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II. Γα ΒΡΙΙΙΛΙΛΙΙΣ δ ι ε τ θ τ ν τ η ς .

Α Δ Ρ Α Ν Ε Ι Μ ΙΑ  ΕΞΟΥΣΙΑ.

Ή  Βασιλική υπογραφή ήτις έδόθη εις τό Διάταγμα τής 
μεταθέσεως τού Είσαγγελέως τών Έφετών δέν είναι in τών 
συνήθων υπογραφών α ι τ ί ε ς  τόσην αξίαν κατήντησαν νά 
ίχούν, ώστε νεοφώτιστος διπλωμάτης παρεκάλεαε τόν Βα
σιλέα iit’ εύκαιρίμ τοΰ δι ρισμού του δταν του φέρουν νά 
δπογράψιι τήν παΰσίν του άντί μιας νά δώση δύω. Καλώι 
γνωρίζομεν ότι ουδεμία υπουργική «φημερίς διέψευσε τό πρόι 
τόν πρφην υπουργόν τής Δικαιοσύνης άπευΟυνθέν Βασιλικόν 
γράμμα, δι’  οδ δ ήγεμών συνίστα τήν αυστηρόν χαταδίω- 
ξιν τών ενόχων iv τοϊς Βελενδζαϊκοίς. Ό  ήγεμών λοιπόν 
έπείσθη δτι τό άνακαλυφθέν έγκλημα δέν ήτο Ικ τών συνή
θων, διότι άλλως διά πάσαν εϊδησιν νέου εγκλήματος θα 
εϊχομεν καί νέον βασιλικόν γράμμα. Ό  ήγεμών έπείσθη 
δτι ο', πλόκαμοι τών Βίλενδζαϊκών έφθανον μέχρι τών Συμ
βούλων του, καί επειδή ή δικαιοσύνη λίαν κακώς καί λίαν 
αντισυνταγματικής διατελεϊ ΰπό τήν φανεράν ή κρυφίαν 
κυβερνητικήν έποπτείαν, έσπευσε νά χωρισθή £?ς τήν περί- 
στασιν αότήν άπό τών Συμβούλων του καί νά παραστή ώι 
’ Εξουσία απέναντι Εξουσίας. Καί τούτο είναι εϊς έκ τών 
μυστηριωδών μηχανισμών τού Συντάγματος, τόν όποιον έν 
•Ελλάδι δέν ήδυνήθημεν νά ΐννοήσωμεν καλώς. Ό  Βασιλεύ, 
δστις φαίνεται ταυτιζόμενος μετά τών συμβούλων του, ό 
Βασιλεύς ό μηδέν πράττων άνευ τής γνώμης τών υπευθύ
νων υπουργών τού, ό Βασιλεύς αυτός έρχεται ώρα καθ' ήν 
οδτω ; εΐπεϊν χειραφετείται άπό τής νέου είδους όπουργικής 
δουλείας καί άνακτών δλην τήν Βασιλικήν ελευθερίαν του 
δρά αΰτογνωμόνως, άντιπροσωπεύων αυτός τόν τόπον, καί 
διεκδικών αύτός τ ά  δικαιώματα τής εθνικής κυριαρχία«. 
Καί άλλοιμονον ! ’Εάν δέν ΰπήρχον αύταί αί διαλείψειι 
τής ηγεμονικής χειραφεσίας ! Τά υπουργεία θά μετεβάλ- 
λοντο {ν τισι περιπτώσεσιν εις δικτατωρίας καί δικτατω- 
ρίας τού χειροτέρου μάλιστα είδους. ’Εκείνο δέ τό οποίον 
ή *Ω ρ α  άπεφήνατο δτι έν άπουσία τής Βουλής δέν χυβερ- 
νά ό τόπος, άλλ’  ούτε ή κυβέρνησις, έάν δέν είναι δόγμα 
άναρχικόν, τότε  είναι δόγμα μηδέν σημαίνον. Έν άαουσία

τής Βουλής κυβερνά δ τόπος διά τού υπουργείου καί έν ά -  
νάγκνι διά τού Βασιλέως. Αυτή νομίζομεν tivat ή αλήθεια.

’Αποχωρούσα ή Βουλή άφίνει πάντοτε ίιπΟυργεΐον άπ ο- 
λαύον τής έμπιστοσύνης της. Αιότι δέν δύναται νά έννοηθή 
Βουλή σώζουσα άκέραια τά δικαιώματα της νά ϊόγι κηρυσ- 
σομένην τήν λήξιν τής Συνόδου ΰπό κυβερνήσεως ήτίς δέν 
προέρχεται έκ τών σπλάγχνων τής πλειοψηφίας αύτής. 
’ Αλλά τό ύπουργείον τό όποιον αντιπροσωπεύει τήν Βου
λήν κατά τήν λήξιν τής Συνόδου, αντιπροσωπεύει επομέ
νως τόν τόπον καί εΐ*αι κοβέρνησις έθ.ική, δέν είναι δυνα
τόν μικρόν άφοΰ ϊδη κλειομένας τάς θύρας τοΰ Βουλευτη- 
ρίου νά ύπολάβη εαυτό ύπ’ ούδεμιδς συνεχόμενον ΰπο- 
χρεώσεως,ελεύθερον επομένως νά κιβδηλεύση τό πνεύμα τής 
πλειοψηφίας δπερ αδτη άποχωροδσα άφησε κληρονομιάν, νά 
παραβή τάς επαγγελίας του, νά μεταβάλη τήν πολιτικήν 
δυνάμει τής όποιας έσχημάτιοε τήν πλειοψηφίαν αύτήν καί 
νά τραπή όδόν έν τή δποία Βουλής ίιπαρχούσης μόλις θά 
είχε συνοδοιπόρους τά ίδια autou μέλη καί ταΰτα δ ια δο 
χικής παραιτούμενα καί άνανεούμενα ; Ό  πρόεδρος τής 
νυν κυβερνήσεως κατέστησε πραγματι.ότητα τήν άνωτέρω 
όπόθεσιν. νΟχΐ μόνον άπό πολεμικής άντί πάσης θυσίας 
κυβερνήσεως έγένετο χυβέρνησις άντί πάσης θυσίας υποχω
ρητική, έξαπατήσασα οδτω τήν πλειοψηφίαν τής Βουλής 
ήτις έπί τοιούτω προγράμματι ΐψήφισεν αυτή εκατομμύρια 
ιπΐ εκατομμυρίων, ίξαιρετίκούς νομούς έπΐ εξαιρετικών νό
μων καί φόρους έπΐ φόρων, άλλά καί άπό κυβερνήσεως τ ι-  
ικϊς, τοιοΰτο έπί πίλους ίχούσης πρόσχημα, άπεκαλύφθη 
κοβέρνησις καθ’ ής ή δικαιοσύνη έπισείει έν ταϊς ίνεογείαις 
της τό φάντασμα τού άπροχωρήτου.

Τί γίνεται έν τή περιστάσει ταύτη ; Βουλή δέν υπάρ
χει. Κ-υβέονησις άπολαύουσα τής εμπιστοσύνης τής Βουλής 
«πίσης δέν υπάρχει. Τί ΐι-άρχει λοιπόν; Ή  *12ρα, ό θή
λυς ουτος καθηγητής τοΰ Συνταγματικού δικαίου, διαβλέ
πει τό χάος· ό >οΰς της σταμ ατά ’ καί τό συνταγματικόν 
της αυμπέ.ααμα είναι αρκετά άστιϊον: σοδτε δ τόπος λέ
γει, κυβερνά, άλλ’  οΰνε ή χυβέρνησις. d Τό άληθέι δμως εί
ναι ότι κυβερνά ό Βασιλεύς. Έάν έλειπον καί αΰταί ac 
όλίγαι περιπτώσεις καθ' £ς δ Βασιλεύς έκυβέρνα, τότε τό
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βυνταγματιχόν πολίτευμα θά ήτο καθαρά ειδωλολατρία, 
χαθαρό; φετιχιβμδς τών άγρίων, δ δέ Βασιλεύς χρυββΒν 
ράκος τό δπόΐον θά έπροσκυνόύμίν: ώς προίχυνούν οί άγριΟι 
μίαν πέτραν ή ένα φλοιόν δέιδρου^ή βν άστοΰν. Ά λ λ ά  δέν 
έχει οδτω  τό  πράγμα· οΰάε ητο δυνατόν f, τελειοτέρα 
φυλή τού χόσμου, η άγγλοσαξωνίκή, νά παραδεχθή π ο 
λίτευμα είδωλολατρικόν.

Διά τούτο βλέπομεν §Tt έν ’ Αγγλία ή Βασιλιχή «ξουσία 
δέν είναι άπλή σκιά, ώς ίιποθέτουσιν οί πολλοί. Δεν βα
σιλεύει ίκεϊ b Γλάδστων, ώς ΰποθέτουαιν ενταύθα δτι βα
σιλεύει δ Κουμουνδούρος. "θ Μπώρχε είπεν 8xt «δ  Βασι
λεύς έν Α γ γ λ ία  είναι πραγματικός Βασιλεύς.» Καί δέν 
γνωρίζομεν άλλην περίπτωσιν η αΰτήν τήν διπλήν τού κ. 
Κουμουνδούρου, τά,ν έν τώ  ίζωτερικφ ζητήματι καί τοΐς 
Βελενδζαϊκοΐς, άποδεικνύουσαν τόσον σαφώς δτι παρά τήν 
Βασιλικήν Εξουσίαν ήν διαχειρίζεται τό υπουργεϊον ύπάρ- 
χει καί Βασιλική Εξουσία ^ν διαχειρίζεται ό Βασιλεύς. 
Είναι αληθές δτι δ συντάκτης τού πολύκροτου Τ 1 ( π τα ίε ι,  
δβτις δέν είναι άλλος παρ’ αΰτός δ Ηγέτης τής άντιπολι- 
τεύσεως, ίνα διαφύγΐ) τάς διχαστικάς συνέπειας Ερμήνευσε 
τόν δρον Β α ο ιΑ ε ία  πολύ ατενώς, ίννοήαας τοιαύτην την υπό 
τών υπευθύνων συμβούλων τού Στέμματος διαχειριζομένην 
βασιλικήν Ιξουσίαν. Τοιαύτην άν δέν άπα-ώμεθα Ιρμηνείαν 
εδωκε καί δ "Αρειος Πάγος, Τοιαύτην έπί τέλους έρμηνείαν 
ίδώκαμεν καί ημείς δτε κατηγορήθημεν έπί έξυβρίσει κατά 
τού ήγεμόνος. Ά λ λ ’ η έρμηνεία είναι ώς εϊπομεν στενή 
καί Βασιλεία δέν είναι πάντοτε ή έξουσία ήν διαχειρίζονται 
οί υπουργοί, άλλα καί ϊκείνη ην διαχειρίζεται δ Βασιλεύς.

