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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διεγηϊντιις

ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ

Έν τω φύλλω, εν τώ όποίω τρωτοί ήμεΐς συνωψίσαμεν 
ολην τήν ουσίαν τής Έκθέσεως τής πλειοψηφίας τής 
"Εξεταστικές "Επιτροπής έπι τοΰ θηβαϊκοϋ έλλείμματος, 
ύπεσχέθημεν μετά την έν φυλλαδίφ έκτύπωσιν αυτές τι, 
ώς καί τές Έκθέσεως της μειοψηφίας,νά έξενέγκωμεν τάς 
έπί τών πραγμάτων κρίσεις μας.

"Αρχόμεθα λοιπόν.
* *

Έ άνάγνωσις τών δύο εκθέσεων, καί τές πλειοψηφίας 
και τές μειοψηφίας, συντεταγμένων δικηγορικώτατα, 
τές μέν τεινούσης ϊν’ απόδειξη τούς τρεις ύπουργούς 
Κουμουνδούρον, ΙΙαπαμιχαλόπουλον και Σωτηρόπουλον, 
ώς έν γνώσει διατελεσαντας τοΰ ελλείμματος τοϋ Τα
μείου Θηβών, προ τές άνακαλύψεως και καταδιώξεων 
τοϋ εγκλήματος, τον τελευταΐον δ’ έκ τών τριών μή μ.ό- 
νον έν γνώσει διατελέσαντα, άλλά καί δικασθέντα διά 
δώρων προς άπόκρυψιν τοϋ ελλείμματος· τές δέ θερμόν ά- 
ποπνεούσης πόθον πρός διάσωσιν εΐ δυνατόν τών τριών ό- 
μοφρόνων αύτη πολιτικών, Κουμ,ουνδούρου, Παπαμιχαλο- 
πούλου καί Σωτηροπούλου, έλαφράν δ’ ένοχοποίησιν, εί 
δυνατόν, τοϋ κ. Τρικούπη· ή άνάγνωσις καί της μέν καί 
της δέ, παρέχει τώ άναγνώστη ζωντανήν εικόνα της ελ
ληνικές διοικήσεως καί διαχειρίσεως ύπό τοιούτους πα- 
ραλελυμένους, χυδαίους καί ΐησουίτας κυβερνήτας, οίοι 
οΐ ύπό της Έκθέσεως τές πλειοψηφίας ενοχοποιούμενοι 
τρεις πρώην ύπουργοΐ.

”Η εΐκών είναι μεγίστη καθ' όλας τάς διαστάσεις· δια- 
κρίνεται διά τό πλήθος τών προσώπων. Ή πρώτη άντί 
ληψις είναι σκοτεινή. Έν τώ σκότει έκείνφ σπινθηροβο
λούν οφθαλμοί άγριοι, προσηλωμένοι είς έν σημεΐον ολοι· 
τό σημεΐον αύτό είναι εν μανδήλιον τό όποιον φαίνεται 
κινούσα μία χείρ· ολοι άποπειρώνται νά χώσουν την 
χεΐρά των εντός τού μανδηλίου. Ό κρατών τό μανδή
λιον άποσχολών οϋτω αύτούς, διά τής άλλης χεϊράς άπό

μεγάλου χρηματοκιβωτίου φαίνεται έναλλάξ βάλλων 
χρήματα εις τήν τσέπην του κα’ι διανέμων είς πυκνόν 
συγγενολόγι γυναικοπαιδών συνωθούμενον οπισθέν του, 
διακοινόμενον έπί άνοικτώ στόματι, ώς έξεικονίζεται ά- 
οιδός ψάλλων, και φαινόμενον δτι λέγει : Κ’ έμένα, πα- 
πού ! Παποϋ, καί σέ μένα ! Έστραμμένα τά νώτα πρός 
τό χρηματοκιβώτιον εχουσιν οί δήθεν φρουροί αύτοΰ, κα
πνίζοντες ήσύχως σιγάρον καί έχοντες όψιν δτι μηδέν 
έκ τών λαμβανόντων χώραν έννοούσιν ή βλέπουσιν. Είναι 
αξιοσημείωτος ή ατημέλητος κατάστασις τών άπό τοϋ 
μανδηλίου πληρονομένων· άλλος είναι μέ παντούφλες, 
άλλος μ.όνο μέ το γελέκο, άλλος φαίνεται πρό ολίγου δτι 
σηκώθηκε άπό τόν ύπνον, άλλος μόλις έβαλε κατά τό ή- 
μισυ τήν ρεδιγκότάν του.Όλοι κάτι βαστούν' δλοι κάτι 
γλύφουν δλοι ένασχολούνται κάτι νά κρύψουν. Πέραν δέ, 
εκ τοϋ βάθους της είκόνος, έξεικονίζονται άμαξαι χωρι- 
καί κομίζουσαι διάφορα προϊόντα τές γής : άσκούς βου
τύρου, άσκούς έλαίου, σάκκους βάμβακος, κοφίνους ώών, 
κόφας πεπονιών.

★ *

Άφίνομεν τήν εικόνα' μεταβαίνομεν είς τήν ιστορίαν. 
Πρώτον κεφάλαιον της ιστορίας αύτής είναι : <>εϊνχ

{ιποιΧλήλων. Τό δεύτερον κεφάλαιον: ’Απληστία 
«ολιτευομ-ένων. Οί γλίσχροι μισθοί της ύπαλληλίας, 
νομοθετηθέντες είς καιρούς, καθ’ο'ύς έν μέν Άθήναις δια- 
κόσιαι δραχμαί κατά μήνα έπέτρεπον άνετον ζωήν ένός 
άστοΰ- έν δέ ταΐς έπαρχ_ίαις άφινον καί περίσσευμα- δια- 
τηρηθέντες δέ τοιοΰτοι καί διατηρούμενοι άκόμη, διότι 
πολιτική ίδιοτελής καί μωρά έξώγκωσε τήν ύπηρεσίαν 
τών δανείων έπί τοσοΰτο, ώστε μηδείς ύπουργός νά τολμόί 
αύξησιν τών μισθών, άφοΰ μάλιστα σπανίως οί ύπάλλη- 
λοι παρεπονέθησαν διά τούτο, ώς άναπληροΰντες πλου- 
σιοπαρόχως τά ό ιγόμισθον διά τών καταχρήσεων οί 
μισθοί αύτοί ήνάγκαζον τούς ύπαλλήλους νά στρέφωνται 
πρός τά τυχηρά, νά μ.ελετώσι διάφορα μέσα πλουτισμού 
ώς έκ τής θέσεώς των νά έκμεταλλεύωνται πάσαν περί- 
στασιν, προερχομένην έκ τής έξασκήσεως τού καθήκοντος 
αύτών ήρκει νά τοΐς προσεπόριζε χρήματα· νά προδίδω-
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«ιν οΰτω την υπηρεσίαν, ής έτχχθησχν δι* όρκου όργανα 
♦ιστά- νχ άτιμάζωσιν εαυτούς άπέναντι τοϋ όρκου και 
της συνειδήσεώς των νά δίατρέχωσιν 8λας τάς ώφελείας 
χαί τους κινδύνους τών νυκτερινών λωποδυτών, οϊτινες 
μετ’ άπαθείας λογαριάζουν: «ή ανοίγω κάσσα καί πέρνω 
ο,τι βρώ κχί κακοζώ γϊά κάμποσο καιρό’ ή μέ πιάνουν 
χαί μέ τρέφουν σ’τόν Μεδρεσέ τους»· καί νά μεταβάλλωσι 
την δημόσιον ύπηρεσίαν είς καθαρώς ιδιωτικόν έμπόριον.

