα- 
τελθόντα:, καί οΰτω; έπήγε .τι/ι’··/) ό χθεσινά; πυρετό: τών 
Αθηνών.

Ο: κκ. Γεώργιο; Συνέλης καί ’Αλέξανδρος Δημητρίου, σπου- 
δασταί τής παρά τήν Νεάπολιν τής ’Ιταλίας γαιωπο-ικής 
Σχολής, έξετασθέντες εσχάτως έτυχον τού πρώτου βαθμού, 
άριστεύσαντες μεταξύ πολλών αλλοεθνών σπουδαστών. Ά - 
ξιόζηλος καί πολλών συγχαρητηρίων άξία είνε ό) τών άνωτέ- 
ρων Κυρίων έξοχος έπίδοσις περί τόσω ώφέλιμον έπεστήμην, 
καί έπαινος οφείλεται τη, ’Εφορεία τού έν Σμύρνη, Ελληνικού 
’Ορφανοτροφείου, δαπάνα·.; τού οποίου σπουδάζουσιν.

Έπιστελλουσιν ήμίν έκ Σμύρνη; ι
Είς τών αρχαιότερων έλλήνων δμμοσιογοάφων, ό ’ Ι ά κ ω 

β ο ς  Χ α μ ε ω τ ά κ η ς ,  άπέθανε χθες. ‘Ολόκληρος 40ετή ; 
δημοσιογραφικός βίος συναπέθανε μετ’ αυτού. Καί υπό τόν 
ουρανόν εδώ τούτον τής ’Ανατολής, όπου ή ελευθερία τού 
λόγου καί τού πνεύματος δεσμεύεται ε ί; έκαστον πτερίγι- 
σμα, τό όποιον τολμά νά επιχείρηση, καί ή καλλητέρα πρό- 
Οεσις προσκρούει απέναντι τή ; έλλείψεως τών μέσων καί τής 
μικρά; ϋποστηρίξεως, νά δημοσιογραφή τις  μόνος επί τεσσα
ράκοντα έτη, καί μόνος αυτός ώς άτλας νά ΰποβαστάζη βά
ρος τόσον φοβερόν, άνευ έλπίδος, εύχαοιστήσεως, απολαύσεων 
είνε αγών, πάλη, κατόρθωμα, άνώτερον πάση; έκτιμή,σεως, 
άνώτερον όλων τών επαίνων.

Είς άλλα μέρη αί εφημερίδες θά ¿πενθηφορούν τά  άρθρα 
Οά διεδέχοντο πυκνά άλληλα, κατεοχόμενα μέχρι καί τών έ- 
λαχ ί-τω ν λεπτομερειώ/ τού ιδιωτικού βίου καί καλλωπίζον- 
τα α ύτά ; διά πολιτική; καί εΰγενοϋς χροιάς· ή δέ κηδεία,

 .

νςβολούν, ώς γλυκύ φως, ού ή ουράνιο; αγαθό τη; επιστέφει 
τό μέτωπον τού παρηγόρου αγγέλου.

— ’Αγαπητοί μου φίλοι, είπε, βεβαίως εφάν/,ν είς σάς 
πολύ παράδοςος, ακατάληπτος σχεδόν. "Αλλοτε κατέλα- 
βον τά έκπεπληγμένα σας βλέμματα, ανήσυχα, καί νικούσα 
τούς ψιθυρισμούς σας. Βεβαίως σγλίγωρα εννοήσατε ότι 
σπουδαϊον αίτιον, εξαιρετικά; φύσε οι;, μέ ή,νάγκασε νά σάς 
φέρω έδώ έκ τοσούτω μακρά; άποστάσεως, σά; μάλιστα, 
κ. Βαιγιάν, ε ί; τοιαύτην ηλικίαν.

Θεέ μου, ΰπάρχουσι πράγματα, τά όποια διστάζει τ ι; 
νά είπη καί τά όποια πρέπει νά λ ίγη  άσφαλώ; βεβαίως. 
Βλέπετε έπί τής εστίας τήν ανθοδέσμην ταύτην ; Δέν ήτο 
εκεί ότε άνεχωρήσαμεν, έκομίσθη κατά τήν απουσίαν μας, 
αδτη δέ είνε ή λέγουσά με ότι δύναμαι τώρα νά όμιλήσω 
μετά βεβαιότητος.

Είνε ανθοδέσμη έκ μυοσιοτίδων. Ί ΐ  μυοσωτί; λεπτόν καί 
γλυκύ άνθος είνε τό έμβλημα τή ; άναμνήσεως. *Ω ή άνά- 
μνησις !

Δεν ¿λησμονήσατε τήν προσφιλή σα; Ιωάνναν, δέν έχει 
οϋτω, κ. Βαιγιάν ;

—  Τήν θρηνώ πάντοτε αυτήν, καί θά τήν θρηνώ μέχρι 
τής τελευτα ία ; μου πνοής.

Ό δε γέρων έφερε ζωηρώ; τό ¡ινόμακτρον εις τού: ο 
φθαλμούς.
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ίσως -εθνική, δημοσία, θά παρηκολουθεΐτο Οπό χιλιάδων πο
λιτών καί αναρίθμητων στεφάνων.

Ά λλά  παρ’ ημΐν... ολίγοι ξηροί κλώνοι κυπαρίσσου, άτη- 
μελεΐς, τό πολύ, συνηγμένοι μετ’  ήοιθμτ,μένων άνθεων, δέκα 
ρινόφθογγοι ίερεί;, πεντή,κοντα, ίσιος εκατόν προσκεκλημένοι, 
ών οί πλεΐστοι συγγενείς, καί ολίγα ψευδή δάκρυα αυτοσχε
δίου τίνος ρήτορος έπί τού φερέτρου— ιδού τίν ’ άποτελούσι 
παρ’ ήμίν τά ; κηδείας τών επισήμων πολιτών.