Δέν συνηγορούμεν εδώ δπέρ τού συντάγματος, διότι ακό
μα  δέν γνωρίζομεν εάν δέν συμφωνήσωμίν έν τ ω  μέλλοντι 
μετά τού κ. Τρικούπη, ζητούντο; άναθεώρηοιν δπω ; μή 
συμβή έ< νέου σό άτοπον ώστε  άπούσης τής Βουλής νά 
χαταδολιεύηται τό υπουργεϊον την γνώμην καί τά συμφέ
ροντα τού Έθνους. Ήμεΐς ίξηγοϋμεν τό  Σύνταγμα καί

Κ Λ Α Δ Ε Ρ Ω Ν  Δ Ε  Λ Α  Β Α Ρ Κ Α .

Μήπως ήτο λεμβούχος τού Πειραιώς b Κάλδερον ; ήρώ- 
τησα έμαυτόν, άμα είδα τδ δνομα τούτο. Καί ήμην έτοι
μος νά ζητήσω τήν λύσιν τής απορίας μου ταύτη; παρά 
τού δεινού έν μεταΦοάσεσι κ. Πετρή, γυμνασιάρχου, όσης 
μέλος κρύφιον τής Italia irredenta κατώρθωσε νά κατα- 
στήση ιταλικήν τή,ν πατρίδα τού κ. Πλαστήρα Ναύπακτον 
(κοινώς επακτόν, ίταλ. Lepanto) μεταφράζουν αυτήν Λέ- 
πανθον I

Ά λ λ ’ άναγνώσας έπΐ τού προκειμένου εμαθον μετ ’  α 
πορίας μου δτι δ Δόν Πέτρος Κάλδερον, υιός τού Δέν Διέ- 
γου Κάλδερον δέ λά Βάρκα Βαρρέδα καί τής Δόννας "Αννας 
Μαρίας Χέρραο Ριάνιο, γεννηθείς έν Μαδρίτη τή,ν πρώτη» 
ήμέραν τού 1 6 0 1 ,  ητο γνήσιος Ιδαλγός, καί βτι δτε άπέ- 
θανε τήν 2 5  Μαίου 1681 Ιερεύς έπίτιμος τού βασιλέω, 
Φιλίπου τού Δ1, καί άρχηγδς τής θρησκευτικής άδελφότη- 
τος τού Α γ ίου  Πέτρου, άφήκεν εβδομήκοντα τρία auto- 
sacramentales ισάριθμα laos καί έκατόν οκτώ κωμωδίας. 
Ποιητική τοιαύτη, καί δ«τω ;  μεσημβρινή εύτοκία εϊνέ τι 
άγνωστον παρ’  ήμ ΐν  μόνον δέ παράδειγμα ταύτης έλπίζο- 
ζομεν νά ίδωμεν εις τδν Ιποποιόν κ. Άντωνιάδην, δστις

ιδίως τό άγγλιχόν Σύνταγμα, τού δποίου τδ ιστορικό* 
πνεύμα είναι τούτο. ‘ Οσάκις συμβαίνει ») κυβέρνησις νά 
αήν αντιπροσωπεύει τδ "Εθνος, παοεμβαίνει ή Βασιλεία, ά -  
ποπέμπουσα τήν κυβέρνησιν καί σώζουσα τδν τόπον.

«Οί ηγεμόνες τής ’ Αγγλίας, λέγει δ συνταγματολόγος 
Γκρέϋ, δύνκνται νά εξασκήσουν καί έν γένει έξήσκησαν μ ε -  
γάλην έπ ρ^οήν έπί τδν  κυβερνήσεων, έν κρισίμοςς δέ χαι- 
ροϊς ή «ξουσία τού Στέμματος όπως άντιτάσση άρνη,σιν εις 
δ,τι προτείνουν οί Σύμβουλοί του δύναταί ν’  άποβαίνη έπί 
μεγάλη ώφελείφ τού τόπου.»

Οδτω παρ’ ήμΐν 5) άντιπολίτευσις εδικαιούτο έλπίζουσα 
δτι τδ Στέμμα θά ηρνείτο εις τούς Συμβούλους του τδν μετά 
τής Τουρκίας συμβιβασμόν. Ούτως έσίσης ή αυτή αντιπο
λίτευσή εδικαιούτο έλπίζουσα δτ* ό Βασιλεύς τ,ίύνατο έπ’ 
άγαθφ τής Δικαιοσύνης ν' άρνηθή τήν υπογραφήν τού Δια
τάγματος, δι’  ο& h τέως Είααγγελεύς τών ’Εφετών μετετί
θετο απ’ Αθηνών εις Κέρκυραν.

’ Δλλά  θά μάς εϊκητε : οί "Αγγλοι δέν έσκέφθησαν δτι 
όλοι οί Βασιλείς δέν δύνανται νά θέλωσιν τδ αγαθόν τού τ ό 
που καί βτι δυνατόν νά ίιπάρξωσι καί Βασιλείς οιτινες νά 
θέλωσι τό κακόν τού τόπου, οιτινες νά μεριμνώσι μόνον 
πώς νά γεμίσουν τδν κορβανά των διά πάν ¿ r J e ^ d p e ro r ,  
οιτινες ίναλλόξ νά παίζουν τυφλομυΐαν μέ τήν ένοχόν των 
κυβέρνησιν, καί πότε b Βασιλεύς νά δένη τά μάτια τών 
υπουργών του, πότε οί υπουργοί νά δένουν τά  δικά του, 
δτι πολλάκις γίνεται έν είδος συναλλαγής μεταξύ Βασί
λειος καί υπουργού ή έπί τό χυδαιότερον σ υ ν τρ ο φ ιά ',  βτι 
πολλάκις b Βασιλεύς δύναται νά πωλή τά συμφέροντα τού 
τόπου του εις ζένας δυνάμεις, εις ισχυρούς συγγενείς παρ’ 
άν εγει νά έλπίζη είς τάς ατυχίας του άποκατάστασιν καί 
χίλια άλλα. Τί γίνεται έν τοιαύτη περιπτώσει έν Ά γγ λ ίφ ;  
Τί γίνεται ; *Η φορτόνουν έπί τού Βασίλέως των ώς έπί 
όνου, τδ διοάκκιτου, καί τού λένε: άμε καλιά σου, ή θέτουν 
τδν τρυφερόν λαιμόν του έπί τής λαιμητόμου καί τού λένε

θά καταντήσνι νά μεταβάλτι είς έποποΐίαν, έξαντλήσας τά 
άλλα, καί αΰτδν τόν Πυθαγόρειον πίνακα.

Τοιούτος εϊνε b ποιητής, χάριν τής έξυμνήοεως τού ο
ποίου ή ‘ Ισπανία πανηγυρίζουσα τή,ν διακοσιοστήν επετηρίδα 
τού θανάτου αυτού, συνεκάλεσεν είς αγώνα τούς ποιητάς 
τών δύο κόσμων. Καί είς τόν άγώνα τούτον έσπευσαν έκτων 
ήμετέρων νά μετάσχωσι καί ό φίλος μου κ. Ξένος, είς τών 
ίριστευσάντων μάλιστα, καί δ φίλος μου κ. Καμπούρο- 
γλους, καλοί καί δόκιμοι ποιηταί, καί δ κ. Π. Ματαράγκας 
καί δ μή φίλος μου κ. Ά ντωνιάδης, καί εϊ τις άλλος. 
Εγώ δέν κατή,λθον διά τδν άπλούστατον λόγον δτι δέν 
είμαι ποιητής" άλλά καί άν ημηυ, πάλιν δέν θά κατηρχό- 
αην, μέ τήν άδειαν τών φίλων μου. Πρδς τούτο έχω τούς 
λόγους μου, ους πειρώμαι νύν νά εκθέσω.

"Οτε ήθέλησα νά μάθω τί έστι Κάλδερον, κα| είδα δτι 
δ Γουλιέλμος Schlegel λέγει περί αυτού δτι οΟυδείς άλλο; 
ίν τη, γη υπήρξε ποιητής ώς αΰτδς άξιος οπως ένομαοθή 
υέγας, καί ούδείς κάλλιον αΰτού ήδυνήθη νά δώση ποιητι- 
κωτέραν χροιάν είς τάς έν τη σκηνή περιπετείαι» εμεΐν* έν- 
«εός. Ά λ λ ’ δτε είδα καί τήν γνώμην ετέρων κριτικών, τού 
Sisinondi ηροεξάρχοντος, καί έγνώρισα έγγύθεν τινά τών 
έργων τού Κάλδερον, χατενόησα πόσον ί) κρίσις τού αύλΐ- 
κού συμβούλου Schlegel, τού θερμού ¿ποστόλου τού ρομαν
τισμού, ήτο παρακεκίνδυνευμένη, καί, μέ τήν άδειαν ηάν-
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πάλι τδ ίδιο μέ τήν διαφοράν δτι τήν φοράν αυτήν απο
τείνονται οΰχί πρός τό άμαρτωλόν σώμα, άλλά ποός τή* 
άμαρτωλή,ν ψυχήν του.