’Ακούσατε σειράν έπάρχων πχραπεμφθέντων : Ίωάννου 
Με·, ̂ απάνου, Γεωργίου Δασκαλοπούλου, Δημητοίου Στε
φάνου, Ίω. Μανιάτου, Άθχν. Στελλιοπούλου καί Γεωρ
γίου Οίκονομοπούλου. Όλοι έν γνώσει τού έλλείμματος' 
κχί όλοι άπύσιωπώντες αύτό. Πρέπει νά τούς ύποθέση τις 
ή ολους βλάκας ή όλους παραβάτας τοϋ καθήκοντος. Η 
κάνεις δεν ύπωπτεύθη τόν Βελένδζαν έλλειμματίαν, ένώ 
οί έπαρχοι έπιθεωροϋν τά Ταμεία- ή πάντες έκλεισαν 
χείλη καί οφθαλμούς μέ βούτυρα καί έκατοστάρικα, μέ 
μαλλί καί πεντακοσσάρικα, μέ ώά καί είκοσιοκτάρικα. 
Κάνεις ές αύτών δέν έφιλοδόξησε ν’ άποκαλύψη μίαν κα- 
τάχρησιν, νά φανή πρό τού διεφθαρμένου κόσμου οτι ή
δύνατο νά ώφεληθή έάν έπρόδιδε τό καθήκόν του, άλλ’ 
οτι καί τοι πτωχός έπροτίμησε τήν στέρησιν παρά τήν 
ατιμίαν καί ώνειρεύθη νά διαφημισθη ώς τίμιος ύπάλ
ληλος, ώς πρόσωπον Έπάρχου, άξιος καί νά προβιβασθή 
καί νά άνταμειφθή ηθικώς. Άλλ’ έάν άποδώσητε τά εξ 
δέκατα τής μή άποφάσεως αύτής είς τόν διεφθαρμένον 
χαρακτήρα τών έν λόγω άτόμων, δέν θ’ άποδώσητε τά 
τέσσαρα δέκατα είς τήν περιστοιχοϋσαν αύτούς άτμο
σφαΐραν ; Ύπό ποιους ύπουργούς διετέλουν ; Άρά γε 
δέν έγνώριζον οτι ούχί λόγω τής άξίας των διωρίσθησαν 
Επαρχοι, άλλά λόγω τών ο'ίων δή τινων ώφελειών, άς 

παρέσχον είς τούς ύπουργούς ή τούς φίλους τοΐς ύπουρ- 
γοΐς βουλευτάς ; Δέν έγνώριζον οτι τό έκπληρούν τόν 
ύπάλληλον τό εαυτού καθήκον δέν άποτελεϊ τίτλον 
προβιβασμού ή αμοιβής, όταν τήν διορίσασαν αύτόν κυ- 
βέρνησιν διαδεχθή άλλη ύφ’ ήν δέν Οά δυνηθή νά διατη
ρηθώ είς τήν θέσιν του, διότι θά τόν ύποσκελίση άλλος, 
μνηστήρ τής θέσεως, πρός δν ό μέλλων ύπουργός τυφλοϊς 
όμμασι θά τήν παραδώση, διότι, άν μπορή, άς κάμη κι’ 
άλλοϊώτικα ;

* *

Πώς δε φέρονται πρός τούς ύπαλλήλους αύτοί οι πο 
λιτευόμενοι ; Τούς γνωρίζουσι πολύ καλά' γνωρίζουσι 
τήν περιουσίαν των, τάς προσόδους, τήν οικογένειαν καί 
τάς σχέσεις των βλέπουν ότι έξοδεύουν οκταπλάσια τών 
οσα Γομίμως χαί. χαζά τό ψαιχόμεχοχ έσοδεύουν συμπε
ραίνουν οτι χΛεχτυυχ' ή λέξις είναι ο,τι εύγενές καί α
ρωματικόν έδημιούργησεν ή έλληνική γλώσσα· είναι ’

είς δεσποινίδα, ώς τόν ώραιότερον κόσμον διά τήν νυμ
φικήν της έσθήτα- τήν δέχεσαι παρά τής συζύγου σου’ 
τήν δίδεις είς τό θυγάτριόν σου· τήν ανταλλάσσεις μέ 
φίλον σου. Δέν απορούν λοιπον διόλου* παραδέχονται 
τήν κατάχρησιν ώς νόμιμον καθήκον τού ύπαλλήλου. 
Μάς γνωρίζετε χαί. σάς γχαρίζομεχ. Ό κ. Α. Κουυ.ουν- 
δοϋρος όμολογεΐ πρό τής ’Εξεταστικής ’Επιτροπής 
(σε.Ι. 97 οτι δέν είχε διόλου καλήν ιδέαν περί τού Άπο

στόλου Γκορδζή,ούχ ήττον τόν συνέστησεν είς τόν συνά
δελφόν του Σ. Σωτηρόπουλον νά τον διορίση διάδοχον 
τοϋ Βελένδζα είς τό Ταμεϊον Θηβών, περί τού όποίόυ 
καί έκ τών δύο έκθέσεων έξάγεται ότι ήτο άνθρωπίνώς 
άδύνατον νά μήν έγνώριζεν ότι ήτο είς κακήν κατάστα- 
σιν. Ό κ. Παπαμιχαλόπουλος διαψεύδει τόν X. Δροσί- 
νην, διευθυντήν τού Λογιστηρίου, οτε αύτός διηύθυ- 
νε τό ύπουργεΐον τών Οικονομικών τό 1878’ ό Δροσίνης 
άποδεικνύει ότι ό Παπαμιχαλόπουλος ήτο έν γνώσει τού 
έλλείμματος τοϋ Ταμείου Θηβών έφ’ ώ καί ύπό δύο 
δικαστικών συμβουλίων, τού τε τών Πλημμελειοδικών

μέν ό Δροσίνης, 
ένοχοποιεΐται δέ ό Παπαμιχαλόπουλος· άλλ’ έν τή Εξε
ταστική, τί λέγει, κατά τήν Έκθεσιν τής μειοψηφίας 
σβ.Ι. 25/; «Ότι ό Δροσίνης ούδέποτε μοί εκαμ.ε λό- 

»γον περί τής καταστάσεως τού ταμείου Θηβών, Ζ.τ./ασε 
»όέ τύχ /ιι'Ήιιχ rof-ror, ένώ τόν έθεώρουν χχέ τόν Ο»ω- 
ρώ τ£|ΐ·ε«»ν άνβ.α<οπον, διά νά σώση τόν έαυτόν του 

«κτλ.» Φαντάσθητε ήθικήν ποιότητα άνθρώπου ύπουρ
γοΰ. Πιστεύει ότι ό Δροσίνης είναι ό άτιμώτερος τών 
άνθρώπων διότι διά νά σώση έαυτόν άπό τοϋ Μεδρεσέ, 
χ.ίάτζει ρύβοχ καί συχοφαχτώχ τόχ χηυϊστήμεχόχ του 
έχοχοχοιεΐ αύτ.ϊ·χ, κατεργάζεται δηλαδή κακούργημα, 
καί όμως, τόν θεωρεί τίμιοχ &>·βρωποχ. Τιμή λοιπόν καί 
κακούργημα, ληστεία καί καθήκον, κατάχρησις καί ευ
συνειδησία, είναι άνακατωμένα χημικώς έν τή ψυχή 
τού κ. Παπαμιχαλοπούλου, ώστε νά μή δύναται πλέον 
νά τά διαλύση. Φανταζόμεθα τόν πρόεδρον τοϋ Άρείου 
Πάγου, τόν μόνον τίμιον Έλληνα κατά About, κατα- 
δικάζοντα τόν ύπουργόν αύτόν μόνον διά τήν λέξιν του 
αύτήν, οτι έ'να καί τόν αύτόν άνθρωπον θεωρεί τίμιον
καί κακοϋργον συνάμα.

Ερχονται κατόπιν οί μετά τών ύπαλλήλων, ίδίρι οί 
μετά τού Βελένδζα, κρύφιοι καί μ.ή τοιοΰτοι συνεταιρι
σμοί τών ύπουργών, δι’ έπιχειρήσεις, πηγαζούσας ολας 
έκ τής κυβερνητικής έπιρροής. Ό Κουμουνδοΰρος άγορά- 
ζει έταιρικώς μέ τόν Βελένδζαν τήν Καστανιώτισαν. Ό 
Σωτηρόπουλος διαπραγματεύεται όχι ώς ύπουργός, άλλ’ 
ώς άτομον, μεταλλεία μέ τόν Σερπιέρην, τόν ’Ρόσσελ 
καί άλλους· ό Παπαμιχαλόπουλος στέλλει ήμΐίχίσημον 
έκ τοϋ ύπουργείου έτιστολήν πρός τήν κυρίαν Βελένδζα’ 
οί υπάλληλοι άγχνακτοϋν πλεΐον τών ύπουργών διά τήν 
κακήν κατάστασιν τού Ταμείου Θηβών ό Γ. Κατσιμ.πα- 
λης γράφει είς τόν Βελένδζαν οτι ή πίεσες τήν οποίαν 
έξασκεΐ «έφ’ ύμών ό φίλος δέν έξηγεΐ άλλο είμή ότι κα- 
«τέχει /.άτι μυστήριόν σας, καί διά τούτο ύποχωρεϊτε, 
«χχτασχορίϊίζοντβς μιχτχέως τοβοώτο» πϊ«»Π- 
•του». Ποιο, είναι αύτός ό φίλος ; ‘Η έπιτροπή ήρκέ- 

