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Διά νχ λάβωμεν εΐ; χεΐράς τό νήμα τής δλης ύποθέ- 
σεω; πρέπει νά συνοψίσωμεν τήν μαρτυρίαν τού πεωτα- 
γώνιστού εν αύτή ζ. Παλαμήδου, αϊ μετέπειτα δέ μαρ
τυρίκι Οά ελθωσιν εί; έπιζύρωσιν ή έξασθένησιν τή; κεν
τρική; αύτή; μαρτυρίας.

Το ύφασμα τή; σκανδαλώδους αύτή; δίκη; τύ έδκνεί- 
σθη ό Παλαμήδη; άπύ τύν μακαρίτην αρχιτέκτονα Θε
μιστοκλή Άραβαντινόν, οστι; εινκι ζκϊ τύ οΐζτρότερον 
κύτη; θύμα, διότι ένω έφκγεν όλην την περιουσίαν του 
υποστήριξών έζ τών άληθινών κληρονόμων Ν. Τοσίτσα, 
τόν ψεύτικο*, τύν ψευδοτοσίτσκν Στέργιον,—έχομεν βλέ
πετε έπανάληψιν τή; περιωνύμου αγγλική; δίκη; τοϋ 
Τίτσμπορν ζκϊ τοΰ ψευδοτίτσπμ,ορν—αληθινόν δέ Χλέζον, 
•παρ’ ού θά άπεζημιοϋτο πλουσιοπκρόχω;, κΐονη; άδί- 
κω; κατηγορηθεϊ; ώ; πλαστογράφος έφυλαζ.ίσθη ζκϊ ά- 
πέθανεν εί; τά; φυλαζ.ά; έζ στενοχώρια.;. Τοϋ θύυ.ατο; 
αύτοΰ πολλάκις θά άνακύπτη ύπό τήν πέναν μα; τύ γυ
μνόν κρανίον, ώστε παρακαλοΰμεν τύν αναγνώστην άπό 
τοΰδε νκ λάβη σημείωσιν τού πένθιμου αυτού όνόυ.κτο;.

Δικηγόρο; τοΰ Άραβαντινού ήτο ό Παλαμήδη; από 
τοΰ 1872. ΊΙ δίκη αυτή είχε καταντήσει ή μ.ονομανία 
του- τόση μονομανία, ώστε ό Παλαμήδη; ο,τι τουλεγε 
τκπερνε για παραμύθια* διότι ό ριέν Άραβκντινό; πζεκ- 
δάζι δέν ειχεν, ό δέ Παλαμήδη; δέν ήτο έζ τής τάξεω; 
τών λογοφάγων. Οτε κατά τύ 1879 τού άνεκοίνωσεν 
οτι τά πράγματα ήρχισαν νά λαμβάνουν σπουδαίαν τρο
πήν, διότι οί άληθεϊ; κληρονόμοι τή; μεγάλη; περιουσία; 
τής άποβιωσάση; Ελένη; Τοσίτσκ, μαθόντε; ό’τι επεμ

βαίνει εί; τήν ύπόθεσιν ό ΙΙερρωτή;, τοΰ όποίου όργα— 
νον είναι ό μέγας πρωθυπουργό; Άλ. Κουμουνδούρος, τά 
χρειάσθησκν, ζαϊ εινε πρόθυμοι νά έλθουν εί; συμβιβα
σμόν μέ τύν άντίδιζον, τύν ψευδοτοσίτσκν Στέργιον. ‘Ο 
Αραβκντινό; ήτο ολο; χαρά. Θά έπαιρνε πίσω ό,τι ςώ- 

δευσε,θά έπαιρνε ζαϊ ό,τι του ύπεσχέθη ό Ψευδοτοσίτσκ;, 
έν ή περιπτώσει ζερδισθή ή δίκη, καϊ θά ήτο εΐ; θέσιν 
νά κάμη ζαϊ φιλοδωρήματα. Πτωχέ Πχλκμήδη, φαντά
ζομαι τά σκιρτήματα σου !

ΊΙ άνάμιζι; τού Περρωτή εΐ; τήν ές ύπερσαρκία; πά- 
σχουσκν αυτήν δίζην συνδέεται μέ τύν ιατρόν τοϋ αόμ
ματο; ζ. Πύρλαν. Διαμένουν ό Περρωτή; παρ αυτώ συ
νέπεσε νά γνωρίση κατά τό έτο; 1877—1879 τύν Δημ. 
Τοσίτσαν, (άδελφόν τοΰ ψευδοζ.ληρονόμου Στεργιου) και 
δι’ αύτοΰ τύν Στέργιον μεταξύ ένό; ψευτοκληρονόμου ζαϊ 
τοϋ Περρωτοϋ δέν'ήτο δύσκολον νά συναφθή συναλλαγή* 
ό πρώτο; ύπεσχέθη ώρισμένην άμοιβήν εί; τύν δεύτερον 
τό χωρέον *Λ.6χμ.χε·. Συνετάχθη δέ καϊ συμβο
λαίου, οπερ καταθέτει δ ζ. Παλαμήδης. I ιεραι; δου- 
λειαΐ; ! Μοΰ δίνει; τή; Άδάμαις καϊ σού τελειώνω τήν 
δίκην. 'Η περιλάλητο; ελληνική δικαιοσύνη ήτο σφιζτο- 
δεμένη εί; τό πουγγ'ι τού Περρωτή.

