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"Εν των άποφερόντων τό ήμισυ σχεδόν του προϋπολογι
σμού των έσόδων τού κράτους καί συντελούντων είς τήν αΰ- 
ξησιν τού δημοσίου πλούτου διά χρημάτων προπληρωτέων 
κα ί οΰχί έν τοίς δημοσίοις έλέγχοις γεγραμμένων εινε καί 
τά  τελωνεία τού κράτους. Πλήν ταύτα άπό τίνος πάσχουσι 
δεινήν νόσον καί σπουδαίαν έλάττω σ ιν τώ ν εισπράξειόν των 
ΰπό τής δσηικέραι θρασείαν κεφαλήν έγειρούσης λαθραίας ά- 
ποβιβάσεως διαφόρων εμπορευμάτων, -/¡τις άποβίβασις Ικ- 
τελ ε ίτα ι πανταχού μέν, ίδ ιαιτέρως δμως έν τή έπαρχία 
ταύτη , έν η ώς έκ τής άκηδείας ήν δεικνύουσιν αί Ικάστοτε 
κυβερνήσεις εφθασεν είς το κατακόρυφον σημεΐον, καί δύ- 
νατα ί τ ις  άπτα ίστω ς να συγκαταρίθμηση αυτήν μεταξύ των 
επιστημών ώς είδικώς πλέον μεθ1 ίκανότητο; ού τής τυ- 
χούσης έξησκημένης. Καί δ ιά  τ ί  όχι ; μήπως καί αυτή δέν 
εϊνε έν έξ εκείνων άτινα χαρακτηρίζουσι ιό ν "Ελληνα ώς 
άνθρωπον τε τραπ έρα τον , δστις μετά κουφότητος καυχαται 
έπ ί άδίκοις καί άναρμόστοις πράξεσιν, ένώ ώφειλε νά κρύ
π τη  τό πρόσωπόν του εις τό τοιούτον άκουσμα ; Μεθ’ δλας 
τάς νομιζομένας προλήψεις τού κακού τούτου υπό τών κα- 
τασκευασθέντων άτμοτελωνίδων ούδέν σωστικόν κατωρθώ- 
θη, καί οί αίσχροκερδεϊς άδεώς καί μετά προφανούς έμ- 
παιγμού πρός τού; νομούς άποβιβάζουαιν έν πλήρει μεσημ
βρία τά  έμπορεύματά των άπό τού ’Αράξου μέχοις ενταύθα 
καί καθ’ δλην τήν παραλίαν τής ’ Ακαρνανίας. Τίς δέν θά 
έκπλαγή είς τό άκουσμα ότι τό πετρέλαιον έν Βονίτζη, Καρ- 
βασαρά, Ά στα κώ  καί λοιποϊς μέρεσι τής ’Ακαρνανίας π ω 
λ ε ίτα ι πρός δεκαέξ δραχμάς ή κάσσα, τούτέστιν αί είκοσι- 
τέσσαρες οκάδες, ένώ ενταύθα τό αυτό ποσόν πω λείτα ι ε ί
κοσι δύο δραχμάς ;  Πόθεν τούτο προέρχεται ;  Μήπως οί 
Άκαρνάνες κατασκευάζουσι τό πετρέλαιον εις τόν τόπον των 
κα ί διά τούτο συμφέρει αύτοϊς νά πωλώσι κατά  τό έν τρί
τον τού οσον πω λείτα ι ένταύθα όλιγώτερον ; Βεβαίως δχι* 
"Αρα τ ί συμβαίνει j  Ή  άπάντησις εύκαιρος : Τό προφανές
λαθρεμ πόριον. ’ Επίσης τ ίς  ευσυνείδητος δέν θά φρίξη, δταν 
προσέλθη είς τ ι τών ενταύθα καπνοπωλείων ϊνα ζητήση κα
πνόν Τουρκίας ή πούρα Α βάνας καί άκούση παρά τού κα 
πνοπώλου δτι b πρώτος στοιχ ίζει 6 — 7  δραχμάς, τά  δέ

δεύτερα 10ν-ψ-12, ένώ δ ι’ έκεϊνον μέν πληρώνει 8 δραχμάς 
τελωνειακόν φόρον; διά ταύτα  δέ 1 2  ;

Τούτο βεβαίως προκύπτει έκ τής άκηδείας τών κατά  
καιρούς κυβερνήσεων καί έκ τών έπιτετραμμένων τήν έπ ί- 
βλεψιν τούτων αρχών. Άφού έλαβεν ή κυβέρνησις τήν κα
λοσύνην νά άναβιβάση τόν φόρον άπό 7 5  λ επ τά  έκάστην 
όκάν είς 8 καί 12  δραχμάς, δ ια τ ί δέν φροντίζει κα ί περί 
τής άκριβοΰς έπιβλέψεως κα ί τήν έκ ταύτης πρόληψιν τών 
καταχρήσεων νά άπολαμβάνη τά κέρδη, άτινα  ώνειρεύετο, 
δτε τόν περί τούτων νόμον έψήφ ιζε ;

Δέον νά διοργανώση τό σώμα τής τελωνοφυλακής, δπερ 
όμολογουμένως παρέλυσεν, δ ιότι αί πεντήκοντα δραχμαί, 
δς έκαστος φύλαξ κατά  μήνα λαμβάνει δέν έξαρκούσι πρός 
σ· ντήρησιν τού ίδιου του ατόμου, καί οΰχί καί οίκογενείας 
ολοκλήρου. Ό τ ε  δ άο ίδ ιμος^ύστ. Σϊμος συνίστα τήν τελω 
νοφυλακήν καί ώριζε τόν μισθόν αύτής, ειχεν ύπ ’ δψιν τήν 
τότε άξίαν τώ ν πραγμάτων· άλλά αϋτη έτριπλασιάσθη. Διά 
τής αύξήσεως λοιπόν τής μισθοδοσίας, θά διορίζωνται άν- 
δρε; οπωσδήποτε μορφωμένοι καί ούχί οί άντάμιδες καί 
θαμώνες τών οίνοπωλείων, οίτινες τόν σταυρόν τους κάνουν 
νά συλλαμβάνώσι λαθρεμπόρια ϊνα  ’βγάλωσς τό μπαξίσ ι 
των κλείοντες τά  ’μ μ ά τ ια  δ ιά  τήν έπιγενομένην ζημίαν 
τού δημοσίου ταμείου, καί λέγοντες τό περιώνυμον κατα - 
στάν φάε χ α ϊ συ χα ΐ όώ μ’ χ α ΐ 'μένα .

Προτρέπομεν λοιπόν τήν κυβέρνησιν νά συμμορφωθεί μέ 
τήν γνώμην τών άρκετήν πείραν πρός τούτο κεκτημένων, 
προλάβη τό κακόν καί τιμωρήση τού; ένόχους διά τών 
έξής : Ν’ αύξηση τό μέγεθος τών νύν ύπαρχουσών άτ>/.οτε· 
λωνίδων, άνιικαθιστώ σα αύτάς δ ι’ άλλων, δ ιύτ ι αί νύν ίι- 
πάρχουσαι ά γγ νσ τρ ιώ τ ιχ α ι σχν .Ιοπν ίχ τρα ι δέν δύνανται νά 
πλεύσιοσιν έλευθέρως δπου ή υπηρεσία εχει ανάγκην, διότι 
προσβάλλονται ύπό παντός ανέμου καί ¿"δία έν ώοα χε-.μώ- 
νος. Ν’ αύξηση τό προσωπικόν αυτών καί νά διορίζωνται 
καταλληλότεροι τών νύν γνωρίζοντες τήν υπηρεσίαν, καί όχι 
τά ρ εμ π άσχ ια , οίτινες πρό τού διορισμού των περιεφέροντο 
ζητούντες παρά τού τυχόντος μιά δεκάρα νά πιοϋν. Νά 
τεθώσιν είς ενέργειαν καί αύθις αί προξενικά! δηλώσεις, α ΐ- 
τινες ελειτούργουν έπί Δεληγεώογη καί έπέφερον εάρεστα 
άποτελέσματα, διότι δ ι’ αυτών προελαμβάνετο πάσα δο- 
λία  προαίρεσις οίουδήποτε πλοιάρχου, ώς όντος υποχρεω
μένου πριν ή άποπλεύση έκ τού λιμένος, είς 8ν εΰρίσκετο, 
νά παρουσιάση τάς φορτωτικάς του είς τό έκείσε προξε-
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νεϊον καί λάβη παρ’ αυτού Π λω τικήν ε!ς τριπλούν, ής τό 
εν,ρντίγραφον έστέλλετο εις τό ΰπουργειον των ’Εξωτερι
κών, τά ^ ύο  δ ’ εφερε μαζύ του δ πλοίαρχος, ών τό έν κα- 
τεάίΟε.το ετ* τίύ-τε>ωνεϊον εις δ ήθελε καταπλεύσει Ά ν  δέ 
δ πλοίαρχο; ήθε,λεν ά ^ β ιβ ά σ η  τό φορτίον'του λαΟραίω;, 
ί’ν& ή/υτώση τόν τελωνειακόν'φόρόν^ δέν ηδύνατο" διότι έ- 
γενετο γνωστόν τόηςμπουργείω πρότερον καί τότε διεσάσ- 
σετο κ α τ ’  αυτού κα»άοίωξις.

Περί του λυμαινομένου τό έμπορων τούτου κακού έπα- 
νειλημμένως Ιγένετο λόγος εν τή δημοσιογραφία καί πολλαΐ 
άναφοραί έστάλησαν εις τήν κυβέρνησιν, ά λλ ’ αΰτη όλίγην 
δώσασα προσοχήν, ούδόλως ένήργηρεν,. άποτελεσματικφι τ ι. 
Σκέψις γ ίνετα ι παρά τοίς ενταύθα έμπόροις νά ζητήσωσι 
τήν άδειαν τής κυβερνήσεως καί τοίς έπιτραπή ν’ άγσρά- 
σωσιν ίδιον ατμόπλοιου, όπερ έξοπλισθέν νά περίπολέ άπό 
τού ’Αράξου καί εντεύθεν άμφοτέρας τάς ακτάς καί συλλδμ- 
βάνη, πάν πλοϊον λαθραίως προερχόμενων, Διά τού μέτρου 
τούτου, άν πραγματόποιηθή, δέν άμφιβάλλομεν ότι θά πε- 
ριορισθη τό κακόν κα ί ίσως βαθμηδόν έκλέίψηί .