Περιττόν νά σάς είπω ότι καί ό κ . Ί . Σαμιιοτάκης δέν ϋ- 
πηρζε βεβαίως έξαίρεσις..:

Ευτυχώς, είς τών ρητόρων, ό Ό δ. Ί άΛ ψ ος  παρεπιδη
μιών ενταύθα, άνεπλήρωσε κατά τ ι τήν λυπηράν αυτήν πενι- 
χρότητα.

ΑΚΟΥΣΑΤΕ .  ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΕ
όστις αφού έξησφαλίσθητε ότι ή δημοσία τάξις δεν έχει 
φόβον νά διαταραχθη, άναχιορεϊτε μ ετ’ ολίγα; ήμερα; είς 
τά  λ.ουτρά νά ένδυναμώσητε τό νευρικόν σα; σύστημα έν 
Βισβάδεν ϋστερα άπό ΤΟΟ^ν εργασίαν περί τή ; στρατιω
τικής καί ναυτικής συντάξεως τού ταλαίπωρου έθνους, όπερ 
Σέ έχει ήγεμόνα του.

Ιίίκοσαετίαν όλ/,ν κυβερνάτε τήν Ελλάδα, κράτος προω- 
ρισμένον νά ΰπάρξρ μόνον διά σοβαρών πολεμικών δυνά
μει.)'/· ζητούμεν τ ί έγένετο πρό; τόν σκοπόν τούτον κατά τά 
είκοσι·/ «ΰτά έτη καί δέν βλέπομεν τίποτε ή σχεδόν τ ί
ποτε· τετραετίαν μόλις κυβερνά ό δούξ τού Βάτεμβεργ τήν 
Βουλγαρίαν, καί διαθέτει 3 0 , 0 0 0  τα κτο κο ΰ  
στρατοΟ  καλώς έζωπλισμένου καί κάλλιστα γεγυμνασμέ- 
νου κατά τό ρωσικόν σύστημα’ αί άποθήκαί τη ; πλήρεις 
πολεμεφοδίωΐ · έν Ρουστσουκίω δε καί Σοΰμλα είσίν άπο 
Οηκευμένα - ' 5 0 0 , 0 0 0  όπλων διαφόρων συστημάτων. 
Ποΐο; δέ ό προϋπολογισμό; τού υπουργείου τών στρατιω-

—  Σείς δέ, ’Ιάκωβε, σκέπτεσθε πάντοτε τήν μνηστήν 

οαί 5Ό νεανία; Ιζέβαλε μικρόν στεναγμόν.
—  ΊΙ άνάμνησι; τή ; ’Ιωάννας είνε δ ι’ εμέ λατρεία, ά- 

πήντν-,σε·/· αϋτη δέν υπάρχει πλέον, άλλ,’ ό δ ι’ αυτήν έρως 
μου ουδέποτε Οά. σβεσΟ η,- αιωνίως Οά έχω τό πένθος έν τή 
καρδία μου.

—  Εννοώ τοιούτον έρωτα, Ιάκωβε* τοιουτοτρόπως πρέ
πει έκαστο; ν’ αγαπά, καθώς σεις.

’Αγαπητοί φίλοι, παρασκευάσθητε άμφότεροι νά μάθητέ 
τ ι έκτακτον, ο πιθανόν ! ναι, παρασκευάσθητε εί; έκπλ/,ξ ιν, 
ήτις έστίν έκτό; τού ορίου πάση; ΰποθέσεω;. τήν όποιαν 
έκάματε ή έφαντάσθητε.

Υπήρξατε ισχυροί κατά μεγίστη; θλίψεως, οφείλετε ε
πίσης νά ήσθε τοιούτοι κατά συγκινήσειος ηττον τρο. ερά;.

Τέσσαρε; οφθαλμοί πρτσηλώθ/,σαν επί τού κ. Λαγγάρδ.
—  Λεν εινε νέα τ ι ;  θλιψις, ΰπελαβε, μέλλουσα νά σά; 

προσβάλη, είνε χαρά, τήν όποιαν μέλλετε νά δοκιμάσητε. 
"Εστε ήρεμοι καί ισχυροί, όπω; οφείλετε νά ήοθε μετά τάς 
σκληρά; δοκιμασία;, τά ; όποιας υπέσττ,τε.

’Ιάκωβε Βαιγιάν, ή θυγάτηρ σα;, ’Ιάκωβε Γρανδέν, ή 
μνηστή σας, ή ’Ιωάννα, ής φυλάττετε τήν ευσεβή άνάμνη- 
σιν, ή ’Ιωάννα, τήν όποιαν λυπεΐσθε, τήν όποιαν αγαπάτε 
πάντοτε...

τικώ ν τή ; Βουλγαρία: ; Ι Ο  έκατθ|ΑΐΑύρεα φ ρ ά γκ ω ν ,
ολιγώτερα δηλαδή τών [δικών μα;.