Διά τήν ήμετέραν Βασιλείαν κανών άχρι τούδε υπήρξε 
τδ  μή άρνεϊσθαι τίποτε τοΐς υπευθύνοις δπουργοΐς, έξαίρε- 
σις δέ τδ άρνεΐσθαι κάποτε. Ή  τακτική αδτη δέν παρα
βιάζει βεβαίως τό γράμμα τού συντάγματος· έντεύθεν οί 
δικηγόροι πολίτευταί μας ησυχάζουν. Ά λ λ ά  καθ’ ημάς τέ 
Σύνταγμα θέλει ενεργόν Βασιλείαν έν δεδομέναις περιστά- 
σεσιν· άνευ τόιαύτης ενεργού Βασιλείας τό σύ .ταγμα  νο
θεύεται. Έπρονόησεν δμως τό Σύνταγμα περί έγγυήσεων 
ενεργού Βασιλείας ; Ά π όδε ιξ ΐ ;  δτι δέν έπρονόησεν εί-αι ή 
περί άναθεωρήσεως τού Συντάγματος γνώμη τού ήγέτου 
τής άντιπολιτεύσεως. Καί άλλη άπόδειξις είναι αΰτά τά 
πράγματα τά όποια διατρέχομιν.

Τίς έτόλμησε νά είπη δτι πταίει δ Βασιλεύς άν ό Κου- 
μουνδοΰρος άφέθη νά έξαπατήση τδ έθνος είς τά  τρυφερώ 
τερα καί νά καταδολιευθή τήν δικαιοσύνην είν τά  ίερώ- 
τερα ; ΟυχΙ βεβαίως δ κ. Τρικούπης δστις «ζήτησε μόνον 
άναθεώρηοιν τού θεμελιώδους νόμου δπω ; μή έπαναληφθτ 
έκ νέου τδ άπαίσιον πείραμα’ τόσον δέ είναι αληθές δτι 
δέν έτόλμησεν, ώστε όταν ένα τών συντακτών του διέφυ- 
γεν ή ζωηρά άνάμνησις τής ήγεμονίδος ηπς παρουσίασε· 
(ίς τή,ν γαλλικήν Βουλήν τό τέκ·ον της οπως τώ  άποδοθ' 
ό άφα-.ρεθείς θρόνος, ήκουσε δέ παρά τού Λαμαρτίνου τό 
περίφημον έκεΐνο : «Πολύ άργά » ,  τήν επαύριον έσπευσε ν’
άποτινάξη άπό τής καθαράς ρεδιγκότας του πάσαν στα 
σιαστικήν ίδέαν καί νά είαη βτι «οί στασιασταί, Βασιλεύ, 
είναι γύρω τού θρόνου σου.ο Έ π ειτ α ,  είς τήν συνταγμα
τικήν αυτήν κιβδηλείαν συνετέλεσε καί αΰτδς, ίιπερασπι- 
σθ«ίς μανιωδώς τό δόγμα τής αδεδηλωμένη,ι» . Ό  Κου- 
μουνδούρος, κύριε Τρικούπη, είναι μετη^φιεσμένος είς αδε 
δηλωμένην». Περιττόν νά είπωμεν βτι οί συμπολιτευό- 
μενοι φέρουσι οΰχί πολύ αδίκως ά .ά  στόμα δτι δ Βασιλεύ.

τοτε  τών καλών φίλων, άπεδεξάμην τή,ν γνιύμην τών δευ
τέρων. Ό  Δόν Πέτρος Κάλδερον γινώσκει τόσον τήν άν- 
θρωπίνην καρδίαν, δσον εγώ γινώσχω τό θιρι.όν ανάκτορο· 
τού αΰτοκράτορος τού Ουρανίου κράτους. ‘ Η μεταφυσικν 
^ν δ Καστελάο ζητεί παντί σθένει νά άνευρη έν τοΐς δρα
ματικοί; Εργοις τού Κάλδερον είνε τοεαυτη, ην δέν θά *α- 
τεδέχετο νά διδάξη οΰδ’ αΰτός δ κ. Πύρλας. ‘ Ο άνθρωπος 
8 ν δ Κάλδερο· ά^ει έπί τής σκηνή; δέν είνε δ κοσμοπολί
της "Δμλετ , ή δ Λήρ ί  δ Ί ίγ ο ς ·  δέν εί.ε οί ζωντανοί και 
σήμερον Οΐδίηοδες καί Άτρεΐδαι τή ; αρχαίας τραγωδίας· 
δέν είνε ού8’  αΰτοί οί ίκ τού Τακίτου καί τής Παλαιάς Δια
θήκη; έξηγμένοι καί ad usum Delpbini παρασκευασμένοι 
ήρωες τού Κορνηλίου καί του Ρακίνα, οίτινες φοβούνται μή 
έκληφθώαιν ώς άνάγωγοι άν αποτεινόμενοι πρός γυναίκα, 
είτε Ά θαλία  εϊτε Άγριππίνα καλείται αυτη, δέν άρχίσωσι 
μέ  τδ «M adame». Είνε απεναντίας δ καθολικός ίσπανός, 
δ νωθρός ΰπή·.οος τού βασιλέω; τής ‘ Ισπανίας καί τών 'Ιν
διών Φιλίππου τού δ ' ,  τού rey poeta, υπέρ τού δποίου 
9 0 0  χιλιάδες ίερεϊς καί μοναχοί έδέοντο καθ' έκάστην, δ 
ύποδυόμενος τδν κόθορνον, άφοΰ πρότερον παρίοτη είς τό 
auto da fé, ένώ κατ’  άπόφασιν τού άρχιεπισκόπου τού Τ ο
λέδου άπετεφρώθη δωδεκάς αίρετικών ad majorem Dei 
gloriam. Καί αΰτδς είσέτι δ Σιγισμόνδος του Yida es 
sueno, δ τρόπον τινά ‘ Αρλέτος τού Κάλδερον καί μάλλον

εχει είς τά πράγματα τήν κυβέρνησιν τής πλειοψηφίας.
Τά πάντα λοιπόν συνέρχονται δπω; άναδείξωοιν αληθείς 

τάς ημετέρας άρχάς τάς δποίας ΰποστηρίζομεν άφ’ ής έ γ ·ω -  
οίσθημεν μετά τού δημοσίου. Δέν εϊμεθα πλατωνικοί ερα- 
τταί τού δημοκρατικού πολιτεύματος. Δημοκρατικοί έγε- 
νόαεθα «νταύθα, άφ* ή; είίομεν δτι τό σύνταγμα δέν «λει- 
τούργησεν άχρι τούδε έπ1 άγαθώ τού τόπου. Τό συνταγμα
τικόν πολίτευμα είναι ατελές διότι ύποτίθησι Βασιλέα δυ- 
■ αμενον χαί έναντίον τών Συμβούλων του νά σώση τόν τ6-, 
τον. Ά λ λ ά  πού νά εΰρωμεν τοιούτους Βασιλείς ;

Κ ι λ ι δ ί ν .

Φ Ρ Ο Υ - Φ Ρ Ο Υ .

"Ηρθη καί τό σκάνδαλον τής άπαγορεύσεως είς τούς δ -  
ταξιωματικούς οπως φοιτώσιν είς τ ό  θέατρον τού Φαλήρου· 
τώρα πού ήρθη ή άδεια πιστεύομεν νά βλέπωμεν καί όλι- 
γωτέρους.

Δυστυχώς φαίνεται δλα δσα έγράψαμεν περί τής αΰλι-
ιής συμπεριφοράς τού προέδρου τής πεΓ1 τού καλλωπισμού 
ής πόλεως έπιτροπίς κ. Φ-.λήμονος βχονται άληθείας, καθ’ 

άσον ο συντάκτη; τού <ΑΪώνος» δέν μάς άπήντησεν ούτε 
f p O .  Είναι λυπηραί είς ημάς πρώτους τοιαύται καταπ τώ - 
τεις χαρακτήρων οΐτιν«ς οπως δήποτε δ,εκρίθησαν άλλοτε 
-:πί οθενει ύπερηφανείας. Δυστυχώς οί χαρακτήρες οδτοι δέν 
ί·αι ακέραιοι, είναι μισοί, καί κυρίως αθωράκιστοι κατά 
τών πειρασμών.