Σπουδαϊον λάθος κάμει ή κυβέρνησις 5»’ ού προστατεύον
τα ι έν μέρει α ί καταχρήσεις,. άποστέλλουσα κ α τ ’ έτος επ ι- 
θεωρητάς των τελωνείων τού κράτους, λαμβάνουσα αυτούς 
έκ τού εφοριακού τμήματος. Οί άνθρωποι ούτοι, πλήν ¿λ ί
γων εξαιρέσεων, εινε εντελώς άπειροι τής τελωνενακής υπη
ρεσίας καί ούδέν δύνανται νά έκτελέσωσι, πολλάκις παρου
σιάζονται ενώπιον των οικείων τελωνών καί ζητούσι παρ’ 
αύτών νά υπόδειξη αυτοίς ποια καθήκοντα εχουσι νά έξα- 
σκήσωσι ! ! Φαντασθήτε λοιπόν τ ί  δύνατα ι νά προκύψή έξ 
ανθρώπων εντεταλμένων νά έκτελέσωσι μίαν υπηρεσίαν, ή ; 
ούδεμίαν -γνώσιν εχουσιν.Ένώ άν εστελλεν έπιθεωρητάς πε
πειραμένους καί γεγηρακότας έν τή υπηρεσία τελώνας έχον
τας απεριόριστον εξουσίαν νά μεταβαίνωσιν έλευθέρως,,δπου 
ή υπηρεσία Ιχει άνάγκην, θά ήτο πολύ συμφορώτερον, διότι 
οί άνθρωποι ούτοι θά Ιγνωριζον μόνοι των πάν άφορών τήν 
υπηρεσίαν καί προθύμως θά έξετέλουν αυτήν.

’Επίσης σπουόαίως βλάπτει καί ή άφαίρεσις δικαιωμάτων 
τινών έκ τών εξήκονταρχών καί άνάθεσις τούτων είς δεκάρ- 
χους, διότι οί δεκάρχαι κατωτέρου βαθμού δντες καί σχε
δόν αγράμματοι, δέν εχουσι τό θάρρος νά έπιβλέπωσι τάς 
παρεκτροπάς τού τελιόνου καί έλεγχωσι ταύτας, εξαιρέσει 
κα ί ένταΰθα τινών, οίος ό παντός έπαίνου άνιότερος κ. Ταμ- 
πακάκης, δστις διά τη ς ' πρωτακούστου δραστηριότητό; του 
ωφέλησε πλέον τών τριακοσίων χ ιλιάδων δραχμών τό δημό
σιον, έπισύρας πάντοτε τούς έπαίνους καί τάς συστάσεις 
τών τελω νώ ν1 καί έπιθεωρητών ιδία τού κρατίστου τούτων κ. 
Τσίτσου· πλήν ά ντί νά μένη ένταύθα, ενθα ήτο λίαν χρήσι
μος, μετετέθη εις Πόρον, ένθα ούδέν έτερον έργον θά έχη ή 
νά πα ίζη τήν πρέφαν. ’Ενώ οί έξηκοντάρχαι, ή μ ά ν ν α  τού 
τελωνείου, καί ό έπιλοχίας έν λόχω, κα ί εις θέσιν καλλιτέ- 
ραν ήσαν κα ί ώς έκ τών βαθμών των ήδύναντο νά έπ ιβάλ- 
λωνται εις τόν τελώνην διά πάσαν παρεκτροπήν.

’Επίσης κακήν σκέψιν κάμνει ή κυβέρνησις μεταθέτουσα 
τούς αρατίστους τώ ν υπαλλήλων της από ενός εις έτερον κύ
κλον, χωρίς νά ύφίσταται πρός τούτο ανάγκη, ούτω λ . χ . *ΓΙ 
μετάθεσις τού ίκάνωτάτου καί εμπειρότατου έλεγκτού κ. 7.x- 
φειροπούλου έντεύθεν καί προαγωγή αυτού εις τελώνην έν 
Λαυρίω ήτο λίαν άσκοπος· διότι ό άνθρωπος ούτος δύναται 
νά προαχθί, είς τά  ύπατα  αξιώματα- άλ.λά δέν θά ευδοκί
μηση εις αύτά τόσον, όσον ώς έλεγκτής, διότι ήτο φύσει 
γεννημ,ένος τοιούτος, καί ούδένα έτερον έχει έφάμιλον. Εις δέ 
τήν κενήν θέσιν του ένταύθα μετατίθετα ι ό έν τώ  τελωνείω

Πειραιώς τοιούτος κ. Ρεδιάδης, δστις ώς σπάνιος καί ούτος 
ήτο χρησίμώτερος εις τό πρώτον τελωνεϊον τού κράτους, τού 
Πειραιώς, ώ ; ό εν Άθήναις τύπος διεκήρυξε, καί οΰχί νά με- 
τατέθή ένταΰθα καί άφήση όπισθεν κενόν δυσαναπλήρωτον. 
Πιστέύομεν δτι ή κυβέρνησις θά σπεύση νά επανόρθωση τό 
'ρ α χ θέν  λάθος πριν ή έκαστος μεταβή εις τήν νέαν αυτού 
θέσιν.

Χ ε λ ε ν ο ΰ ς
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ΧΡΟΝΙΚΑ
Τίποτε χθές δέν έσήμαινεν δτι ήτο ημέρα έκλογών, ημέ

ρα δηλ. λυσσωδών τρεξιμάτων,ι ένεργειών, -πάλης, συρροής, 
παθών δηλουμένων, θριάμβων παταγού-τω ν καί ήττης. "£- 
-πρεπε.επίτηδες κανείς νά σταθή έ - ί  ώρας είς ένα έκ τών 
τόπων τής ψηφοφορίας, διά νά άντιληφθή επ ί τέλους κά
ποιαν ψηφοθηρευτικήν καί ψηφοφορικήν κίνησιν, κα ί νά τήν 
χάση πάλιν άπό τήν άντίληψίν του. Μόνον ή λύσσα γνωστών 
τινων ψηφοκυνηγών 'υποψηφίων ήκμαζεν έν όλη αυτής τή 
ευγλω ττ ία  κα ί ευστροφία, ά λλ ’ έπνίγετο κα ί αύτη έντός 
τής γενικής αδιαφορίας. Μολονότι ο κατάλογος τών έκλο- 
γέων είχε πληθυνθή, καί ήτο. ανάγκη πυκνής προελεύσεως 
διά νά τελειώσουν μίαν ώραν άρχήτερα, αραιοί προσήρ/οντο 
μέχρι μεσημβρίας· καί μόλις τό δειλινόν ή εύσπλαγχνία 
πρός τούς άπελευσομένους υποψηφίους, έξ εκείνων ο ΐτινε; 
ένήογουν μέ τά όλα των, παρεκίνησε τούς έκλογεΐς νά προ· 
σέλθουν κάπως ποοθυμώτεροι. Α λ λ ά  πολλοί έμειναν έξω.

Θεωρούνται ώς ¿.σφαλείς έν τή επ ιτυχ ία  ο! Δημοτικοί 
Σύμβουλοι οί κύριοι Τιμολέων Φιλήμων, Μιχαήλ Λάμπρος, 
Δέδες, Γκλίζης Καλομοιρίτοας, Λούης ιατρός, Ιωσήφ Γκι- 
νάκας καί Διονύσιος Ζαχαρίας.

■"Αν πιστεύσοιμεν τόν' έκ Κωνσταντινουπόλεως ανταπο
κριτήν τ&ν'Ήμέρήάίωϊ· Νέων τού Λονδίνου, νέα πάλ ιν  συ- 
ναιμοσία άνεκαλύφθη εις τά  ανάκτορα Ιναντίον τού Σουλτά
νου. Τήν φοράν αίΐτήν έΟεοιρήθησαν ύποπτοι οί περί τόν Διά
δοχον Ρεσίτ έφένδήν. Ό  δέ στενότερος αυτού φίλος, ε?ς έκ 
τώ νά νώ τά τώ ν  υπαλλήλων τού Δοβλετιού, εστάλη αίφνιδίως 
εις έξορίαν.

Συνελήφθη έν Καλάμάις δ έκ τών αυτόθι φυλακών δρα- 
πετεύσας κατάδικος ’ Αντώνιος Κρητικός ή Παπουλοκυριά- 
κ'ος καί ώδηγήθη πάλ ιν  εις τάς φύλακας.

Δύο συνδυασμοί διά τάς προσεχείς βουλευτικά ; έκλο- 
γάς κατηρτίσΟησαν έν Σπάρτη’ ό πρώτος έκ τών κ. κ . Δ. 
Δημητρακάκη, Κ. Σαλταφέρου, I. βαλασσοπούλου, Γ. Μαυ- 
ρομιχάλη καί Λ. Ματάλα. Τόν δεύτερον άποτελούσιν ο: 
κ. κ. I. Κορφιωτάκης, Ν. Βαρβιτζιαιτης, Μ. Ρουσόπουλος, 
Λ. Τζιβανόπουλος, καί Μ. ’Λνδριτσάκης, τό πρώτον ήδη ό 
τελευταίος εκτιθέμενος, ό δεύτερος ούτος έβαπτίσθη έν 
Σπάρτη συνδυασμός τών συμπεθέρων, δ ιότι τά  4 τώ ν  με
λών του συμπεθερεύουσι μεταξύ των.

Έρυθριώμεν, δταν βλέπωμεν δ ι’ εφημερίδων δσω τό δυ
νατόν θορυβωδώς έξαγγελλομένας πράξεις, α ιτινες μόνον 

I σιγώσι καί έν τή  άφανεία τελούμενα·, καί άφινόμεναι έκ-
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τίλούσι τόν προορισμόν αυτών καί δικαιοΰσι τόν χαρακτη
ρισμόν των ώς έργον αρετής καί φιλανθρωπίας. ’ Αλλά πρός 
θεού ! τ ί ελεημοσύνη είνε έκείνη ή διδομένη καί συγχρόνως 
άντη/ούσα ώς πυροβολισμός άπό ορού; ριπτόμενος καί άπό 
χαράδρας εί; χαράδραν επαναλαμβανόμενος ; Εινε ή ελεη
μοσύνη τού Ευαγγελίου, ή τού «μή γνώτω  ή δεξιά τ ί  ποιεί 
ή άριοτερά», ή ή θεραπέύουσα καί παραμυθούσα έλεημο- 
ίύνή, δταν ίσα ίσα εξευτελίζετα ι δ ι ’ άπρεπούς δημοσιότη- 
τος, ώς νά τής τήν ρ ίπτει κατά  ποόσωπον, ή δεχόμενη 
ταύτην εύγενής, άλλά άτυχούσα οικογένεια ; Τί έκ.πόρνεύ- 
οεις είνε α ύ τ α ί!