κ

Τομαρόπουλος καί ό Οικονόμου καί ό Φωστηρόπουλος καί 
ολοι οί έπί οκταετίαν έπαρχεύσαντες τών θηβών, τότε 
πρός τί νά κατασκορπίζηται τόσος πλούτος άχοχ.Ιειστε- 
χύς είς αύτόν ; Άλλ’ έάν είναι τό όργανον κανενός υ
πουργού, τότε φαντασθήτε την συνεννόησιν ύπουργοΰ μ’ 
ένα άπλούν ιδιώτην πρός καταλήστευσιν τού Βελένδζα 
καί διά τοϋ Βελένδζα τοϋ Ταμείου Θηβών. ’Ενταύθα 
δ’ έπιτραπήτω ήμΐν νά έρωτήσωμεν τήν μεν ’Επιτροπή*

πώς δέν έπέμενε νά έξακριβώση πλειότερον τίς ήν ό φί
λος καί ποιον τό μυστήριον, τόν δέ κ. Α. Κωστήν πώς 
δέν σπεύδει νά διάψευση τόν κ. Κκτσίμπαλην ; Η νο
μίζει οτι είναι άδιάφορον διά τήν τιμήν του, διατρεζα- 
σαν τηλικούτον κίνδυνον έν τή ύποθεσει τών καϋμέδων, 
νά διαδίδηται οτι zoffoStoc χ.1οΐ>τος υπο τού Βελενδζα

» *

Έν γένει ή εΐκών τής πείνης τών υπαλλήλων, τής 
απληστίας τών πολιτευόμενων, αναθρώσκει ως όραμα 
φανταστικόν άφ εκάστης σελίδος των εκθέσεων τής τε 
πλειοψηφίας καί τής μειοψηφίας, γεννώσα ψυχικήν πλή- 
ξιν είς τούς σκεπτομένους ότι τό Κράτος αύτό κυβερνά- 
ται ύφ’ ομάδος πεινώντων καί λαίμαργων.

■ώςελιβχν.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Τί έκδικητικός άνθρωπος καί αύτός ό Κατζαντρής ! ! 
Τί νομίζετε ότι έσκέφθη, όπως έκδικηθή τούς Αθη
ναίους, διά τήν απειρίαν τών μαύρων σφαιριδίων, άτινα
αφειδώς τώ έπεδαψίλευσαν.............(καί ύστερα λέγουν
δέν είξεύρω τί !) νά τούς κάμη νά σκάσουν τής δίψας’ 
ένώ λοιπόν τό μέγα τής πόλεως ύδραγωγεΐον έπρόκειτο 
μετ’ ολίγον καθαρισθέν έντελώς, νά διοχετεύση είς τήν 
πόλιν τά αθάνατα τής Πάρνηθος ύδατα,καί οί έργαζόμε- 
νοι είς τό ύπεράνθρωπον τούτο έργον εύρίσκονται είς τάς 
ύπωρείας τής Πάρνηθος έξωθεν τοϋ Μενιδίου .... ιδού 
ό Κατζανδρής δικηγόρος τής Κοινότητος τοϋ Μενιδίου 
καί μέλος ταύτης, έμποδίζει τήν έργασίαν καί διώκει 
τούς έργάτχς . .... · τρέχουν είρηνοδίκαι, διατάσσουν 
τήν έξακολούθησιν τού έργου .... τέτοιοι είσΤΑΙ ; 
(κατά τό παρχκαλεΐσΤΑΙ), έφεσιν ό Κατζαντρής. Ωστε 
τό καλοκαίρι σαν διψάσετε, έννοεΐτε τί πρέπει νά κάμε
τε. Ζήτω καί τοϋ Κατζαντρή, ζήτωωωω.............

ϋές ’/Αθηναίος.

Σ. τού Μ. X. Ώς πληροφορούμεθα ό Κατζανδρής προ- 
τίθετχι νχ έκτεθή ώς υποψήφιος Δήμαρχος ’Αθηναίων.

Συμφωνούμε-/ καί ήμεϊς μετά τής Λΐτω.Ιίας Μεσολογ
γίου οτι μετά τήν προσάρτησιν τής ηπειρωτικής λωρίδας 
είναι άνάγκη τό ταχυδρομικόν γραφεΐόν Μεσολογγίου νά 
προαχθή είς ύποδιεύθυνσιν, άφού ή κυκλοφορία του ηΰ- 
ξησε τόσον, ή δέ σημερινή ύπηρεσία του άποδεικνύεται 
ανεπαρκής. Πρέπει νά άναπνέη ή ταχυδρομική λειτουρ
γία, άλλως παθαίνεται ύπό άσφυξίας.

Άπό τίνος οί έν Άδριανουπόλει συνδρομηταί μας πα
ραποιούνται δικαίως διότι τό φύλλον μας δέν λαμβάνε- 
ται ύπ’ αύτών τακτικώς. Διαβιβάζοντες είς τήν Διεύθυν-

σϊν τού Ταχυδρομείου τά παράπονα αύτά, έλπίζομεν οτε 
θέλουσι τύχει άκροάσεως καί έπανορθώσεως.

Ή ύπηρεσία τών Ίπποσιδηοοδρόμων κάμνει έντύπωσιν 
είς όλον τόν κόσμον ολίγον κωμικήν. Λυπούμεθα ότι άπό 
τών ποώτων αύτής βημάτων άναγκαζόμεθα νά περιλά- 
βωμεν έντός τού κύκλου τής ίλαρότητός μας Εταιρίαν 
αξίαν πάσης ύποστηρίξεως διά τόν σκοπόν δν επιδιώκει, 
τής άναπτύξεως τής έσωτερικής κυκλοφορίας τής πόλεως. 
Μέχρι τούδε ό σκοπός αύτός ούδόλως φαίνεται έκπληρού- 
φενος. Γραμμή τεθεΐσα είς κυκλοφορίαν είναι ή άπο τής 
Πλατείας Συντάγματος άχρι Πατησίων, διαιρουμένη, χν 
καί τόσον μικρά, είς τρεις σταθμούς καί έχουσα διόδιον 
τά όλον 35 λεπτών. Λοιπόν :

Α'. 35 λεπτά διά νά μεταβής διά λεωφορείου είς
Πατήσια είναι παρά πολύ. Άν εύρεθούν τέσσαρες φίλοι 
μεταβαίνουν μέ τήν αύτήν τιμήν έφ’ άμάξης.

Β'· Ή συγκοινωνία μεταξύ τών δύο πλατειών ή έχει 
λόγον ύπάρξεώς γιγνομένη ταχέως ή δέν εχει τοιούτον 
λειτουργούσα βραδέως.

Γ'. Έν γένει είναι άγνωστον πότε βρίσκεις καί πότε 
δέν βρίσκεις ίπποσιδηρόδρομον.

Δ'. Ή Εταιρία καταχράται τής ύπομονής τού κοι
νού, συνωστίζουσα είς άμαξαν χωρητικότητος δέκα ά
τόμων διπλάσιους καί τριπλασίους. Εντεύθεν ίδρώς, στε
νοχώρια, μικραί σκηναί, άγριοκυττάγματα κλπ.

Ε’. Αναχωρείς άπό τής Πλατείας Ai/rrajy/aroc δι- 
ευθυνόμενος είς Πατήσια. Άλλ’ είς τής Όμοκο/ας- σέ 
βγάζουν έξω, μετακομίζοντές σε είς άλλην άμαξαν, τήν 
όποιαν εύρίσκεις πλήρη καί επομένως δέν πηγαίνεις είς 
ΙΙατήσια, άφού ήναγκάσθης νά κατατρίψης μισήχ ώραν 
διά νά μεταβής είς τήν Όμύχοιαχ.

ΣΤ'. Ένίοτε είς τόν β'. σταθμόν άντί 10 λ. κατά 
τήν διατίμησιν σού πέρνουν πάλιν 15,διότι καί δέν ξεύ- 
ρουν άν διήνυσες τήν πρώτην ή οχι.

Ζ'. Οί 'ίπποι δέν είναι γεγυμνασμένοι' συμβαίνουν 
οθεν κωμικά έπεισόδια, ιδίως όταν προστίθεται τρίτος 
'ίππος. Ή εταιρία οΰτω έξευτελίζεται διότι οί έπιβάται 
γελούν.

Η . Ό οργανισμός τών Ίπποσιδηοοδρόμων έμποδίζει 
τήν ύπό καί κυριών φοίτησιν αύτών, διότι αϊ γυναίκες 
δέν έρχονται είς τό στρύμωγμα.

Άρχουσιν αύτά πρός απόδειξιν ότι ή Εταιρία ήρχισε 
πλημμελώς τοϋ έργου της.

