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ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Μετά τίνος λοιπόν θά συνεμαχοΟμεν, όταν ήλθεν εδώ νά 

μάς έπισκεφθή σ ήγεμών τή ; Βουλγαρίας, οί δέ ρωσοφρονες 
ελεγον ήμϊν : ’ ΐδού λαμπρά ευκαιρία- συμμαχήσατε I Ά λ λ ’ ό 
ήγεμών αυτός μόλις είνε κυρίαρχης του εαυτού του, κυριάρ 
χης ή νά ήγεμονεύγ, δουλεύων είς Ρώσον πρωθυπουργόν, 
άληθή ήγεμόνα τού τόπου του ή λαβών τόν στρατιωτικόν 
του πίλον ν’ άπέλθη. Αυτό, φανερόν μέχρι τοϋδε άνεπισή- 
μως, έπεκυρώθη ήδη καί αύθεντικώς κατά τά σημερινά τ η 
λεγραφήματα τής Κυβερνή-εως, δημοσιευθέντα διά τή ; « Ώ 
ρας» καί τής «Στοάς», καθ’ S είς τήν άπόφασιν τού ήγεμό- 
νος νά σχηματίση νέον υπουργείου, οί Ρώσοι στρατηγοί άντέ- 
ταξαν επιστολήν τού αΰτοκράτορος, δστις τού; διατάσσει 
νά μείνωσνν ούτοι υπουργοί καί παρά τήν θέλησιν άκόμη τού 
ηγεμόνος, παρ’ ού μάλιστα ν’ άφαιρέσωσι πάν ίχνος κυβερνη
τικής εξουσίας, καΟιστώντες αυτόν άπλούν νευρόσπαστον. ύ- 
πογράφον (δρος δ ' τής επιστολής τού αύτοκράτορις) πάν έγ 
γραφον παρ’ αυτών παρου^ιαζόμενον. Καί ιδού ό ήγεμών τής 
Βουλγαρίας καθαρός μελοδραματικός ήγεμών. *0 υπερήφανος 
Βατταμβεργίδης άπλοϋς υπηρέτης τού Σοβολέφ. ‘ II δέ Βουλ
γαρία νέα Πολωνία, καί κάτι χείρον ταύτης.

Ποια δ έε ΐνε  ή κυρίαρχο; τή ; Βουλγαρία; ; Ή  Πόλη ή 
τό Κρεμλϊνον ;  Ό  Σουλτάνο; επιχυριαρχεί ή ό Αυτοκράτωρ ; 
Ή Τουρκία βεβαίως πληρώνεται, αΰτοκρατορεύει δμως ή 
Ρωσία. Καί ούτως ο Ιμπορικό; συμβιβασμός είνε πλήρης, 
'II Πόλη θέλει χρήματα καί ή Ρωσία ηγεμονίαν. 'Έκαστο; 
τό εαυτού,

Βεβαίω; τά  ραπίσματα κατά τή ; Γερμανία; καί διότι 
παραβιάζεται ή συνθήκη τού Βεοόλί ου, τό ερμαφρόδιτου 
έργον τού Βίσμαρκ καί τού Βήκονσφιλδ, καί διά τήν Ιθνι- 
κότητα τού προσβληθέντο; ήγεμόνος, είνε βαρύ- πλήν όλα 
αυτά είνε προκαταρκτικά- ό Βίσμαρκ έσυνείθισε νά λογα
ριάζεται μόνον δταν γίνετα ι ίτολογισμό;" α ί μερικαί π ι- 
στωχρεώσει; δεν τόν τρομάζονν- ό δέ ισολογισμό; θά ήνε

έογον αυτού- θά νικήστ, τήν τελευταίαν νίκην ή θά ριψοκιν 
δυνεύση δλα τά  μέχρι τούδε τρόπαιά του.

'Οπωσδήποτε δμω; άν ή Βοσνία καί ή Ερζεγοβίνη πρέ
πει νά θεωρηθώσιν άπό τούδε προοηρτημέναι εί; τήν Αυ
στροουγγαρίαν, καί ή Βουλγαρία άς θεωρηθή άπο τούδε 
προστ,ρτημένη είς τήν Μεγάλην Ρωσίαν.

Α ιπ λ ω μ ά τ η ς

ΧΡΟΝΙΚΑ
Χωλοί, κουτσοί, στραβοί, δλοι σ’ τόν άγιο Πχντελεήμονα. 

Ό  άγιος υαντελεήμων είνε ό έλληνικός στρατός. "Ολοι οί 
ύπό τού στρατολογικού συμβουλίου άποδειχθέντες άνίκανοι 
διατηρούνται κατά δ ιαταγήν τού υπουργού τών στοατιω τι- 
κών έν τώ  στρατώ, δ ιότι, λέγει, δέν έκαμαν εγκαίρως κάτι 
ένστάσει:. Προχθές έν τώ  στρατιω τιω τικώ  νοσοχομείω Λαυ- 
πλίου είδομεν δύο τρεϊς ηλιθίους, χωλούς σπασμένου;, οδ; 
ενίοτε φυλάττουν άργ.ούς κηφήνα;, καί άλλοτε βασανίζουν 
ύποοάλλοντες εί; ¿δυνηράς δ ι’ αυτού; εργασίας. Ή διεύθυν- 
σις τού νοσοκομείου έγραψεν έπανειλημμένω; πρόε τό ύπουρ- 
γεϊον ; ότι μά ; είναι βάρος, τ ί  νά τού; κάμωμεν τό δέ υ
πουργείου άπήντησεν στερεοτύπως : νά μά ; τού; φυλάτε ! 
Χθέ; ό έντιμο; βουλευτής "Ανδρου κ. Άργυρόπουλος μάς ε- 
φερεν ε ί; τό γραφείου άλλον ηλίθιον, συμπολίτην του, ψηλόν 
ώ ; σκουποιιάνικο, άν καί τό μικοό του προσωπάκι είνε λίαν 
συμπαθητικόν,, όμιλούντα ώ ; σιταρήθρα, μέ νευρικόν σύ
στημα κατεστραμμένου, δ ι’ 3 καί ΰποσκάζει, πηδώντα 
μάλλον ή βνματίζοντα, μή έχοντα άντίληψ ιν τών άριθμών, 
εχοντα έδώ δεκαπέντε ήδη ήμερα; καί ε ί ;  έρώτησιν λέ- 
γοντα μόνον δύο, κ τλ . κ τλ . χρησιμεύει δέ εννοείται ώς 
γελωτοποιό;, παραπονούμενος δτι τόν παιδεύουν όλοι. Κα- 
τα δέ τό λέγειν  τού κ. Άργυροπούλου πολλοί τοιούτοι ύ- 
πά»/ουν εν τώ  στρατώ. Ί σ ω ; διά νά δύναται νά γράφη, η 
«Ώ ρ α »  ότι έχομεν τόσον σ τ ρ α τ ό ν ] '.  ’ Εννοείται ότι άν 
πρόκειται διά κανένα προστατευόμενον Πρεζάνη τ ινό ; ή άν 
διαβεβαίωση ό νεαρό; κ. Τάκη; Ήλιόπουλος ότι είνε ϊλ ίγον 
μύωψ, τότε έξαιοούυται καί άπολ.ύονται ε ί; τήν σΤΙγυ.ήν, 
προπορευόμενοι ύπό γλυκού μειδιάματος.

Δέν θά πιστεύση κάνει; ίσως εάν είπωμεν ότι* οί Κ ρητικοί 
Γ άμο ι, τό όντως εθνικόν αύτό μυθιστόρημα, διότι έν τή  με-
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ταξύ Φράγκων καί Γραικών πάλη, ήν ή γραφίς τού Μισελέ 
τής 'Ελλάδος /.αμπελιού καταρτίζει εις οίονεί μαρμαρογλύ
πτου μυθιστόρημα, θέατρον τής μεγάλης φαντασίας τον καί 
τής ιστορικής δαδός του, δέν έχει τήν ήρωΐδα μόνον Κρήτην, 
άλλά  τόν Έ λληνα , τήν 'Ελλάδα, τόν 'Ελληνισμόν, οΰδείς 
έπαναλαμβάνομ.εν θά πιστεύση εάν τό μυθιστόρημα αυτό, 
οττερ είνε εθνική ιστορία έκ των πρωτοτυπωτέρων, ή ιστορία 
αύτη , ήτις είνε μυθιστόρημα έκ τών τιμαλφεστέρων, πωλούν 
τα ι έν τα ϊς  κλειναΐς Ά θήνα ι; καί τώ  Πειραιεΐ εξήκοντα μό
νον αντίτυπα , άρ. 60  ! !  ! Καί όμως έλάβομεν τόσα συγχα
ρητήρια, διότι προέβημεν εις τήν έκδοσιν τοΰ άγνωστοτάτου 
θησαυρού, άφού κα ί ή Βιβλιοθήκη τής Βουλής δέν έχει αν
τίτυπου, καί μόνον έν τη Βιβλιοθήκη τού Παύλου Λάμπρου 
άνεύρομεν τοιούτο, τινες δέ και μάς συνεβούλευσαν νά φρον- 
τίσωμεν πρός διάδοσιν αυτού ώς αναγνώσματος κα ί εις τά  
σχολεία ! ! Οϊα άπογοήτευσις ! Αί έθνικώτεραι σελίδες παρ
έρχονται απαρατήρητοι, τά  νεοελληνικά αριστουργήματα έμ- 
πτόονται κατά πρόσωπον διά τόσης αδιαφορίας καί υπάρχου· 
σιν αχρείοι,ίιπάρχουσι τόσοι μεγάλοι έξω Έ λληνες φωνάζον- 
τες : Δεν έχομεν βιβλία διά τάς εστίας μ α ς ! Είπατε καλλί- 
τερα δέν υπάρχουν ψυχαί διά βιβλία, ξενοτραφεϊς καί ξενο- 
λάτραι κα ί ξενόδουλοι ! Τού Κυρίου 'Τ πουργοΰ  τού Κλαρετή 
έπωλούντο κάπως πλειότερα, διότι ή ήρωις τού δράματος 
εϊνε έταίρα μεγάλου κόσμου. Τών δέ Κ ρητικώ ν Γ άμω ν , οϊ- 
τινες σάρξ έκ τής σαρκός τής εθνικής μ α ; ιστορίας είνε. οϋτε 
έγνώσθη άκόμη ότι έκδίδονται. ’Λλλοίμονον !