Ά φίκετο εν Σμύρνη ό τοσούτον άνυπομόνω; πεοιμενόμε- 
νος Παναγή; ό διάσημος, καί έμελλε νά δώση δ'είγματα 
τής άνδρίας του εν τώ  θεάτρω «Έλδοράδιρ». Ά λ λ ’ εμπό
δια παοενεβάλλοντο ύπό τής αστυνομίας ένεκα λόγων τά- 
ξεως, φοβούμενης ίσως τήν έντύπωσιν τήν όποιαν δύναται 
νά προζενήση ν Ελλην ούτω θριαμβεύων, ώ ; νά κλείη μέσα 
του δλον τόν ελληνισμόν. Ά λ λ ’;  έπ ί τέλους ήρθησαν α ί δυ- 
σκολίαι, καί παρέστησεν ό Παναγή; παταγω δώ ς χειροκρο
τούμενος. Ά λ λ ’ εκτός τής εκτάκτου φήμης του έθαύμασαν 
0! Οεαταί καί τήν ευκινησίαν τού υιού του Νίνου, έκτελε- 
σαντος διάφορα γυμνάσματα πρωτοφανή. Κατά τήν περι
γραφήν τών Σμυρναΐκών εφημερίδων ό "Ελλην αθλητής φέ
ρει ευπρεπή ένδυμασίαν εύρωπαίου καί υψηλόν πίλον, ο
μοιάζει ολίγον πρός άγγλον ευτραφή άστόν, άλλά μέ μίκύ- 
ρον καί παχύν μύστακα.

’ΐδού καί ή ανάστροφη τού υφάσματος· ώς τώρα έδολο-

Ϊονούντο Δήμαρχοι- τώρα έρχεται ή σειρά τ ω ν , καί άν δέν 
ολοφονούν άκόμη, τουλάχιστον επ ιτ ίθ εντα ι, Ούτως ό Δή

μαρχο; Μενιδίου έπετέθη χθες κατά  τής κεφαλής ενός έ- 
κλογέω; του καί δέν τήν έμαύρισε μέν, τήν καταιμάτωσέν 
όμως.

. . { VSCXJÍ ·
Έν Μαγνησία κατά  τήν εποχήν ταύτην κακοήθεις πυρε

τοί πολλούς θανάτους έπιφέρουσι. Ή μεγαλείτέρα θραύσις 
γίνετα ι παρά τοίς όθοψ.ανοίς, οί'τινες, δέν προσκαλοϋσιν ία- 
τρού; τό πλεΐστον ώ ; έκ τής π ίστεώς των είς τό πεπρω- 
μένον. ο

*0 Κουλουριώπης προσήλθεν δηυΛσία* ώς άρχηγός Άρ- 
βανικής ένεργείας κατά τού Ελληνισμού, κα ί προσεκάλεσεν 
τούς έλληνας νά συνεργασθώσιν κατά  τού 'Ελληνισμού, δ δέ 
Αίων έξέδωκε τήν πρόσκλησίν του- τόν έρωτήσαμεν ερωτή
σεις τινας, ά λλ ’ αύτός έσιώπησεν. Τάς έπαναλαμβάνομεν:

1) Είνε έλλην τό δόγμα καί τήν π ίστιν ή άλλαξοπίστη- 
σεν καί εγεινεν· ’ Αγγλικανός ;

2 )  Τούς αδελφούς μας όμογενεϊς καί δμοδόξους ’ Αλβα
νούς σκοπόν έχει ν’  άλλαξοπιστήση καί αυτούς ή ν’ ά γ γ λ ι-  
κανίση ή νά τού; έλληνίσή ;

3) Εινε όργανον τής Ά γγλαμερικανής προπαγάνδας τής 
ανέκαθεν ένεργούσης έναντίον τού 'Ελληνισμού καί υπέρ τών 
Τούρκων καί νύν δπερ τώ ν Βουλγάρων, ναι ή όχι ;

4) Πληρώνεται υπό τής προπαγάνδας ταύτης καί έκτελεί 
i τιμίως τόν σκοπόν τής προπαγάνδας κατά τού Ελληνισμού, 
I ί  άπατα  τήν προπαγάνδαν;

Συνελήφθησαν έν τώ  νομώ Αρκαδίας κατά τόν παρελ-
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θόντα μήνα Αύγουστον 11 φυγόδικοι καί 15 φυγόποινοι, 
έν δλω 2 6 , άνήκοντες κ α τ ’ έπαρχίας ώς εξής : Μαντινείας 
16 , Κυνουρία; 3 , Γορτυνίας 6 καί Μεγαλοπόλεως 1. Ύ πάρ- 
χουσι δέ έν τώ  νομ.ώ Αρκαδίας Ä - 4  1  φυγόδικοι καί · > ^ 3  
φυγόποινοι. Κατηγορούνται δε οί πλειστο ι επί ζωοκλοπή’ 
οί λοιποί έπ ί απόπειρα άναιρέσεως, ώ ; καί έπί βιασμώ· δύο 
δέ έπ ί πλαστογραφία.

Έκ Ι Ι α τ ρ ώ ν .  Βρίκιον υπό σημαίαν ιταλικήν παρέλαβε 
δ ιά  Μελιτην κιβώτια 15 3 7 , καί βαρέλια 1350  σταφιδο
κάρπου έκ λίτρων 5 2 2 ,0 28 .

’Ιδού καί κλοπή πανπδνηρος, καθ' ά δ ιηγήτα ι ή « ’Αμάλ
θεια» Σμύρνη; συμβάσα εις τ ι  χάνι. Έ κ τών τεσσάρων συγ- 
κατοίκων τού χανίου ό εις προσποιηθείς τόν άσθενή έμεινεν 
έν αύτώ , ένώ οί σύντροφοί τού άπήλθον διά τάς εργασία; 
των. Ά λλά  μ ετ ’ ολίγον δ άσθενής έγείρεται μ ετ’ αρκετής 
όρέξεως καί τοσαύτης δυνάμεως, ώστε ήδυνήθη νά θραύση 
τά κ ιβώ τια  τών συγκατοίκων του καί νά άφαιρέση έξ αύτών 
τά  χρήματά των άνερχόμενα εις 4 0 0  περίπου μ ετζ ίτ ια .

Οί άναβιώσαντες Κ ,α ε ρ ο ο  πλουτούσιν έν τώ σημεοινώ 
φύλλω ε ί; σχέσεις του  77^ Μ < νπ ϊικ ίλα ς ,· δριμείας, ευφυείς, 
γεγράμμένας μέ ό'λην τήν ορεξιν τής γραφίδο; ήτις τόσον 
καιρόν απρακτούσα, τόρα δέν ήξεύρει τ ί νά πρωτοείπη.

Μετά χαράς είδομεν τόν Ι · α μ . ϊ ϊα γ ό ίν  έπαναλαμβόντα 
άπό τή ς  χθές τήν φαιδράν δ ί ;  τής έβδομάδο; κίνησίν του, 
δ ι’ ής κατέστη ποθητός,καί φέροντα δληνττήν ορεξιν τής ά- 
ναροώσεώς. "Ηρξατο δέ καί τής δημοσιεύσεως πρωτοτύπου 
μυθιστορήματος ή Γρε.ΙΛη τού κ. Έπαμινώνδα Κυριακίδου, 
τού γνωστού συγγραφέως τής Ε βρα ία ς . Ή  ΤρεΛ.Ιη π λ έκ ε
τα ι περί δραματικά; σκηνάς τής συγχρόνου τουρκική; ιστο
ρίας,.

—  Εύπαίδευτος, έντιμο; τόν χαρακτήρα, άγχινούστα- 
τος δέ τό πνεύμα, δ 3 3 π υ ρ ό δ ω ν  Μ α ν ω λ ά τ ο ς ,  έκ τών 
άρχαιοτέρων καί μάλλον διακεκριμένων δικηγόρων, άπέθα- 
νεν έν Μεσολογγίιρ.

—  Τό έπ ί τής δδού Έρμ.ού ξενοδοχεϊον τής Ά χ α ε α ς  
άλλαζε τύχην κα ί κύριον. ΪΗ μεταβολή αυτη έγινε πρός 
καλόν της, δ ιότι δ νέο; κύριος Βασίλιος Παπαδημητρίου τό 
ηΰτρέπισε ·Λί τό έξωράισε ;;καί τό έκαθάρισε κα ί υποδέχε
τα ι δλην τήν πελατείαν τόί» λαμπρά, μένουσαν κατευχαρι- 
στημένην.

        -----------

Η ΕΝ Α ΓΙΩ ΟΡΕΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΙΣ
Έ πιστέλλει ήμΐν ανταποκριτής μας έκ Θεσσαλονίκης :
Σήμερον συνηντήθην μετ’ άξιοτίμου συμπολίτου μου, δστις 

αυθημερόν έπανέκαμπτεν έξ εκδρομής εις *Άγιον "Ορος. Λί 
πληροοορίαι του έπί ποδάς ληφθεΐσαι συνοψίζονται έν τοίς έ-
ζή? :

Θά ήνε ί'σως άπίστευτον ε:ς πολλούς, έάν εϊπωμεν, δτι οί 
ήμέτεροι τού Α γίου ’Όρου; αποχαιρέτισαν πάσαν αιδώ καί 
συνείδησιν χάριν αργυρίου καί τής μακρά; εγκληματικής κου- 
φότητος. Καλόγηροι έκ τής έλευθέρας Ε λλάδος, ΓΙελοποννή- 
σιοι, ίδίαις χερσίν πΟραδίδουσιν τοίς Ι’ώσοις δ,τι έκληροδο- 
τήθη παρά τών πατέρων μας. Ρέει έκεί χρυσούς Πακτωλός
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εντός των πτυχώ ν τών ράσων των. ίή ν  καί Οάλλασσαν κινόύ- 
σ ιν οί Ρώσοι· δαπανώσι, κτίζουν, έξοπλίζουν, εξωραΐζουν. 
Μέ τόν καιρόν τό "Αγιον ’Όρος μ.εταβάλλεται εις Δευτέραν 
'Ιερουσαλήμ— ρωσικήν. Ίσως" τούτο θά ήνε κα ί πόθος τής 
βασιλίσσης. "Ερχονται, απέρχονται, μεταέρχονται οί Ρώσοι 
προσκυνηταί, άφιερούντε; άμφια, δώρα, χρυσίον, μέχρι καί 
ατμακάτων ακόμη, ξεφορτόνουν δέ τα  νοστιμώτερα καί θρε- 
πτικώτερα εδώδιμα, μέχρις ότου άλειφθή βουτύρω καί ό ε γ 
κέφαλο; κα ί η καρδία τών Ε λλήνων καλογέρων, μηδεμία 
δι* άκτίς ‘ Ελληνισμού ή ορθοδοξίας δύνηται νά διαπεράση 
αυτούς. Κάθε μεγάλην εορτήν Ρώσοι επίσημοι αξιωματικοί 
εύγενείς καί άλλοι παρίστανται μέ τά  χρυσά τω ν καί τόν 
χρυσόν των εις τάς. τελετάς, οΐτινες άπεσλαυώθησαν. Δεν 
έρωτώμεν τ ί γνωρίζουσιν οί έν Έ λ λ ά δ ι,κ α ί άν έπεσκέφθη 
ποτέ ό Λογοθέτης τό "Αγιον Όρος καί άν είδε ’ς τό δνειρόν 
του καμμμίαν κορυφήν αυτού βουλευτής τις ή υπουργός τής 
'Ελλάδος.