’Η είς κυκλοφορίαν τεθεΐσα γραμμή ή έχει σκοπόν τήν 
ταχύτητα τής συγκοινωνίας ή τήν άνεσιν αύτής. Ό σκο
πός τής ταχύτητος, δαπανωμένης μισής ώρας άπό Σνχ- 
τάγματος είς ‘Oy/orwar καί μιάς ίσως είς ΙΙατησίους, δέν 
έκτελεϊται. Ό δέ τής άνέσεως διά τοϋ στρυμώγματος 30 
έπιβατών έντός μιάς άμάξης καί τής συναλλαγής άνα- 
πνοών καί ιδρώτων—καί αύτός δέν ικανοποιείται.

Έλπίζομεν οί ύπάλληλοι τού κ. "Ραδλέ νά φέρωσι τά 
άνωτέρω είς γνώσι'ν του.
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ΕΝ ΤΟΙΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΙΣ

ΜΙ ρίξε; Α*. Ή σκηνή έν τή οικία μου. Πρόσωπα: 
Έγώ καί ή βελάδα μου· ριετά τής όποιας διατελώ είς 
χωρισμόν άπό κοίτης καί τραπέζης πρό όύο έτών, καί 
ήτις μελαγχολικώς μονάζουσα εις γωνίαν τινά της ιμα
τιοθήκης, ώς Μαγδαληνή μετοςνοήσασα, η ώς ζυθοπώ
λες γενορχένη άδελφή τοϋ 'Ελέους, σκέπτεται περί ρα- 
ταιότητος τών έπιγείων, (Λανθάνει ένίοτε τά νέα άπό 
τόν καθημερινόν επενδυτήν μου, άναμιμνησκεται φαι
δρών τινων ήμερών τοϋ παρελθόντος, καί φρικιά άναλο- 
γιζομένη οτι πιθανόν έν μέλλοντι μη άπομεμακρυσμένω 
νά περιέρχηται αίσχυντηλή έπί τών νώτων υπηρέτου 
τινός ή θαλαμηπόλου, ή άνταλλασσομένη άντί δύο μα- 
στραπάδων νά περάνη έλεεινώς τόν βίον έντός τής εύ- 
ρωτιώσης αποθήκης Εβραίου παλαιοπώλου.

Τήν πλησιάζω προσηνής.
— Έτοιμάσου, άπόψε- καθαρίσου, βάλλε τά δύο κομ- 

βιά ποϋ σοϋ λείπουν, διότι θά σέ πάρω.
Έκείνη ανασκιρτά καί μοί λέγει:
— Σκληρέ .' . . . (Ή βελάδα μ,ου έχει πάντοτε τρα- 

γικάς διαθέσεις).
— Αφησε σέ παρακαλώ τήν δραματικήν απαγγελίαν, 

διότι έν τοιαύτη περιπτώσει θά μέ άναγκάσης νά σέ 
παραχωρήσω είς τόν δραματικόν θίασον τού Άνδρονο
πούλου.

Ή άπειλή αύτη τήν πτοεί καί ησυχάζει.
— Καί διά πού ;
— Είς τό Παλάτι.
— Είς τό Παλάτι ! ! (Ή βελάδα μου γεννηθεΐσα έν

τός τού ταπεινού εργαστηρίου ράπτου τρίτης τάξεως, 
εινε Ρόκκος Χοϊδάς θηλυκός ώς πρός τά δημοκρατικά 
αισθήματα, καί άρεσκομένη είς τά θέλγητρα αμαρτωλής 
ζωής μισεί τήν έθιμοταξίαν, όσον ό Μακράκης τήν Σύ
νοδον).

— Ησύχασε" πρόκειται νά παρευρεθώμεν είς μίαν φι
λολογικήν έσπερίδα.

Αιθριάζει- άπλόνει ευπειθής τήν δολιχήν ούράν καί 
άφίνει νά καθαρισθή έπιμελώς ύπό τής ψήκτρας, ύφίστα- 
ται άγογγύστως τήν έγχείρησιν τής βελόνης καί τήν 
προσκόλλησιν δύο κομβίων ύπηρετούντων είς άλλο φόρε
μα. Τέλος όταν κατέστη ευπρεπής, τήν φορώ, αϋτη δέ 
προσαρμοζομένη έπ’ έμού καί σφίγγουσα μετά στοργής 
τά μέλη μου στένει όδυνηρώς. Νομίζων ότι έξακολουθεϊ 
ή δραματική της αδιαθεσία, τήν έπιτιμώ, άλλ’ αύτη μοί
_ __ .-τ* 1* ___ — tk · . . εν .

πατώματος τών ’Ανακτόρων, οπού εύρίσκεται ή μικρά 
σκηνή τοϋ βασιλικού θεάτρου, συνήχθη τήν έσπέραν έ
κείνην πάν ό,τι φιλοξενεί ή ήμετέρα πρωτεύουσα έξέχον 
έν περιωπή, έν γένει, έν πλούτω, έν κάλλει. Τό κάλλος 
ιδίως έξεπροσωπεϊτο έν αφθονία, άπό τών πυκνών καί 
υμμέτρων στοίχων τών εδρών ύψοΰντο κεφαλαΐ άξιέρα- 
τοι, ών τινές έλαμπον έκ παιδικής άθωότητος καί άλ- 

λαι περιεβάλλοντο μέ τό γόητρον τής ώριμου ήλικίας, 
μορφαΐ έκφράζουσαι τήν ήδυπάθειαν τών εικόνων τοϋ 

τιανοϋ, καί άλλαι έχουσα·. τήν δροσερότητα τών γυ- 
ικών τού Τιντορέτου καί τήν σφριγώσαν τής σαρκός 

ζωήν, ήν κατώρθου ν’ άποτυποΐ μόνος ό χρωστήρ τοϋ
Ρούοενς. Έφαίνοντο άναμεμιγμέναι κόμαι ξανθαί καί 
κασταναί καί έβένινοι έπιχαρίτως διηυθετημέναι, κόλ
ποι προέχοντες, ώλέναι διαφανείς, πέπλοι έξογκούμενοι, 
σώματα αβρά καί ευλύγιστα, άνθοδέσμαι, χειρίδες πά
ναγνοι, καί έν τώ μέσω τού ευώδους τούτου συνόλου κα- 
παυγαζομένου ύπό τού άπλετου φωτός τών κηρίων, ύπό 
πής λάμψεως τών οφθαλμών, ύπό τού σελαγισμού τών 
ώδαμαντίνων κόσμων, έκ τής ώχράς καί συγκεκερασμέ- 
νης άντανακλάσεως τών λευκών έσθήτων, έπτερύγιζον 
τά ριπίδια ώς ποικιλόπτεροι χουσαλίδες έν ήμέρα άνοί- 
ξεως έν τώ μέσω τοϋ οοδώνος. Ητο πανήγυρις τοϋ Κα
λού. Άν τό εϊξευραν τινές ώραϊοι στίχοι τού Άχιλλέως 
Παράσχου, θά άφινον τόν ποιητήν ροφώντα ήδυπαθώς 
τόν ipazeirir του έντός τού καφενείου τού Γιαννοπού
λου καί θά εσπευδον νά έλθωσιν έκεΐ πρός συνάντησιν 
τών ιδεωδών Καλλονών άς ύμνησαν. Δειλή τις Παναγία 
τοϋ Ραφαήλ θά κατήρχετο έκ τοϋ πλαισίου παραδί- 
δουσα τό τεκνίον της πρός φύλαξιν τώ ’Ιωσήφ, ή τή Έ-

ταταλίπη πρός στιγμήν τό βάρος τής Στοάς τού Έρε- 
χθείου καί νά συμμετάσχη καί αύτη τής εορτής.

παρασήμων ώς άττικός ούρανός, στήθη άλλα άκόσμητα 
είσέτι, πλήν τόσον γόνιμα, ώστε άν σπείρης είς αύτά ένα

Καχή ώρα, έργον πρωτότυπον τοϋ κ. Δημητρίου Α. Κορο- 
μηλή.

Γνωρίζετε τόν Κορομηλάν, τόν άκάματον τών κωμω
διών εργάτην ; Όμιλεΐ καί σκέπτεται περί κωμωδίας,

Έκεΐ οπού σύ δέν διακρίνεις άλλο τι είμή θέμα κλήσεως
λ. . Tk / · Λ Λ ' * '

• ·' ' Iνάς μετά καταπληκτικής εύχερείας έκ τού προχείρου 
ποιηθείσας. Τό νέον του έργον έγραψεν έντός μιάς ήμέρας τε:

εϊνε δέ ζωηρόν καί χαριέστατον. Παρίστα κώ

ΙΙτο το πρώτον έν τοΐς Άνακτόροις παρίστα νόμενον 
πρωτότυπον Έλληνικόν έργον. Εύτυχώς ή άπαρχή εινε 
καλή. Βλέπων τόν έκλεκτόν όμιλον άκροώμενον έν θυ
μηδία τό έλληνικόν προϊόν, έρρέμβαζον άκουσίως καί τό 
πνεΰμά μου ύπερπηδών τοϋ χρόνου τούς φραγμούς ώνει- 
ρεύετο κοινόν έκλεκτόν έπίσης, κομψόν, μυροβόλον, φι- 
λόκαλον, άκροώμενον έντός έλληνικοΰ θεάτρου, έργα έλ
λήνων συγγραφέων, άπεικονίζοντα ελληνικά ήθη καί έ
ψιθύριζον :

— Είθε αύτή ή Καχιι ώρα ίχ γείνη καλή ώρα καί νά 
έμπνεύση είς τούς αρμοδίους τόν πόθον κκί τήν πρωτο
βουλίαν τής άνιδρύσεως τοϋ έθνικού θεάτρου !