τνθρώπινας τών ηρώων του, δέν αποβάλλει τήν ισπανικήν 
ιύτού υπηκοότητα. ‘ Ο Κάλδερον, καί πρό αΰτού δ Σερβάν- 
-ες καί πρό τούτου δ Σαιξπηρ, κατήργησε τά δεσμά καί 
ινέπτοξε τά στενά δρια τού χρόνου τής άρ/ α ία ;  τρα γω 
δίας* άλλά γνωρίζετε μέχρι τίνος σημείου εφθασεν έ·ίοτε 
ί ίλευθερία του αυτ-η ; ΚΪς £ν τών μυστηρίων του, Origen 
perdida y  restauración de la Viergen del sagrario, 5¡ πρώ
τη πράξις συμβαίνει είς τόν έβδομον αίωνα, ή δευτέρα είς 
τόν ο (δοον καί ή τρίτη είς τόν ενδέκατον ! AÍ, καί άν έζη 
δ Αριστοτέλης ! . .  . Τήν νΑτην τών αρχαίων άντεκα-ιέ- 
στηιεν έκεΐνος διά τής θείας προνοίας, άλλά προνοίας τού 
καθολικισμού, ή'τι; ό'ργανα έχει άντί τών Βΰμενίδων τούς 
ά .Ιγουαζί I  τής ‘ Ιερά, Έξετάσεως. Τά πρόσωπά του δ Κάλ
δερον δέν λαμβάνει πάντοτε έκ ιού κόσμου τούτου, καί 
πλήν κωμωδιών του τινών οίον τού Alcalde de Zalamea 
Manas de Abril y  Mayo κλπ. δπου παρίστανται σ<ηναΙ 
τής συνήθους ζωής, καί «ν αίς διαπνέει χάρις καί άφέλει* 
καί δύναμις κωμική άληθώς θαυμασία, τ ά  λοιπά καί ίδίως 
τά auto sacramentales πληρούνται υπό προσώπων μυθι
κών καί ανυπάρκτων. Ά φ ού  ίξήντλησε τάς πηγάς τήν Πα- 
λαιά; καί Νέας Διαθήκης, τήν ιστορίαν τού Μεγάλου Α λ ε 
ξάνδρου, τά  συναξάρια, τά ίπποτικά παραμύθια, καί αυ
τήν είσέτι τήν Ιστορίαν τής βασιλίισης τής Σουηδίας Χρί- 
στίνης, κατέφυγεν είς τάς άφηρημένας Ιννοίας, καί Ι π λ » -



ΜΗ X i  Ν Β Σ A I

Ά λ λ ’  δ κ. Δήμαρχος προσηνέχθη βασ.βοζουκικώτατα μή 
άπαντήοας είς τήν ρητήν Ιρώτησιν τήν δτοίαν τ ώ  προεβά- 
λομεν διά το ύ Μ  ή Χ ά ν ^ β ^ -  τής παρελθούσης Κυριακής : 
«'Αληθεύει δ κ. Φιλήμων γράφων ότι δ Βασιλεύς ¿μποδί
ζει νά καλλωπιοθή ή Πλατεία ;* Καί ώς δημοσιογράφοι 
κα ι ώς πολίται Ιδικαιούμεθα νά τώ  άποτείνωμεν τήν Ιρώ- 
τησιν καί νά άναμένωμεν ρητήν άπάντησιν. Ή ;  δημόται 
ίΐμεθα Ιν άτομον, είς τό δποΐον δ κ. Δήμαρχος, αίτούν έξη- 
γήσεις περί τινο; τών δημοτικών, ¿φείλ«ι νά δίδη τοιαύ- 
τ β { ·  άλλ’  ώς δημοσιογράφοι άνεξάρτητοι αντιπροσωπεύομε» 
βύμπαντα τόν δήμον ίπιθυμούντα νά γνωρίζη τίς «μποδί
ζει τάς προτεινομένας βελτιώσεις. Αΰριον μπορεί ν’  άαο- 
καλυφθτ. ότι άν δέν ααςιώνωνται αί δδοί, £ν αί υπόνομοι 
κατά νεωτάτην Ιφεύρεσί/ πρέπει νά κυκλοφορώσιν Ιπί τών 
δρόμων ώς άληθεί; μυροπώλιϊες, & ι τό χώμα ίξακολουθφ 
νά τυλίση είς τά ^υπαρά του σύννεφα τήν περικαλλή μας 
πρωτεύουσαν, ά .  τό νερό δπως μάς τό ετράταρεν επί διε
τίαν ήδη δ κ. Δήμαρχος βαρύ, θολωμένον, άνακατωμένον ς ε̂ί- 
λφ είς τήν αιωνιότητα Ι»εκα λιθ.άσεως ίκανάς ίκατοστύας 
εκλογέων του, &ν όλα αΰτά δέ* έχουν τήν πηγήν των ή 
δέν μάς πού* ότι δέν έχουν τήν πηγήν των καί ήμεϊς δέν 
ζεύρομεν που. Διά τούτο ερωτώμεν I* δευτέρου τόν κ. 
Δήμαρχον : ν

—  Κίναι άληθή τά υπό τού κ. Φιλήμονος γραφέντα ή 
υπονοηδέντα ότι δ Βασιλεύ; Εμποδίζει νά καλλωπιοθή ί] 
Πλα τεΐα ;

Πσρά τού κ. Αθανασίου "Ρ;υσοπούλου οΰτε εϊδησις ?τ 
κατέθεσε τά χρήματα. Μήπως δέν έχει Ιμπιστοσύνην εί« 
τήν ’ Αρχαιολογικήν Εταιρίαν, έκ τής δποίας πρό πολλοΰ 
άπεπέμφθη ώς σύμβουλος ίνα^Ιπιδοθή εΰκολώτερον είς τάς 
λοιπάς εργασίας του ;  Τού προτείνομεν λοιπόν τό Κεντρί·

σεν Ιξ αυτών πρόσωπα, άτινα πηγαινοέρχονται επί τήι 
σκηνής, ώς ήρωες τού ΙΌφφεμπαχ άπαγγέλλοντα μετά σο- 
βαρότητος άληθώς κωμικής όχληρούς καί άπεράντου; μονο
λόγους. Διότι πρέπει νά μάθητε ότι ή φλυαρία έν τοΐς 
δραματίκοίς έργοις τού Κάλδερον εί»ε τό άφθονον λιπα
ρόν ίμβαμμα τών εστιατορίων, έν ώ επιπλέει ώς μικροσκο- 
πικόν όψος ή ουσία. Ό  λαλίστερος τών κουρεών τής Μα
δρίτης είνε Σπαρτιάτης σιγηλός απέναντι τών ήρώων τού 
Κάλδερον. Έν τώ  δράματι Amar después de la muerte 
δ Άλβάρος βλέπων τήν μνηστήν αυτού έκπνέουσκν πρό 
τών ποδών του, καιρίως τρωθείσαν ΰπό Ισπανού στρατιώ 
του, τ£ πράττει, νομίζετε ; Ά φίεται είς τόν κατήφορον μο 
νολόγου διαρκούντος δέκα τουλάχιστον λεπτά τής ώρας πλή
ρους δυσπέπτου ρητορικού στόμφου, περιέχοντος άποστρο- 
φάς πρός τόν ήλιον, τήν σελήνην, τήν γήν, τά όρη, τήν 
θάλασσαν, ώς ώνιος επικήδειος έκ τών ετοίμων, καί πρός 
τοΐς άλλοις— θά φανή άπίστευτον— καί λογοπαίγνια ! Θέ
λετε  νά μάθητε είσέτι πώς δμιλεί δ ηρως τού Κάλδερον, 
όταν ¿ργίζηται ; ’ Ιδού.

«Κ ατάθετε τ ά  όπλα καί τήν ζωήν, άλλως τό πιστόλιον 
»τούτο , όφις μετάλλινος θά ίκχύσφ τό  διαπεραστικόν δη- 
»ληιήριον τών δύο σφαιρών, καί τό  πΰρ αυτού έσεται 
»οκάνδαλον Ιν τ ώ  άέρι».

Δι’  όνομα Θεού ! Μή γράφει τότε αλλέως δ κ. Κορέσιος

κόν Ταμεΐον ή olov δήποτε γνωστόν Συμβολαιογράφον. Τοΰ 
τάσσομεν δέ προθεσμίαν μέχρι τής εσπέρας τής Παρασκευής 
ότε πρέπει νά είδοποιηθώμεν αΰθεντικώς ότι τά  χρήματα 
κατετίθησαν. 'Δ λ λ ω ς  έσόμεθα Ιλεύθεροι είς τάς κρίσεις μας 
καί τάς πράξεις μας.

Πρέπει δυστυχώ« νά Ιπαινέσωμεν καί ημείς τόν κ. Τσιγ- 
γρόν. Ή  περί έλληνίκού θεάτρου καί άναπτύξεως δραμα
τικής τέχνης μέριμνά του είναι άξια γενικών άνευφημιών. 
Βίς τό ζήτημα αΰτό θέλομεν ίπανίλθει.

‘ Η Έ φ η μ ιρ Ις  άφού άνέλαβε τήν δπεράσπισιν όλων τών 
ρυπαρών υποθέσεων θέλει νά ίπιρρίψφ ¿λίγον ρύπον καί Ιπί 
τάς συναδέλφους του. Ύπερασπιζομένη τήν άνοπεράαπι- 
στον μετάθεσιν τού κ. Πετιμεζά καί ζητούσα νά παρα- 
στήσρ τόν άξιότιμον πρώην εισαγγελέα τών ίφετών ώς όρ- 
γανον πολιτική; διατείνεται ότι ποοπαρεσκευάοθη ίλη αυ
τή 5) ύπόθεσις δήθεν υπό τής άντιπολιτεύσεως καί πρώτι
στα πάντων διά ρ ίκ ΐά μ α ζ  υπέρ τού χαρακτήρος τού κ. Βί- 
σαγγελέως. Καί έπειδή τήν μεγαλειτέραν ΰπέρ αΰτού-^ε- 
κλάμαν έκάμαμεν ημείς, ή Έ ψ η μ ιρ Ις  ώφειλε νά -π’αραιτηθή 
αυτού της τού έπιχφιρήματος πρός.άποπλάνησιν γνωρίζουσα 
ότι οΰδένα θά ηδύνατο νά τεεί-σγι δτ} ήν ποτέ δυνατόν νά 
ίπέλθ/ι τόαφ άνήθικος σχέσι; μεταξύ ήμών Χαί τής άντί- 
πολιτεύσεως, αφού δέν^ιπάρχει μάλιστα ούτε ηθική τοι- 
αύτη. ...