« 'Ε πειτα  θέλετε επ ί αργυρού πινακίου τήν Μακεδονίαν!

Τ Α  ΕΝ ΤΟΤΡΚΙΑι
(ΕΙΔΙΚΟΤ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ) 

Κ ω ν σ τ α ν τ ε ν ο ύ π ο λ ε ς , 16  Σεπτεμβρίου
Έ ν τοΐς κυβερνητικοί; κύκλοι; ουδόλως άπόδίδεται μεγάλη 

σημασία εις τήν τού Τσάρου συνέντευξιν μετά τού Γλάδστω- 
νος. ‘11 «Β α κ ή τ» , τό ήμιεπίσημον όργανον τής κυβερνήσει»;, 
δπερ άναγινώσκει καί αυτός ¿ Σουλτάνος, έν τώ  φύλλω αύ- 
τής τής χθες λ έγ ε ι τάδε :  «Πολλοί έπιμένουσι λέγοντες ότι 
ηέν τή συναδέλφω ταύτη έλήφθη άπόφασίς τις περί πολιτι- 
»κών. 'Ημείς διατεινόμεθα ό τι οϋδεμία τσ ιαύτη  έλήφθη ά 
»πόφασις, διότιή έν ’Α γγλ ία  κοινή γνώμη δυσμενώς διάκει-
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Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Ο Ν Ε

0 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ
Μετάφρασες J .  Κ αχ .Ιαμάνου.

(Συνέχ. I?. άΡΛ. G72)

—  Τίποτε ευχάριστου, κυρία μαρκησία, άπεκοίθη. Καί 
ε ί ε δ ι’ εμέ, γηραιόν τή ; οίκογενείας σας υπηρέτην, τούτο 
πολύ λ.υπηρόν. Ή  μετά τώ ν  έκ πλαγίου συγγενών τού κυ
ρίου μαρκησίου δίκη τής Α γ γ λ ία ; ύπέστη σημαντικά ; βλά- 
οας.

—  Δέν μοϋ λέτε όλην τήν αλήθειαν, Μπασελΐνε, διέκο- 
ψεν ή μαρκησία. ’Εάν υπήρχε κα ί λάμψις έλπίδος ακόμη, 
δέν Οά εΐσθε τόσον καταβεβλημένος. 'Ομιλήσατε, είμ.αι ι 
σχυρά, ’μπορώ νά τ ’  ακούσω όλα. Έζεδόθη ή άπύφασις ;

»τα ι πρός τοιαύτην συνεννόησιν. Βεβαίως ή Γερμανοαυστρια- 
»κή συμμαχία άνηουχεΐ τού; έν ’Α γγλ ία . ’Απέναντι όμιος 
»τής- συμμαχία; ταύτη ; άπαιτούνται συντονώτατα μέτρα, 
»δ ιότι α ί συμμαχίαι αδύνατον νά έπιτευχθώσι διά πα ι- 
»δαριωδών, ούτως είπείν συνδιαλέξεων, καθ’ άς λέγετα ι 
ηχΰες συγεμάχησαγ  όνο ίσ χ νρ ά  κρά τη , σήμερον  δέ καί ή- 
«μείς θά συμμαχήσωμεν. "Οπως ποτ’  άν η, ουδόλως έλπίζο- 
»μεν ό τ ι εις τοιαύτας φήμ,ας αφορμήν ήθελε δώσει συνδιαλε- 
»ξ ις  ούτω βραχεία καί έν πλοίω».

Α ληθώ ς ή «Β ακήτ» ομιλεί μάλλον ώς ήμιεπίσημον Γερ- 
μ.ανοαυστριακόν όργανον πειρόμενον νά δείξγ ότι ούδεμία ά- 
πεδίδωσι σημ.ασίαν εις τήν πολύκροτον συνέντευξιν. Τούτο 
όμως ώφειλε νά πράξη,, άφού ατενίζει καί αύτη πρός τήν 
συμμ.αχίαν τήν Γερμανοαυστοιακήν.

Έ κ τα κ το ; υποδοχή γενήσεται ενταύθα τώ  λόρδω κόμητι 
Δούφφεριν. Υ πάλληλο ι τών ανακτόρων καί τή ; Πύλης έστά- 
λησαν ήδη εις Δαρδανέλια, όπως είπωσιν αύτώ τό «ο>ς εύ 
παρέστης», έκ προσιόπου τού Σουλτάνου καί τής ΙΙύλης.

Αί τουρκικαί έφημερίδες δημοσιεύουσι τόν κανονισμ.όν τού 
νέου ίδρυθέντος παρασήυ.ου «/Vισ ά ν ι Ί μ τεά ζη , δπερ άπονέ- 
μετά ι εις τούς έπ ί εΰθύτητι, ώς τούτο δυνατόν έν Τουρκία, 
καί γενναιότητι διακρινομένους. ’ Εντός ολίγου βεβαίως θέλει 
λάβει κα ί τούτο τήν αυτήν σημασίαν, ήν κα ί τό Σ εφ αζάζ , 
δπερ άπονέμεται εις τάς αΰτοκρατείρας καί άοιδούς τών Café 
chantan.

*0 Βαχρή πασάς τά χρειάζεται. Ή δ η  έπαυσε νά μετα- 
βαίν/ι, ώς έπραττε τακτ ικά , είς τά προσκύνημα τής Παρα
σκευής. Ό  «Φάρος» άναγράφει ότι δ ιαταγή τού Σουλτάνου 
ένρεγηθήσονται τά  δέοντα περί Βαχρή καί τών λοιπών α
στυνομικών υπαλλήλων.

Σήμερον άπήλθεν εις τήν θέσιν αυτού ό έπ ί τρεις ήμέρας 
ένταύθα διατρίψας νέος διευθυντή; τών Ζ. Διδασκαλείων κ.

--------,JT= - — - ■ — ■ — ■ ---

Έχάσαμεν τήν δ ίκ η ν ; . . .  Ό  συμβολαιογράφος δέν ήδυ- 
νήθη ν’ άπαντήση. "Εκαμεν £ν νεύμα, ίσοδυναμούν πρός τήν 
άπελπ ιστικωτέραν τώ ν ειδήσεων. Ή  μαρκησία έδάγκασε τά  
χείλη της, καί 8ν δάκρυ έλαμψεν εις τό άκρον τού βλεφά
ρου της, αμέσως ξηρανθέν άπό τά  πύρ τού προσώπου της. 
Ό  Μπασελϊνο; καταλυπημένος ήρχισε νά περιπατή μέ μ ε
γάλα  βήματα έντό; τής αιθούσης. Είχε λησμονήσει κα ί αυ
τόν τον σεβασμόν, ^ έν  ένεθυμεϊτο πλέον πού εΰρίσκετο. 
Καί παρασυρόμενος άπό τήν συγκίνησίν του, χειρονομών, ώ ; 
όταν έμελέτα ίιπόθεσίν τινα  έν τώ  σπουδαστήριο) του, ε- 
λεγεν.

—  Δέν έγ ινε καλά ή υπεράσπισς; τής ΰποθέσεως. Κινε 
γαϊδούρια αυτοί οί δικηγόροι καί πλεονέκται ! Σάς γράφου- 
otv ένα γράμμα. . . τούς απαντάτε. Διαβάζουν τήν άπάν- 
τηοιν κα ί νομίζουν δτι τελείωσε ή όπόθεσις. . . ’Εάν ό μαρ · 
κήσιος μέ συνεβουλεύετο ! ’Αλλά ήτο ’ς  τό Παρίσι. Καί ό 
συμβολαιογράφο; του θά τόν συνεβούλευσε κακώς. . . Καί 
αυτοί οί συμβολαιογράφοι τού Παρισιού γαϊδούρια είνε. "Ολο 
καί χαρτόσημα ξέρουν νά ζητάνε ! Αίφνης έσταμάτησε καί 
κ τυπώ ν τό μέτωπόν του. Αυτό είναι φοβερόν διά τήν οικο
γένειαν τών Μ πω λιέ!

—  Πραγματικώς φοβερόν, είπεν ή μαρκησία κα ί κατα 
στρέφει τήν κόρην μου καί τόν υιόν μου. Χρειάζονται του
λάχιστον δέκα έτών οίκονομίαι διά νά φέρω εις ισορροπίαν 
τ ά  οικονομικά μου . . .
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Τσισόλκας. Ευτυχήσαντε; νά γνωρίσωμεν αυτόν, νομίζομεν 
οτι ή εκλογή αυτού έστίν έπ ιτυχεστάτη κα ί οτι υπό τήν 
διεύθυνσίΥ αυτού τά  Ζαρίφεια μεγάλως άναδειχθήσονται.

Α ύ τ ό θ ε ,  16  Σεπτεμβρίου.

Τά άπό τού όψίστου τού Βοσπόρου βουνού πενθίμως κρο- 
τούντα τηλεβόλα καί οί έρυθρόν περιβεβλημένοι χ ιτώνα 
καί λόγχην καί φανόν, δ ιότι νύξ ήν, φέροντε; έν τα ίς  χερ- 
σίν, άγγελοι κακών τών δύω τής Κ ων(πόλεω; μεγαλητέρων 
πύργων τού Γαλατά καί τή ; Πόλεως, ήγγελλον τήν εσπέ
ραν τής τρίτης πρός τήν τετάρτην, τοϊς ήδη εις τάς άγκά- 
λα ; τού Μορφέω; εΰρισκομένοι; τής Κω.ν(πόλεώ; κατοίχοις 
τήν άπαισίαν α γγελ ία ν  πυρκαϊά ; έν Χαλκηδόνι, κειμένη έν 
τή απέναντι τού Πέραν ασιατική άκτή. Πυρκαϊά δ ’ έν Κων- 
σταντινουπόλει σημαίνει γενικήν σύγχυσιν, καταστροφήν 
ώ ; έπ ί τό πλεϊστον μεγάλην, ένεκα τού πλήθους τών ξύλ ι
νων οικιών, τής έλλείψεω ; τού ύδατο;· έλπίσωμεν ό τ ι ή ελ- 
λ ε ιψ ι; αυτη πληρωθήσεται υπό τής εταιρίας τών ύδάτων, 
καί τών ανεπαρκών μέσων πρός άποσόβησιν τού όλέθρου. 
Μόλις δέ τό άπαίσιον άγγελμο ήκούσθη καί οί πάντες έξ- 
έρχονται έντρομοι καί σπεύδοντες όπως μάθωσι πού τό όλέ- 
θριον στοιχεϊον καταστροφήν έπιφέρει,