Είνε αληθές ότι ταύτα πάντα γίνονται υπό τήν ρωσικήν 
προστασίαν, διά Ρώσων αξιωματικών, υπό ρωσικήν στολήν 
ομοιόμορφον, διά Ρώσου υπουργού τών στρατιωτικών, διά 
ρωσικού επιτελείου, ακόμη καί διά Ρώσων ΰπαξιιοματικών· 
άλλ’ εϊχομεν οί "Ελληνες άνάγκ/,ν αυτή: τή ; ρωσικής πα ι
δαγωγίας, ως ο: απόλεμοι καί άξεστοι Βούλγαροι ; ΔΓ ήμάς 
ήρκοον— έάν ήτο καί τούτο ανάγκη— ολίγοι ξένοι προγυ- 
μνασταί έπί διετίαν ή τριετίαν. Ά λλά  καί ούτό τό σύ
στημα τών Ρώσων παιδονόμων νομίζετε ότι Οά διαρκέσν) 
πολύ ; Άπό τού προσεχούς Σεπτεμβρίου καθ’ έκαστον έ- 
ιιαυτάν περί τού; 40 νεαρού; Βουλγάρου; Οά σπουδάζουν εν 
ρωσικαί; στρατιωτικά·,; άκαδημίαι; καί Οά κατατάσσων- 
ται ώ ; αξιωματικοί εί; τόν βουλγαρικόν στρατόν. Πού είνε, 
Μεγαλειότατε, ο: δικοί σα; υπότροφοι, πού είνε, ώ αρχηγέ 
τού στρατού, οί κατ’ έτος είκοσι, τριάντα, πενήντα απερχό
μενοί είς Γερμανίαν καί κατατασσόμενοι εν τώ γερμανικά» 
στρατώ ;

ΊΙ συνέντευξι; %ί έλάβετε μετά τού υποστράτηγου Γρί
βα βεβαίως θά σά; διεφώτισε περί τή ; καταστάσεω; τού 
στρατού. Ήμεΐς δέ δέ·/ θά παύσωμεν νά θετωμεν ΰπ’ όψιν 
Σα; τά ; προόδους τού βουλγαρικού στρατού, διότι ή βασι- 
λικότης ήμών επιβάλλει καθ’ έ/.άστην νά ΰποδεικνύωμεν 
τήν χρησιμότητα τής Βασιλεία; έν Έλλάδι.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
(Ε ΙΔ ΙΚ Ο Τ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΤ Μ ΑΣ)

Κ έ ρ κ υ 4ο <ζ, 4 ’Ιουλίου.
Τέλο; πάντων ελπίζω ότι ηλαττιόθησαν πλέον οί κανο- 

νοβολ.ισμοί καί δέν θά τρέχωμεν είς κάθε στιγμήν οί μέν πα-

Διέκοψε τόν λόγον, ώσεί αισθανόμενος φρίκην δ ι’ ό',τι έ
μελλε νά είπη.

Οί δύο άνδρες άγωνιώντες φρίκην αισθανόμενοι, έκρέμαντο 
σχεδόν έκ τών χειλέων του.

—  Λοιπόν, είπε τελευσαϊον διά φωνής τρεμ.ούσν,;, η 
’Ιωάννα δέν άπέθανεν!

Οί δύο άνδρες έξέβαλον ταυτοχρόνως κραυγήν, δ δέ λο
χαγό; ήνωρθώθτ, μέ οφθαλμούς έξηγριωμένους.

Ό γέρων ηθέλησε καί αυτός νά έγερθη, άλλ ' επανέπεσε 
βαρέως έπί τή ; έδρα; του, άφωνος, ωχρό; ιό; φάσμα.

—  Τί λέγετε : έπεφώνησεν δ νεανίας διά φωνή; έκδη- 
λούση.ς έκτασιν.

—  Φίλοι μου, αγαπητοί μου φίλο·, ή χαρά ά; μή κατα- 
βάλη ό'Λάς, όπω; κατέβαλεν η οδΰν/ι ! ΊΙ ’Ιωάννα, ί; ’Ιω
άννα σας δέν άπέθανεν, μάλιστα ζη καί Οά τήν ϊδ/ιτε μ ετ’ 
ολίγον.

Λυγμόν έξέβαλεν ό ’Ιάκωβος Βαιγιάν, ό δέ ’Ιάκωβος 
Γρανδέν, τού όποιου τά δάκρυα έρρεον, γονυκλινή;, περιέ- 
βαύε διά τών χειρών τήν κεφαλήν του.

Μετά μίαν στιγμήν ό νεαρό; αξιωματικό; προσήλωσε·/ 
έκ νέου τό βλέμμα του εί; τόν άρχαΐον έλευθεροσκοπευτί.ν 
μετά έκφράοεως ζωηρας σεβασμού καί θαυμασμού.

—  Ά λλά ποΐο; είσθε λοιπόν κύριε ; άνέκραξεν.
— Φίλο; σας, ’Ιάκωβε.



τ
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ράλιοι ε ί; τά παράθυρά μας, ο: δέ μεσόγειό τεροι εις τά μον- 
ρ ά γ ια  νά Οεώμεθα εν μέσω του πυκνού καπνού σάς βασιλι
κά; λέμβους προσπελαζούσας ότέ μέν τό έν, ότέ δέ τό άλλο 
Οωρηκτόν, ταύτα χαρετίζοντα τήν σημαίαν μα; καί τό φρού- 
ριον άνταποδίδον τού; χαιρετισμούς. Άπό τής προχθές .εσπέ
ρα; ή Κέρκυρα δέν είναι πλέον βισιλική ΰ ια μ ο η ) .  Ά πό τή; 
χθες πάει πλέον ή φρουρά τών ανακτόρων, ή μουσική τής 
αλλαγή;, αί μεγάλα·, στνλαί τών αξιωματικών, τό οΥγί 
*ί.έα τών «υλικών άμαςών άπό τού έντό; τή ; πόλεως πα 
λατιού εί; τό Η αυχαστι)ριον,rt βελάδε; τών καλουμ.ένων £κά- 
στοτε ε ί; βασιλικά γεύματα, τά τρεχάματα τών περιέργων 
αυτών δεςιά καί αριστερά διά νά κατορθώσωσι νά ί'δουν βα
σιλικήν τ ι να μιρφήν άλλην, παρά τού μωροί· καί τή ; παρα
μάνας.