•Ο κ. Βλάσιος Σκορδέλης μετά έθνικού ζήλου ασχολούμε
νος περί τά  πα ιδ α γω γ ικά , προέτει··εν έσχάτως σπουδαιότα- 
τον νεωτερισμόν έν τή διδασκαλία τής Γεωγραφίας. τής έπι- 
στήμης δηλονότι, ήτις τοσούτον παρημελημένη είνε παρ’ ήμιν. 
*0 κ. Σκορδέλης έξετάζων τ ’  αποτελέσματα τής συνήθους 
δ ιδασκαλία ; τού μαθήματος τούτου παρατηρεί ότι καί μεθ’ 
όλα ; τά ς τελειοποιήσεις, ας ή δ ιδακτική  είσήγαγεν εις αυτήν 
(έν Ευρώπη, έννοεϊται) οι μαθηταί δέν δύνανται να λάβωσι 
σαφή καί ακριβή ιδέαν περί τών διδασκουένων· οθεν προτεί
νει τήν χρήσιν εικόνω ν  (φωτογραφικών κα ί άλλοιν) μετά 
πανοράματος . Τήν πρότασίν του ταύτην άνέπτυξεν έν έκθέ- 
σει ήτιολογημένη έπιστημονικώς, ήτις έδημοσιεύθη έν τώ  τε
λευταίοι φύλλω τού περιοδικού αΠ .ίάτωνοςη (’ Απριλίου καί 
Μαΐου). Τήν έκθεσίν του δέ υπέβαλε κα ί εις τό υπουργείου 
τής Παιδείας, επεμψε δέ κα ί εις τό τής Πρωσίας· ευχαρί
στως δέ έμάθομεν, ότι δ έν Πρωσία υπουργός ττ.ς Παιδείας 
έγραψε κολακευτικοίτάτην επιστολήν πρός τόν "Ελληνα π α ι
δαγωγόν υπό ημερομηνίαν 9 ’Ιουλίου, έγκρίνων τήν έπίνοιάν 
του, ό δ ’ έν Έλλ,άδι τά  τής πα ιδείας τέως ιθύνων κ. Λ ου. 
βάρδος δέν εκρινεν άξιον ουδέ περί τής λήψεως τής αναφοράς 
νά γράψη τώ  Έ λλη ν ι λογίω κα ί ούτως έχομεν τό μέτρου 
τής διαφοράς υπουργού τής παιδείας προ; άλλον υπουργόν 
τού αύτού λειτουργήματος.

Γράφουσιν ήμϊν έκ Σμύρνη; :
’ Εδώ πρό τίνος είχομεν βροχά; ώ ; κα ί εις τό εσωτερικόν 

τής Α νατολής. Οί αμπελουργοί κατεφόβισαν τούς έμπορους 
παραστήσαντε; ώς ήμικατεστραμμενην τήν σταφίδα. Ά λ λ ’  
έκ τώ ν  υστέρων α ί φήμαι α ΰ -α ι φαίνονται υπερβολικά!, διότι 
από τής τελευταίας Παρασκευή; ό καιρός έβελτιώθη καί έπ ι- 
πνεύσας ο βορράς έξήοανε τόν βεβλαμμένον καρπόν. ’Επί 
τών μαύρων σταφίδων (ώς έπ ί τό πλείστον Γαλλικής κατα- 
ναλώσεως) η βλάβη ήτο μικρά, διότι μικρόν μέρος ήπλώθη

πρός ξήρανσιν, άλλως τε ή είσοδεία έφέτο; έβράδυνε κατά 
10— 15 ημέρας. ’Επ’ έναντίας α ί Σουλτανίναι, τών δποίοιν 
τό πλείστον είνε έκτεθειμένον,έβλάβησαν αρκετά. Πολλοί δια
τείνονται, ότι τό ήμισυ τής είσοδεία; δύναται νά θεωοηθή 
βεβλαμμένον. Έ ν τούτοι; λ έγετα ι, ότι ό καιρός ¿ξήρανε τό 
πράγμα, τό οποίον δέν είνε πλέον έκτεθειμένον καί διατηρεί 
όλου τό σάκχαρι, άλλά τό έκ τής βροχή; μαύρο χρώμα υπο
βιβάζει μεγάλο,; τήν ποιότητα.

Ό  Έπαρχος Αίγίου κ. Βουλπιώτης διέλυσε ώς χωροφύ- 
λαξ τό μόνον ’Ωδικόν Καφενείον, όπου τραγουδούσαν άρμέ- 
νιδες καί ξεμελαγχολούσαν Α ίνιείς. ’Αγνοείται τό ψυχολο
γικόν αίτιον όπερ έκίνησε τόν κ. Έπαρχον εις τήν διαλυ- 
τικήν ταύτην πράξιν.

Ή έπιστολή τού έφέτου κ. Μακκά ή δημοσιευθεϊσα έν 
τώ  αΑ ίώνι», δ ι’  ής έκφράζει ευχαριστίας εις τόν Διοικητήν 
τής ενταύθα Μοίρα; κ. Ίωάννην Σ. Μίλιον διά τήν άνακά- 
λυψιν τών αυτουργών τής έν τή  οικία του διαπραχθείσης 
κλοπής άποδεικνύει τρανώ; ό τι άφ’ ής άνέλαβε τήν διοίκη- 
σιν τής ένταϋθα Μοίρα; ό φιλότιμος καί δραστήριος κ. Μί- 
λιος, ή δημόσιό; ασφάλεια εχει έν αυτή σπουδαϊον έπίκου- 
ρον, καί άλλοίμονον άν η δημοσία ασφάλεια τής πρωτευού- 
ση; ένεπιστεύετο εις μόνην τήν αστυνομίαν Καί οί ΰπ ’ αυ
τόν ά'νδρες φέρονται κοσμίως, σχεδόν δέ έπ ί τής μοιραρ
χ ία ; του οΰδέν άθ.Ιον χωροφυ.Ιαχής ήκούσαμεν έκ τών συ
νήθων ίιπό ά λλα ; διοικήσεις μάλλον χαλαρά; διαπραττομέ- 
νων. Δέν τολμώμεν όμον; ουδέ νά συγχαρώμεν τώ  κ. Μοι- 
Ρ*?Χν> διότι έδώ όταν άπονέμηται δίκαιος έπαινος, ταράσ
σονται μερικών τά  νεύοα.

Πόλεμος δεινός άνεφάνη μεταξύ αστυνομίας καί έφημερί- 
δων. Πρέπει νά είσέρχωνται έταϊραι ε ί ;  τό θεατρον ; Θά 
γράψωμεν ίσως καί ημείς.

Χθέ; έν Μενιδίω 'μέρα μεσημέρι δ Χρήστο; Μπόγκας έ- 
τραυμάτισεν άνωθεν τού διξιού μαστού δ ι’ έγχειριδίου δι- 
κώπου έπ ικ ινδύνω ; τόν συγχωρικόν του Ά να στ . Μερκάκην, 
μεταφεοθέντα ένταύθα- δ τραυματίας συνελήφθη.

Έ ν Καλυβίοις Χασΐάς προχθές μέρα μεσημέρι επίσης 
ντόπιοι έτραυμάτισαν δ ι’ έγχε.ριδίου έπικινδύνως μέν τόν 
’Αρμένιον Ά ρτίνην, έλαφρώ; δέ άλλον π ά λ ιν ’Αρμένιον Κιρ- 
ρικορ, διά νά τού ; κλέψουν τρία έκατόδραχμα καί κάτ ι 
άλλα ψ ιλά. 'Ως αφορμή δέ έχρησίμευσε τό οτι μπήκαν οί 
Αρμένιοι ε ί; τό παντοπωλείου όπου διεσκέδαζον οί άλλοι. 
Αυταί α ί κατά  ξένων επ ιθέσει; κα ί κλοπαί μάς κάμνουν 
τρομεράν αίσθ/.σιν, άποθαρρύνουσαι ξένους ε’ργάτας εί; τό 
νά έρχωνται έδώ, αφού οί δικοί μα; δέν φθάνουν δ ιά  τόσα 
έργα. Ευτυχώς συνελήφθησαν τρεις, τού; όποιου; ετοιμά
ζοντα ι ν’ αθωώσουν οί βουλευταί ’Α ττικής.

Κατά τηλεγράφημα έκ Πατρών άτμόπλοιον αγγλικόν παρ
έλαβε βαρέλια 4 0 0 , κ ιβώτια 22.62 σταφιδοκάρπου, τό ό
λον λ ίτρ α ; 3 6 9 ,4 6 8  κα ί άπέπλευσεν εις ’Α γγλ ία ν διά Ζα
κύνθου.

Τό τελευταίου φυλλάδιον τής λατρευτής 'Ε στ ία ς  μάς έ-
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προξένησεν ευφροσύνην ώς νά έκερδίσαμ.εν τόν δεύτερον αριθ
μόν τού Λαχείου τής ’ Εθνικής Τραπέζης. Περιείχε δύο θέμα
τα , £ν πεζόν κα ί έν έμμετρον, άλλά τόσον τέλεια εις τό είδός 
των, ώστε ήσθάνθημεν άληθή υπερηφάνειαν ότι έσμέν συμπο- 
λ ιτα ι τών γραψάντων. 'Γό πεζόν είνε αί άπό Πειρ·αιώς εις 
Ν εάπο.Ιιν  έντυπώσεις τού κ. Βιζυηνού, μοναδικαί εί; τό εί
δος των, μετά τόσης άφελείας, ευφυΐας, καλλαισθησία; κα ί 
καλλιλογίας, ώστε ήδύνατό τ ι ;  νά άναζητήση κάτωθεν των 
τήν υπογραφήν μεγάλου Ευρωπαίου συγγραφέως· τό δ ’ έμμε
τρον, τ ά  τρα γούδ ια  τη ς  ττατρίδος μ ου , ή γ έ νν η σ ις  τής  
χάρης, ποίημα τού κ . ΓΙαλαμά, έν ώ  ουσία καί φαντασία , α 
λήθεια κα ί κάλλος, εύμ.ορφιά καί δύναμις, αίσθημα καί κο ι
νωνική φιλοσοφία συμπλέκονται έν αρμονία, πράγμα τόσω 
σπάνιον εις ρωμαίϊκον πράγμα. Έγκαρδίως συγχαίρομεν άμ.- 
φοτέρους κα ί κατά  δεύτερον λόγον την ξενοδόχου αυτών 
'Ε στίαν.

Αναχωρεί σήμερον εις Κωνσταντινούπολή δ κ. IV . Λ ,ε -  
κο ετσ α ς προτιθέμενο; νά ένοκιάση θέατρον δ ιά  σειράν πα
ραστάσεων φθινοπωρινών ή άρχών -ού χειμ.ώνος. Έ κ Κων 
σταντινουπόλεως δέ μεταβαίνει εις Ρουμανίαν, έκεΐθεν δέ εις 

• Ρωσσίαν πρός τόν αυτόν σκοπόν. Ό  κ. Λεκατσάς είνε ήδη 
έγκρατέστατος τής γλώσσης· τά  δ’  αμίμητα κα ί μοναδικά 
μεταεύ τών Ε λλήνων συναδέλφων του προσόντα ώς ηθοποιού 
τι'ι έξασφαλίζουσι μεγάλη ν έπ ιτυχίαν καί πολλούς θριάμβους 
μεταξύ τών εξω Ε λλήνων, καί έκ τών μετριοτήτων άκόμη 
διά φιλοπατρίαν ένθουσιαζομένων. Έ λπίζομενοί έν Κωνσταν- 
σταντινουπόλει νά τώ  παράσχω « τήν δυνατήν ΰποστήριξιν, 
άμείβοντες τήν εΰχαρίστησιν ότι τοιούτον Έ λληνα  ηθοποιόν 
κατά  πρώτην φοράν θέλουσιν ευτυχήσει ν’ ακούσουν.