ή δ κ. Στέφ. Ξένος ; *Εν μόνον θαυμάζω, πώς δ απειλού
μενος ί'στατο μέχρι τέλους ν’  άκούσφ τόν πολυσύνθετον αυ
τόν ποιητικόν δρισμόν τοΰ πιστολίου, ίνώ εως νά τελειώ - 
σ Γ, ήδύ.α το τρέχων νά φθάσφ μέχρι τ ι ς  Σιέρρας Ν εβάδας.

Μικρός εί-ε δ χώρος δυστυχώς τής Ιφημερίδος ταύτης, 
άλλως ήθελον παραθέσει βραχείαν άνάλυσιν τινός τών 
δρσμάτων τού Κάλδερον, θά ιξέλεγον δέ ώς τοιούτο La 
cena de Baltasar, όπου δρώσι πλήν τών προσώπων τής 
Γραφής καί δ Λογισμός καί ή Είδωλολατρεία, καί ή Κενο
δοξία καί δ Θάνατος, αλλόκοτος, φλύαρος καί καυχηαιολό- 
γος ώς Γασκώνος. Άρκούμεθα νά εΐπωμεν έν όλίγοίς τήν 
ύπόθεσιν. Βυθύς Ιν άρχή δ Βαλτάσαρ Ιξηγών τ ά  σχέδιά 
του, ρίπτει κατά πρόσωπον τής Είδωλολατρείας καί τής 
Κενοδοξίας 3 5 0  οκτασυλλάβους στίχους ικανούς νά ρίψωσι 
κατά γής καί τόν ρωμαλεώτερον ταυρομάχον τής Μαδρί
της, ίκείναι δέ παραδέχονται τά  σχέδια, εκ φόβου μή επ α -  
ναλάβφ κατ ’ αυτών τήν φονικήν τών στίχων Ιπίθεσιν. Ό  
Δανιήλ συνεννοείται μετά τού Θανάτου, καί ούτος μετά 
τού Λογισμού δπως «μποδίοωσι τήν Ικτέλεσιν αυτών. Ό  
Θάνατος Ιμφανίζεται μετά τής ληγούσης συναλλαγματικής 
τής ζωής πρός τόν Βαλτάσαρ, όστις κατ’  άρχάς θορυβεί, 
κατόπιν δ ’ επιτυγχάνει παράτασή προθεσμίας. Ή  Είδω
λολατρεία τότε  τόν άποκοιμίζει, δ Θάνατος ζητεί νά τ ψ 
Ιιειτεθφ καθ’ ύπνους, άλλ’ δ Δανιήλ τόν Ιμποδίζει. Καθ’.
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ΧανούμΐΒ^ις τού χαρεμιού, τών Μπέηδων στολίδια, 
Χανούμι^αις, τοΰ έρωτα και τού γλεντίού κυράδες, 
Χανοόμι^^αις άμίμηταις ’ στά νάζ’ α, ’ στα παιχνίδια, 
’ Στούς αμανέδες, ’ «τ$ς ματίαϊς καί είς τγ,ς ώμορφάδες. 
Χανούμι^άις πεντάμορφαις, παντού Ιξακουσμέναις, 
Άφρογαλατομπουρεκοζαχαρομελωμέναις.

Μάς λέτε πώς θά φύγετε άπ ’ τ ά  ’δικά σας μέρη,
*0 .του ’ δικά μας βέβαια θά γίνουν ίέ  λιγάκι,
Π α τ ί  φοβάσθε^εξα^να ’ Ρωμηοΰ τό χέρι
Τραβήξιρ a n l νή μσόρη*’«ας τό  άσπρο γΐασουμάκι.
’ Αλλά ποίός μαύρος διάβολος Ισκέφθη νά σάς βάλνι 
Μ’ ά τέτοια σκέψι άδικη καί μαύρη ’στό κεφάλι ;

’ Β^εϊ^ποτέ γιά eptgttCk μ ’ ά λέξΚνά σάς ’ πούμε,
"Η νά o3H*^iv τραβήξουυε-με^ζεϊιΑ^έκου βία ;
Καλλίτερα νά σίϊίαζυμίζκομμάτια νά'ννενοΰμε,
Παρά νά κάμουμβ^σε σ ίκ ^ ΐά  τέτοια idbua.
Γιά τό ΘίΑ^κανούμισσαις/[Μί<^ύγ.ετε, σ τ Λ ί τ ε  
Γ<«Ρ^ίία στιγμή κι’  άπό κοντά τουϊ<Ελληνα^Εά ’ δήτ*.

Φορεϊτε τά πασσούμια σας, τούς άσπρους φερετζέδες, 
Καί ό,τι άλλο θέλετε . . . κανείς δέν σάς πειράζει-

ύπνους βλέπει τό άγαλμα τού Νιβουχοδονόσορος, καί συμ- 
βαίνουσι σκηναί παράδοξοι, αιφνίδιοι, άνεξήγητοι, φαντα
σιώδεις. Τέλος μετ ’ αλληλουχίαν συμβάντων, καί δραμά
των καί εμφανίσεων, άπαιτουσών ίπί σκηνής,μηχανισμόν, 
οΐον τουλάχιστον αί féeries τού Opéra, έρχεται ή στιγμή 
τοΰ δείπνου, Ικεί δέ δ θάνατος δηλητηριάζει τόν Βαλτάσαρ 
κρυφίως, δστις αισθανόμενος τάς άλγηδόνα; καί μαθών τήν 
αιτίαν παρά τού Δανιήλ, ξιφουλκεί καί Ιπιτίθεται κατά 
τού Θανάτου καί εξέρχονται οί δύο μονομαχούντες άπό τή; 
σκηνής, επιστρέφει δέ μόνος «ντός ¿λίγου είς τήν σκηνήν δ 
θάνατος, άγγέλλων τήν νίκην του. Έν τ ώ  Ιπιλόγω δμιλεί 
ή Βίδωλολατρεία, ήτις πρός τοίς άλλοι; λέγει

Y pues su fiesta celebra 

Madrid, al humilde ingenio 

De_Don Pedro Calderón 

Supplid los muchos defectos

Y perdonad nuestras faltas
Y las suyas etc.

ΑΪ, Δόν Πέτρε ! oí Μαδριτίνοί ίσως, άλλ’  ημείς oí αίρε-

Λατρεύετί τόν Μουχαμέτ ’ ψ»λά ’στούς μίναρέδες,
Γΐά ό,τι καί άν κάμετε καθόλου δέν μάς νοιάζει.
Εμείς δέν θάλίουμε αότού σ<Κ χ^ραννοι Πασσάδες, 
θ έ  νά περάσετε ζωή με ’μάς τούς κουβαρντάδες.

Θέτε καί σείς νά βάλετε τής μόδας κατεπελϊνα, 
Φουστάνια μέ μακρυαϊ; ουραΐς,μέ πούφ καί φραμπαλάδες ; 
θ έ τε  νάλθούμε ’ μείς αΰτού καί σείς μές’ στήν ’ Αθήνα ; 
Καλώς νά μάς δρίσετε, Χ ανούμιφΙις  κυράδες.
Μέ ’ μάς δέν θά στραγγίσετε τής πίκρας τό ποτήρι,
Ποτέ δέν θά χαλάσουμε Χ α ν ο ύ μ ι ^ ς  χατήρι.

Πέστε τί άλλο άπό ’ μας τούς Έλληνας ζητείτε ;
*Αν θέτε νά μάς δέρνετε σάν σκλάβους ’Αρακάδες,
Καί τούτο τό  δεχόμαστε, αλλά νά μή μάς ’πήτε 
Νά γίνουμε τού χαρεμιού κϊ1 Ιμείς Κιολαραγάδες.
*Αν σ’  όλα τ ’  άλλα πρόθυμοι μαζί σας συμφωνούμε,
Μόνο σ’  αΰτό, Χανούμι^ίιις, τό ναί δέν θά σάς ’ πούμε.

Χαλάλι τά πασοούμία σας κι’  οί άσπροι φερετζέδες .  . .  
’ Εμπρός λοιπόν, Χανούμιρρΐις, τοΰ έρωτα κανάρία, 
Έ μ πάτε  μυριοστόλισταις μές ’ στούς μπεϊγίαντέδες,
Γιά νά προϋπαντήσετε Ιμάς τά παλληκάρία.
Γλυκό κρασί τρατάρετε είς τούς "Ρωμηούς μ ’  αφιόνι,
Γιά νά τάζκάμουν θάλασσα μαζί μέ σάς καί σκόνη.

τικοΐ δυσκόλως θά δυνηθώμεν νά συγχωρήσωμεν vuestras 
faltas.