’ΐδού ό κακό; άγγελος τώ ν  πύργων σπεύδων, έν φωναίς, 
ίν ’ άναγγείλρ  είς τάς πρεσβείας, τά  προξενεία, τού; αστυ
νομικούς σταθμ,ού;, τούς στρατώνα; καί τά  μέρη ένθα είσί 
βοηθητικά μέσα κατά  τού παμφάγου στοιχείου, τόν τόπον 
τής καταστροφή;. Σπεύδεις πρός αυτόν ΐνα έρωτήση; αυτόν, 
άλλ’ έάν δέν γνωρίζτ,ς τόν τρόπον τ ή ; έρωτήσεω; ή μάλ
λον τής μή έρωτήσεως, δ ιότι δέν δύνασαι νά έρωτήσν,ς—  
τήν στιγμήν καθ’ ήν τήν έοώτησιν απευθύνεις αύτώ  ή υβρι
στικήν σοί δ ίδει άπάντησιν ή, Ινώ καθ’ όλον τόν δρόμον 
γοεράς έβαλλε κραυγάς τότε έν σ ιγή παρέρχεται. Μόνον είς

Ό  Μπασελΐνος έπαυσε νά διασκελίζη τήν αίθουσαν. Είχεν 
έπανακτήσει τήν γαλήνην του, κ.αϊήκουε τήν κυρίαν Μπω- 
λ ιέ  μέ σεβασμόν καί συγκίνησίν. Ήξευρεν δτι ή απώλεια 
τής δίκης ήτο ανεπανόρθωτος. Πρό ολίγου είχε λάβει τήν 
άπόφασιν καί ούδεμία έφεσις ήτο δυνατή. Ή περιφρονητική 
άμεριμνησία τού μαρκησίου έπέτρεψεν ε ί; τούς αντιπάλους 
του νά λάβωσι μέτρα τόσον έπωφελή, ώστε ή έπ ί πλέον έ- 
ξακολούθησις τής δίκης ήτο άνευ έλπίδος επ ιτυχίας.

—  Μία δυστυχία πολύ σπανίως έρχεται μόνη, όπέλα- 
βεν ή μαρκησία. Καί πρέπει νά έχ ετε κα ί ά λλα ; κακά ; ει
δήσεις, Μπασελΐνε. Θέλω νά τάς ακούσω δλας μαζή, προσ- 
έθηκεν ή κυρία Μπωλιέ μέ μειδίαμα μελαγχολικόν. Νομίζω 
ότι δέν ’μπορώ νά λυπηθώ περισσότερον άφ’ δ ,τι έλυπήθην.

—  Πολύ έπεθύμουν νά συμμερισθώ αύτήν τήν ιδέαν, κυ
ρία μαρκησία. Καί έκεϊνο τό όποιον μέλλω νά σάς ’πώ , δέν 
θά μού έφαίνετο τόσον λυπηρόν, έάν δέν έγνώριζα τήν ευ
γένειαν τής καρδίας σας, κα ί φοβούμαι έκ τών δύο δυστυ
χιών εκείνη ήτις θά σάς λυπήση περισσότερον δέν θά είναι 
ή απώλεια τώ ν χρημάτων. . .

Ή  μαρκησία έγεινε κάτωχρος καί όλον τη ; τό σώμα δι- 
έτρεξε φρικίασις, ωσάν νά είχε πλησιάσει ε ί; ηλεκτρικήν συ
στοιχίαν. ΓΙροησθάνθη πάν δ,τι έμελλε νά τή εΐπη ό άνθρω
πος τής έμπιστοσύνης της, κα ί μή δυναμένη νά κρατηθή.

—  "Εχετε ειδήσεις περί τού δουκός; άνέκραξεν.
—  Μέ είχατε επιφορτίσει, κυρία, νά λάβω πληροφορίας

τό ευχετικόν οϋρουΛα γ τ α ϊ  (ε ίς  τό καλόν, γενναίε !) δίδει 
βεβιασμένη» τινά  άπάντησιν, τρέχουσαν μ ετ ’ αύτού κα ί ά- 
πομακρυνομένην σού,ήν πολλάκις καί μ ά λ ιςα  άν άγνοής τήν 
τουρκικήν, ουδόλως εννοείς. Μετά ταύτα  άρχεται ή άναστά- 
τω σ ι; τών όδών,ών έν μέσω, συχνάκις μ ετά  τήν κατα^ροφήν, 
ακούει; τόν άγγελον τών όδών (γ ια χ ιν τ ζ ή  μπ εχτσεσ ΐ) κραυ
γάς ρηγνύοντα καί μ ετά  τόνου παραδόξου όσον καί άπαισίου 
συνοδευομένου καί υπό τού έπ ί τού λιθοστρώτου κτύπου 
τής σεβασμίας ράβδου αύτού, τόν τόπον τής καταστροφής 
καί τήν καταστροφήν αύτήν διά τού γ ια γ χ ίν  β ά ρ  (πυρκαϊά 
έξερράγη) έξαγγέλλοντα , οδτως άκατανοήτως ώστε ή ού- 
δέν εννοείς ή άλλον τόπον υπολαμβάνεις ά ντί τού πραγμα
τικού. ’ Λλλά μή καί αύτό; τόν τόπον ακριβώς έ ξα γ γ έλ λ ε ι; 
Πολλάκις έκπλήσσεσαι ακούων παρ' αύτού ό τι ή πυρκαϊά 
υπάρχει τή  όδώ έν ■}, κατοικεί; ένώ σύ ούδήν βλέπει; καί 
έξέρχεσαι αύτής όπως μάθη; πού τά παμφάγον στοιχείου 
καταστρέφει. Ά λ λ ο τ ε  δέ πάλ ιν  σπεύδεις ε ί; τόν άγγελ- 
θέντα ώ ; τόπον τής καταστροφή;, ζητείς τόν καπνόν καί 
τάς, φλόγα ; ά λλ ' ούδέν βλέπ ε ι;, έρωτά;, καί τήν έρώτησίν 
σου διαδέχονται ή έκπληξις ή καί γέλωτες τών πρός οΰ; ά- 
πευθύνεσαι, καθότι ούτοι γινώσκουσιν ότι παρ’ αύτοίς ού
δέν συμ-βαίνει καί ότι ό τόπος τή ; καταστροφής παρασάγ- 
γ α ;  απέχει τού εαυτών. Συνέβη μοι ν’  άκούσω τήν έκρήξεν 
πυρκαϊά; έν Π αγκαλτίω . Σπεύδω πρός τό  μέρος τούτο κα- 
ταλασπω θεί; καί κάθιδρως, πλήν μανθανω έκεϊ ότι ή κατα 
στροφή τελ ε ίτα ι έν Βουγιούκ-δερέ, τούτέστιν είς τόπον ά- 
πέχοντα τού άγγελθέντος ώρας, εάν αγαπάτε , τρεις έως 
τέσσαρας. Κωμικώτερον όμως είνε τόδε. Πρό τ ινω ν ημερών 
πυρκαϊά έξερράγη έν τή  νήσοι ’Αντιγόνη. Οί ταύτην άγγέ ί- 
λαντες, ούκ’ οίδ’ όπως, μετέτρεψαν τό ’/ίδαδά (είς τάς νή
σου;) είς Γαλατάν. Οί πυροσβέσται τού παλαιού συστήμα
τος, άκούσαντες ε ί; Γ αλατάν εσπευσαν πρό; τό μέρος, πλήν 
έκεί έμαθον τήν πλάνην τω ν  καί έπέστρεψαν. Τού; πυροσβέ-

περί τού κυρίου ανεψιού σας, είπεν δ συμβολαιογράφο; μεθ’ 
ϊφου ; έλαφράς είρωνίας, πολύ χαρακτηριστικής παρά τ φ  έν- 
θουσιώδει τούτω λάτρει τή ; αριστοκρατίας. Ήκολούθησα 
κατά  γράμμα τάς δδηγία ; σας. Καί ιδού α ί ειδήσεις, τά ς  
οποίας έλαβον : Ό  κύριος δούξ τού Βλιγνύ εόρίσκεται είς 
Παρισιού; πρό §ξ έβδομάδων.

—  Πρό 2ζ εβδομάδων ! έπανέλαβεν έμβρόντητο; ή μαρ
κησία καί δέν τό ’ξεύραμε ! . ; Χ

—  Άφού ό κύριος άνεψιός,δέν έλαβε τόν κόπον νά είδο- 
πόιήση . . .

—  Καί δέν ήλθε ! Καί άκόμη δέν έρχεται άφού έμαθε 
τήν άτυχίαν μα ; ! Διότι τήν γνωρίζει βέβαια ;

—  Τήν έμαθε, κυρία μαρκησία, καί άπό τούς πρώτου; 
μάλιστα !

Ή  κυρία Μπωλιέ έκαμε νεύμα οδυνηρά; έκπλήξεως. Καί 
μέ υφος βαθεία; λύπης.

—  Έ χ ετε  δίκαιον, Μπασελΐνε, ή είδησις αύτή μέ λυ 
πεί πολύ σκληρότερον τή ; άπωλείας τών χρωμάτων. Ό  
δούξ μάς άφίνει. Δέν ήλθε καί δέν θά ελθη, είχα τό προαί
σθημα όλων τούτων. Ά πό  ημάς ήθελε περιουσίαν. Ή  περι
ουσία έξηφανίσθη, ό μνηστήρ άπομακρύνεται. Ό χρυσό; εί
ναι τό σύνθημα τ ή ; πεζής καί άπλήστου αύτή ; εποχής. 
Ή  ώραίότης, ή εύφυία, ή άρετή, όλα αύτά δέν λογαριάζον
τα ι. Δέν λέγουν πλέον : θ έσ ι; διά τόν καλλίτερου, φωνά-



σ τα ; τούτους βλέποντε; οί πάντες έξεπλήσσοντο, νομίζον· 
τες ότι καί αλλαχού που υπάρχει φω τιά . Οί δέ ευφυέστεροι 
έλεγον ό τ ι άνεκαλύφθη νέα δδό- εις τ α ;  νήσους, διά ξηράς.