καιοώ γαλήνης. Εύρίσκων ορθήν 
τήν παρατήρησιν της σκέπτομαι έπί τής μεταβολής 
ταύτης καί μετά ώριμον σκέψιν άνακαλύπτω ότι έγεινα 
παχύτερος,διότι καθεκάστην άναγινώσκω τά εϋχυλα άρ
θρα τού ΤηΛεγράφου.

Χν,μ.. Ό μή άρεσκόμενος είς αύτήν τήν πρώτην πρά
ξιν έμπορεϊ ν’ άρχίση άπό τήν δευτέραν, ήτις είνε ή επο
μένη

μικρόν σταυρόν τού Σωτήρος, ήμπορεΐ χάρις είς αύτόν ν' 
άναβλαστήσωσι δέκα άλλοι διαφόρων ταγμάτων, διπλω- 
μάται, πολιτευόμενοι, αύλικοί, τραπεζΐται. άνώτεροι 
ύπάλληλοι, μύστακες, φαβορίτα·., γένεια, ρυτίδες, κόμαι 
λευκαί, φαιαί, μελαναί, φιλοδοξίαι, φιλοφρονήσεις, υπο
κλίσεις, γαλλικά. Περί τήν έννάτην αναγγέλλονται οί 
βασιλείς. Εισέρχεται ή βασίλισσα έρειδομένη έπί τού 
βραχίονος τοϋ άδελφού της, ό βασιλεύς καί ό νεαρός άγ- 
γλος πρίγκηψ ’Αλβέρτος. Πάντες έγείρονται καί ύποκλί- 
νουν, οί βασιλείς καταλαμβάνουσι θέσιν έν τή πρώτη 
σειρά καί ή αυλαία αίρεται.

ράμιλλος κ. Αύγερινός. Άλλ’ ενεκεν κωλύματος ή άδιαθε- 
σίας παρελείφθη τό μουσικόν μέρος. Τό πρόγραμμα πε
ριείχε δύο γαλλικάς κωμωδίας καί μίαν έλληνικήν, πά- 

'(σας μονόπρακτους. Ή έλληνική προηγείτο, έπιγραφομένηΕντός τής όπωσούν εύρείας αιθούσης τοϋ άνωτάτου

Καί διά τούς άνωτέρω λόγους καί διά τόν σπουδαιό- 
ερον τού χώρου, αναγκάζομαι νά ομιλήσω παοεκβατι- 
ώς περί τού λοιπού μέρους τού θεάματος. Έπεθύμουν ή

λωτα π: 
λήλο
Γεώργιον, οίς έπετράπη ύπό τοϊ 
μόνον κατά τήν έλληνικήν κωμω 
νίων.

Είς τήν έπιτυχίαν τοϋ έργου συνέτεινε καί ή καλλί τών κυριών τής αύλής, του πρωθυπουργού, τών ύπουρ- 
---- - — - . . I _ _ ... _ . ο-.λλ- mziu διπλωματών καί

λής κωμικής δεξιότητος ύποκριθείς κ. Γεώρ. Βιζυηνός, νιας ούτος, ό φέρων τήν άπλουστάτην στολήν τοϋ δοκί- 
ό γνωστός ποιητης, καίτοι ήμεΐς έπεθυμοϋμεν ν' άπέ- μου τοϋ άγγλικοΰ ναυτικού, άμα ώς άποθάνη ή μάμμη 
δίδε έντελέστερον καί γνησιώτερον τόν χαρακτήρα τοϋ του καί ό πατήρ του άνέλθη επί τού θρόνου, 6’ άποκλη- 
. Ελληνος υπαλλήλου, διότι παρέστησεν αύτόν κάπως θή άμέσως πρίγκιψ τής Ούαλλίας, δούξ τής Κορνουαλ— 
χονδροειδέστερον καί μάλλον Άνατολίτην τού πραγμα- λίας, δοόξ τ-ής Ρόθσαιϋ, κόμης τοϋ Τοέστερ, κόμης τοϋ 
Γικ°ϋ· Γάρρικ καί τού Δουβλίνου, βαρώνος τού Ρενφριού, λόρ-
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δος τών νήσων, δούξ τής Σαξωνίας, μέγας Steward τής 
Σκωτίας κλπ. κλπ. Οτε δέ καί ό πατήρ του άποθάνη, 
ή ασθενής αύτοϋ χειρ θά κράτηση τό σκήπτρον ύφ’ δ υ
ποτάσσονται ύπεο τά διακόσια εκατομμύρια υπηκόων 
παντός έθνους, πάσης χώρας, πάσης γλώσσης. Ή εύγε- 
νής φυσιογνωμία τοΰ νέου τούτου, έχοντος έπίσης πρό- 
σωπον έπίμηκες, οφθαλμούς εκφραστικούς, καί ρίνα μα
κράν σχετικώς, υπενθυμίζει τήν τοΰ ήμετέρου βασιλέως 
I εωργίου, οτε άμύσταξ έτι καί ήβάσκων κατήρχετο έκ 
Δανίας. ΓΙέριξ τών βασιλέων καί τών έπισήμων ξένων 
βλέπω τινά τών μελών τοΰ διπλωματικού σώματος, 
την πονηράν ώς άλώπεκος μορφήν τοΰ πρεσβευτοΰ τή; 
Γερμανίας Ράδοβιτς, τήν ώχραν καί απαθή όψιν τοΰ 
πρεσβευτοΰ τής Τουρκίας, τόν αθλητικόν πρεσβευτήν τής 
Αυστρίας πρίγκηπα Βρέντε, τόν μικρόσωμου καί αεικίνη
τον πρεσβευτήν τής ’Ιταλίας μαρκήσιον Κουρτοπάσσην, 
όστις μέ την μιαν δίοπτραν προσηλωμένην είς τόν οφ
θαλμόν και με την επικίνδυνον ρΐνά του περιστρέφεται 
ώς πυροτέχνημα. Πάντες οϊ ύπουργοϊ είνε παρόντες,πλήν 
τοΰ επί τών ναυτικών νομίζω. Ιδού ό Καλλιγάς ώς κο
ρέος κατά ’Ιανουάριον, έξηντλημένος έκ τής κατά τών 
κερασφόρων ζώων πάλης του. 'Ιδού ό πυρρός Ράλλης 
επιμελής καί άμέριμνος ώς έμποροπλοίαρχος. ’Ιδού τά 
όμματουάλια, ή μύτη καί ό μύσταξ τοΰ Λομβαρδού, 
τριάς αδιαίρετος καί όμοούσιος, ής έκάστη ύπόστασις 
καόβαλικεύει την άλλην. ’Ιδού καί ό Τρικούπης αγριω
πός και βλοσυρός ώς Βρούτος πάσχων έκ κωλικόπονου. 
Η μορφή του είνε πάντοτε Nord-Nord-West. Νομίζεις 

οτι θά έγερθή αίφνης διά νά άντικρούση Δημητρακάκην 
τινά. Επι τοΰ στήθους του στίλβει είς άστήρ, μή είνε £ 
νέος τής Ιύνιδος ; Αγνοώ, άλλά τό στερέωμα τοΰ Τρι- 
κούπη λάμπει καί άνευ άστέρων, διότι αύτός μόνος 
είνε άστρον φαεινόν. Λόγω πολιτικού πνεύματος καί 
ποοτεσταντικοΰ πουριτανισμού ό κ. Τρικούπης είνε καί 
άνευ τοΰ Ιναλαποθάκη ο μόνος ’Λοτήρ π/ς Ά^ατο-ίής.