ΊΙ χναχώρησις τής βασ. οίκογενείας ειχεν όρισθή διά 
τήν ΙΟτ,ν τή ; νυκτός· άπό τής πρωία; αί λέμβοι τή ; «Ά μ  
φιτρίτης» μετεκόμ,ιζον εί; τό πλοιον τά ; άποσκευάς καί τά ; 
προμήθειας τού πλού, μπαούλα, κάσσαις, τεμάχια βοείου 
κρέατος, πουλιά, παπιά, αυγά, όπώρα;. Μέ τήν δύσιν τού 
ήλιου εμβήκαν ε ί; τό πλοϊον τά παιδιά τά μικρά, τήν έννά- 
την καί ήμίσειαν κατήλθον πολλοί τών υπαλλήλων καί τού 
διπλωματικού σώματος εί; τήν αποβάθραν, λαού δέ πλήθος 
άπειρον έπωφελούμενον τή ; ωραίας νυκτός έκ τή ; έπιπεσού- 
ση; Οαλασσίας αύρα; είχε καθέξει τήν παρέκει λεωφόρον καί 
τά ; μικρά; πλατεία ;. 'Μ δημοτική άρχή έστρωσε τό τα .ιε -  
τά χ ι τη ς  καί άνήρτισε τά 1 5 —20 μπαλόνια της, τέσσαρα 
δέ υπερμεγέθη βεγγαλικά άπό τών παραθύρων τή ; Νομαρ
χίας ανέμενον τό σύνθημα τή ; ελεύσεω; τών βασιλικών άμα- 
ξών. Τούτο έδόθη έν βραχεί καί ό δρόμος καταύγασεν, εί- 
δομεν δέ εις τήν πρώτην άμαξαν βραδυπορούσαν τό βασιλι- 
κόν ζεύγος καί τόν διάδοχον χαιρετοϋντα; καί ΰποκλίνον- 
τα ; πρό τού ένθέρμως ζητωκραυγάζοντας πλήθους. Παρήλ- 
θον καί αί άλλαι άμαξαι, άπεχαιρέτισαν, έπεβιβάσθησαν

καί ήδη ήρχισεν ή θαλασσία έορτή: Ί Ι  βασιλική λέμβος 
παρηκολαυθήθη υπό πολλών ιδιωτικών, έν σείς ή φιλαρμονική 
μουσική, τά πλοία τού Αγγλικού στόλου παρατεταγμένα έ- 
ξέπεμψαν παχείας ακτίνας λαμπρού ηλεκτρικού φωτός, τά 
τείχη καί υψώματα τού φρουρίου εφωταγωγήθησαν, εις τάς 
επάλξεις ό’ αυτού τοποθετηθεΐσα ή στρατιωτική μουσική 
και όλο; ο στρατ. πληθυσμό; τού φρουρίου έξαπέστελλον εί; 
τόν λιμένα εί; τήν «Ά μφιτρίτην» εναλλάξ τού; ήχους τών 
εθνικών ύμνων καί τάς αντηχήσεις τών θερμών ζητωκραυγών 
του. Τήν 11 ην ό κόσμος, ήρχισε ν’ άναχωρή έκ τής παραλίας, 
τά φώτα σβύνονται, τό πρωί δέ έγερθέντες δέν είδομεν τά 
τέσσαρα λευκά φουγάρα τής «Α μφιτρίτης».

Ό Α γγλικός στόλος απαρτιζόμενο; άπό τέσσαρα θωρη- 
κτά καί δύο ταχύπλοα είχε καταπλεύσει άπό τής δείλης, 
αφού παρήλασε πρό τών ανακτόρων, τού φρουρίου καί άπέ- 
νε.με τόν προσήκοντα χαιρετισμ.όν. Τά θωρηκτά του καί ιδίως 
ό Α τρόμητος  είνε φοβερόν.

Τό αποτέλεσμα τής δημοτική; εκλογής γνωρίζετε, άλλως 
προεσήμηνα αυτό εν τή προηγούμενη μου" ή νίκη τού νύν 
Δημάρχου ήν μεγάλη, οϋδ’ ό ίδιο; δέ έπερίμενε αυτήν τοι- 
αύτην' τό υπέρτατον ρεύμα έδιέτριψε δλην τήν ημέραν τή ; 
χθέ; καί παρέσυρε τά ναυάγια τού φιλελευθέρου έν Κερκύρα 
κόμματος, τό όποιον εί; μάτη,ν ήγωνίσθη νά κρατ/,ση ό κ. 
Πολυλάς- ή διαφορά τών δύο καλπών είνε 1030 ψήφων. 
Ευτυχώ; ή εκλογή διεξήχθη ήσύχω; έν πλήρει άμερολη- 
ψία τών αρχών καί αρκετή αυτών μερίμνη υπέρ τής τηοή-
σεως τη ; ταςεως.

«a -

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ
( έ κ τ α κ τ ο υ  α ν τ α π ο κ ρ ι τ ο υ  μ α ς )

Έ ν  Π ά τ ρ α ις ,  7  Ιουλίου. 
Μεγάλη έπανάστασι; συνετελέσθη έν τώ πολιτικιό καθε-

—- Μάλιστα, φίλε μου· άλλ’ είσθε μέγα ;, αγαθός, ισχυ
ρό; ώ ; ό Θεό;.