Άνεχώρησεν εις τό πανηγύρι τών Θηβών δ φίλο; κ.
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Ο ΛΤΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
(Συνίχ. !5. άριΟ· 549)

—  Κύριε βαρόνε Δεσιμαίζ, είπε, μέ άνεμένετε, ιδού έγώ 
ήλθον· άλλά δέν βλέπω έν τώ  βλέμματί σας τήν χαράν, 
ήτις έμελλε νά σάς ζωογονήση έπαναβλέποντά με μετά 
πολυχρόνιον απουσίαν . . . Μήπως δ κ. βαρόνο; Δεσιμαίζ 
δέν αναγνωρίζει τόν άδελφόν του μαρκήσιον Παύλον Σαμα- 
ράνδ ; "Ελθετε, κ. βαρόνε, άνεγείρατε τήν κεφαλήν καί τολ
μήσατε νά προσβλέψητε κατά  πρόσωπον ! "Οτε άνεχώρησα 
πρό είκοσι πέντε έτών σάς ένεπιστεύθην δ,τι εϊχον προσφι
λέστερου, πολυτιμότερου έν τ ώ  κόσμω, τήν σύζυγόν μου, 
τήν μαρκησίαν Σαμαράνδ. Moi είχετε δποσχεθή ότι θά έπη- 
γρυπνεϊτε έπ ’  αυτή ; καί έπ ί τού παιδίου, όπερ έμελλε νά 
φέρη εις τόν κόσμον μοί είχετε δποσχεθή ότι θά τήν έπρο- 
στατεύετε, ότι θά δπηρετείτε, θά έσέβεσθε, θά τήν ήγα- 
π ά τε  .  . .  Λοιπόν έρχομαι νά σάς έρωτήσω πώς έξεπληρώ- 
σατε τήν αποστολήν σας, πώς τό καθήκον σας.

Βαρόνε Δεσιμαίζ, τ ί  έκάμετε τήν περιουσίαν μου ;  Βα-

Σουρής, όθεν θέλει μάς γράψει τάς ποιητικός του έν τυ

πώσεις.

Χθές δ Παράδεισος έλαμψε διά τού σκότους. ’Ενώ έπρό- 
κειτο νά άναπετασθή, ή αυλαία, τό αυτοσχέδιον γκά ζ ήρνήθη 
νά δπακούσ·/) εις τόν μηχανικόν του, διότι δέν ήτο τού γού
στου του ή παράστασις. Καί έμειναν Ταβουλάριδε; καί θεα- 
τα ί ’ς τά  σκοτεινά καί κρύα.

Ήκούσαμεν τρίτην ήδη φοράν παριστανομένην τήν Λ ίνδα  
τ ο ύ  Δ ο ν ιζ έ τ τ η ·  τό πλήθος ήτον άρκετόν καθ’ ότι δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν ότι έξ όλων τών μελοδραμάτων ή Λ .νδα  εΰη- 
ρέστησεν το κοινόν περισσότερον ενεκεν τής καλή; διανομής 
τών προσώπων καί τό μέ·< πρωταγοινιστούν πρόσωπον τού 
Α ντωνίου ϋπε/.ρίνατο δ δημοοιλής βαρύτονο: ζ/έ Τ ζόρτζιο. 
Τήν δέ Λίνδαν ή κ. Βοταρέλη ήτις απέκτησε έκ συμπά
θειας ε ί; πλείστα  θέατρα τ ΐ ;  Ευρώπη; ηύδοκίμησεν ώς 
μαρκήσιο; έν τή  Λίνδα καί δικαίιο; έχειροκροτήθη· δ καλός 
ούτος κωμικό; υπόσχεται πολλά εις τό μέλλον· καί ή δ ια 
νομή δέ τών άλλοιν προσώπων συυετέλεσεν ε ί; τήν πλήρη 
έπ ιτυχ ίαν τού μελλοδράματο; τούτου.

—  'Η «Κόρη των 333  Ρακοσυλλεκτών» έκαμε φουρόρε 
εις τόν ΆπόΛΛωνα. Πλήθος εις βαθμόν άσφιξίας. Ή  έπ ιτυ- 
χΐα τής εσπέρα; ήτο δ Τσίντος μέ φουστάνια, πα ίζων τήν 
Κυρά Μοσχού

—  Χθές έν Άμαρουσίω μία άποθήκη σανού κα ί δ παρα
κείμενος σταύλος τού Κωνσταντίνου Σταύρου έγένετο παρα
νάλωμα πυρός* 2 .5 0 0  όκάδας σανού συνετέλεσαν ε ί; λαμπράν 
φωτοχυσίαν.

ρόνε Δεσιμαίζ, τ ί  έκάμετε τήν γυνα ίι.ά  μου, τό τέκνου μου ;  
Δολοφόνε τού Καρόλου Σεβρύ, Κ άϊν, τ ί έκαμε; τήν άδελ- 
φήν σου ;

Ό  βαρόνος έξέοαλε κραυγήν νέαν, δμοίαν τή  τών πνι- 
γομένων, άπέκρυψε τό πρόσωπον διά τών χειρών καί έκυ- 
ψεν ώς κατασυντριφθείς.

Ό  μαρκήσιος δραξάμενος τού όίμου του τόν ήνάγκασε νά 
έγερθή.

—  Παρατήρησον, ανέκραξε διά φωνής ξηρά;, παρατηρή
σου ! 'Α  ! δέν δύνασαι νά άρνηθή; τά  κακουργήματά σου ! 
’ΐδού δύο τών θυμάτων σου ! . . .  Παρατήρησον, παρατή
ρησον !

Ή Λουκία είχεν είσέλθει ώχρά, κλονιζόμενη κα ί έστηρί- 
ζετο έπ ί τού βραχίονας τού υιού της.

Ό  βαρόνος εϊδεν αυτήν ώσεί διά αίματόεντος νέφους. 
Τούτο ήρκεσεν όπως έπαυξήση τόν τρόμον του. Έ κ τής ά- 
ποπλανήσεως τών οφθαλμών του, τών νευρικών διαστολών 
τών χαρακτηριστικών του ήδύνατό τ ις  νά πιστεύση ότι έ
μελλε ν’ άπολέση τό  λογικόν ή νά πέση κεραυνόπληκτο; 
εις τούς πόδας τού αδελφού του. Ή πατάτο . Ά νέλαοε τήν 
δύναμιν, ήν ήντλησε μάλιστα έκ τού τρόμου του, άπηλλά- 
χθη τών χειοών τού μαρκησίου, δστι; έκράτει αυτόν άκόμη, 
ήγέρθη πλήρης θρασύτητος καί μίσους καί έστη άπέναντι 
τών θυμάτων του, ώς δ αποστάτης ά γγ ελο ; πρό τού Θεού
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Σ ΙΔ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Σ  Λ Α Τ ΡΙΟ Τ
Τό ιστορικόν Λαύριον, τό πρό άμνημονεύτων χρόνων έως 

σήμερον παρέχον τροφήν εις χ ιλ ιάδας ψυχών διά του έν τοϊς 
σπλάχνοις του έναποταμιευμένου θησαυρού, κα ί εργασίαν εις 
πάσαν φίλεργον δπαρξιν, τό αναπτύξαν τήν βιομηχανίαν έν 
Έ λλάδ ι καί δόσαν αφορμήν εις τόσας εφευρέσεις, τό εΐσαγα 
γόν άπαντα ; τους νεωτερισμούς τής τέχνη ; καί άμιλλώμενον 
με τά επιφανέστερα τής Ευρώπη; εργοστάσια, ό ¡ρι.Ιοσοφι- 

χοςΜ θος  ούτος,δ·.ά τής έπιδράσεως τού όποιου μεταβάλλον
τα ι οί πτωχοί εις πλουσίου, καί τάνάπαλιν, οί έμποροι των 
οδών εις Τραπεζίτας, οί στερούμενοι τών στοιχειωδεστέρων 
γνώσεων εις ειδικούς, εμβριθείς κα ί νουνεχείς, έδει πρός τε 
λειοποίησήν καί έπισφράνισιν νά εκμηδενίσω κα ί τάς αποστά
σεις, ένοινων διά σιδηροδρόμου τάς Αθήνας μετά τών περι- 
χώρων κι’  έκπολιτίζων οϋτω αυτά, τά όποια τίς οίδε πότε 
ήθελον έξυπνήσειέκ  τού ληθάργου καί ποσος χρόνος ήθελε 
παρέλθει διά ν’  ακούσουν κρότον σιδηροδρόμου καί σφύριγμα 
ατμομηχανής.

Τήν περι κατασκευής Σιδηροδρομικής γραμμής άπό Λαυρίου 
εις Αθήνας ιδέαν συνέλαβον οί έπαξίω ς διευθύνοντες τήν 
κατά  μέγιστον μέρος άντιπροσωπεύουσαν τό όνομα Λαύριον 
Ε τα ιρ ίαν τών μεταλλουργείων τού Λαυρίου, προέβτ,σαν δέ 
μετά θάρρους κα ί δραστηριότητο; εις τήν έκτέλεσιν τής λίαν 
επικερδούς κα ί κοινωφελούς ταύτη ; έπιχειρήσεως, ή τ ις  ούδε- 
μία αμφιβολία ότι θά αναπτύξη, συγκοινωνίαν ζωηράν καί 
άέννααν, όχι μόνον φέρουσαν τά  χωρία είς τάς Α θήνας, άλλά 
μεταγγίζουσαν καί τάς Αθήνας εις τά χωρία,καί μόνην δυ· 
ναμ,ένην ίσως νά λύσνι τό ζήτημα τών φοβερών ενοικίων, διά 
τής ίδρύσεως προαστείων, σιδηροδρομικές συνδεομένων μετά 
τής πρωτευούστ,ς, οπού βεβαίως θά μετανάστευση ή μεσαία 
τ ά ;ις , εκλέγουσα καθαρώτερον αέρα, μείζονα ευρυχωρίαν καί 
πλείονα εύθηνίαν. ’Εκεί δέ καί φοιτηταί καί λόγιοι κα ί καλ-

μετά τήν πτώσιν αυτού, ώρμησε δέ δ ι’ ενός πηδήματος 
πρός τήν Ούραν καί εφυγεν.