Βλέπετε εις τήν άλλην πτέρυγα έκεϊνον τόν γη;α- 
λεον bonhomme, όστις καμμύει καλοκαγάθως τούς οφ
θαλμούς, ού ό, λευκός μύσταξ άκουμβά γαληνιαίως έπί 
τών ύπό τό χείλος λευκών τριχών, καί όστις μειδιά ώς 
πάππος βλέπων παίζοντα τά μικρά του έγγόνια ; Τί 
Οά έλέγετε όταν μάθητε ότι δύο δεκαμελεϊς έπιτο’οπαί 
εργάζονται νυχθημερόν διά νά μεταγγίσωσιν άμφοοεΐς 
όλους κώνειου έντός τοΰ στομάχου του : Καί έν τούτοις 
αύτός μειδιά. Ω τότε μόνον θά αίθριάση ή στεγνή 
μορφή τοΰ Τρικούπη, όταν κατορθώση νά ‘ξερράψη τό 
μειδίαμα από τό στόμα τοΰ άνθρώπου έκείνου.

Μετά τό πέρας τής παραστάσεως, ήτοι ολίγον μετά 
το μεσονύκτιον, παρατίθεται μικρόν δεϊπνον τοΐς προ
σκεκλημένοι;. Οι μετασχόντες τής παραστάσεως δει- 
πνοΰσιν είς ιδιαιτέραν αίθουσαν. Τό δεϊπνον είνε μάλ
λον λιτόν κάμμιά κοτελέτα, ολίγον έρνιβοποΰλι ψητό 
ολίγον pate, πάντα ραντιζόμενα μετά ©είδους ύπό βορί 
διγαλείου καί καμπανίτου. Εις τώ επιδόρπια όμως είνε 
και στίχοι Βιζυηνοΰ. Ο βυζαντινός ποιητής, σφαιρικός 
και μ.υστακιας. ως Ιεροδιάκονος άγιου τινός Νεοκαισα- 
ρειας, κυλιέται μέχρι μιά; έδρας τή παρακλήσει τών 
κυριών και έκεϊθεν άπαγγέλλει τό Μαρώ καί τό Μάρτη, 
έν ώ άστράπτει ή φαλακρά κορυφή του καί οί οφθαλμοί 
του διαστέλλονται έξ ηδονής μέχρι τών κροτάοων. Είς 
στίχος του πλήρης έκθλιψεων καί συναιρέσεων έρχεται 
καί χώνεται είς τόν λάρυγγά μου, άν δέν έσπευδον δέ

Πραξε: Γ . (Μία μετά τό μεσονύκτιον. Άνεμος 
φρικαλέος, εγείρει πυκνά σύννεφα κονιορτοΰ' ή άτμόσφαι- 
ρα μαύρη καί θολή, μέσον αύτής μόλις διακρίνονται ο[ 
φανοί ώς πυγολαμπίδες. Έντός τοΰ κυκεώνας τούτου 
συγκρούονται καί στροβιλίζονται έναέρια, κόνις, κάρφη 
δένδρα, ίπποι μεθ’ αμαξών, άνθρωποι,' στέγαι, αί στή- 
λαι τοΰ Ολυμπίου Διάς ανάρπαστοι γενόμεναι ύπό τού 
άνέμου). Ίΐ σκηνή έν τφ δωματίω μου. Πρόσωπα: Έγώ 
καί ή βελάδα μου.

*»·κ«όνη (pi Λν.ιηρύτ Sfoc). θά μέ άφήσης πάλιν ;
’Κγώ (ϋυμωμέ,-ος}. Δεν έχεις βέβαια τήν άξίωσιν 

νά κοιμηθώ μαζί σου ; . .
Ή βελάδα μου καταπίπτει λιπόθυμος έπί μιάς έδρας. 

Τό πανταλόνι μου και τά ύποδήματά μου σπεύδουν καί 
τήν περιποιούνται. Οίκτείρων αύτήν, τήν λαμβάνω καί 
τήν έναποθέτω ήσυχον έντός τής ιματιοθήκης μου, όπου 
δι’ όλης τής νυκτός τήν άκούω ψιθυρίζουσαν τόν μονό
λογον τοΰ Άμλέτου.

Τ εργέστη. — Ά «.©έλεος.

Πρό πενταετίας περίπου κοράσιον δεκαετές πεοιήοχετο 
μετά τών γονέων του τάς πόλεις καί τά καφφενεϊά τών 
πόλεων τής Ευρώπης, κερδίζον τόν άρτον αύτοϋ μέ τό 
μικρόν του βιολίον, οπερ έκράτει διά τών άπαλών του 
χειρών, καθώς τήν χώχ.(ά>· της πλούσια ομήλικος κόρη, 
καί καθώς οί πλάνητες γονείς τήν μικράν των καλλιτέ- 
χνιδα.

Χθες την εσπέραν έν τώ Πο.ίυ^τάαα,τι τή; Τεργέστης 
έφηβος πλέον κόρη βιολινίστρια έκάλει τήν πόλιν άπασαν 
εις μουσικήν εσπερίδα, κατά τήν οποίαν, ούχί πλέον τήν 
συμπάθειαν, άλλά τόν θαυμασμόν, ούχί τήν προσοχήν, 
άλλά την έκστασιν, ούχί τήν έπιδοκιμασίαν, άλλά τόν 
φανατισμόν τοΰ κόσμου έμελλε νά προσελκύση καί ν’ ά- 
ναρπάση Ουχί τόν οβολόν πλέον τοΰ άκροατηρίου της, 
άλλά την ψυχήν αύτοϋ, άλλά τήν καρδίαν του.

Η πρό πενταετίας έπαΐτις τών καφφενείων καί ή σή
μερον βασίλισσα τής σκηνής είναι ή ΊΓσρέζα Ί'ούα!...

Τίνες οί γονείς αύτής, ποία ή πατρίς της,ποΰ τό πρώ
τον είδε τόν ήλιον, δέν ήρώτησα ούτε, άφοΰ θά έμάν'θα- 
νον, ότι έγεννήθη είς γωνίαν τινά τής γής, ύπό ζεύγους 
άνθρώπων, έν ω προκρίνω τήν γλυκεΐαν πλάνην τής έξ 
ούρανοΰ καταγωγής τοΰ νέου μου Όρφέως, ή τής άπό τού 
άδου άναβάσεως αύτοϋ έπί τής γής, διά νά λούση τάς 
ψυχάς τών θνητών είς τούς ήδυπαθεϊς τοΰ βιολιού του 
ήχους.

Εύγενής τις κυρία Ρωσσίς έτυχε νά ίδη τήν Τερέζαν 
κατά τήν εποχήν έκείνην παίζουσαν τά βιολίον της,' έξε- 
τίμησε τό καλλιτεχνικόν της δώρον, τήν έλαβεν ύπό τήν 
προστασίαν της, καί τήν άπέστειλεν είς τό χοχσιρβατό-

οί παριστάμενοι νά έζαγάγωσιν αύτόν διά περόνης ή 
διασκέδασις θά έληγε τραγικώς.

ΤΕΡΕΖΧ ΤΟΪ.Λ

τά ωτχ καί τάς ψυχάς τών θνητών : έννοώ τόν ενδόμυ
χον τοΰ άνθρώπου κόσμον έξερχόμενον είς μουσικούς ή
χους άπό τοΰ στόματός του, έννοώ τήν ψυχήν αύτοϋ 
ψάλλουσαν διά τοΰ λάρυγγός του, όστις είναι τό φωνη
τικόν, άλλά καί τό μουσικόν αύτού δργανον. — Ύπό δέ 
τήν εποψιν ταύτην, τό βιολίον είναι τό τελειότερου ά- 
φομοίωμα τής φωνής τοΰ άνθρώπου, τουτέστιν τό μόνον 
μετά τόν λάρυγγα, διά τοΰ όποιου ερμηνεύονται άληθέ- 
στερον, πραγματικώτερον τά άνθρώπινα αισθήματα.