Ά λ λ ’ ουδέ τήν αξίαν κδν τού άναμορφωτού τού ισπανι
κού θεάτρου εχει δ Κάλδερον. Πρό αΰτού υπΐρξεν δ Λόπε 
tal πρό τούτου δ Σερβάντες. Ό  μονόχειρ άθάνατος τού 
^ό>· Κιχώτ αυγγραφεύς περιγράφει Ιν τφ  προλόγω τινός 
τών δραμάτοιν αΰτού είς ο’ίκν θέσιν οίκτράν εΰρε τό  θέα- 
τρον. Πριν ή αΰτός γράψ-ρ τήν Ν ο υ μ α ιτ ϊα Υ  του, ουδέ ®έα- 
τοον ΰπήρχεν, οΰδ’ αΰτή τού δραματικού συγγραφέω; ή 
τέχνη ητο γνωβτή σχεδόν. Ό  πρό αυτού ΰπάρξας Αόπε δέ 
Ρουέδα ητο χρυσοχόος, συγγραφεύ; καί ηθοποιός ταυτοχρό
νους, συνέγραφε δέ διαλόγους ποιμενικούς, κατά τόν Βιργί- 
λιον, οίτινες παρίσταντο άπό τής σκηνής. Ό  Ιργολάβος δέ 
τότε τοΰ θεάτρου μόνα εφόδια καί αποσκευήν είχε φενάκας 
τινας καί μηλωτάς χρυσομάλλους ποιμένων. Μετ* τόν Σερ
βάντες ηλθεν δ Αόπε δέ Βέγα, δστις ζήσας 7 3  έτη, εΰρε 
τόν καιρόν νά λάβνι δύο συζύγους, αίτινες άμφότεραι έστε
ψαν αυτόν μέ άλλο στέμμα πλήν τού ποιητικού, νά άλ - 
Κάξη «ολλάς παλλακάς, νά γείνη, ίερεύς, νά γράψφ 4800  
κωμφδία; καί προσέτι . . . χρατηθήτε χαλά ! . . .  2 1  τό 
μους λυρικών καί Ιπικών ποιήσεων ! ! Οδτος τουλάχιστον 
όμως είνε είλικρινής. «Έγραψα Ινίοτε, λέγει είς τό Arte 
»nuera de hacer comedias, μέ τούς κανόνας τής Τέχνη«, 
»ούς ¿λίγοι έννοούσίν* άλλ’  ότε είδον ÓTt δ όχλος καί αί
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Κ}ούργΐ* λολπόν, δ ^ α δ έ ;  έβγήκεκΓ^ώ·«  ώρα 
ΜέΝβί^γλυχήαϊς Χανί)ύ^σσ*<£*ΐι*ιιι1 Οη^νταμωθούμε, 
Πιοο>Λέν»^*ΉΑ{\ έ κΒΛ··>ιάΓ̂ >6 στέε*ανα καί σβρα,
Καί σύρετε ι * ? Γ σάς ’δούμε.Χ 
Κι’ ά * ^ ί ί ε τ ε  νά χ α ^ τ ε  χαί σΓ&Ηώ^μά; μ5ά χ * ^ ,
Ί/ψίίσετε νά σάς φ χ ν ή \ α ί  ’>ίγο τό  π ο ® ρ ^

Ά ι ν τ ε  μορέ, Χανούμι£Γα, καί διόλου μή φοβάσαι,
Ά π ’ τό χρυσό κεφάλι σου μ>ά δέν θά λείψγ τρ ίχα ,
Ποτέ δεν θά σ’  αγγίζουμε, εικόνισμά μας θάσαι,
Καί τόνομά θου θ ίχουμε  ’στό στόμα σάν μασ τ ίχα .
Κ ΐ’ άν θέλης π ’ό καλλίτερα μαζ ί  ν’ αδελφωθούμε,
*Η 'Ρωμηοπούλα νά γ£νής, ?, Τούρκοι νά γενούμε.

/ $  Ι ν ν ν ί ο - υ  Ι $ $ Ι .  » ι π Τ Τ Ι ι - Γ ’ '

ΦΑΎΣΤΟΣ TO T Γ Κ Ο ΪΝ Ω .

Καί άλλοι μουσουργοί άπεπειράθησαν νά διαχύσωσι τ ο 1 
μουσικόν αυτών τάλαντον είς τήν μεγαλουργόν λυρικό* 
δραματικήν εποποιίαν τού Γκαίτε. Ό  ευφάνταστος Ber-' 
lioz συνέθισε μουσικήν έπί τού Φαύστου συμφωνίαν πλήρη 
σπουδής, ώ ;  ουνείθιζε, πλήν βαρείαν καί δΰσληπτον. Έ 
τερον έπί τού Φαύστου μουσικόν ίργον έν ’ Ιταλία άνεφάνη 
του κοινώς παρ’ Ι τ α λ ο ί ;  ώ ; διαδόχου τού Verdi θεωρούμε-¡ 
νου Boito, ούτινος τήν αξίαν οι τών εθνών μουσοπόλοι έ- 
σπευσαν νά παραδεχθώσιν έν τοϊς μεγίστοις τής Δόσεως 
θεάτροις ίκτελέσαντες.

«γυναίκες άρέσκονται είς τά τερατώδη, έγεινα βάρβαρος ο- 
«π ως  τοϊς άρέσω, καί δταν γράφω κωμωδίας, κλείω είς τόν 
«σύρτην μου τόν Πλαύτον καί τόν Τερέντιον μή καταβοή- 
«σω σ ιν » .  Δέν οάς φαίνεται δτι ακούετε όμιλούντα διευ 
θυντήν τινα δραματικού ελληνικού θιάσου, όστι;— λυπηρόν 
είπεΐν— κατά τών αυτών περίπου προλήψεων οφείλει καί 
σήμερον νά παλαίση, ;

Ό  Κάλδερον λοιπόν δέν άνεμόρφωσεν, οΰδ’ έθεμελίωσε 
τό  ισπανικόν θέατρον, άλλά μόνον ίπλούτησε τ ό  άπίραντον 
αύτοϋ δραματολόγιον δι' ίκατοντάδων Εργων, όίτινα άν δέν 
συμπαρέσυρεν ότι, θά αυμπαρασύρτι ό'μως άφεύκτως είς τής 
λήθης τήν άβυσσον ό ρους του χρόνου, διότι οι έκ ναστο- 
χάρτου άνθρωποι θνήσκουσι ταχύτιρον ή οι άληθείς έκ σαρ- 
χός καί νεύρων. Δέν άρνούμαι τό πολύ αυτού πνεύμα, ουδέ 
τήν έξοχο»· καί γόνιμον αυτού φαντασίαν, ήν εΰφήμω; έ- 
συλησαν πολλοί μεταγενέστεροι ποιηταί, άλλ ’ δταν άναλο- 
γίζωμαι δτι πολύ πρίν ή ό Κάλδερον γράψη τήν Vina del 
Señor καί τήν Devoción de la Cruz, συναξάριον έκ τών 
του ι 4 μα ρ τω .1 ύ γ  σω τηρ ία, δπου διηγείται το.δ σταυρού τά 
θαύματα, ό Σαίξπτ,ρ ήδη είχεν γράψει τόν Μάκβεθ, τό» 
Όθέλλον καί τόν ’Ιούλιον Καίσαρα, τότε  καί άκων παρα
δέχομαι δτι ή έορτή ήν δημοτελώς έπανηγύρισεν ή Ισπανία 
τ ιμά τήν φιλοπατρίαν της, όχι όμως καί τήν φιλοκαλίαν 
της. Κ,αί δταν άναλογίζωμαι επίσης δτι ό φίλος μου κ.

Πλήν πρός κατανόησιν τοιαύτης ποιήσεως άπ^τεΐτο 
πνεύμα ουχΐ ζωηρόν καί ταραχώδες έκ τής κύκλω ατμό
σφαιρας άντλούν, άλλά γλυκύ καί ήρεμον άφιστάμενον τών 
έπιγείων χαί άντιμετωπίζον τήν έν άπείρω έκστάσει ψυ
χήν «ρός τό θειον.

! Ό  εν τινι παρεκκλησίω κατ’  άρχάς ¿ργανοπαίκτης Γκου
νώ μελετήσας υπό τούς θόλους τής έκκλησίας βχθέως τήν 
θρησκευτικήν μουσικήν ήδυνήθη μόνος νά χαράξ») έπί του 
χάρτου τά  μουσικά έχεϊνα σημεία τά  διαχέοντα είς αρμο
νίαν άπασαν τήν θείαν καί σατανικήν τού Φαύστου φιλο-
σ ε φ ί α ν .

Ουδέποτε εργον έστέφθη διά πλειοτέρας επιτυχίας δσον 
δ τού Γχουνώ ΦαΟστος* ίκάστη αρμονία, έκαστον άσμα, έ -  
κάστη γότα  περιέχει αντίστοιχον έν τώ  δράματι σκέψιν. 
Ή  είσαγωγή έν τοϊς κλασικοί; εργοις θεωρείται ώ ; τό  μέ-ί 

,ρος {κείνο τό πεοιέχον τήν διάνοιαν του «ουσουργοϋ καί 
I έν όλίγοίς άπαν τό  εργον περικλείον έζ ου δ καλλιτέχνης 
δρμώμενο; προχωρεί είς τά  καθ’ έκβστον.

’ΐ π ό  έποψιν τέχνης καί βαθείας μελέτης ή είσαγωγή 
τού Φαύστου χατέχει θέσιν μεταξύ τών πρωτίστων τοιού- 
του είδους συμφωνιών, οΐαι ή ouverture τού Barbier de Se
ville, η είσαγωγή τού Guillaume Tell καί τό αριστούργημα 
τοΰ Μαγερβήρου Preludio τών Hugnenots.

Μετά τήν άνάγνωσιν του δράματος άχούων τις τήν ει
σαγωγήν αίσθάνεται έαυτόν συνεχίζοντα τάς σκέψεις του 
βαυκαλιζόμενον έν τή αυτή τού δράματος σοβαρά καί £εμ- 
βώδει ποιήσει. Οι σιγανοί έν άρχή τόνοι προβαίνουσι β α θ 
μηδόν είς δυσλήπτους κατ ’  άρχάς πλήν τεχνικωτάτης άρτ 
μονίας, ώσεί τό φιλοσοφικόν μέρος τού δράματος περιεχού- 
σας, καί καταλήγουσιν είς μέλος πλήρες περιπαθείας, ή δλη 
δέ συμφωνία σβύνεται οδτως είπεΐν έντός ύποκώφων φθόγ
γων, οίτινες βαθείαν οίσθησιν χαταλείπουοι τ ώ  ακροατή 
καί έπισύρουσι τήν προσοχήν του έπί τήν ϊξακολούθησιν.