"Πθελον νά τοέξωσι κατόπιν του κα ί νά συλλάβωσιν αυ
τόν διά τών υπηρετών.

—  Ου/Ι, ούχί, ειπεν ό μαρκήσιος, άφετε αυτόν, ανήκει 
εις τήν δικαιοσύνην τού Θεού.

Ό  Ι’ αούλ λευκός ώ ; σουδάριον, μ έ βλέμμα άπαστράπτον 
λάμψεις, έξήλΟε τής αιθούσης λέγων :

—  Τά θύματα Οά έκδικηθώοι !
Καί έγένετο άφαντος.
Τέλος πάντες έτεινον τά ς χείρας εις τον μαρκήσιον.
Ουτος παρουσίασε τήν μαρκησίαν είς τούς φίλους του" έ 

π ε ιτα  αναγκαζόμενος υπό τών ερωτήσεων τών κ. κ . Λϊωριέν 
καί Βιολαίν, μή έχων δέ τ ίποτε ν ’ απόκρυψη άπό τών φ ί
λων του, συνεπλήρωσε τήν δ ιήγησιν τής προχθές, πληροφο- 
ρών περί πάντω ν όσα Ιπεθύμουν νά γνωρίσωσιν.

—  ’Ιδού, κύριοι, εςηκολούθησεν, ίδού πώς ό άδελφός 
μου ένήργησε πρός εκείνους, τού; όποιους ώφειλε νά προστα- 
τεύη, νά σέβεται κα ι ν ’ ά γα πά . Γνωρίζετε τ ά  κακουργή
ματα  του, είνε τρομερά ! Ό  άθλιος εϊνε άξιο; πάσης ποινής... 
έν τούτοις, έάν άφού έπληξα  αυτόν ενταύθα ενώπιόν σας, 
κατά  τήν επιθυμίαν μου, έζήτει χάριν, έάν γονυπετών πεό 
τών θυμάτων του έπεκαλεϊτο τόν οίκτον, τήν συγχώρησίν 
τω ν, ήμην, σάς τό ορκίζομαι, ήμην έτοιμος νά τού είπω  : 
Δέν εχω οίκτον διά σέ, βαρόνε Δεσιμαίζ, άλλά συμπαθώ

Ε Σ Α  I

λιτέχνα ι καί ποιηταί Οά καταφύγωσιν, άφού διά τού θαύ
ματος τού σιδηροδρόμου θά ήνε καί έντός καί έκτός τής 
πρωτευούσης. ’Εκεί δέ έν καιρώ θέλομεν προτείνει νά συστη- 
θώσι καί Διδασκαλεία καί Νοσοκομεία καί άλλα ι Σχολαί.

Δύναται δέ τις νά προεικάση τήν άνάπτυξιν τής διά ξηράς 
συγκοινωνίας τού Λαυρίου, έχων ΰπ ’  οψει τήν διά θαλάσσης, 
οτε πρό τετραετία: εν καί μόνον μικρόν άτμ.όπλοιον,τό φερώνυ- 
μον Λ αύριον, έκαμνε τούς πλόας του ά π α ξ  μόνον κατά  εί- 
κοσαήμερον, καί τούτους υπό άνέφελον πάντοτε ουρανόν εν 
τούτοις σνμερον εις τό Λαύριον προσεγγίζουν πεντάκις τής 
έβδομάδος ατμόπλοια τώ ν ‘Εταιριών Γουδή, Πανελληνίου 
καί Ψ ιλιππάγκου, τρία δέ καθ’ έκάστην λεωφορεία άναχω- 
ρούσι δ ι ’ Αθήνας, καί μ.' όλα αυτά τά  μέσα, τά έν διαστή- 
μ ατι τεσσάρων μόνον έτών άναπτυχθέντα, όφίσταται άκόμη 
ελλείψεις συγκοινωνίας.

Ό  άπό Λαυρίου είς Αθήνας σιδηρόδρομος άρχεται άπό τού 
Λιμένος ’ Βρμαστηρίου, ένθα έχει ανεγείρει τά μεγαλοπρεπή 
καί εκτεταμένα εργοστάσιά της ή ‘ Εταιρία τών Μεταλλουρ
γείω ν, διέρχεται μ,εταξύ τών κτήσεων αυτής κα ί τής νεωστί 
σχηματ.σθείσης κώμης έν Κ νπρ ιανφ  (Νυκτοχώρι), διασχίζει 
τά έργα τής γαλλικής Εταιρίας Μ ετα.Ι.Ιιΐα Λ αυρίου καί 
σταθμεύει εις τόν μέγιστον καί άνεγνωρισμένον λιμένα τού 
θω ριχυν, προσεγγίζει εις τάς εργασίας τού Μεταλλείου Πε- 
ρ ιχ .Ιη ς . τέμνει τόν περίβολον τής ρομαντικής θέσεως Μύ.Ιων 
διέρχεται εις μικράν άπόστασιν άπό τών έργασιών άλ.λ.ου 
μεταλλείου καί σταθμεύει εις τό Μεταλλείου τής ‘ Εταιρίας 
τών Μεταλλουργείων Ν ικ ία ν  η Λασχα.ίειό· ανέρχεται εκεϊ- 
θεν καί σταθμεύει εις τό τερπνόν καί υγιεινόν χωρίον Κονβα- 
ρ&, κα ί σταθμεύει εις τό χωρίον Κ α.Ιύβ ια Κ ούμαρά, εκεί- 
Οεν κατέρχετα ι διά τών άμ.πελοίνων κα ί σταθμεύει εις Μ αρ- 
χό.Ύον.Ιον εντεύθεν κάμπτει λίαν έπαισθητώ ; καί προσεγγί
ζει εις τό μεγαλλείτερον όλων τών χωρίων Λ'ορο.τί, όπου καί 
σταθμεύει, διατρέχει έπειτα  τόν θαλερόν ελαιώνα καί σταθ-

τήν σύζυγόν σου, τά τέκνα σου, τρεις άθώους. Χάριν αυτών 
άρκούμαι νά σέ κολαφίσω έμ.προσθιν τών άνθρώπων τούτων 
οϊτινες είνε φίλοι μου’ δέν θά ζητήσω άπό τής δικαιοσύνης 
τών ανθρώπων νά έπιβάλη τήν ποινήν τών κακουργημάτων 
σου. . . "Ας καλύψη τό παρελθόν τό πυκνόν κάλυμμα, διά 
τού όποιου καλύπτετα ι, έγώ  δέν θά σέ συγχωρήσω, άλλά 
θά προσπαθήσω νά λησμονήσω. Φύγε, βαρόνε Δεσιμαίζ, 
φύγε. . . Μετανόησον είλικρινώς, όπως καταστής άξιος τής 
συγχωρήσεως τού ‘Υπέρτατου Κρποϋ.

Ταύτα θά -.ώ ελεγον. ’Λλλ’ εϊδετε· ό'πως ή έχιδνα ίιπό 
τήν πτέρναν καί ήτις θέλει νά δήξη άκόμη, έστη ορθός πρό 
εμού ρίπτων προκλητικόν βλέμμα !  Λέν είχε τήν τύψ ιν  τής 
συνείδήσεως, τήν μ.ετάνοιαν είς την καρδίαν ! Έ κ τώ ν ο
φθαλμών του έξεπέμποντο αί λάμ,ψεις τού άγριου, τού ά- 
νισχύρου, τού κτηνώδους μίσους !

Ά  ! ό δυστυχής, ή καρδία του είνε έκ μαρμάρου καί ή 
ψυχή του έκ βορβόρου ! . . .  Ποιον θά ήνε τό τέλος του !

Άνεύρον τήν σύζυγον κα ί τόν υιόν μου- τ, οργή μου κα- 
ττ.υνάσθη. Μή έπιθυμών νά βλάψω άθώους, νά τούς εξαφα
νίσω, δέν Οά τόν οδηγήσω ενώπιον τού κακουργοδικείου- τόν 
άφίνω είς τόν Θεόν.

Ό  μαρκήσιος έστη πρός στιγμήν σιοιπηλός, φαινόμενο; 
ό τι έσκέπτετο. Έ π ε ιτα  στρεφόμονος αίφνης πρός τόν πιστόν 
του υπηρέτην, δστις είχεν εκβάλει τήν φενάκην καί τήν 
πρόσθετον γενειάδα του : ;______ J

Μ Η Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

j  ιιε-ίει πάλιν είς Λιόπεση· έκεϊθεν κατερχόμενος πλησιάζει 
¿ς  τό Χαρβάτι, όπου τά  απέραντα κτήματα τών κυρίων 

Π Κ*μτά καί Θεοφιλά,άνερχόμενος δ’ έκεϊθεν βαίνει άνωθεν τού 
.χωρίου Χαλάνδρι, όπου καί σταθμεύει, έκεϊθεν είς Άμαρού- 
«ον, Κηφισσίαν. 'Ηράκλειον, Κουκουβάουνες, Πατήσια, Α 
θήνα; καί σ ζ ό π !

Δέν πιστεύομεν ότι ήτο ποτέ δυνατόν νά φαντασθώμεν 
οί Αθηναίοι δροσερωτέραν, εϋαερωτέραν καί γραφικωτέραν 
συγκοινωνίαν. Μάς παραδίδεται δλως ό μεταξύ 'Υμηττού, 
Πεντελικου καί Τουρκοβουνίων κάμπος, ό υγιεινότερος καί 
ανθηρότερος· μάς παραδίδεται δ ι’ ολίγα λ επ τά , εντός ολί
γων λεπτών.

Τό καθ ημάς, όσω κατατρέχομεν καί μαστίζομεν τά 
τυχαία πορνικά ληστρικά κέρδη, τά έκ τής τσέπης τών 
άλλων ά-ευ λόγόυ διά δολου όδρευόμ,ενα, τόσω είμεθα ό- 

\ ποστηρικταί θερμοί ενθουσιώδεις τών ευεργετικών έπιχειρή- 
βεων, άδιαφορούντες άν υπό φίλου ή  έχθρού αύτα ι γ ίνώ ντα ι, 
κ α ί  τοιαύτην Ιπιχείρησιν πιστεύομεν τόν μέλλοντα σιδηρό
δρομον Λαυρίου.

I ANA ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
Τ Ο  Π Ρ Ο Ξ Ε Ν Ε ΙΟ Ν  Μ Α Σ
(Ε ΙΔ ΙΚ Ο Υ  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ Μ ΑΣ)

Χ μ .ύ ρ ν η ,  17 Αύγουστου.