Μετά τήν φωνήν λοιπόν, τό βιολίον ! . . .
Καί άληθώς, τί είναι ή νεκρική έκείνη σιγή πέντε χι

λιάδων άνθρώπων ζωντανών, έν μέσω τής οποίας δέν ά- 
κούονται είμή οί ήχοι τοΰ βιολιού τής Τούα, καθώς έν 
μέσω νεκροταφείου τής άηδόνος τό κελάδημα ; Ποιον 
άλλο μουσικόν δργανον δύναται νά κρατήση τήν πνοήν 
χιλιάδων θνητών, καθώς τό βιολίον τής Τούα, διά νά 
τήν κάμνι άογότερον νά έκοαγή είς άλαλαγμούς φρενη- 
τιώδεις, είς εκδηλώσεις τρελλοΰ ένθουσιασμοΰ, είς ενδεί
ξεις είδυλικής λατρείας ; Ποιον άλλο μουσικόν δργανον, 
οσον ισχυρόν καί άν τό ύποθέση,ς, οσον βαρύ, καί έξ οίου- 
δήποτε μετάλλου ή καί ξύλου κατειργασμένον, εκρέμασέ 
ποτέ άπό τών ήχων αύτού άναρίθμητον πλήθος, καθώς 
ή Τούα ολόκληρον τό δηυ,όσιον τής Τεργέστης, άπό τών 
άκρων τοΰ ώ; πτίλου έλαφροΰ Αοζαρίον ττ,ς ;

Άλλά τί είναι ή πεποίθησις έκείνη τής νεαρας καλ- 
λιτέχνιδος μέ τήν οποίαν κρατεί τό ουράνιον τόξον της, 
καθώς ό Ναπολέων τήν σπάθην του, καί καθώς όλα τά 
g,5nies τό δργανον τοΰ δαιμόνιου αύτών πνεύματος ; Τί 
είναι άκόμη ή αστραπιαία έκείνη καί άπαλωτέρα έρω- 
τικής θωπείας επαφή τοΰ τόξου έπί τών χορδών βιολιού, 
όμοια μέ τής χελιδόνος τό πτεούγισμα άνά τήν επιφά
νειαν κοιμωμένης λίμνη; ; Τί είναι αί αναρίθμητοι εκεί
να·. t'drai τάς όποιας τελειότερος λάρυγξ δέν θά ήδύνατο 
είς τό αύτό χρονικόν διάστημα νά έκτυλίξν); Τι σημαί
νουν τά μαγικά έκεΐνα συμπλέγματα διπλών καί τρι
πλών ήχων διά τής συζεύξεως ότε μεν δυω, ότε τριών,, 
καί ότέ άπασών τών χορδών τοΰ βιολιού τής Τουα φ 
Άλλά τί είναι πρό πάντων ή έπί μιάς καί μόνης χορδής 
έκτέλεσις ούοανίων φράσεων, όμοια με εκείνην τοΰ σχοι
νοβάτου άποτολμώντος θανατηφόρα πηδήματα ;

Βεβαίως μήτηρ τρυφερά δέν ένανούρισε γλυκύτερου τό 
μονογενές τέκνου τη; έπί τοΰ λίκνου του, ή όσον η Τε— 
ρέζα. όλον έκεΐνο τό πλήθος έπί τοΰ βιολίον της !

Τήν ήκουσα έκτελοΰσαν μουσικήν έκ τών κλασίκωτέ- 
ραν, συμφωνίαν τοΰ ΦάυνσΓ. Ούδέποτε ήννόησα διαβολι- 
κώτερον τό μ.τμίΓΓίζι τοΰ Βεελζεβούλ ! ουδέ την Μαρ
γαρίταν ήκουσά ποτέ παιδαγωγικωτεοον και ήάυπαθέ— 
στερον ψάλλουσαν τό θειον τής συνεντευζεως αυτής με 
τόν Φάουστ άσμα ! ούδέ τόν Φάουστ αίσθηματικώτερον 
τήν σερενάταν του . αλλ ούτε σειρήνες θα ήδύναντο να 
κελαδήσωσι μ.κγικώτερον τον στροβιΰ,ον τού βασιλέως 
τών μελοδραμάτων. Καί ένώ ταύτα πάντα ειχον ύποστή 
τήν ποικιλωτέοαν καί πολυπλοκωτέραν μουσικήν συνθε- 
σιν, ένώ τά πλεΐστα τούτων εμελλε να εκτ^λεσθωσι έπί 
μιάς καί μόνης χορδής καί αλλα επί δυω η και πλειο- 
τέρων, ένώ άνω τοΰ σκάφους τοΰ βιολιού ή χειρ αυτου 
είχε τεθή είς άπομαχίαν ή εφεδρείαν, διότι ή έκτέλε- 
σις έν γένει γίνεται έπί τής τρίτη; ή τετάρτης θεσεως 
τοΰ οργάνου, ένώ ή Τερέζα ένεφύσα εις τό βιολίον 
της όλην τήν ψυχήν αύτής τήν καλλιτεχνικήν, τό 
δέ βιολίον έχάριζεν είς αύτήν όλην του τήν φωνήν τήν

pinr τών Παρισίων έδώ’ σταματά τό εύγενες τής Ρωσ- 
σίδος έργον καί άρχεται τό λαμπρόν τής Ίταλίδος στά- 
διον.

Τετραετίαν όλην είς τό άνώτατον αύτό μουσικόν σχο
λείου ή Τούα συνέζησε, συνανετράφη, συνεπόνησε μέ τό 
βιολίον της· δυάς ιστορικών φίλων, δίδυμοι ακόμη άδελ- 
φοί δέν δίδουσι τό παράδειγμα άρμονικωτέρας συμβιώ- 
σεως, στενοτέοου δεσμού, καί μόνον ό Πη,νΛοζ και ή Βιρ- 
γιχία ήγαπήθησαν τόσον, όσον ή Τερέζα καί τό βιολίον 
της.

Ή Τούα άποτυποΰσα καθ’ όλον αύτής τό σώμα μορφήν 
άγγελικήν, φέρει τήν ήλικίαν ήν άποδίδουσιν είς την 
πρώτην άμαρτήσασαν γυναίκα, καί συνοπτικ ·>τερον εί- 
πεϊν ή άγγελική καλλονή σύρει οπισθέν της διαβολικήν η
λικίαν :— είναι μόλις δεκαπενταέτις !

Τό μέτριον ανάστημά της, άλλ’ εύλύγιστον, ώς νέηλις 
δένδρου κορμός καί χαριτωμένον, ώς νύμφης τών δασών 
μυθολογουμένης, το θελκτικόν καί παιδικώτατον πρόσω
πόν της,έπί τοΰ οποίου δύω οφθαλμοί πλήρεις εκφράσεως 
καί εύφυίας ρίπτονται εναλλάξ έταστικώς μεν εις τό α
κροατήριου, περιπαθώς δέ είς τό βιολίον της, τα χείλη 
της μειδιώντα άθωότερον κάλυκας ροδωνιάς πρωίαν τοΰ 
’Απριλίου, τά μήλα τοΰ προσώπου της αμιλλωμενα μέ 
τά έρυθρόλευκα μήλα τών δένδρων, ή κανονική της ρις, 
καί τέλος ή άντίθεσις τών μελανών καμπυλωτών της 
όφρύων μέ τάς δύω σειράς τών λευκών ώς ελεφαντο- 
κόκκαλον οδόντων της, καθιστώσιν άγγελικόν πλάσμα 
τήν Τούα.

Ή καλλιτεχνις εμφανίζεται έπί τής σκηνής ένδεδυ- 
μένη λευκήν έσθήτα ύπερβαίνουσαν μεν τους ώμους, μ.η 
κατερχομένην όμως τών σφυρών, καί αφινουσαν ουτω τόν 
οφθαλμόν έλεύθερον νά έπεξεργασθή τον μικρόν της ποδα 
φρουρούμ.ενον κατά τό ήμισυ υπό ζεύγους σχαρπιχιω· 
λευκών, καί κατά τό έτερον ήμισυ ύπό περικνημίδων ό 
μ,οχρόων : είναι κατάλευκος άπό κεφαλής μέχρι τών κα- 
τωτατων τοΰ σώματος αυτής ή Τερέζα, τό δε μετά παι
δικής άφελείας καί ,χάριτος ξανθόν κτένισμά της, τό μι
κρόν xnppi τοΰ παρθενικοΰ στήθους της, όπερ, είς τους 
παλμού; τοΰ βιολιού της, πάλλει καί αυτό νεαρόν μό
λις τώρα, καθώς τρυγών είς τάς χεϊρκ; ζωντανή κρατου
μένου, τό μειδίαμά της, το βλέμμα της, τά πάντα προ- 
δίδουσι τήν μικράν τή; παιδάς ήλικίαν, άμα ώς έμφανι- 
σθή έπί τής σκηνής.

Τοιαύτη ώς ϋπαρξις ή Τερέζα ήν άσθενώς έσκιαγρά- 
φησα έδώ, διά νά δώσω, ει δυνατόν, ακριβεστεραν τήν 
εικόνα αύτής ώς καλλιτέχνιδος, ως βιολινίστρια;.