—  Αφήσατε εί; τόν Θεάν ό,τι τώ  ανήκει, Ιάκωβε, καί 
μή δίδετε τούτο εί; έν τών πλασμάτων αΰτού. "Αλλως, ώ; 
πρό; τούτο επραξα πολύ όλιγώτερα παντό; άλλου.

—  Ζή, Ζή ! ή ’Ιωάννα μου δέν άπέθανεν ! έλεγεν ό γη
ραιό; λοχαγό; διά φωνή; διακοπτόμενη; υπό τών λυγμών 
καί παράφορο;.

Ό κ. Λαγγάρδ άνέμενε νά κατευνασθή άμφυτέρων ή 
συγκίνησις, ό'τε δέ ό γέρων έπαυσεν οίμώζων, ό δέ νεχνία; 
άπέμα'ε τού; οφθαλμού;, άνέλαβε τόν λόγον.

—  ΊΙ ’Ιωάννα έσώθη, είπε, δ ί; έσώθη- έν πρώτοι; έν 
πρώτοι; έκ τή ; ατιμ ία;, υπό τή ; όποία; ήπειλήθη, έπειτα 
έκ τού θανάτου, εί; τόν όποιον ήθελε νά κατα ιύγη . 'Γι’;  δέ 
τήν έσωσε ; ’Εκείνος, τόν όποιον άδίκω; κατηγορήσατε, Ίά 
κιοβε Βαιγιάν· εκείνος, ό’σ τ ι; σας ήγάπα καί σα; άγαπά 
πάντοτε ώ ; αδελφόν καί περί ού είχετε άμ.φιβάλει ’Ιάκωβε 
Γρανδεν* ό σωτήρ είναι ό Λυκογιάννης ! .  . .

—  Ό Λυκογιάννης ! έπανέλαβεν ό γέρων ώ ; ηχώ.
—  ΊΙςεύρω τ( συνέβη. Ό Λυκογιάννης ωμίλησεν. Ακού

σατε- ή Ιωάννα έκοιμίτο βκθεω; παρά τά ; λάμψεις καί 
τά ; διασχιζούσα; τόν ουρανόν άσ-ραπά; καί βροντά;. Ά - 
νήρ τ ις , τού όποιου τό όνυ/.α πρέπει νά μείνη άγνωστον, 
είσήλθε διά κλίμακο; εί; τόν κοιτών* τή ; ΰπνωττούσης. Ό 
Φιντέλη άφυπνίσθη πρώτο; καί ώρμπσε κατά τού αγνώστου

όπως υπεράσπιση τήν κυρίαν του. Ά λ λ ’ ό Φιντέλη ήτο μάλ
λον τολμηρό: ή δυνατός, άπέτισε δέ διά τή ; ζωή; του τήν 
άφοσίωσίν του-^ό άνήρ τόν έστραγγάλισεν.

ΊΙ ’Ιωάννα τέλο; έξύπνησεν, άμέσω; δέ μεταξύ αιΰτή; 
καί τού έ/Ορού τη ; τρομερά συνη’φθη πάλη. Αί δυνάμει; τή ; 
δυστυχούς κόρης καταβληθείση; ύπό τού φόβου, έξέλιπον 
ταχέως, εξέβαλε τελευταίαν κραυγήν καί έπεσε λειπόθυμο; 
έπί τή ; κλίνη;. Τήν στιγμήν αυτήν ό Λυκογιάννης ένεφανί- 
σθη. Γνωρίζετε τήν γιγάντιον αυτού δύναμιν- ήδύνατο νά 
κατασυντρίψω τόν άθλιον υπό τού; πόδα; του ώ ; σκωληκα- 
πρό; στιγμήν συνέλαβε τήν ιδέαν νά στραγγαλίση αυτόν- 
άλλ’ ευτυχώ; ή άγαθότη; τής φύσεώ; του έδάμασε τήν μ.α- 
νίαν. Ήρκέσθη νά δείξη τό παράθυοον ε ί ;  τόν εχθρόν του, 
όστι; Ιτοάπη άμέσω; ε ί; φυγήν.

Ό Λυκογιάννης έμεινεν έν τώ θαλάμω έτοιμο; νά υπε
ράσπιση τήν νεάνιδα κατά νέα; προσβολής, επαγρυπνών 
επ’ αυτή; ως αδελφός πρό; αδελφήν καί πατήρ πρός θυ
γατέρα.

Τήν αυγήν ή ’Ιωάννα συνήλθε καί ενεθυμήθη. Ό κείμε
νο; νεκρό; πρό τών όφθαλφών αυτή ; κύων τή άνέμνκσε τήν 
πάλην τήν όποιαν όπέστη κατά τινο; προσώπου, τό όποιον 
δέν είχε δυνηθή νά άναγνωοίση. Ό Λυκογιάννης όστι^ ϊστα- 
-ο μακράν προΰχώρησεν, ή δέ ’Ιωάννα έξέλαβεν αύτόν άντί 
τού άλλου.

(ακολουθεί)

ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

στώτι τή ; επαρχία; ημών διά τού άποτελέσματο; τών τ ε 
λευταίων δημοτικών εκλογών. Πρό πολλών έτών, ήτοι άφ’ 
ή; οί Ι’ούφοι άνεφάνησαν έν τή πολιτική σκηνή, ουδέποτε 
|ν τώ προσώπω αυτών ύ-έστησαν αποτυχίαν καί όχι μο- 
νον τούτο αλλά πάντοτε οί δύο ίδ ίω ; άδελφο1. Θάνο; καί 
Γεώργιο; διετέλουν έν άξιώμασΓ δικαίως άρα έπεκράτει 
σιερί τού κόμματος αυτών ιδέα ή μάλλον πεποιθησι; ότι ήν 
άκατάβλητον καί ότι άπέλπιδα αγώνα ήθελον άναλάβει οι 
ζητούντε; νά πολεμήσωσιν εναντίον αυτού.