Δέν είχον σκοπόν ν’ άναμιχθώ ουδέ ν’ άναμίξω καί υμάς 
είς τά άπό τίνος έδώ συνταρασσόμενα καί άνακινούμενα 
παρά τά  παρασκήνια τού προξενείου ζητήματα, δ ιότι είμαι 
τής γνώ μη ; ότι τά  το ιαύτα , έγε  ρόμε/α συνηθέστατα άπό 
μιά; πρωσωπικής α ιτ ία ς, ευτελούς πάθους ή μίσου; ατομι
κού δέν χρή,ζουσι ούτε άναγνώσεως ουδέ παρατηρήσεως, 
άλλ,’ άφίνονται μόνα νά σβυσθώσι, νά ταφούν καί νά λησμο-

νηθώσι κάτωθεν τής κονίας τήν όποιαν έπί τώ ν έφημερίδων 
επ ιθέτει ό καιρός.

Ά λλά  μικρόν τ ι διάφορον τό όποιον κατεχωρίσθη έν τή 
όμετέρα έφημερίδι καί δια τού όποιου έζη τατο  άκτίς τις 
φωτός έν μέσω τή ; πυκνής σκοτίας έν η, έπι τού ζητήμα
τος τούτου εϋρίσκεσθε" ό θόρυβο; όστις άνεπαισθή ιως, ώς 
άπό σπινθήρος ή πυρκαϊά, ήγέρθη ενταύθα, έκφοβίσας τού; 
δειλοτέρους καί ένθαρρύνα; ε τ ι μάλλον τού. τολμηρού;· καί 
ή θρασύτη:, μεθ’ ή ; ¿λίγο ι τ ιν ε ;, θυσιάζοντε; τήν συνείδη- 
σιν είς τό θυλάκιον, τήν αλήθειαν είς τό συμφέρον, καί είς 
τον ατομισμόν τω ν τόν εθνισμόν, άναγκάζουσί τ ινα , καί ά- 
κοντα ¿κόμη, ν ’ άναμ χθή είς τάς άηδείς αύτάς υποθέσεις 
διά νά πατάξη  τήν όσημέραι αύξάνουσαν αυτήν λερναίαν 
δδραν τού ψεοδους, τή ; δημοκοπίας κα ί τής θρασύταιτος.

"Αρθρα καί λίβελλοι καί δ ιατριβαί άπό τίνος ήδη κα ι
ρού καταχωρίζονται είς εφημερίδα τινα  τής Σ μύρνης  ίιπό 
άμαθών δικολάβων, «φανών δικτ.γορίσκων καί συντακτών, 
άμιλλ(«μένων προς τούς έν τώ  γραφείω σας διορθωτάς* δ ι’ 
ών έπιζητούσι ν’  άποδείξωσι τήν κατάστασιν τού προξενείου 
μας οίκτράν καί εγκληματικήν, έξηυτελισμένον, κατα- 
πεσόν τό γόητρόν του έν τή εσωτερική διοικήσει καί έν 
τή εξωτερική, κα ι τήν προσωπικήν τέλος τού προξένου α 
τομικότητα άναξίαν, μικράν, μηδαμινήν.

Δεν έχετε βεβαίως ημείς σήμερον άνάγκην, νά σά; συ
στήσω πρώτο; έγώ  τόν ενταύθα πρόξενόν μας κ. Γεννάδην. 
Τόν γνωρίζετε, πολύ πλειότερον εμού, έκ τού έξαιρέτοο αυ
τού παρελθόντος, περί ού έλάβετε καί ημείς άφορμήν νά ό- 
μ ιλή σε ιε , καί έκ τή ; τελευταίας αυτού έν Άθήναις διαμο
νής. Είναι ό αύτός ισχυρός καί ακλόνητος χαρακτήρ, ή αυ
τή  δραστήρια κα ί ενεργητική ίκανότης, τό αύτό εύθύ καί

*) Σ. Σ. Οί έν τω γραφείω μα; όιορβωται εϊμιΟα, μέ σιιμπα'Οειο, 
ήμεϊ; οί ίσιοι-

—  Λανδρύ, τώ  είπεν. ή άποστολή σου παρά τώ  βαοόνω 
Δεσιμαίζ δέν έληξεν ε ίσέτι- πήγαινε ν’ άναλάβης τήν Οέσιν 
σου ώς προηγουμένως.

Ό  Λανδύ άπήλθε.
—  Κύριοι, έπανέλαβεν ό μαρκήσιος, ό κ. Πέδρο Δεχά- 

στορα έγένετο τήν εσπέραν ταύτην συνένοχό; μου, άλλά 
συνένοχος έν άγνοια, δ ιότι ήγνόει ώ ; σείς τό άληθέ; όνομά 
μου καί δέν ΰπώπτευε τ ί  έμελλε νά συμβή είς τήν οικίαν 
του. Συνήλθετε έδώ, κύριοι, δ ιότι δέν ήθελεν ή μαοκησία, 
ό υιό; μου καί έγώ  νά έμφανισθώμεν ένώπιον τού βαρόνου 
Δεσιμαίζ χωρίς νά όπάρχωσιν έδώ ώ ; μάρτυρες έντιμοί τ ινε ; 
άνθρωποι καί, έπιτρέψατέ μου νά προσθέσω, φίλοι ειλικρι
νείς.

—  Μ άλιστα, ειλικρινείς, κ . μαοκήσιε, είπεν ό κ. Βιολαίν 
τείνων αύτώ  τήν χεϊρα.

—  Καί άφωσιωμένοι, προσέθεσεν ό κόμης Μωριέν.
—  Ό κ. μαρκήσιος γινώσκει ότι δύναται νά βασιζηται 

έφ’ ημών, είπεν ό κ. Πέδ[θ.
—  Μάλιστα, φίλοι μου, τό ήξέύρω. Ε?ς τήν μαρκησίαν, 

είς τόν υιόν μου καί είς έμέ ή φιλία σας θά ήναι πάντοτε 
πολύτιμος. ’Επειδή δέ έγνώριζον ότι ήδυνάμην νά βασι- 
σθώ έφ’ υμών, δ ιά  τούτο καί δέν έφοοήθην νά σά; άνακα- 
λύψω τά  τρομερά ταύτα  οικογενειακά μυστικά. “Ολα ταύ
τα πρέπει νά μείνωσι τεθαμμένα έν τώ  σκότει. Έν ονό- 
ματι τής δυστυχούς βαρόνη; Δεσιμαίζ και τών τέκνων αΰ-

τής, ζητώ  άφ’ υμών νά φυλάξητε έν τώ  βάθει τής καρδίας 
σας τά  φρικαλέα τ αύσα μυστικά.

—  Κύριοι, ε ίπ εν ό κόμη; Μωριέν, έν μόνον εχομεν, ό
πως άνταποκοιθώμεν είς ιή ν  μεγάλην εμπιστοσύνην, ήν ό 
κ. μαρκήσιος Σαμαράνδ μάς παρέσχεν. ‘Ορκιζόμεθα ότι θά 
ώμεν θεματοφύλακε; πιστο ί τών μυστικών, ά τινα  μάς άπε- 
καλύφθησαν.

—  'Ορκιζόμεθα, είπον οί άλλοι.
—  Ευχαριστώ, φίλοι μου, άλλ’ είς όρκος ήτο άνωφελής. 

Ά πό  τή ; ημέρα; ταύτης, έγκαταλιμπάνω  τό όνομα τού 
Λαγγάρδ, τό όποιον εφερον άπό τή ; επανόδου μου είς Γαλ
λίαν· άλλ’ ή μαρκησία Σαμαράνδ θέλει αναμένει ημέρας τ ι-  
νάς άκόμη, πριν έμφανισθώ έν τώ  κόσμω καί παρουσιάσω 
τήν μαρκησίαν Λουκίαν Σαμαράνδ καί τόν υιόν τη ; Ίωάν- 
νην Σαμαράνδ . . . .

—  Ό κ. Βιολαίν ήγέρθη.
—  Κυρία μαοκησία, κύριοι, είπεν είμεθα πάντες ενταύ

θα οίκογενειακώς· νομίζω λοιπόν καθήκον νά σάς α ναγγε ί
λω , πριν άποχωρισθώμεν, ότι 5 κ . Πέδρο μοί άπένειμε σή
μερον μάλιστα τήν τιμήν ζητήσα ; την χείρα τής θυγατρός 
μου. Συμβουλευθείς τή ν  θυγατέρα μου έδεχθην τήν α ίτησ ιν 
τού κ. Πέδρο. Επομένως λαμβάνω τήν τιμήν νά οάς γνω- 
στοποιήσω τον προσεχή γάμον τή ; Σουσάνη; Βιολαίν μετά

I τού κ. Πέδρο.
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άρρενωπόν ανάστημα, καί ή αυτή έπιβάλλουσα xal εκφρα
στική φυσιογνωμία. ’Ισχυρό; καί αποφασιστικός έν τώ  κα· 
θήκοντι, βαρύς καί πως μέχρι πλεονεκτήματος απότομος 
έν τοίς ζητήμασι τής άξιοπρεπεία ;, γλυκύ ; καί οικείος έν 
τή  συναναστροφή. Σπανίως, ουδέποτε ίσως μέχρι τούδε, ή 
δ-ημοτικότη; συνεβάδισε τοσούτον παραλλ/,λω; τή  έπ ιτε- 
λέσει τού καθήκοντος δσον έπί τής προξενεία; τού κ. Γεν- 
νάδη. Καί είναι γνωστόν, δυστυχώς, παρ' ήμϊν πόσον δύσ
κολου, άν μ·ίι αδύνατον είνε, νά εύρεθώσι καί τά  δύο συν/|- 
νωμένα. Είνε τά  ασυμβίβαστα. "Η θα θυσιασθή τό καθήκον 
καί ή αξιοπρέπεια εις τήν δημοτικότητα, η ή αξιοπρέπεια 
καί τό καθήκον θ’ απόδειξη τήν τελευταίαν. Σήμερον ή 
προσωπικότης, τό συμφέρον, ό ατομισμός μα ; εύρίσκεται 
έν τώ  κατακορύφω του. Τάν κολακεύετε τάν περιποιείσθε, 
τόν υπηρετείτε ; —  είμεθα φίλοι, φίλοι, άλλως δυσαρε- 
στούμεθα, σάς πολεμοϋμεν, καί σάς έξοντώνοαεν.