Τάς διαφόρους αναγγελίας διαδέχετα ι μέγας άλλαλαγ- 
μός, φωναί τρομακτικάί, καί ε ί πλησίον τις τού κακού πα- 
ρ ίστατα ι, ε τ ι τρομακτικώτεραι. Λί όδοί πληρούνται άνθρώ- 
σων κα ί ζοίων υδροφόρων καί άχθοφόρών. πάντων τρεχόν
των τήδε κάκεΐσε. ’ βπΙ πάσι δε οί πυροσβέσται έπίσης τρέ
χοντες τρέχοντες. Ουτοι νύν διαιρούνται εις δύο τάξεις," 
τούς τού παλαιού συστήματος, καί τούς τού κόμη¡τος Τσε- 
κέν·/1. Καί οί μέν τελευταίοι ούτοι είσί οί ευρωπαϊκής πως, 
όσον ενεστιν έν Τουρκία, καταρτισμένοι τα κ τ ικ ώ ; κα ί συγ- 
κεκροτημένω; βαίνοντες, φέροντε; μεθ' έαυτών αντλίας υπό 
ίππω ν συρομ.ένα:, καί διάφορα έφ’ αμαξών σωστικά έργα- 
λεΐα , καί γεγυμνασμένοι έπιστημονικώ ; είς τό έργον αυτών, 
όμοιομόρφω; ένδεδυμένοι καί κράνος φέροντες. Οί δ ’ άλλοι, 
οί τού παλαιού συστήματος, είσίν έκτακτο ι, άμιτθοι, τό ερ · 
γον αυτών ώς παληκαριάν θεωρούντες, καί τρέχοντες είς 
τόν τόπον τής καταστροφή; επ ’  ώμων φέροντε; α ντλ ία ν  μι- 
κράν. *Η ζουιορόττ,ς όμως αυτών καί ευκινησία έστί θαυμα- 
σία. Ό  βλέπων αυτού; τρέχοντα; κα ί εργαζομένου; άληθώ; 
τού; θαυμάζει. Γυμνοί σχεδόν καί ανυπόδητοι καλπάζουσιν 
ούτως είπεΐν είς τάς οδούς γοερώς κραυγάζοντες. "Αν δέ τις 
αυτών δείξει oTt δεν υποτάσσεται τώ  άρχηγώ αυτών (ρείζη)) 
δέρεται υ π ’ αυτού διά βουνεύρου είς τού; γυμνούς πόδας. 
Ά λ λ ’ έπειδή  ούτοι εΐνε ώ ; ανωτέρω ειπορεν άμισθοι, άφι- 
κνούμενοί είς τόν τόπον τής καταστροφής, επ ιδ ίδοντα ι πρώ
τ ισ τα  είς διαρπαγάς καί κλοπά;· διό πολλοί άποφεύγουσι 
νά ζητήσωσι την βοήθειαν αυτών.

Καί τα ύ τα  έκτό ; τού τόπου τής καταστροφής. “Έ καστο; 
δύνατα ι νά φαντασθή τά  έν αΰ.τώ. Έ π ιπ λ α , στρώματα, άν- 
τ λ ία ι, στρατιώ τα ι, χαμάληδες, υδροφόροι, πυροσβέσται καί

ζουν : Θέσις διά τόν πλουσιώτερον. Έ γίναμεν σχεδόν π τω 
χοί καί δέν μ α ; γνωρίζουν πλέον.

Ό  Μ πασελίνο; ηκουσεν ήσύχως τή ν  δρμητικήν τούτην 
αποστροφήν πληγωθείσης ε ί;  τό μέσον αυτά τής καρ- 
δίας τής μ.αρκησίας. Ά κουσίω ; του, ό συμβολαιογράφο; δέν 
ήδύνατο ν’ άποκρύψ-ρ.έσωτερικήν τινα  εΰχαρίστησιν, ή’τις ε- 
γεννήθη έν αύτώ . Έ γ ιν ε  κατακόκκινος καί έτριβε μηχανι
κώς τάς χεϊρας.

—  Κυρία μαρκησία, ε ίπ ε, νομίζω ότι συκοφαντείτε τήν 
εποχήν μας. Βέβαια δέν ’μπορώ ν’ άρνηθώ ότι κατά τόν 
10' αιώνα κυρίαρχούσιν α ί θετικα ί ίδέαι καί ότι ή φυσική 
απληστία  εκαμε πολύ μ εγάλα ; προόδους παρά τοίς άνθρώ- 
ποις. Ά λλά  δέν είνα ι δίκαιον νά καταδικάζγ τ ις  όλου; τούς 
συγχρόνους μ α ;. Ύπάρχουσιν ακόμη ¿φιλοκερδείς άνθρωποι, 
διά τούς όποιους ή ώραιότης, ή άρετή, ή  εύφυία καθιστώσι 
μ ίαν γυνα ίκα προτιμοτέραν μεταξύ τών άλλων. Δέν λέγω  
ότι γνωρίζω π η λ ο ύ ς  έξ αυτών τών άνθρώπων. Ά λλά  του
λάχιστον γνωρίζω ένα.

—  Τί θέλετε νά ’πήτε ; ήρώτησεν ή μαρκησία.
—  Τούτο άπλώ ς, έξηκολούθησεν ό συμβολαιογράφος, ό τι 

ε ί ;  εύγενή; φίλο ; μου μόλις ε’ δε τήν δεσποινίδα Μπωλιέ 
τήν ήγάπησεν ώ ; τρελλός. Ε πειδή  όμως ήξευρεν ότι εϊ/αι 
άρραβωνισμένη μετά τού δουκός δέν έτόλμησε νά έκφραση 
τά  αϊσθήματά του. Τώρα ότε θά μάθη ότι είναι έλευθέρα.

παντός είδους άνθρωποι καί ζώα μικρά μετά μεγάλοιν ίδού 
τά  έν αύτώ . Ά λλά  ταύτα , άν ευνόητα καί γνω στά  τοίς 
πλείστοις, παραλείπομεν καί έπανερχόμεθα ε ί;  τήν πυρκαΐήν 
τής παρελθούσης τρίτης.

Καθ’ ήν ώραν τό πύρ ήρξατο τού'καταστρεπτικού αυτού 
έργου έπνεε σφοδρός βορειβδφΛ-κ'ός^άνεμος. Τούτο συνετέλε- 
αεν όπως τό καταστρεπτικόν πύρ λάβη μ εγά λα ; διαστάσεις 
κα ί πολλά ; διευθύνσεις. Κ α ί έσπευσαν μέν πλε ίσ τα  βοηθη
τικά  μέσα, ά λλ ’ ή δομή τού στοιχείου ήτο μεγάλη , καί ότε 
έπήλθεν ή άποσόβησις αυτού ήσαν πλέον τέφρα τριακ’όσιαι 
οίκίας. Ή  καταστροφή αυτη καθ’ ά  υπολογίζετα ι, έπέφερε 
τήν δυστυχ ίαν ε ί;  150  -περίπου οικογένειας, στερηθείσας 
τών πάντω ν. Κιδον γραίαν κλαίονσαν ώ ; άπολέσασαν τό 
μόνον μέσον δ ι’ ου έβίου, καθότι μ.ή ύπανδρευθεϊσα δ ιετέλει 
μόνη έν τώ κόσμ.ιρ άνευ ούδενός στηρίγματος καί έξαιτου- 
μένη τήν αρωγήν τών δ ιαβατών. Καί πόσα καί πόσα τοι- 
αύτα δέν ήδύνατό τ ι ;  νά άναγράψη. Έν γένει ή πυρκαϊά 
αύτη είνε ή μεγίστη  έξ όσων έγένοντο έν Κωνσταντινουπό- 
λει. Μανθάνω δ ’ ευχαρίστως ότι δ Σουλτάνος, 8 ; ύπ ’ α γα 
θών αισθημάτων κα ί διαθέσεων εμφορείται, δ ιέταξε πρώτον 
μέν όπως αΰστηρώς έρευνηθή δ λόγο ; τής πυρκαϊά; ταύτης, 
καθότι λ έγετα ι ότι αύτη ετέθη υπό τίνος Χ ατζάρα, έχον- 
τος τό εργαστήριόν του ήσφαλισμένον, χάριν κερδοσκοπίας, 
καί δεύτερον όπως πάσα πεοίθαλψις παραχωρηθή τοίς πα - 
θούσιν. Έ κ δ ια τα γή ; δ ’ αυτού έστάλησαν ίκανα ΐ σκηναί καί 
δ ια τα γα ί πρός παρασκευήν τού στοατώνο; Σελιμιέ πρός ά- 
ναπλήρωσιν τών πρώτων αναγκών.

Ο ΰ τ ι ς

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α
Ή Κροατία εξακολουθεί νά παρέχη πράγματα ε ί ;  τήν

θά δμιλήση, άρκεί νά μή άποδοκιμάζετε σεϊ; τό διάβημά 
του αυτό.

Ή  μαρκεσία παρετήρησε πρεσεκτικά τόν Μπασελίνον.
-—  Πρόκειται στερί τού κ. Φιλίππου Δερβλάϋ, δέν είναι 

έτσ ι ·,
—  Μ άλιστα, κυρία μαρκησία, περί αυτού . άπήντησεν δ 

συμβολαιογράφο; μέ θάρρος.
—  Γνωρίζω πολύ καλά τά  αισθήματα τά  όποια τρέφει 

δ διευθυντή; τών σιδηρουργείων διά τήν κόρην μου, ίιπέλα- 
βεν ή μαρκησία. Δέν τά  κρύπτει διόλου.

—  ΤΑ ! δ ιότι άγαπά  τήν δεσποινίδα Κλαίρην καί αύτός 
τήν άγαπά είλικρινώς, ύπέλαβε μετά ζωηρότητος δ συμ
βολαιογράφος. . . Ά λλά  δέν γνωρίζετε τόν κ. Δερβλάϋ τό 
σον πολύ, ώστε νά τόν έκτιμήσητε είς τήν πραγματικήν 
του άξίαν.

—  Ήεύρω ότι χαίρει πολύ καλής ύπούήψεω; είς τόν τό 
πον. . . Ά λλά  σείς, α γα πη τέ μου Μ πασελΐνε, εισθε συνδε- 
δεμένο; μ ετά  τής οίκογενείας τ ο υ ;

—  Είδα γενν,ωμένου; τόν κ . Φίλιππον καί τήν δεσποι
νίδα Σουσάνναν, τήν άδελφήν του. Ό  πατήρ των είχε τήν 
καλω-ύνην νά μέ ονομάζει φίλον του .... Καί αΰτό σάς εξη 
γ ε ί, κυρία μαρκησία, τήν τόλμην, μέ τήν οποίαν προ ολί
γου σάς έγνώρισα τά αίσθήματα τού κ. Δερβλάϋ. ’ Ελπίζω 
δ ’ ότι θά μέ τ ή ν  συγχωρήσητε.

(άκολουθεΐ)
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Ο υγγαρίαν.’Εσχάτως έν Φαοναζεβάτ; εξακόσιοι χωρικοί ή- 
θέλησαν νά καταλάβωσιν έξ έφόδου τό δημαρχεϊον. Τό σύν
θημά των ήτο : Δέν θέλομεν τούς Ούγγρους. ' Ή χωροφυ
λακή άμέσω; ήνοιξε πύρ εναντίον τω ν , ώπλισμένων με π έ 
τρας, πελέκεις καί όπλα. Δέκα χωρικοί έφονεύθησαν καί δύο 
στρατιώται. Αυτοί είνε οί Αυστριακοί, οϊτινες θέλουν τούς 
Μακεδόνας υπηκόους.