Πολύς άπαιτείται χώρος ϊνα άναπτύξωμεν τόν άπειρον

Ξένος έξ  αιτία; ενός κατηραμένου μύρου, δτ.ερ εΰρέθη είς 
τήν άκραν τού στίχου του, έθηκεν έν τή, αύτή σειρά τόν 
Κ-άλδερον καί τόν Βύρωνα, δηλ. τόν ποιητήν τής "Ρυύθ καί 
τού Βαλτάσαρ καί τόν τού Δόν Ζουάν καί τού Λάρα, δέν 
ήξεύρω πράγματι τί νά σκεφθώ, χαί κατά μέρος θέτων τήν 
μετριοφροσύνην, έχω  τήν άπαίττ.σιν, καί τοϊς τό  εύχομαι, 
νά γράψωσιν οί φίλοι μου ύμνον καί διά τήν ίδικήν μου 
διακοσιετηρίδα. Βϊνε αληθές δτι δέν έγραψα είσέτι 7 3  
auto-sacramentales, άλλ’  ένδέχεται νά τά γράψω είς τό 
μέλλον.

Βί»ε τόσον θερμός δ καύσων έ,ίοτε είς Αθήνας
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έν τψ quatuor τέχνην, τά  θέλγητρα τού Duo, τό τεχνι- 
κώτατον Kermesse καί τόσα άλλα προϊόντα μουσικής δυ- 
νάμεως καί τέχνης σπανίας. Άδυνατούμεν νά μή άναφέρω- 
μεν τό μοναδικόν καλλιτέχνημα air des bijoux, έν φ άλλε- 
■πάλληλοι συγκινήσεις ουδέποτε ήδύναντο νά έκχυθώοιν είς 
γλυκυτέρους λαρυγγισμούς. Ά λ λ ά  μήπως τούτου υπολεί
πεται ή έν -.ή τετάρτΥΐ πράξει πρό τής έκκλησίας σκηνή 
καθ’ ην ακούονται οί τού πονηρού πνεύματος τόνοι βαρύ- 
νοντες τήν ψυχήν τής ταλαίνης Γκρέτχεν ; «ξεφράοθη ποτε 
έπιτυχέστερον ή τύψις συνειδότος τού αμαρτήματος ; ή 
τέχνη φθάνει είς τό  άκρον άωτον έν τή άμιμήτω ensemble 
τής προσευχής τής γονυπετούσης Γκρέτχεν καί λειποθυ- 
μούσης υπό τής βραχείας άρμονίας τής δεινής του Μεφι- 
στοφελοϋς όράς. Καί έτερον ή μαγική του Γκουνώ ράβδος 
πλάττει άριοτοΰργημα τήν αμέσως μετά τήν τής τρίτης 
πράξεω; δυιρδίαν πρός τά  άστρα έξομολόγησιν του άθέου 
έρωτος τής Μαργαρίτας. Έν τώ  έν ΆΟήναις μελοδράματι 
δυστυχώς, πάντοτε άπέκοψαν τήν σκηνήν έν ψ έργαζεται 
ψάλλουσα ή Μαργαρίτα πρό τού κλωστήρος, δπου κατά πα
ράδοξον ίμπνευσιν οί διακεκομμένοι μουσικοί φθόγγοι ό- 
μοιάζουσι ταϊς δονήσεσί τεταμένης κλωστής, ώς καί τήν 
nuit des Yalpurgis, όλόκληρον φαντασιώδη πράξιν περιέ- 
χουσαν δύω σμιμήτους συνθέσεις, τό βακχικόν άσμα καί τάς 
δονήσεις τών ωρών τού μεσονυχτίκου έν τώ  ώρολογίω του 
Salora. Τοιαύτη έν ολίγοι; ή έκ τού Φαύστου έντύπωσις· 
μαγεύουσα τήν διάνοιαν τών παρόντων πλήν μή δυναμέ- 
νων άμα τή πτώσει τής αυλαίας νά συγκρατήσωσιν ώς έν 
άλλοις μελοδράμαοι τάς ώς άτμός διαφευγούσας μελωδι- 
κάς άρμονίας.

Κ ώ ν σ τ α μ . ·

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η  ΕΞ ΙΤ Α Λ ΙΑ Σ , 

ι

Νιάηο.Ιις 6)Ι8'1ουγΙου 1881.
Περιμένεις νά σοι άποστείλω  τάς  περιγραφάς τών θαυ- 

μααίων τής ’Ιταλικής Έκθέσεως. Μ’ έφαντάζεσο ίσως μ έ 
χρ ι  τής στιγμής ταύ της  εκεί, έν τή  λαμπρά ποωτευούση 
τής Λομβαρδίας, περιφερόμενον άνά τά ;  ποικίλας αίθουσας 
τής Έκθέσεως, ίστάμενον αίφνης έν χ α τα π λ ή ξ ι ι  μ ε τ α π ι -  
πτούση είς ένθουτιασμόν πρό τερατώδους τινός άτμ ομ η χα -  
νής, έφ’ ής τό πνεύμα τής Νέας ’Ιταλίας οίστρήλατον έν 
μέσω τού δεινού π α τά γ ο υ  καί τού τρ ιγμού τών τροχών 
προκαλεϊ τόν ΰπό μορφήν καταμέλανος θερμαστοΰ έν ίδρώτι 
δργώντος Δαίμονα τής  γηραιάς Άλβιώνος . . . .  ή ρεμβά- 
ζοντα  καί φαντασιώντα ενώπιον συλλογής τίνος τρ ιχάπτω ν  
τής Βενετίας, τά  όποια έν τ ή  άτμώδει αυτών άορίστω, 
άδ ιαγράπτω  δποστάσει φαίνονται τόσα δνειρα άψ’ ων μία 
γυναίκός μορφή μειδιώσα άνακύπτει,  ή θαυμάζοντα πρό 
βαπωνοκτίστου τινός μνημείου, δπερ υπό τής Τέχνης ζωο- 
γονούμενον φαίνετα ι ζητούν σοι έν ποίημα, ή εικόνα τινά 
τού Μ ΐ ^ ε Ι Ι ϊ  άποθαυμάζοντα, ήτις υπό μυρίας καί τάι 
μάλλον ίδιοτρόπους παραστάσεις τό αυτό μυστήριον έπιμέ- 
νει σοι άποκαλύπτουσα, τήν νεότητα, τήν δύναμιν, τήν 
ζωήν . .  .  . Μέ ήκΟυες Ισως τονίζοντα  ένα αίνον πρό τή ι  
μαρμαρίνου εκείνη; έχδηλώσεως μιάς υψίστης, άλλά παρά- 
φρονος ιδέας, του D uom o τώ ν  Μεδιολάνων, ή πρός φλυά- 
ρόυς τινάς Μ ι- Ι α ν έ ζ ο υ τ ,  Μ ι 1 α * 1 ί ο γ  καί έμέ έφήμερον καί 
φλύαρον . . . .  ισόβιον, διαλεγόμενον.

*

Μάταιον, μεθ’ δσα ήδη έλαβες τήν υπομονήν ν’  άναγνώ- 
σης, νά σοι προοθέσω δτι ήπατ^σο- ματαιωτέρα έτι ή άρχή 
αΰτη τής παραγράφου μ ' ε τ ά ^ ν  έπί κεφαϊϊδι τής έπιστο- 
λής μου μειδιώσαν N t & n Ó iY .  '■ *  ’

Ή  Νεάπολις αείποτε χαί δλη μειδιά' ό ουρανός τη ; είναι* · 
έν άπειρον κυανοϋν μειδίαμα, ή θάλαοοά της μειδιά, Νη- 
οηίς προκλητική, μειδιώσιν αείποτε α! κόραι αυτής αί με- 
λανόφθαλμοι, αί νύκτες αί κάταστροι, οί λόφοι της οί χ α -  
ταπράσινοι, ώς μειδιά; έτι μελαγχολικώς ή έπί τόν ζόφον 
τού ήριμοΰντο; κόλπου καί άπό μυστηριώδους, άφανοϋς 
λέμβου άφιπταμένη ¡ιπαρχαρό.1α,%< λιγυράν περιστέφει τής 
παθητικής κιθάρας ή αρμονία . . . Καί τό μειδίαμα αυτό 
ίπιτέλλει, δίκην φαινομένου φυσιολογικού, έπ’ αυτήν άχό- 
αη τήν δψιν τού Βεσουβίου, δστις, τιτάν σύνοφου; νέφη 
άναπέμπων καί ποταμούς.φλεγέθ,οντας έ^ερε^νόμενος, φαί
νεται μά’ί φ ί ΐ ^ ξ ι ώ ν  τάς τεράτώ^ις  χάριτα; Λαμμε-γ^θους, 
αχαταμετρήτου yap 'j 'iJè, καί έπ’ αύτάς άκόμη τάς (Αορφάς 
τών ένταύθα έπί βραχύ επιδημούντων ί,μετέρων συμπα
τριωτών, οίτ.ι.νες flâneurs μοναδικοί, τούς πόδας καί τό 
ίχβδίον έπί τού λιθοστρώτου σύροντες, είς πάν μέρος τής 
πόλεως έπιδείκνυνται έν Ανατολίτικη βλακώδει μακαοιό- 
τητι μειδιώντε; . . . .

*

Καί κατ’ ’Ιούνιον μάλιστα I Ή  Νεάπολις έλαφράν έκλεί- 
πουσαν έσθήτα άναδυθεϊσα κυλίεται έν όργίοις χρωμάτων 
καί ιχύρων μέθη καί ζάλη κορυφούμεναι κατέχουσιν αύτήν 
καί ίιψηλότερον καί φαιδρότερον τονίζει τό άσμα του έρω-ι 
τος ή αιώνιο; τή ; Σειρήνος νεότης.

Ό π ου  καί άν στραφής άνθη καί οπεύδοντε; υπόπτεροί, 
ντός έλαφρών, μικροσκοπικών, πολυχρόων axa{u itrlu )r  πόι- 

δες . . .
Έ καστον ζεύγος αυτών, έκαστον ρόδον σου έμπνέε; ή 

σου άποκαλύπτει Εν ποίημα μεστόν μέθης Καί ζάλης καί 
μύρων καί ρίγους καί ευθυμίας . . . .