Υπήρξαν έποχαί οίκτραί καί άπαίσ ια ι διά τόν έν Α να 
τολή έλλ/,νισμόν, καθ’ ούς ή έσωτερική άποψ ι; τού Προξε
νείου μας παρελληλίζετο έπ ιτυχέςατα  μετά τουρκικού Μεχ· 
χεμέ. Τά αυτά ταπεινά  καί κατερειπωμένα οικήματα μέ 
τού; σκοτεινούς των θαλάμου; καί τούς παλαιού; τοίχου; 
τω ν , τά  αυτά ακάθαρτα κεκονιασμένα δάπεδα , έφ’  ών 
ηπλούντο διεσπαρμένα, παλαιόχαρτα, καί έσβεσμένα σι- 
γάρα κα ί ρυπαρότητες. Τά αυτά σχεδόν πρόσωπα έλεεινά, 
πειναλέα, καί α: αΰταί θορυβώδεις καί μεσ ιτικο ί φωναί. 
Ούτε σήματα ευανάγνωστα έπάνω τής εισόδου" ούτε σημαία 
καθαρά, κυματίζουσα έπ ί σλολεύκου ιστού καί ύπεγείρουσα 
μέ τό κυανόλευκου χοώμά τη ; ένθουσιασμοΰ παλμού; ι ΐ ;  τά 
στήθη τού διεοχομένου άνατολίτου άν όχι τού είθισμένου 
Σμυρναίου· ούτε αρχεία εντελή, ούτε γραμματοθή/.αι, ούτε 
γραφεία ευπρεπή, ούτε κάν καινουργείς γραφίδες. Πρό τής 
εισόδου έκάθητο νωχελέστατα μέ τόν έστριμμένον του μύ- 
στακα καί τήν απειλούσαν μορφήν του ό τελευταίο ; Κ α6άς, !

Έ σπευσαν νά συγχαρώσι τόν μέλλοντα πενθερόν καί 
τόν μέλλοντα γαμβρόν.

Ό  ’Ιωάννη; Σαμαράνδ ε ίπ εν εις τάν Πέδρο :
—  Λογίζομαι ευτυχή ; διά τήν ευτυχίαν σας !
— Καί ή ΐί ικ ή  σας θά έπελθη, άπήντησεν ό κ. Πέδρο 

Κάστορα.
Ό  ’Ιωάννη; άνεστέναξε:
—  Κύριε μαρκήσιε, ΰπέλαβεν ό κ. Βιολαίν, ή κ . βαρόνη 

Δεσιμαίζ εχει ανατεθειμένα; ε ΐ; σάς πάσας τάς έλπίδας της’ 
ή θυγάτηρ αυτή ; θέλει τή  άποδοθή.

Διά τής χειρό; ό μαρκήσιο; έδειξε τό έκκρεμές.
—  Είναι ένδεκάτη ώρα, άπήνττ,σε. Πρό μιάς ώρας, ή 

Έρριέττη Δεσιμαίζ ήδυνήθη νά φύγη έκ τής ειρκτής αυτής 
άπατήσασα τούς δεσμοφύλακάς της καί πρέπει τήν σ τ ιγ 
μήν ταύτην νά εΰρίσκηται έν τή αγκάλη τής μητρό; αυτής.

K JB T .
Π ΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΑΝΗι.

Ό  βαρόνο; Δεσιμαίζ έξήλθε τής οικίας τού Πέδρο, παρα
ζαλισμένος, σχεδόν παοάφοων. Ύ πό  φόβου κατασχεθείς, 
είχε τρέξει μέχρι τού έξωτερικού βουλεβάρτου, όπου έπ ι- 
βάς άμάξη; δι-ςυθύνθη είς τό μέγαρόν του.

Ό  Ραούλ εσπευσε κατόπιν τού πατρός του έλπ ίζων δτι 
θά τόν συνήντα καθ’ όδόν· ά λλ ’ άν καί ή έξοδος τρύ βαρό-

I ροφών ήδονικώτατα τάν ναργ ι.Ιέν  του, καί μή άξιων νά 
παραμερίση ένώπιον τού έμ,πόρου, τού οικογενειάρχου, τού 
πολίτου. Έ πάνω τής κλίμακος βρωμερά;, κεκονιαμένης, Ϊ- 
στατο καραδοκούν, ανυπόμονου πλήθος θεσιθήρων, ΰπαλλή- 
λουν, δικολαβων, ώς λούστροι έπ ί τών βαθμιδών τού ταχυ
δρομείου σας, οϊτινες τάς έσταμάτων, σάς συνελάμβανον 
από τού έπενδύτου σας, σάς έξήταζον, καί σχεδόν σάς έ- 
πεβάλλοντο νά τοίς εΐπήτε τάς υποθέσεις σας, καί νά τοίς 
άναθέσητε έργασίαν. Συνέβαινε άνάλογόν τ ι  εκείνου τό ό
ποιον μ ετ ’ έκπλήξεως παρατηρεί ό ταξειδ ιώ της εντός τών 
αψιδωτών βεζεστεΑ ων  μας, όπου, εις έκαστον βήμα έρω- 
τά τα ι, παρακαλείται καί κάποτε συλλαμβάνεταί ύπό τών 
εκατέρωθεν ιδιοκτητών, διά νά ’γοράση σμυρναϊκόν τ ι έν- 
θύμιον έπι προφανεί κινδύ^φ ν’ άπατηθή. "Ολοι δέ αυτοί οί 
θεσιθήραι, οι κλητήρες, οί υπάλληλοι, οι γραμματείς, οί δ ι- 
κολάβοι μέχρι καί αυτών τών Κ αβάσηδω ν, έξετέλουν αύ- 
τ επ α γγ έλ τω ; χρέη μικρού προξένου, συνεβιβαζαν, ήπείλουν 
καί . . . έξεψωμίζοντο.

Σήμερον α: άσχημίαι αύται έξέλιπον. θ ’: κλητήρες περιω- 
ρίσθησαν εις τό καθήκον τ ω ν  οί θεσιθήραι έξεδιώχθησαν· 
οι δικολάβοι άπεκλείσθησαν καί οί άνευ πτυχίου δικηγορί- 
σκοι παρεπέμφθν,σαν εί; τά  εδώλια τού Πανεπιστημίου σας.

Σήμερον ή τάξις , ή ευπρέπεια κυβερνά πανταχοϋ άπό 
της έκλογη; τού οικήματος μέχρι τής έκλογή; τών προσώ
πων. Ά λ λ ’ ακριβώς έ'νεκα τής τάξεως ταύτης καί τής εΰ- 
πρεπείας οί έκδιωχθέντες καί οί άπολέσαντες δυσανασχε- 
τούσιν, έξεγείρονται. ’ Ενθυμούνται τάς πανολβίας έκείνας 
ημέρας τής αταξίας, τού θορύβου, τής συγχίσεως, καί ή 
στέρησι; έκείνη καί ή άντίθεσις έτ ι μάλλον τοίς ύπεγείρει 
τήν καταφοράν καί τό μισό; τω ν . Είνε ώ ; οί λύκοι έν τή 
ανεμοζάλη, ώς οί κλέπτα ι έν τή  πυρκαϊά. Έπιθυμούσι τήν 
ταραχήν καί τήν άναστάτωσιν διά νά τοίς δοθή ευκαιρία 
νά έξασκήσωσι τό μυσαρόν έπάγγελμ ά  των. Έ ξω  ταύτης,

νου δέν είχε προηγηθή τής ίδικής του η κατά  έν ή δύο λε
πτά ,ό  νεανία; δέν είδε τόν πατέρα αυτού έν τή  όδώ καί 
δέν ήδυνήθη νά μαντεύση ποίαν διεύθυνσιν έλαβε.

Δέν τόν έζήτησε, σκε-τόμενος εΰλόγως ότι ό βαρόνος εί
χε τοαπή τήν πρό; τόν οίκον αϋτού άγουσαν καί διτ,υθύνθη 
καί αυτός εις τά  Ήλύσια πεδία.

Πάντοτε ύπό τό κράτος τού τρόμου, τό σώμα χωων κλο
νιζόμενου ύπό σπασμών, δ βαρόνος ήτο έν τώ  δωματίω  του 
έπ ί τού ανακλίντρου, έφ’  ού είχε Λαταπέσει ώ ; αδρανής 
μόλυβδος, τούς άφθαλμ.ού; έχοιν κατακεκλυσμένου; α ΐμ ατι, 
τόν ιδρώτα έπί τού μετώπου, τούς βραχίονα; κινουμένους, 
τά στόμα μορφάζον, ό'τε ό Ραούλ άνοίγων την θύραν έφάνη 
ένώπιόν του. Άνήγειρεν άποτόμως τήν κεφαλήν.

—  ΤΑ ! είσαι σύ ;  είπε.
—  Μ άλιστα, πάτερ μου, είμαι έγώ .
—  Δέν έμεινε; λοιπόν εκεί κάτω ;
—  Τό βλέπετε· σέ παρηκολούθησα.
—  Δ ιατί ;
—  Διότι είσαι πατήρ μου.
—  Ά  ! λοιπόν τ ί μέ θέλεις ;
—  "Ήλθον νά σέ έρωτήσω τ ί  σκοπεύει; νά πράξης;
—  Δέν είξεύρω.

(’Ακολουθεί)

Μ Η Κ A Ν Ε Σ A ί

βρίσκονται έξω τού στοιχείου τω ν, έξι» τής ιδ ίας των α 
τμόσφαιρας. Διά τούτο καί δέν τοίς άρέσκει ή τάξις , ή 
γαλήνη, δ πρόξενος. Τόν θέλουσιν ομιλητικόν, άνταλλάσ- 
βοντα μετ’ αυτών τό αιγάρον του, ταπεινόν ώς εκείνοι, α 
νεκτικόν. παραΰΛ ώπα, καί άντί όλων τούτων άτενίζοντε; 
τό βαρύ αυτού κα·. αξιοπρεπές βλέμμα καί άκούοντε; τή ; 
έπιτακτικής καί έπ ιβλητική ; φωνής, δυσανασχετούσιν, α
πελπίζονται.

Εντεύθεν καί ή κ α τ ’ αυτού καταφορά.
Ral τώρα, μετά τοιαύτας οΐκτράς καί ελεεινά; σκτ,νάς, 

είπήτε σείς εάν δέν όφείλη κα ί δ άδιαφορώτερος τών αν
θρώπων νά παρεμβή καί νά συνηγορήση.