"Ενεκα τή ; παρά τώ πλήθει έπικριτούση; τοιαύτη; ?- 
¿ δέα; πολλαί πολλάκι; άπέτυχον πρό; συνασπισμόν τών 
ί άλλων μερίδων άπόπειραι, πνιγόμεναι έν τοίς σπαργάνοι; 
;■· αυτών. Ουδενό; όμως οξυδερκούς παρατκρητού διέφευγε τήν 

προσοχήν ότι υπόκωφος γογγυσμό; ήρξατο γεννόμενο; σχε- 
■ ’ δόν άκατά.,ηπτο: κατ’ άρχάς, αλλά ολίγον κατ’ ολίγον αύ- 
., ζάνων, όγκούμενο;- έν ιδιαίτεροι; συνομιλίας, έν κύκλοι;, 

έν καπηλείοις ετ ι, έβλεπε τις έκφραζόμενον έδώ μέν δειλώς, 
εκεί δέ θαρραλειότερον ότι πρέπει νά άποτιναχθή πλέον ή 

! τυραννία τών κοτσαμπασίδι-ν, (λέξις λίαν εύχρηστο; τώ 
) πατραϊκώ λαώ). όΰτω τά μικρόν νέφο; όπερ άνεφάνη εν τώ 

όρίζοντι τού ρουφικοΰ κόμματος ήρξατο λαμβάνον διαστά
σεις, α ΐτινε; έγένοντο πλέον αίσθηταί παντί μή έθελοτυ- 
φλούντι.

Καί έφ’ όσον προσήγγιζον αί δημοτικαί έκλογαί, κατά 
τοσούτον έπληθύνετο παοά τώ λαώ ή ιδέα τή ; άπα.ΙΛ αγής  
αυτού άπό ιώ ν  όεσμών τυραννική; καταστάση; οίκογενείας,

' ιδέα ήτις επί τέλους μετεποιήθη εί; ισχυρόν ρεύμα, όπερ 
- ήπείλει νά καταπόντιση πάντα είτε Ινεργητικώ; είτε άρ- 

νητ'.κώ; ΰποθάλποντα τήν διαιώνισιν τή ; τυραννία;, καί ό
περ ήνάγκασε πάντα ; τού; πολιτευομένου; νά ένωθώσιν υπέρ 
τού κοινού άγώνο; τή ; καταρρίψεως τού πανρουφισμού.

Άπετελέσθη λοιπόν σ«ασπισμό; παρά τών κ. κ. Ά χ . 
Γερωκωστοπούλου δικηγόρου— σπουδαιότατου κομματάρχου 
καί τού κυριωτερου μοχλού τού άντιοουφισμού, Π. Καλα
μογδάρτη βουλεντού, Ν. Κουυ,ανιώτου επίσης, Ά ν τ . Ρικάκη 
ιδιώτου καί Άριστ. Κοντογούρη βουλευτεύ εναντίον τού ε
τέρου συνασπισμού τού άποτελουμένου παρά τών κ. κ. Γε
ωργίου Ρούφου υπουργού έπί τών ναυτικών, Θάνου Κανα
κάρη δημάρχου, Ά γγελή  Ρούφου βουλευτού, καί Άνδρέα 
Ρούφου -προέδρου τού επαρχιακού συμβουλίου. Ώ ; βλέπετε 
άφ’ ένά; μέν παοετάχΟησαν πρόσωπα έστερημένα πάσης 
μετά τή ; κυβερνήσεως σχέσεως καθ’ ο αντιπολιτευόμενοι, 
έκτό; τού Καύαμογδάρτου— 8; άλλως τε σλίγον συνεισέ- 
φερεν ε ί; τόν άγώνα—άφ’ έτέρου δέ όλο; ό όγκο; τού υ 
πουργείου τών ναυτικών καί τού δημαρχικού άξιώματο; ή
τοι άπασαι αί έξυυσίαι.

Καί οί μέν πρώτοι ΰπεστήριζον διά τό δημαρχικόν άξίιο- 
μα τόν κ.Δημήτριον Πατρινόν,οί δέ δεύτεροι, κατά τά σύνη- 
Οε;, οικογενειακόν μέλος τόν Θάνυν Κανακάρην. ΊΙ εκλογική 
ενέργεια ήρξατο- καί ή μέν άντιρουφική μερίς πε-οιθυΐα 
έπί τήν ίσχύν τή ; ένστερνισθείσ/ς ιδέν; τής άπε.Ιενθερώσεως 
ήντλει τήν δύναμιν αυτή; έκ τών ιδίων σπλάγχνων, έν ω 
ή έτερα μερί; δύο νεμομένη εξουσίας, επ' αυτών έστήριζε 
τά ; ελπίδα; αυτής- κατά δεκάδα; άφικνούντο οί υπάλληλοι 
τού ναυστάθμου καί οί εργάται τής θαλάσσης, κατά δεκά

δα; επίσης ώρκίζοντο οι αστυνομικοί κλητήρες (μή ένδυόμε- 
νοι όμως), θέσεις ¿δημιουργούντο καί έν γένει παρείχετο 
ό,τι δύνανται νά παράσχοισιν 8. ολόκληρον ύπουργεΐον καί 
Δημαρχία ό)ς ή τή ; πόλεω; τών ΙΙατρών.