Προμηνύονται καί έν Βοσνία νέαι πάλ ιν  ταραχα ί, τόν ’Ο
κτώβριον, δ ιότι ένεργούνται τόν μήνα αυτόν κλήρωσις καί 
στρατολογία· οί δέ Βοσνιάκοι δέν έχουν καμμίαν ορεξιν νά 
ΰπερετώσιν ώς Αυστριακοί.

Καί' επειδή' δ λόγος περί αύσ :ρ'ιαχή4 πόλίτίκής έν τή 
Α νατολή,"τρέίς 1πίάη^ιόί'·έφ"ιημ·έσϊ©ές κατά- τά'4' ί/μέρας αυ
τά ;, ή Έ φ ιψ ίρ Ις  τώ τ  Σ νζη τή σ ιω τ  κα ί δ Χ ρότος  τών Πα- 
ρισίων ώ ; καί ή Έ φημίρΙάτ'ιι: ΚοΛώνίάς ένασχολούμεναι μέ 
τά  αυστριακά όνειρα έπ ί τής Ε λληνική ; Χερσονήσου ή τής- 
Ιλλυρικής, 3ν θέλετε, καταντώσ·. καί α ί τόείς είς τό αΰτό 
άποτέλεσμα : νά τά  νομίζουν όνειρα'μόνον. Καί α ί τρείς, 
σχολιάζουσβι τό" πολιτικόν δοκίμιον τού Καλλώϋ περί τή ; 
μεγάλης άποστολή; τής Ουγγαρίας έν τή  Α να το λή , δέν 
συμμερίζονται διόλου τήν-βεβαιότητα αυτού, ότι ή Ο υγγα
ρία προώρισται νά έκπολιτίση ήμάς τούς Ά νατολίτας. 'Η 
Έ φ ηικρ ίς  τώ ν  Σ υ ί,η τήσ ιω ν  ύπεμιμνήσκουσα τόν μεταξύ νο
τίω ν Σλάβων καί Ούγγρων ανταγωνισμόν, άναφέρει τό λό- 
γιον ΆγαΟαγγέλου τίνος σλαυϊστού, ΛουΙ Γκάη, δστις ει?τέ 
ποτε : ή Ευρώπη στηρίζεται έπί τριγωνικής λύρας, καί ή 
λύρα αυτή είνε ή Ιλλυρ ία . Ή  λύρα αυτή έξικνεϊτα ι άπό 
Βιλλάκ μέχρι Βάρνη; καί Σκόδρας· αί χορδαί τής λύρας δέ 
είνε ή Καρινθία, Ίστρ ία , Κραίν, Κροατία, Σλαβωνία, Δαλμα
τ ία , Βοσνία, Μαυροβούνιον, Έρζεγοβίνα, Σερβία, Βουλγαρία 
καί Νότιος Ουγγαρία. Αί χορδαί όμως αύται δέν άποτελοϋ- 
σι συμφωνίαν καί χρειάζεται άγών διά νά τάς φέρ/ι είς άρ- 
μονίαν. αΤίς θά έφαντάζετο εν έτε ι 1835 , ότε δ Γκαίη έ 
γραφε ταύτα , ότι ή Ουγγαρία μίαν ημέραν θ ’ άπεπειράτο 
νά χορδίσϊ) τήν λύραν αυτήν, χωρίς νά σκεφθή ότι τό πρώ
τον κούρδισμα Οά έσήμαινεν έμβατήοιον έναντίον τής Ουγ
γαρ ία ; ;  » *11 δέ Έ φημερΙς τή ς  Κ ο.Ιω νίας, ή συνήθως τάς 
έμπνεύσεις α υτή ; λαμ.βάνουσα υπό τής αρχίγραμματείαν τού 
πρίγκιπος Βίσμαρκ, λέγεμ : α ’Η αΰστροουγγρική μοναρχία 
δ ια τελε ϊ είς πολύ παράδοξόν Οέσιν. Οί πολιτικο ί αυτή ; κα- 
τιόρθωσαν νά ϊ(ΑπόδίσάίιΠ-τήν ΙΓίγ·άλήύ?ίδέαν τών Σέρβων, 
ά λ λ ’ ίδού ότι έφεραν εί; φώς τήν μεγάλη« ίδ έ ίιό τώ ν Κροα- 
τώ ν. Ούτε έμπρός ούτε πίσω μπορούν νά πάνε μέ τήν Βο
σνίαν καί τήν Έρζεγοβίναν. Κατάστασις τοιαύτη δέν μπο
ρεί νά διαρχέσγ.τ>

Ό νέος στρατηγός τώ ν Στρατιωτικών τής Βουλγαρίας είνε 
δ στρατηγός Λεσσοβόης, Ρόισος έννοείται, δ ι’ ού καί πάλιν 
£χει ’ς τά  χέρίά της ή Ρωσία τόν βουλγαρικόν στρατόν.

Ό  Δζοίν Λεμοά έν τή  Έ φημερΙόι τ&ν Συζητήσεω ν  δέν 
συμφω/εΐ δυστυχώς μέ τόν κ. Φιλήμονα τού Λίωτος' καμ
μ ίαν πολιτικήν σπουδαιότητα δέν άποδίδει ε ί ;  τό  ταξε ΐδ ι 
τού «λάδστωνος·|ές Κοπενάγην. Λέγει μάλιστα ότι είνε με
γάλη ανοησία νά φαντάζετα ι κανείς άγγλορωσικήν ενωσιν 
έναντίον τής Γερμανίας.

Αί έκλογαί έν Σερβία όπου ένίκησαν οί φιλελεύθεροι— δηλ.

οί ρωσόφρονες, διότι κατά παράδοξον άντίθεσιν πρός τόν κρα
τούντα έτίσημον ρωσικόν δεσποτισμόν, έλευθερία έν Βουλγα
ρία καί Σερβία μ.έχρι τής ώρα; θά πή σλαβισμός—άπασχο- 
λούσι πολύ τόν γερμανικόν τύπον. Θεωρείται όχι ώς απίθα
νος, ά λλ ' ώς αδύνατο; δ σχηματισμό; ΰπουργίου Ρ ίστιτς, 
τού Ναπά τούτου τών Σέρβων. Ά ν  τυχόν όμως έκραγή έ- 
πανάστασις έναντίον τού Μιλάνου, προμηνύεται στρατιωτική 
αιίστρογερμανική έπέμβασις. Ή  δέ Ρωσία τ ί  θά κάμνγ ;

Καί δ Χ ρότος  τών Παρισίων σχολιάζων τήν κατάστασιν 
τής Ευρώπης λέγει, μολονότι διάφορα συμφέροντα μεγάλων 
δυνάμεων συγκρούονται, καμμία έν τούτοι; δέν θέλει τολ- 
μ.ήσει νά άρχίσή τόν πόλεμον. *0 μεταξύ Αυστρίας καί Ρω
σίας πόλεμο; έπί πολύν καιρόν άκόμη θά έξακολουθή νά ήνε 
πεσσοπόλεμο;, ήτοι θά περιορίζηται είς τήν έπιρροήν αυτών 
έπ ί τών πληθυσμών τής Χερσονήσου. Έ ν πέριπ+ωσεί πο
λέμου δ Βίσμαρκ βεβαίως θά συνδράμη τήν Αυστρίαν, βε- 
βα ιώ τάτα  όμως,, όταν έλθη δ λογαριασμός, θά προσάρτηση, 
τήν δυτικήν ΙΙολωνίαν μετά τή ; Βαρσοβίας. Λαμβάνων δέ 
ΰπ ’ ά'ψιν τάς πολεμ ικά; δυνάμ,εις, έκάστης τών δυνάμεων, 
συμπεραίνει ότι δέν Ο’ άρχίση χειρών άδικων ή Ρωσία όταν 
πρόκηται νά πολεμήση κατ’  Αυστρίας δμού κα ί Γερμανίας- 
■Όσον άφορά. τήν Α γγλ ία ν ; βεβαίως λέγει δέν θά περιορισθή 
μ.ετά τή ; Γαλλίας είς πρόσωπον . άπλρϋ, .θεατού. Ό .κανονι
σμό; τού μέλλοντος τή ς ' ’λνάτολ'ή; ■άδυόόί'ί'ήν νά λάβη χου
ράν χωρίς τής συμμετοχή; τ ή ; μεγάλη ; έν τή Μεσογείω δυ- 
νάμεως.

’Ανυπομονώ; άναμένουσιν είς Παρισιού; τόν βασιλέα τ ή ; 
Ισπανία ς, όστι; άφού τελειώστ, τό προσκύνημά του είς τόν 
αΰτοκρά-ορα τής Γερμανίας, θά έπισκεφθή καί τήν γειτόνισ- 
σαν Γαλλίαν. Είς τόν σταθμόν τού σιδηροδρόμου θέλει ύπο- 
δεχθή αΰτόν δ πρόεδρος τής Δημοκρατίας συνοδευόμενος ύφ’ 
όλων τώ ν υπουργών. Πεζικόνκαί ιππικόν θέλουσι τώ  άπονεί- 
μει στρατιω τικά ; τιμάς.

Έ κ τού σταθμού, συνοδεόμενος υπό δύο ίλών ιππικού, 
Οά μεταβή είς τήν 'Ισπανικήν πρεσβείαν.

Αί δοθησόμεναι έορταί έσονται ώς έξη ς:
Εκδρομή κυνηγετική μετά τού προέδρου τ ή ;  Δημοκρατία; 

ε ί; Μαρσύ.
Τό έσπέρά; μέγα γεύμα είς τά  Ή λύσια . ’Ακολούθως έκ

τακτος παράστασις είς τό Μελόδραμα.
Τήν επιούσαν γυμνάσια ε ί;  τό Πολύγωνον τό εσπέρας έκ

τακτος παράστασις είς τό Γαλλικόν Θέατρον !
Καί πάει λέωντας !

’ ίδού πώς οί γάλλο ι δημοσιογράφοι λαλούσιν περί τού 
στρατού τω ν καί τού στρατού έν γένει : α Ά λ λ ’ έπ ί τέλους δ 
άνήρ οστις έκλεγει τό στάυιον τών όπλων γνωρίζει έκ τών 
προτέρων ό τι περιβαλλόμενο; τό στρατιω τικόν ένδυμα 
ποιείται θυσίαν τής ζωή; του. Ή  άτολμία δέν τώ  είνε έπ ι- 
τετραμμένη χωρίς έκπτώαεως τή ; τιμής κα ί τής τάξεώς 
του. Έ ρείδεται οΰ μόνον έπ ί τού ίδίου, άλλά καί έπί τού 
θάρρους τών συναδέλφων του. έπ ί τού έμβλήματος τού συν
τάγματος εί; 8 άνήκει, τής επιρροή; ήν έξασκεΐ έπ ’ αΰτού 
ή κυματίζουσα σημαία κατά  τήν μάχην, τής παραφοράς 
του, έκ τής μεθυσκούσης πυρίτιδος, έπ ί τού κρότου τών 
τυμπάνων δστις τόν θερμαίνει, καί έπ ί τής έκ τού άγώνος
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φυσικής έξάρσεω;, εν τνί οποία ελπ ίζει νά προσβάλλ/) τόν 
άντίπαλόν του».