Ό  Χ μ,υρν^ός.
 --------------------

ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ
Ό κ. Ν. Ίωαννίδης έκ τών εγκρίτων Σερραίων, γνωστός 

καί ένταύθα δ ιά  τήν φιλοπατρίαν καί τάς ύπέρ εθνικών 
σκοπών ένεργεία; του έγένετο έσχάτω; εις Σέρρας, διηρη- 
μένας δυστυχώ ; καί αύτάς, ώς τήν Θεσσαλονίκην, ε ί; συμ.- 
πολίτευσιν καί άντιπολίτευσ ιν, αντικείμενου συκοφαντιών, 
ών τήν άναίρεσιν ήναγκάσθη στενοχωρηθείς να ζητήση διά 
τή ; δημοσιότητος. Ευχαρίστως δημοσιεύομεν καί ήμεϊς αύ 
τήν, συνιστώντες τού, εχθρούς του ί'να μή γ ίνω ντα ι κατα
γέλαστοι καί κάπως αποτρόπαιοι διά τοιούτων ψευδών 
διαδόσεων, ’ΐδού αυτή :

£ έ ρ ρ α ε ,  12 Αύγουστου.
Υπάρχει ένταύθα σπείρά τ ις  ανθρώπων, ευτυχώς ούχί 

Σερραίων, ο'ίτινες κύριον σκοπόν τού εαυτών βίου οίονεί έ- 
πάγγελμ α  έχουσι τό νά καταρραδιουργώσι και συκοφαντώ· 
σιν δτέ μέν τούτον ότέ δέ εκείνον έκ τών ήμετέρων συμ
πολιτών. Κάρφος δέ ιδ ία  ε ί; τούς οφθαλμούς αύτών είνε οί 
περί τόν Σύλλογον άνδρες, ου; έν πάση ευκαιρία πειρώνται 
νά παραστήσωσιν εις τά  όμματα τών άπλ,ουστέρων ούδέν 
πλέον ούδέν ελαττον η ώς αισχροκερδείς καί κλέπτας. Βε
βαίου; οί χρηστοί καί έντιμοι άνθρωποι έξ εαυτών κρίνουσι 
καί περί τών άλλων ! Ούτως άλλοτε μέν εφωνάσκουν κατά 
τών κ . κ . Δημητρίου Θεοδωρίδου, Κωνσταντίνου Κ απέτη 
καί Κωνσταντίνου Χόνδρου συκοφαντούντες αύτούς, ε ίτε ώ ; 
κλέπτοντας τά χρήματα τού Συλλόγου, είτε ώ ; διαχειριζο- 
μένους αύτά έν τώ  ίδ ίω  αύτών έμπορίω, τελευτα ία  δέ έ 
τόλμησαν οι τομβωρύχοι νά ταράξιυσι καί αύτά τά  κόκ- 
καλα τού αειμνήστου Ίωάννου Θεοδωρίδου ιατρού, τού έπι 
φανού; καί πολυκλαύστου έκείν υ συμπολ.ίτου ημών. όστις 
έθυσίασεν έαυτόν ύπέρ τής Μακεδονίας, άρρητ’  αθέμ ιτα λέ- 
γοντες, καί νύν διαδίδουσιν ένταύθα γράφουσι όέ καί εις 
τά ; έπαρχία; ότι έγώ  ώ ; επόπτη ; δήθεν τών σχολείων έ- 
λάμβανα έκ τού ταμείου τού Συλλόγου 120 λίρα ; όθωμ. 
κατ’ έτος. Ή  πρώτη έμοϋ σκέψις, άκούσαντος τάς συκο
φαντίας ταύτας, ην νά παραδώσω τά ακαταλόγιστα ταύτα  
όντα εί; τόν οίκτον καί τήν περιφρόντ,σιν τώ ν  φρονίμων 
καί τίμ ιων συμπολιτών μου, ο ΐτ ινε; έκ τών κατ’  έτος δ·η- 
μοσιευομέ/οιν πινάκων των εσόδων καί εξόδων τού Συλλό
γου βλέπουσιν, εάν έδαπανήθη ποτε δ ι’ έποπτεαν σχο
λείων, καί δή ύπέρ εμού καί τό έλάχιστον ποσόν, καί κρί·
νωσι χαρακτηρίζοντες ώς πρέπει τά ; τοιαύτας ύιαόοσεις. 
Άλ.λ’ ακολούθως, σκεφθείς ότι πιθανόν ν’ άπατηθή έστω 
καί ε ί: έκ τών συμπολιτών μου καί νά πιστεύση ε ί;  τά λε-

διαδ όο

γόμενα, θέλων δέ νά φιμώσω πλέον τά  στόματα τών εν 
έπιγνώσει ψευδομένων, άπεφάσισ* νά κατέλθω εις τήν δη
μοσιότητα και διαψεύσω αυτούς διά τού επισημότερου τρό
που. Τούτου ενεκα άπηύθυνα πρός τού; άπό τή ; συστάσεως 
τού Συλλόγου μέχρι σήμερον (1 8 7 0 — 1883) διαχειρισθέν- 
τας τό ταμείον αυτού άξιοτίμου; κ . Δ. Θεοδωρίδην, Δ. Κα- 
πέτην καί Δ. Τικόπουλον έπ ιστολήν, δ ι’ ής παρεκάλουν αυ
τού; όπως δη,λώσωσιν έμοί έγ-γράφω,, έάν ποτε υπήρξα έ- 
πόπτης σχολείων καί έάν έλαβα κα ί όβολόν άκόμη έκ τού 
ταμείου τού Συλλόγου ε ίτε ύπό ταύτην ε ίτε ύφ’ οίανδηποτε 
άλλτ,ν ιδ ιότητα, ’ ΐδού δέ α ί πρός έμέ απαντήσει; τών εί- 
ρτ,μένων Ταμιών.

Φ ί λ ε κ. Ν. Ί  ω α ν ν ί δ η.
Άπαντών εί; τήν από 2 τρέχοντος έπιστολήν ύμών εν ή λέγεται 

ότι όιαόίίουσί τ ιν ι; άπό τίνος, ότι ώς επόπτη τών σχολείων έίόθη- 
σαν ΰμΐν έκτου ταμείου τού Συλλόγου λίραιόθωμ. εκατόν είκοσι (420) 
κατ’ έτος, ίιακηρύττω καί ομολογώ ότι κατά τό έννεαετε- διάστημα, 
καθ’ δ διεχειρίσθην τό ταμείον τού Μ. Φιλ. Συλλόγου ουδέποτε έοόθί) 
ΰμϊν ούί όβολό; έκ τού εΐρημένου ταμείου, ούτε ώ ; έπόπτη τών σχο
λείων, καθόσον τοιούτο; δεν υπήρξατε, ούτε ύφ’ οίανίή,πατε άλλην ι
διότητα, ώστε τά διαδιδόμενα είνε άνυπόστατα καί καθαρά συκοφαντία.

Διατελώ κτλ.
Εν Σίρραι; τή 8 Αύγουστου 4883.

Πρόθυμο;
(Ύπογρ.) Δ. ΘΕΟΔΠΡ1ΔΗΣ.

Φ ί λ ε  Ν ι κ ό λ α ε ,
Έλαβον τήν ύπό σημερινήν ημερομηνίαν έπιστολήν σας, καί σπεύ

δω ν' άπαντήσω εί; αυτήν. Μετά λύπη; άνεγνωσα τα έν αυτή περί 
τή; διαδιδομένη; φήμη; οτι ώ; έπόπτη; τών Σχολείων έλαμόάνετε 
έκ τού ταμ.είου τού Συλλόγου λίρα; όθωμ. έκατόν είκοσι κατ’ έτος, 
άλλά δέν πρέπει ν’ άδημονήτε δι’ αΰτό, διότι είναι η εποχή τών κυ- 
νικών καυμάτων, καί οί τά τοιαύτα διαδίδοντες ευρίσκονται ύπό την 
έπήρειαν αύτών.

Δύο ε-.ΐ) χρηματίσας ταμίας τού καθ’ ήμα; Συλλόγου, και ως τοι-· 
ούτο; καί ώς μέλος τή; διοικούση; επιτροπή; γνωρίζω οτι ουτε ω ; 
Ιπόπιης Σχολείων ούτε ύφ οίανδήποτε άλλην ιδιότητα έλάβετε οβο
λόν έκ τού ταμείου τού Συλλόγου.

Διατελώ μετ’ έξαιρέτου ύπολήψεως καί αδελφική; άγαπης.
Έν Σέρραις, τήν 2 Αΰγούρτρυ 4883.

( ‘Τπογρ.) Δ. ΚΑΠΕΤΗΣ.

’Α γ α π η τ έ  φ ί λ ε ,
Άποχρινόμενος εί; τήν άπό 2 τρέχοντος έπιστολήν υμών ομολογώ 

ότι ή πολυετή; καί μετά μεγάλου ζήλου προσπάθεια καί εργασία ΰμών 
ύπίρ τής εύοδώσεως του σκοπού τού καθ' ήμάς Συλλόγου οφείλεται ά- 
ποκλειστικώ; ’  ~
ποτε και ■ 
χόν ποσόν ι
ή εκείνην τήν ιδιότητα.

Έν Σέρραις, τήν 2 Αύγουστου 4833.
"Ολο; ΰωέτερο;

(Ύπογρ.) ΔΙ1ΜΠΤΡ10Σ Θ.' ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ. 
Έ κ τής άναγνώσεως τών ανωτέρω τριών έπ ιστολών, άς 

κρίνη έκαστο; άν ή ευάριθμος καί ευτυχώς ξένη, ό>; ειπον, 
σπείρα δέν απέκτησε δικαίως τόν τ ίτλον τού ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥ 

Διατελώ, κ. Διευθυντά. μ ετ’ έξοχου τιμής καί ύπη,λήψεως
Μ . Ί ω α ν ν ίδ η ς .

Η. Μ Ο ΥΣΤ ΙΑ ΙΣ
"Όσον ενδιαφέροντα', διά τήν σταφ ίδα  α : Πάτραι. Ό 

Πύργος, α: Κ αλάμαι, τό “Αργος άλλο τόσον διά ^τόν μού
στον (γλεύχοςΐ ή Α ίγινα, τά  Μέγαρα καί προ πάντων η ’Α τ
τική· άλλ ’ ο: πόθοι των καί α: εύχαί πρ 'ς τόν ϋψιστον
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περί βροχή; κατά τά  τέλη Ιουλίου καί άρχάς Αύγουστου 
εΐσίν αντίθετοι· δ ιότι αύτη ζημιοϊ τ ά ; πρώ τα ; ά λλ ’ ωφε
λ ε ί τ ά ; δεύτερα;, αίτινες καί ηύτύχησαν εφέτος. 'Π πρό ο- 
λ ίγω ν ήμερων έπελθούσα βροχή έδωκε ζωήν ε ί; τής μου- 
σ τ ια ί; προς τάς όποιας συμπ ίπτει ό ερχομός τού κυνηγιού· 
καί ιδού έπ ίκειτα ι ή Ιναρξι; δύο πολέμων ένό; κατά τών 
σταφυλών καί ετέρου κατά  τών τρυγώνων, τσαλαπετινών, 
όρτύγω νκλπ . Α: τώ ν τοιούτου είδους πολέμων προπαρα- 
σκευαί ήρξαντο ήδη άφ’ ένό; μέν μέ μαχαιράκια, σογιάδες 
κολοκοτρωνχϊκους, κόφαις, κοφίνια καί κοφινάκια, κάρρα, 
αμάξια, τουλούμ,ια, βουτσά, βαρέλια, (εις τά  λουτρά τού 
Δαμασκηνού) βαρελάκια, χωνιά, ταψ ιά , μέτρα, πατητήρια, 
λάκκους, υπόγεια, αγώ για , φωνάς, κλεψ ίματα , γλ έ νπ α  πρό 
πάντων νυκτερινά καί πλεΐστα  άλλα διά τό θύμα, διά τόν 
μόσχον τόν σιτευτόν τής γρηάς κυοά; αμπέλου- άφ’ ετέρου 
μέ όπλα μονόκανα ή δίκανα, έμπροσθογεμ,ή ή οπισθογεμή 
μέ πυρίτιδα , χόνδρου; (σκάγια ! καί κύνας δέ κυνηγετικούς 
μέ τσάντες ποικιλόχρους, ύδρία; (παγούρια) καί λο ιπά; 
προμηθείας. Οι πρώτοι κυνηγοί τών Αθηνών καί Πειραιώς 
είσίν οί οίνοπώλαι καί παντοπώ λαι, μικροί κα ί μεγάλοι, 
τρέχοντες εις τά Μεσόγεια. Εις τό Κοροπί, εις τό Μαρκό- 
πουλο, οί δεύτεροι παντός είδους επαγγέλματος καί οί 
πλεΐστο ι άνευ ούδενό: τοιούτου πρός τόν Λόγγο, πρός τήν 
περίφημο Βάρη όπου τό μεγαλείτερο πέραμα τού κυνηγιού.