Καί έν τούτοι;, μολα; τά ; έκ.όμου; ταύτα; ένεργεία; καί 
τήν πρωτοφανή κατανάλωσιν χρήματος ή τήν παρελθούσαν 
πέρ.πτην γενου.ένη διαδήλωσις υπό τή ; άντιρουφική; μερί- 
δος κατέδειξε τήν γυμνότητα τού ρουφικοΰ κόμματος καί 
ήνάγκασε τού; άρχηγού; τούτου νά κλεισθώσιν έν το ι; όγ
κοι; αύτών, ένθα διαβούλια έποιήσαντο πςρί τών μέσων καί 
τών τρόπων, άτινα έπρεπε νά μεταχειρισθώσιν όπω; έξελ- 
Οωσκ τή ; δεινή; αυτών θέσεως. Τί δέ ά^εφάσισαν έκτό; τούν 
άλλω ν; νά άγοράζωσι τήν ψήφον άντί 100 φράγ. (facluni).

Έ πί τέλους άνέτειλεν ή ήμερα τή ; κρίσεω;. Αγωνία κα
τείχε τού; πάντα ; διότι έγνώσθη κατά τήν ημέραν εκείνην 
ότι ΙΟΟ,ΟΟΒ δραχμαί έξωδεύθησαν παρά τών Ρούφων, ο ίτι- 
νε; έξηγόρασαν διά τούτου αρκετού; εκλογικού; όμίλου;. 
Μέχρι τή ; μεσημβρία; ή εκλογή έκυμαίνετο- άπό δέ ταύ- 
τη ; τά σημεία έδείκνυον ότι τά λεγόμε-.a περί δωροδοκιών 
ήσαν βέβαια, διότι έφαίνετο υπεροχή τ ι ;  τών Ρούφων- έπί 
τέλους ή ώρα τή ; διαλογή; έφθασε- καταμετρηθεισών δέ 
τών ψήφων τού Κανακάρη έν πρώτοι;, εΰρέθη τό ναι υπερ
τερούν τού όχι ε ί; πάντα τά τμήματα καθ’ ικανά; ψήφους. 
Πυροβολισμοί, μουσικά!, συγχαρητήρια, χαραί καί άγαλλιά- 
c εις διεχύθησαν έπί τού οίκου τού Γ. Ρούφου καί Θ. Κανα
κάρη, βεβαιωθέντο; πλέον ότι ή εκλογή έκερδίσθη παρ’ 
αΰτού.

Ά λ λ ’ οία πέπονθεν ό τάλας ότε άνοιχθείση; τ ί ;  κάλπη; 
τού κ. Πατρινού έβεβαιώθη ότι εί; ολα τά τμήματα υπε
ρείχε οϋτο; ! Δάκρυα, ώ ; λέγεται, άνέβλυσαν εί; τού; οφθαλ
μού; αυτού* καί δικαίως, δ 'ότι είναι δυνατόν νά μή δακρύ- 
ση τις όταν βέβαιο; ών ότι κατέχει έν τα ϊ; χερσίν αΰτού 
πορφύραν καί στέμμα, υποδεικνύεται αίφνης άπλούς ιδιώτης;

Τά άποτέλεσμα έπήλθε διά ψήφων 1 79 - δέν είναι βε- 
γαίυι; ολίγαι, οΰχί ομω; καί πολλαί. Τό τοιούτον προήλθεν 
ένεκα τού καλούμενου διπλοψηφίσματος. Έβεβαιώθη ότι 
άφ’ ού άπηλπίσθησαν περί τή ; επ ιτυχ ία ; τιον οί Ρούφοι έξ- 
ηπάτν σαν μέρο; τών έκλογεων διά τών χρημάτων λέγοντε; 
αΰτοϊ; «δώσατε ψήφον εί; τόν Πατρινόν άλλά δώοατε μίαν 
καί ε ί; τόν Θάνον». Έβεβαιώθη τά τοιούτον, διότι πάντες 
σχεδόν οί δημοτικοί σύμβουλοι καί πάρεδροι έξελέγησαν έκ 
τού σημείου τού Πατρινού διά μεγίστη; πλειονοψηφίας- φαν- 
τάσθητε έκ τών 18 συμβούλων μόνον δύο - άνήκουσι τοϊς 
Ρούφοι;.

Τί δέ νά είπω περί το ΐ; έν άπασι το ϊ; δήμο·.; πανολε- 
Ορίας τής ρουφική; δυναστεία; ; Ουδέ εί; δήμαρχος άνήκων 
τώ κόμματι αυτής έξελεγη. Έν τή Δύμη, τή μέχρι τούδε 
νομιζομένη τιμάριον τού Γ. Ρούφου, εξελέγη ό άσπονδώτε- 
ρο; αΰτού έχθρό;, έ κ. Γιαννόπουλο;.

Τά γεγονότα μόνον άνέφερα ΰμΐν, ¿>: εϊδετε, άνευ επιλό
γου καί κρίσεων, διότι επιθυμώ νά ίδω ταύτα ; έξερχομέ- 
νας τού σθεναρού ΰμών καλάμου καί τή ; εΰφυεστάτη; δ ιά
νοιας σας.

Οκιιτϋβ



8 ΜΗ X ΑΝ ESA

ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ
Κ ύριε Χ υ/τάκτα το& « Μ ή  Χ άνεσα ι» ,

Δημοσιεύσατε παρακαλώ τάς επόμενας ολίγα ; γραμμάς : 
Έν τώ  φύλλοι τή ; -4 Ιουνίου ε. ε. τής 'Εφημερίδας άπαν

τά διατριβή τις περί τού έν Σοφία (Βουλγαρίας) Έ λλ. Προ
ξενείου τής όποιας αίτιον ή έκδίκησις καί περιεχόμένον ύβρεις 
καί συκοφαντία', κατά τού νύν προξένου καί ύποπροξένου άφ’ 
ενός, ταπεινή δε κολακεία άλλων άφ’ ετέρου.