Τί κρίμα νά μήν δυνχμεθα καί ημείς νά γράφωμεν τά ί 
δια περί του στρατού μας, χωρίς νά κινήσωμεν τόν γέλωτα  
καί τήν είρωνίαν τού αρχηγού του κ. Τρικούπη !

Φοβερό; ήνοιξεν αγών εις τήν δημοσιογραφίαν τών Πα- 
ρισίων περί τοϋ άν πρέπει αί γυναίκες η μή νά έπιδοθώσιν 
καί είς τά  ανδρικά επ α γγέλμ α τα .— Καί διφρέθησαν ο: γυ 
ναικολόγοι εις δύω στρατόπεδα, τό μέν υπέρ τής εντελούς 
χειραφετήσει»; των γυναικών, τό δέ υπέρ τού περιορισμού 
αύτών ε ί ;  μόνον τά  γυναικεία ! Ύπάρχουσιν έν τούτο ι; καί 
άλλοι πρεσβεύοντε; μεσαίαν τ ινά  γνώμην, νά διαπλάσσουσι 
δηλαδή τάς γυνα ίκα ; ά{.σεηχοθ ήσυχες !  ’ Εννοείται τώρα 
ότι δλος αυτό; ό αγώ ν γ ίνετα ι διά λογαριασμόν τών π τ υ 
χών ημ ισύ  μας επ ί τών ό π ο ιο ι  δλαι α! εδφυολογίαι καί 6- 
λα ι αί είρωνίαι κατέρχονται ράγδην επ ί τών κεφαλών των. 
Ευτυχώς α! ίδ ικα ί μας γυναίκες ά π  ,τελοϋσιν έξαίρεσιν εί; 
τήν γυναικολογίαν αυτήν μένουσαι παρ’ ήμΐν άπλούστατα ι... 
.γυναίκες.

Τ Ο  ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
" Ε ν α  π α ε δ έ  τ ό ν  α σ ο .  ΙΙαρηγορηθωμεν, δέν είμεθα 

οί Έ λληνες μόνοι φρικτοί χαρτοπαΐκται, ούτε η αστυνομία 
ή δική μα; άνέχεται τά χαρτοπαικτεία , α υτά ; τάς Κολά
σεις τών οικογενειών, αυτά τά  λφστήρια, τά ατίμασ-πίρια, 
τ ά  συνεντευκτήρια κακούργων κερδιζόντών καί άθώων κατα- 
στρεφομένοιν. Εις τήν ’Αμερικήν τό χαρτοπαίγνιον εϊνε έίς 
τήν άκμήν του. Σπήλαια καί άντρα καί υπόγεια καί κρύπται 
καί αίθουσα·, καί εστιατόρια, δπου συσπειρούνται οί μέθυσο- 
παράφρονες ούτοι, οδς ποτίζει τό χαρτοπαίγνιου τό ναρκωτι- 
κώτερον χάσίς κα ί τριόγει ψυχήν, έγκέφαλ-.ν, καρδίαν, χα- 
ράττόν ώς μαθητής έπί τετραδίου βαθεϊαν αύλακα έφ* δλης 
τής φυσιογνωμίας, βαθουλόνον τούς οφθαλμούς καί μαυρίζον 
τάς-'αλανω τέρας όψεις. Διότι άλλοιούται πλέον δ οργανι
σμό; τών χαρτοπαικτών κα ί μεταβάλλονται εις Εμψυχα άψυ
χα, ιος ό αιώνιος πράσινος τάπης τοϋ χαρτοπαιγνίου καί αί 
έπ ’  αυτού χγυνουσαι τό άπαίσιόν των φώς λάμ,παι, καταναλί- 
σκουσάι καί καταναλισκόμεναι.

‘Ο βαθύπλουτο; έμ.πορος τής Ν. 'νάρκη; Θωμά; Ψέρρινγκ 
κατέστρεψε τήν περιουσίαν του εί; τό χαρτοπαίγνιον. Τά τε
λευταία του λείψανα ¿πήγαινε νά τά  ριψνκινδυνεύσφ μίαν ε
σπέραν,καθ’ ήν είχε πφ τής γυναικός του νά ελθη, νά τόν πάρίΐ 
μέ τά παιδάκι τους, νά βγούνε ’ ς τόν περίπατον, έπ ’ έλπίδι 
νά ξεκολλήση από τό σφαγιαστήριον εκείνο μίαν ώραν ένω - 
ρίτερον, ίσως άπέλθφ οϊκαδε μέ κάμποσα τάλληρα διά τρο
φήν. Τήν στιγμήν έν τούτο ι;, καθ’ ήν ει’σήλθεν εις τήν λέσχην 
ή γυναίκα του μέ τό πα ιδ ί της, ό ’Ιάκωβος έχανε τό τελευ
ταίου του δολλάριον εις τόν Φαραώ. Τά βιδάνιον τού ήρνήθη 
πίστωσιν,ό Φερρίνγκ έκυριεύθη υπό φοβερά; έξάψεως“ τή σ τιγ 
μή, εκείνη, βλέπει τήν γυναίκά του μέ τό μ.ικρό είς τήν α γ 
καλ ιά- τό αρπάζει χωρίς νά βλέπη, τ ί κάμνει κα ί μέ φωνήν 
ώς έξ Ά δου Ιξερχομένην, βραχνήν ώς διφθερίτιδος : Τό βά
ζω , λ έγε ι, γ ιά  2 0 0  δολλάρια ’ς τόν άσο ! Οί συμμ.ορΐται τό 
έδέμθησαν τό ώραΐον παιδάκι κατετέθη έπ ί τού τάπητος" 
έν δευτερόλεπτον, δύο δευτερόλεπτα... ή μάζα χάνει. Τό πα ι
δ ί έκειτο έπ ί τού τάπητος, δ Φέρρινγκ σκοτοδινιά, δτμα έ

ξω τού χαρτοπαιγνίου, μίαν σφαίραν διά ρεβόλβερ είς τήν 
κεφαλήν κα ί... κάτω !

Τί ήτο ; παράφρων ή δυστυχής ; Κ α ί τ ά  όνο.

ΙΜεΛ π ρ ό ΐΐΟ β ε ς . 'Ο Ρώσσο; στρατηγός Δραγομερώφ 
εν τ ιν ι συμποσίω δοθέντι είς τό Τανίστ ένθα παρευρίσκον- 
τα ι καί Γάλλοι στρατιωτικο ί έποιήσατο τήν ακόλουθον πρό- 
ποσιν :

«Προπίνω υπέρ τή ; Γαλλίας,καί θραύω τό κύπελλόν μου, 
διότι δέν θέλω νά χρησιμεύσφ είς πρόποσιν υπέρ άλλου 
τινός».

   --------

Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν  ΔΕΛΤΙΟΝ
Ό  Δ. Φλώκης έξ Έδρας έτών 4 5  τεχνίτης καταπεσών 

προχθέ; τήν εσπέραν εκ τίνος σκαλοσίά; έν τώ  έπισκευαζο- 
μένω καταστήματί τού Άμαλείου άπέθανε σήμερον.

—  Χθες τήν 2 ώραν μ. μ . έξωθεν τού Β1 νεκροταφείου δ 
Ν. Κ οτζια; μ ετά  τής γυναικός καί τής πενθεράς του έπετέ- ; 
θησαν κατά τής Καλλιόπης Δέδε κα ί τήν ¿κακοποίησαν 
πληγώσαντε; καί μωλοπίσαντες αυτήν είς διάφορα μέρη τού 
σώματός της.

—  Σήμερον τήν 10 1)2 ώραν π . μ . έκ τού γινομένου 
μικρού σεισμού κατεπεσε τεμάχιόν τ ι έκ τή ; στέγης τού 
Δ', δημοτικού σχολείου τών καρασίων, ού ένεκα έτρόμαξαν 
τά  έν αΰτώ μικρά κοράσια άνευ τινός άλλου άπευκτβίου.

—  Σήμερον τήν πρωίαν ώρα 10 π . μ. ό οπωροπώλης Ν. 
Καφασάκης μεταβάς εί; τή ν  έπ ί τής όδού 'Α γίας κατοικίαν 
τού συντρόφου του Ά γγελή  ΓΙ. Βουίσκου, δστις πρό τεσσά
ρων Ημερών άπουσίαζεν έκ τή ; έργασίας του, ήσθάνθη έξω 
θεν τού δωματίου μεγάλην δυσωδίαν, έφ’  ω ειδοποίησε τήν 
αρχήν, ήτις είσελθοΰσα εν τώ  δωματίω  εύρε νεκρόν τόν έν 
λόγω Βοίσκον, ούτινος τό πτώμα ήρξατο σηπόμενον καί φέ- 
ρον έπ ί τού θώρακος περί τάς δέκα πληγάς δ ι’  έγχειριδίου ί 
έπενεχθείσας. Τό πτώμα μετηνέχθη εί; τό νοσοκομείον πρός 
νεκροψίαν.

—  Οΰδεί; προοεβλήθη χ θέ ; έξ ευλογία;· άπεβίωσε δέ έν 
τώ  έν άγίω  Γεωργίψ Νοσοκομείω τών εΰλογιόντων δ Μάρ
κο; ’Αργυρός.

Τ Π Λ Ε Γ  Ρ Α Φ Π Μ Α Τ Α

Ι Ι ρ α κ τ ο ρ ε ϊο ν  Χ # 6 5
Π α ρ έ σ ε ο ε ,  3 0  Σεπτεμβρίου. Αί εφημερίδες σ τιγμ α τί- 

ζουσι τάς κατά  τού βασιλέως Άλφόνσου δυσμενείς δ ιαδη
λώσεις.

Τηλεγραφήματα έκ Χάγκ-Κόγκ λέγουσιν ότι νέαι έγέ- 
νοντο ταραχαί έν Κατώνι.

ΦΟΙΤΗΤΗΣ έκ Θράκης, άριστα κατηρτισμένος, τελειό
φοιτος τού Γυμνασίου Άδριανουπόλεως καί φέρων 
πλε ΐσ τα  συστατικά τού ήθικωτάτου χαρακτήρός του 
ζη τεί οικογένειαν έν ή, νά διδάσκη δ ιατελώ ν οίκά- 

τροφος· ή διεύθυνσι; ε ί; τό γράφεϊόν μας.

Ο ίατρός-χειρουργός κύριος μετώκησεν είς τήν
κατά τήν δδόν Σων.ράτονς οικίαν του, ακριβώς όπ ι
σθεν τής Δχμαρχίας. Δέχεται δέ έπ ισκέψει; άπό τής 
Ύ — 8  ϊ ϊ .  μ .  καί άπό τής μ .  μ .