Ό  μούστος, πλήν ολιγίστου προοιρισμένου διά μουστα
λευριάν, μεταμορφόνεται διά τής ρητίνης κατά τήν 4ΐΙημε- 
ρον ζύμωσίν του έν τοίς βαρελίοι; εις ρητινίτην οίνον, τού 
οποίου χρήσις καταπληκτική  Ιγίνετο  κυρίως εις τάς έργα- 
τικάς τάξεις , μολονότι κατά τά  τελευταία  έτη ή χρήσις 
Ιγενικεύθη ώ ; μονού άθιοοτέρου καί ρωστικού ποτού θεωρου- 
μένου. Ό  μούστος είνε το ζωτικώτεοον προϊον τής Α τ τ ι 
κής· πρωτεύουσι κατά  τό ποιόν αυτού κα ί τό ποσόν τά  Με
σόγεια, ήτοι οί δήμοι Κρωπίας καί Λαυρίου, άλλά πρό πάν
των τό Μαρκόπουλον καί τό Κοροπί. Αί Άθήναι καί ό Πει- 
ραιεύς εϊνε ή δεξαμενή δέκα εκατομμυρίων οκάδων οίνου, 
μετακομιζομένου έκ μόνου τού δήαου Κρωπίας. Ό  έφετει- 
νό; μούστος ϊνεκα τής πεσούση: βροχή; κατά τε τήν ποιό 
τητα καί τήν ποσότητα θέλει φθασει τόν τού παρελθόντος 
έτους' ή δέ τιμή μείζων υπολογίζεται έφέτος μή έπιδρών- 
το ; επ ί τή ; τιμής του τού έπ ι τής καταναλώσεως τού οί
νου έπιοαλλομένου φόρου κατά  τό νέον φορολογικόν σύ 
στημα. Ή τιμή έκαστη: μπότσας (δύο οκάδων) άχρι τούδε 
ΐσ τα τα ι εις 5 0 — 60 λ επ τά , καί αδτη έστιν ή τού πρόύ- 
στοιχισμένουμούστου καθ’ όλον τόν χειμ,ώνα. φαινομενη ότι 
θά κυμανθή μεταξύ 7 0 —8 0  λ ε π τώ ν  ήδη υπάρχει μεγάλη 
απραξία, ώ ; τούτο συμβαίνει πάντοτε’ περί τά τελη όμως 
τού τρέχοντος δεκαπενθημέρου θέλει λάβει χώραν ή πυρε- 
τώδης αγοραπωλησία, ήτις μόλις διαρκεϊ πέντε ήμερα;.

Μέρος τού έκ Μαρκοπούλου μούστου μεταφέρεται διά θα
λάσσης, έκ τού ωραίου λιμένος Πορτο-Ράπτη εις τήν Εύβοιαν, 
Σύρον καί πρό πάντων εις τήν Κυνουρίαν ό δέ τού δήμου 
Λαυρίου καταναλίσκεται άπα ; εις τό Λαύριον. Εις Ά θήναις καί 
Πειραιεΐ δέν καταναλίσκεται μόνος ό έκ τού Δήμου Κρωπίας 
είσαγόμενος μούστος, άλλά κα ί ό έκ τών άλλων δήμων ήτοι 
τού Δήμου Άχαρνών, τής Φυλής τής ’ Ελευσίνος, τών Μεγά
ρων καί τής Α ιγίνης, δστις αναμιγνυόμενος συνήθως μετά 
τού πρωτεύοντος έκ τού Μαρκοπούλου καί Κοροπής γίνεται 
έπίσης λαμπρός. 'Π δέ ρητίνη, τό δεύτερον συστατικόν, έξ 
ού καί τό γνώρισμα τού ρητινίτου οίνου συλλεγομένη έκ τών 
λαμπρότερων διά τό πυκνόν πρασινοκίτρινον χρώμα καί ύ-

   --

γιεινοτέρων έκ πεύκης (π ίτυο ;) δασών τής ’Αττικής κα ί Με- 
γαρίδος δέν εύρίσκεται εις ζήτησιν έτΓ ού/’ ήττον διατη
ρείται ή τής προστοιχισμένης τιμή τών 40  — 50  λεπτών 
κα τ ’ όκάν. Ά λ λ ’ αύτη έν ροπή οφθαλμού αυξάνει ή έλατ- 
τούται εν δλως άντιστρόφω λόγω τού ποσού τοΰ μούστου.

Ά γ ρ ό τ η ς - Λ Ι ε σ ο γ ε έ ω ν
   Β—«ΟΙΓ υ -ί _ -------------

Τ Ο  ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ Π ΑΝ ΤΟ Τ
Ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η  ϊ » >  ε τ ώ ν  !  Μία γυναίκα 8 ί  έτών 

απεθανεν ε ί; τά νοσοκομείον. Ή  ιατρική νεκροψία άνεύρεν 
εντός τής υστέρα; της έν εξοίδημα αρκετά άνεπτυγμένον, 
τό οποίον είχεν ή άποθχνοϋσα από τού 28ου έτους τή ; η
λ ικ ία ; της, χωρίς νά αισθάνεται άλλην ένόχλησιν είμή τά 
βάρος τό προξενούμενον υπό ξένου όγκου. Ιίοία όμως ΰ- 
πήρξεν ή έκπληξις τώ ν παοευρισκομένων έν τή αυτοψία 
όταν άφού ήνοίχθη τό εξοίδημα διά τού πρίονο; παοετη- 
ρήθη έν μέσω τής κ ίστεω ; έμβρυον άρτιον, άνευ οΰδεμιάς 
ά ιλο ιώσεως, ηλικίας επάνω κάτου έξ ή έπ τά  μηνών ! Οί 
δόκτορες τά έχασαν σχεδόν, δ ιότι πρώπην φοράν παρου
σιάζετα ι εις τήν επιστήμην τοιοΰτο μοναδικόν φαινόμενον. 
’ Εγνώριζον άναλόγους έγκυμοσύνα; 2 6 , 2 8 , 30 , 3 1 , 46 
έτών’ άλλ’ έγκυμοσύνη 5 7  χρόν.α δίαρκέσασα ούτε ’ ;  τόν 
ύπνο του; δέν είχαν όνειρευθή. Μά τ ί κοιλιά ήταν εκείνη ! 
Τώρα δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν έπιστ/μονικώς τά ; θαυμα
στά ; ’ς τά παραμύθια καί τόν ήμέτερον καραγκίοζην γεν
νήσεις πα ιδ ιών έν π λή :ε ι άκμή σιόματος καί πνεύματος, μέ 
μακράν γενειάδα καί μακρυτέραν φλυαρίαν· προσέτι, καί 
τήν γέννησιν τού ’Ισαάκ υπό τής έννενηκοντούτιδος Σάρρας...

Π ώ ς  η σ υ χ ά ζ ο υ ν  τ ά  κ ύ μ α τ α .  Είνε γνωστόν τό 
μέσον τής κατευνασεω; τών κυμάτων δι* ελαίου, χυνομένου 
έπί τής επιφάνειας των. Ά λ λ ’ §ν παλαιόν βιβλίον όμιλεϊ 
περί ενός αλλού μέσου, πολύ άποτελεσματικωτέρου ή τό 
έλα ιο ν καί τούτο είνε ό τενεκές. Σταγόνες τού έλαίου άπο- 
μακρυνονται φερόμεναι ΰκό τών κυμάτων, ένφ κ ιβώτια τε 
νεκεδένια έκτεινόμενα εϋρύτερον τών σταγόνοιν τού ελαίου, 
καί προσκολλώμενα εις τό πλοίον, δεν δύ-ανται νά άπομ.α- 
κρυνθώσιν αυτού ειμή έπ ί μακράν άσόστασιν. Λοιπόν : λαμ- 
βάνοντες βαρέλλια, πεπληρωμένα άέρος, τά όποια δέν δύ- 
νατα ι νά διαπεράση τό ύδο>ρ, ή κάλλιον τετράγωνα κιβώ · 
τια  έκ λευκοσιδήρου, μήκους έ ;  εως οκτώ ποδών, καί ένό; 
ή δύο ύψους, γεμισμένα έξ ίσου μέ άέρα. Τά πλοία θά ή- , 
δύναντο πάντοτε, χωρίς νά αΰξήσωσι πολύ τό φορτίον των, 
νά είνε έφωδιασμένα μέ δωδεκάδα τοιούτων, συνενωμένων 
διά σχοινιών, τά όποια ήρκει νά ρίψωσιν εις τά κύματα, 
κατά τήν κρισιμωτέραν ώραν τή : τρικυμίας. Αυτά συμβου
λεύει τό παλαιόν βιβλίον, άλλά δέν ήξεύρομεν άν ή κυματο- 
σώτειρα συμβουλή του παρέχει τό δικαίωμα νά ένθυμηθώ- 
μεν τήν παροιμίαν : Καϋμένοι παλτ,οΐ, καύμένα βώδια !

ΤΗ\ΕΓ ! *ΑΦΠΜΛΤν
Ι Ι ρ α κ τ ο ρ ε ϊ ο ν  Χ α β ά

Γ κ ό ρ ε τ ς .  4 Σεπτεμβρίου. Τρείς ομάδες νομιμοφοόνων, 
συνελθουσαι χθές ένταύθα, άνεγνώρισαν τόν κόμητα τών 
Παρισίων άοχηγόν τού Οί<ου τ ή ; Γαλλίας.

Π αρ£σε< »ε, αυθημερόν. 'Π γαλλ ική  κυβέρνησι; άπεφά- 
σισε να στειλη σπουδαίας έπικουρίας εις Τονκίννιν όπως ή 
έκστρατεία τελειώση τό ταχύτερου.