Άλλά πριν ή προβώ είς τήν έκτίμησιν τοΰ μουσικού 
αυτού δαιμόνιου πνεύματος, δέν νομ.ιζω από σκοπού νά 
προτάξω μίαν μου ιδέαν περί μουσικής έν γέ*ει, ή όρθό- 
τερον περί ταύτης ερμηνευόμενης ύφ ενός έκάστου τών 
μουσικών οργάνων. Φρονώ λοιπόν ότι όλα τά όργανα και 
καθ’ έν έκαστον τείνουν ν’ άπομιμηθώσι τούς ήχους τής 
ανθρώπινης φωνής, τό δέ τελειότερον είναι τό μάλλον 
προσεγγίζον είς τούτο- ΐνα δέ σαφέστερου εί’πω, διά τής 
μιμήσεως δέν έννοώ ένδεχομένην ομοιότητα έν τώ ποσώ 
και τώ είδει τών οργανικών μέ τούς φωνητικούς ήχους '· 
ταύτα είσίν έξωτεοικά απλώς γνωρίσματα τής ηχικής 
ίδιότητο; τοΰ άνθρωπίνου λάρυγγας καί τοΰ μουσικού 
οργάνου. ’Εννοώ τούναντίον εσωτερικήν αιτίαν, ένδόμυ- 
χον δύναμιν, ή όποια δίδει είς τήν φωνήν τοΰ άνθρώπου 
χρωματισμόν τινα, όστις συγκινεϊ, ένθουσιά, κατακηλ^ϊ
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θεσπεσίαν, ένώ . . . καί δέν ήξεύρω πόσα άλλα ένώ. 
μόλα ταΰτα ή δαιμόνια καλλιτέχνις ούδ’ έπί στιγμήν 
έλησμόνει τό άκροατήριον της, δπερ άπελάμβανεν επί
σης τών ήδυμόλπών τοϋ οργάνου της ήχων, χχι τ**·ν 
αγγελικών αύτής μειδιαμάτων. Όταν δέ ένθους και 
μεθ’ ορμητικής χάριτος άπέσπα τό δοξάριον άπό τό βι- 
ολίον της, κχθώς βιαίως άποχωριζόμενον ερωτικόν ,εύ- 
γος, ή δταν άφινεν αύτό νά καταπέσγ λεληθότως καί οί- 
ονεί μόνον του άπό τών χορδών έξηντλημένον, σχεδόν 
λειπόθυμον, τότε . . . τότε δή τότε τό άκροατήριον 
μετεβάλλετο είς ένα Αίαντα χειροκροτοϋντα, δηλαδή 
γζπουμποινι'ζοζΓα, τότε ή αίθουσα τοΰ θεάτρου μετεμορ- 
φούτο είς πλακόστρωτου εύρεΐαν αυλήν, έπί τής όποιας 
καταπίπτουσιν διά τών σωλήνων καί τών κεράμων κρου
νοί ραγδαιοτάτης βροχής.

— Καί ή Τούα ;
Ω τήν εύδαιμονα θνητήν ! Έν μέσω δλων αύτών τών 

αλαλαγμών καί χειροκροτημάτων, τοϋ φανατισμού καί 
τής λατρείας, έν μ.έσω τών μυροβόλων άνθοδεσμών 
καί τών κανιστρζνθέων καί τών δαφνοστεφάνων καί δλης 
αύτής τής ποιήσεώς, άπεσύρετο με τόν πιστόν σύντρο
φόν της, ήρεμα ύποκλίνουσα, έπιχαρίτως προσμειδιώσα, 
διά νά έμφανισθή βραδύτερου έπί τής σκηνής άπαξ, δίς, 
δεκάκις, φρένητιδώς μετακαλουμένη, διά νά καταπραϋνη 
Ι'σως άκόμη καί άποκοιμίσγ, τό μαινόμενον πλήθος μέ 
κυματόεσσάν τινα μπα.Ιάτακ, καί διά νά άποσυρθή πλέον 
όριστικώς μέ το χρυσούν της βιολίον καί με . . . δύο χι
λιάδας φράγκων καθ’ έκάστην έσπέραν !

XIII

Δέν είναι κακόν νά άγαπα τις ολίγον τάς γυναίκας. 
Κίνδυνος τότε μόνον υπάρχει,δταν προτιμά μίαν.

XIV

Το πταίσμα γυναικός εχει πάντοτε δικαιολογήσεις, 
άς δεν έχει τό τού άνδρός. Πόσαι γυναίκες Οά έσώζοντο, 
έάν κατά τήν ήμέραν τοϋ πταίσματός των είχον έν 
μόνον τεμάχιον άρτου !

Δεν λυπεΐσθε όταν βλέπετε έν ταΐς όδοΐς μικράς κό
ρας, ρακενδύτους, γυμναί τούς πόδας, ώχρας, ίσχνάς, 
ενοκλαζούσας έν τινι γωνία ή έν ταΐς θύραις καί προσ- 
μενουσας δπως φανή τις ή άνεχθώσιν αύται ΐνα τείνωσι 
την χεΐρα καί αίτήσωσι διά φωνής ικετευτικής έλεημο- 
σύνην, ήν χίλιοι μεταξύ ήμών άρνοϋνται καί είς μόνον 
δίδει; Καί ύστερον έκπλήττεσθε συναντώντες άλλας,δια- 
κοινομένας διά κοσμημάτων ψευδοχρύσων, Ολιβερωτέρων 
τών ρακών τών πρώτων, προσφερούσας διά τής μιάς 
χειρός τό σώμά των, διά δέ τής έτέρας δεχομένας τά αν
τίτιμου τής πωλήσεως ταύτης !

Δέν έπικρίνω ποσώς ένταύθα τήν κοινωνίαν. Δέν ζητώ 
όπως άπασαι αί πληγαί αύται ΐαθώσιν άμέσως· γνωρίζω, 
δυστυχώς, ότι είναι άδύνατον καί δτι τό είδος τοϋτο 
τών επικρίσεων μάλλον βλάπτει ή ωφελεί’ άλλά ζητώ 
περισσοτέραν αγαθότητα, ή μάλ.λον όλιγωτέραν σκληρό
τητα, διά τά άτυχή ταΰτα δντα.

■ο

Ο ΜΑΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ.

XI

Πάς τις δύναται νά παρατηρήσ·/) δτι ή σεμνοτυφία 
είναι πολλάκις σύντροφος τής δυσμορφίας. Τά δύο ταύτα 
έλαττώματα έπρεπεν έν τούτοις νά άποκρούωσιν άλ
ληλα.. Ή άσχημος γυνή δέν πρέπει νά διακηρύττω 
δτι τήν προσέβαλλον, πριν ή άκόμη πάθω ϋβοιν τινά. 
’Οφείλει νά προλαμβάν/) τάς προσβολάς. Ήμέραν 
τινά φίλη μου τις ήτο στενοχωρημένη διά τάς έ- 
ρωτοτροπίας άσχήμου γυναικός, συζύγου ένός τών άρ
χαίων μου συμμαθητών. Ό φίλος μου εύρεν αύτήν ά- 
ναξίαν πρός φιλοφροσύνας, άς μόνον γυνή ώραία δύνα- 
ται νά άπαιτή. Έφέρετο λοιπόν προς αύτήν δσον ήδύ
νατο φιλοφρόνως, ώς ήρμοζε τρδς σύζυγον φίλου του. 
Πρωίαν τινα έλαβεν έκ μέρους τών συζύγων πρόσκλησιν 
εϊς γεύμα καί τδ εσπέρας είς τδ θέατρον’ έζήτησε ν’ άρ- 
νηθή. τήν δ’ άρνησίν του συνώδευσε καί δι’ ανθοδέσμης, 
άσπασθείς φιλοφρόνως τήν χεΐρά της. ΊΙ νεαρά γυνή έ- 
ξέβαλεν οξείας φωνάς, είς άς ό σύζυγός της προστρέξας, 
μ-όλις ήδυνήθη νά πείση αύτήν δτι ό φίλος του δέν είχε 
σκοπόν τοιούτον. Ήν δέ ή τελευταία ανθοδέσμη ήν έδω- 
κεν ό άτυχης, νομίζω δέ δτι ητο καί ή πρώτη.

Γϊά τής Άδάμαις ήκουσε κΓ ό Μάης ό κυϋμένος, 
μά ερρ’.ξε τδ μάτι του καί ’στά Βελεντσικά, 
καί δλος ανατρίχιασε καί κρυολογημένος, 
έθόλωσε, συννέφιασε σάν τά πολιτικά.
ΚΓ άντί λουλούδια, άνοιξι καί γέλοϊα νά σκορπίσω, 
μέ λάσπη καί χιονόνερο έδρόσισε τή φύσι.

Soua*ss.

ΚΑΤΑΣΤΜΑ ΧΟίΤΟΠΟΪΑΟΪ.

ΕΦΘΑΣΑΝ
Π ΠΕΡΪΦΗΜΑ ΑΛΕΞΗΝΕΜΑ,

ήτοι τά άπο τού άέρος ποοφυλαττόμενα κανδ^λέρια.
Προφθάσατε νά προμηθευθήτε, διότι κατ’ έτος εξαν

τλούνται πολ.ύ όγλίγωρα.
Έφέτος έφερε διαφόρων ποιοτήτων διά τάς άριστο· 

κρατικωτέρας σάλας καί τά δημοκρατικώτερα σαλόν.ΐα.