Ό  ’ Ιούνιος θά παρέλθγ,· τ ’  άνθη αυτού θά έκλείψωσι καί 
ίπί τού φαιού λιθοστρώτου τής Νεαπόλεως καί τού ά π α -  
•λού τής Villa εδάφους τά  σκαρπίνια θ’ άνπκαταατήσωσιν 
αί έπίσης κομψαί άλλ’  ήττον μεθυστικαί bottes . · . τότε 
δέ η εν Μεδιολάνοις έκθεσις θά διαρκή καί θά συμπληροΰ- 
ται ετι · . .

*

Μ’ ίννόησε; ; .  .  Μή χολωθής* δέν είναι καιρός, δχι, δέν 
είναι καιρός ν’  άφήσω τάς αύρας καί τά  λουτρά τής Ν ΐα - 
πόλεως, ν’  άφήσω τό  διηνεκές, έκατονταπλάσιον, άπαρά- 
αιλλον τούτο Φάληρον σπεύδων έκείσε έν τή βαρεία, σο
βαρά, έμπορική τύρβτι τής κομψοτέρας, άλλ’  ίττον  φιλογέ- 
λωτο ; μητροπόλεως τών Λομβαρδών . . .

«

Σοί ΰπισχέθην τήν "Ε χ θ ισ ιγ · θ ά  κρατήσω τόν λόγον 
μου, άλλ’  δπως έγώ έννοώ. Αί έορταί τών έγκαινιάσεων, 
αί βασίλειοι ΰποδοχαί, αί έξαλλοι ζητωκραυγαί, τά  πυ
ροτεχνήματα, οί περίπατοι, αί διαδηλώσεις, έγένοντο ήδη, 
παρήλθον, εσβέσθησαν, ουδέ θ’ ανακαλέσω Ιγώ ήχώ τιν*
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αύτών καί άνάμνησιν άπό τού παρελθόντος δπερ είδεν αυ- 
τάς  έκτιθιμένας εν ταϊς στήλαις καί ταϊς οελίσι τών πε
ριοδικών καί εφημερίδων τού παρελθόντος Matou . . .

*

Αδιάφοροι ημείς πρός τά  τοιαϋτα πομπώδη θεάματα χα' 
τάς έπιδείξεις αϊτινες μέχρι τοϋ νΰν'αίτιολογούσι τήν ά- 
διάρρηκτον συνύπαρξιν τού όχ-Ιου  καί τών βασιλέων, προ
σεχώς εν τή βαρεία τής ’ Ιταλικής Έκθέσεως τύρβη θά ζη- 
τήσωμεν ν’  άκροασθώμεν μόνον τών παλμών τοϋ στήθους 
ενός λαού άδελφοϋ καί εόδαιμονεστέρου ήμών, βστις ζή. 
δργά, ¡ρ γ ά ζ$ τα ι,  χ«ρεϊ έπί τά ίμπρός, εν τ$ σήμερον κα- 
τακτών τό λαμπρόν τής «δριον μέλλον . . .

*

β ’ άρχίσω έντεϋθεν, ix  Νεαπόλεως, παρουσιάζων σοι τόν 
λαόν τούτον , . .  όχι.

Προτιμώ ν’  άναβάλω τήν άρχήν ταύτην διά τήν μέλ- 
λουσαν έπιστολήν μου.

Ί ί Μ ε ρ ώ τ η ς .

Σ Κ Ο Υ Π ΙΔ ΙΑ .

Έ χ  του Ό Λ ύ μ ίο ν .
Έν Φαλήρω χθες δ έκ Θ«βών Κωνσταντίνος Ρίζος ετών 

2 5  ¡π ν ίγ η  περί τάς 6 1 (2  τής πρωίας xryjiiftfplc τ^»" δ ί~  
ζ ιά ν  π α ρ ιιά ν .ο  Παρακαλοϋμεν τούς ιατρού; νά μελετήσωσι 
τό  νέον τούτο είδος τού θανάτου, διά νά προφυλαχθώμεν 
άπό τά  ραπίσματα Äv ήνε αληθές.

*
* ♦

’ Εκ τοϋ αύτοϋ.
Κατωτέρω βλέπει δ αναγνώστης περί τοϋ ξενοδοχείου 

ή 'Α φ ρ ο δ ίτη  έν τή νέα Φαληρικ$ άκτγ, τό όποιον διευθύ
νει δ Φιλόκαλος Ν. Αιβόλης, ευφραίνεται ό άνθρωπος οταν 
χάθηται εις τό έστιατόριον τοϋ Ξενοδοχείου τούτου, πλουτι
σμένων μετά  περιφήμων ψητών, ώραιοτάτων φαγητών, 
παντοειδών φρούτων καί μέ τών πλέον έκλεχτοτέρων οίνων,' 
Ναργιλέδες Σμυρναϊχοϋς, τουμπεκή άτζέμικον (μυρωδάτου) 
χαΐ καφφέ Γιεμένιχον έχει τό αυτό χαφφενεΐον τοϋ χ. Ν. 
Αιβόλη».

Μανθάνομεν δτι δ χ. Κόντος εδωχεν είς τήν εισαγγελίαν 
τακτιχήν μή.υσιν χατά τοϋ συντάκτου τοϋ Ό . ίύ μ π ο ν  Χαι 
τοϋ δικαταλήκτου κ. Φίλοχάλου Ν. Αιβόλη ίΐ Αιβόλι.

*
♦ ¥

Έκ τών '  Η  μ ιρ η σ ίο ιν  N io ir .

Πχράστασις τής Lucias ίπέτυχιν. ‘O barítonos καί δ 
teooros . .  . »

Μή θέλει νά γίνγ Ισπανός δ χ. Βυθινός ; Αυτό πάλι εινε 
χαινούριο είδος trollas.

* *
*

Επιγραφή φυλλαδίου :
ΌΧίγαι λέξεις άπαγγελθεΐσαι κατά τήν χηδείαν τού Β·

Χοϊδά ύπό Νιοφύτοο ΚαΛογ^ρου xal Jojtivixov Γ*ρδ»Αί~ 
κιθν· Έν Κεφαλληνία κλπ.»

Μέχρι τοϋδε έγινώσχομεν δτι δ ίπικήδειος λόγος απ αγ 
γέλλεται υφ’ ενός· τώρα μανθάνομεν δτι ήμπορεΐ νά γείνη 
καί duetto.

* #

’Ερωτά τις μάγκαν πωλοΰντα τά ΚόΛΛνβ»·
—  Τίνος είνε αυτό τό ποίημα ;
—  Τοϋ Παράσχου, Κύριε.
—  Κύριε έλέησον.

Κ έ ώ ο τ χ ΐ  ό  σ κ ο υ τ τ ι Π ϊ ς .

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΕΛΟΙΑ.

Χωρική τις μάρτυς ηλικίας 4 0 — 4 5  έρωτωμένη υπό τοϋ 
κ. προέδρου τών ένταύθχ Κακουργιοδικών χατά τόν δρχον 
πόσων έτών εΖν6, άπεχρίθη 2 5 .  Παρατηρήσαντος τοϋ προέ
δρου ό'τι κρύπτει τά  χρόνια της, αυτή άπήντηοε «σάμπως 
θά σέ ’ δώ  κ’  αδριον νά τά κρύψω ?, μή δά φοβούμαι μή μου 
τά πάρης.»

Ή  αυτή μάρτυς ερωτηθεϊσα τί δουλιά κάμνει, είμαι δ -  
πανδρευμένη χ. πρόεδρε.

Πρόεδρος. Καί εϊνε δουλιά η υπανδρεία ;
Μάρτυς. Σΐν δέν εχη δουλςά η ’πανδρευμενη πώχει άν- 

δρα καί παιδιά ποιά θά εχφ.
Πρόεδρος. Θέλεις νά είπής δτι κάμνεις τήν δουλιά τοϋ 

σπητιοϋ σου ;
Μάρτυς. Καί τού σπητιοϋ μου χάμνω, χάμνω xj’  άπόξω .

Έν τώ  αύτφ Κακουργιοδιχείω δικαζομένου τίνος ίπί ά -  
«αιρέσει γενομέντ, διά μαχαιριού (κάμας), δ άντεισαγγε- 
λεύς Χοΐδας παρατηρεί πρός έξεταζόμενόν τινα μάρτυρα 
ότι ή διά κάμας άνθρωποκτονία τώ  προξενεί πολύ μεγαλη- 
τέραν αίσθησιν, παρά ή διά πυροβόλου δπλου.

Ό  μάρτυς είς τήν παρατήρησιν ταύτην άπαντών :
Έ κ α στος ,  λέγες κύριε είσαγγελεϋ, είς δποιο δπλον είνε 

περισσότερον συ,ειθισμένοςΒ.

Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ ΙΣ .

Ευχαρίστως διεβεβαιώθ*μεν δτι δ φίλος ’ Ενωμοτάρχης 
Φαλήρου κ. Κηρύκος δέν προαηνέχθη κακώς πρός τόν ναύ
την περί οδ έγράφομεν, καθόσον μάλιστα δ ναύτης οδτος 
ήτο μέθυσος καί ένόει νά πηγαίνη δ «  μέσου τών άμαράν- 
των. Όπωςδήποτε συνιστώμεν καί πάλιν εύγένειαν καί 
ήμερότητα.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ
«ήμερον δι ’ εκδρομήν μέχρι Παρισίων δ φίλτατος συνεργά
της μας καί νεαρός δςδάχτωρ τοϋ δικαίου κ. U ä t l l f  
Χ · * α μ η ο λ ά η θ \ > λ ο ς ·  Ώ ρ α  του καλή.