Κακόν σημ.εϊον κολακείας καί συνηγορίας τού εντίμου φ ί
λου του έξελέξατο ό υπό τού; αστερίσκους κρυπτόμενος δια
βόητο; Λαμπαδαρόπουλος, διότι ή μετ’ ολίγων δημοσίευσις 
τών κειμένων θέλει άποκαλύψει τά αί'τια τής κατά τού θείου 
μ,ου έπιθέσεως, διά συγχρόνου κατηγορίας έπί πταίσμα τι, 
πλημμέλημα τι καί κακούργημα τι, καί ή έπίκλησις τή ; Δι
καιοσύνη; θέλει δ'δάξει τού; δράστα; ότι δέν επετράπη αύ- 
τοΐς ή χρήτις εκείνης πρύς καταστροφήν εντίμων οικογενειαρ
χών, ννμισάντων άπρεπες τό νά γίνωσιν όργανα ερωτικών 
σκοπών καί ότι κακήν ίόέαν εΐχον σχηματίσει περί τή ; ά- 
κεραιότητος τού χαρακτήρος τού κ. Προέδρου τή ; Κυβερνή
σεως. καί τού άμερολήπτου τού έν Σύρω είσαγγελέω; κ. Σ-α- 
νίδου, ¿-αιρόμενοι ότι ή πρός τά υψηλά καί άξιοσέβαστα 
ταύτα πρόσωπα φιλία των ενθαρρύνει είς διάποαζιν θευ,ι- 
τών καί αθεμίτων, υπό τήν κηδεμονίαν ενός αισχρού καί ά- 
ναξίου λόγου Λαμπαδαροπούλου, πρός σκάνδαλον πάντων.

Έν Κωνσ-αντινουωόλει τή 2 4  ’ Ιουνίου I 383
IV. Μ π ε λ ά ς .

Τ Ο  ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ Π Α Ν ΤΟ Υ
Π λ η ρ ώ ν ε τ ε  τ ό  νο ?κέ σ α ς .— "Οτι Ιχει πολύ δυσά

ρεστου; συνεπείας ενίοτε τό νά δυστροπήτε είς τήν πληρωμήν 
τού ενοικίου σας άποδεικνύεται έ/. τού εξής :

*£1 σκηνή έν ’Αμερική. ‘Ο κ. Άλφρέδο; Τάδε, παρουσιά- 
ζων τόν εαυτόν του ώς έμπορον νεωτερισμών,είχε λησμονήσει 
νά πληρώση τό ένοίκιον τού δωματίου, εντός τού όποιου κα- 
τώκει, καί Ιξηκολούθει νά τό λησμονή, καί νά μένει κωφό; 
είς τά ; αιτήσεις τού ιδιοκτήτου. Ό ιδιοκτήτης άπεφάσισε 
νά τόν διώξ·ρ· άλλ’ επειδή δέν έ’φευγεν, έζητήθη πρός έξω-

ειχε μείνει
μων διά τήν κατασκευήν κίβδηλων αργυρών νομισμάτων. Ό

ίΛ έ σ τ α ις !  —"Αςμ.ή παραπονούμεθα πολύ οΐΆθηναίοι διά
" ’‘ώ ς

ζεει. JTá παιδια τήν ήμέραν εκείνην έδεκατίσθήσαν ελεεινά.
Γ·.ς ανόρες έπεσαν άποπληκτοι έν Νέα Ί'όρκ-ρ, πέντε έν Φι

λαδέλφεια. Καί επειδή εύρισκάμεθα έν Αμερική, μή ξενισθή- 
σε πολύ, άν σάς εϊπωμεν, οτι ενώ ό καύσων ούτος ύψούτο α
πειλητικός εναντίον πάσης ζωής καί ό πληθυσμός' έκαίετο 
κατά γράμμα, αίφνης φυσά εν«; τέτοιο; κρύος βορριάς, πού 
οι ’Αμερικανοί ήναψαν δζάκια διά νά θερμανθούν, έν δέ Σι- 
κάγω άπαντες έθεάθησαν μέ μτταλτά είς τούς δρίμους. Πόσον 
μικραί φαίνονται είς τά ; μεταβολάς τού καιρού αί χρυσαι 
μα, Αθήναι απέναντι τών κολοσσαίων τούτων άτμοσφαιοι- 
κών μεταβολών.

Ρ α κ ο σ υ λ λ έ κ τ η ς .

Τ Π Λ Ε Γ  Ρ Α Φ Β ί Μ Α Τ Ι  

Ι Ι ρ α κ τ ο ρ ε ίο ν  Χ α 6 α

Π α ρ έ σ ιο ε ,  22  ’Ιουλίου. Ό κ. Γουσταϋο; Νααέ, βου
λευτής Βωτελούζης, έξελέχθη γερουσιαστής.

Κ α ιρ ό ν ,  22. X Οές Ιγένετο έν τή πόλει καί το ΐ; προ- 
αστείοι; τού Καίρου 381 θάνατοι έκ χολέρας.
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕΝ
τούς έχοντας τού; εξής αριθμού; τού Λ//) Χ άνεσα ι : 0 .- 4 ,  
Ι Ο Ι ,  H O  μέχρι I S O ,  1 S 8 ,  1 0 2 ,  1 8 3 ,  
2 0 1 , 2 1 4 ,  2 8 2 ,  3 2 1 ,  - 4 3 1  νά μάς τούς διευ
θύνουν είς τό γραφείον, ο: Οέλοντες έπί πληρωμή.