Άλλ* έν τώ Συμβολαίω ζατεχωρίσθη ζαϊ έν μικρόν 
παραμύθι, διά νά διζαιολογηθή ενα φοβερόν ί.τίκΐ//, άπ 
έκεΐνα τά δικαστικά Α«ίι/, τά όποια ομοιάζουν τά; μι
κρά; άρπάγα; τών λωποδυτών, δι ών άρπάζουν έν
δύματα, ωρολόγια, πορτοφόλια ζ.λπ. Εσημειώθη δηλαδη 
ότι είχε τάχατε; ό Περρωτή; λαμβάνειν παρά τινο; Κα- 
ραυ.ίχου, θείου τού Στεεγίου, ζαϊ οτι τήν άπαίτησίν ταύ
την τήν χρηματικήν άνεγνώρισε βραδύτερον ό Στέργιος 
Τοσίτσα; ζαϊ πρός ίκανοποίησίν τού Περρωτοϋ και τών 
δαπανών ά; ήθελε καταβάλλει διά τήν προκειμένην δί
κην, έξεχώρει εΐ; αύτύν τύ χωρίον Άδάμαις, ενω ή ύίχη 
■ύγίστατο ίτι έαχρίμ»}ς.

Ό Περρωτή; πλέον είχε πάρει εΐ; έργολαβίαν τήν 
δίκην. ΙΙρός τούτο άνέλαβε καϊ ταξείδια εί; τήν άλλο- 
δαπήν, εΐ; Λιβόρνον δηλαδή, όπου διέμενον οί άληθεϊ; 
κληρονόμοι τή; ‘Ελένη; Τοσίτσα. Πρώτην φοράν ήθε-
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λν,σε νχ τούς Γ.ίίσν, διά τόν συμβιβασμόν· άλλ* οί μ.εγά-!τή,ν προσημείώσιν ό Πχγώνης, οτε ό μακαρίτης Αραβαν— 
·’■· - ’c---- -ιΑ.\οΙ-,«Α» •λνννχηί’βθνι νά δώση έγγραφον πρός τόν Κουμουν—/•7JQtr YG£ «V&it’J #| ν·«ν ------

πλουτοι έκεΐνοι ούτε τόν ήξίωσαν προσοχή,;· Επανελθών 
έβαλεν είς ενέργειαν τά κκτά τάς έκλογάς λεγόμενα 
ήΰικά μέσα. Κατώρθωσε δηλαδή διά τοΰ γαμβρού του νά 
προστεθούν δύο “ ' * —’ -Ί.,,η.

1C. llCI/ll. .ν-..,------ --- .i Ζ k ϊ · * ’ »ιτεθοΰν δύο τρεις ελαστικοί—άπό γαομι,— Αρειο- 
πκγίται, νά συστηθή νέον τμήμα—διά νά γράψη τό 
Έθνιχύτ Ππΰμα δτι ό’τζν είναι ό άρχηγός του εις τά 
πράγματα γίνονται ένέργειζι καΐ περί δικαστικών με
ταρρυθμίσεων, δπως άπονέμηται ταχύτερον ή δικαιοσύνη ___ _____
—και δι όλων αυτών τών μέσων δικασθείσης τής ύπο- λ ΤοσίτβΚν κκ1 έπροσωποκράτησεν αύτόν ούδεαίαν δμως 

...,----------« u... -..4..™ ίί'Λόβ,, χοοίιχαστιχ},^..  ̂e„M^ . Τοβίτσα;> ·&ιότι έ £π[_’ — ΛΙΑ ί »ΖΙ» ,— . j——__
θέσεως ένώπιον τοΰ νέου τμήματος έςτδύθη ,-τροδιχαστιχή 
d.rrlyaoic fctep τοΰ Ψιυδοτοσίτσα Στιργίον.

~ ' - ο. . τ, ·. __»_ λ.,,Α. „·

ιγ- r—- ----- ιΠερρωτήν προοεκάλεσαν άμέσως οί άριστοκράται κλήρο- _ 
νόμοι τής Ελένης Τοσίτσα τον πτωχόν ’— —’·· '·*- · 
μή,τριον Τοσίτσαν, είς τόν όποιον έκ γ
τρεψαν νά φέρη τό δνομα αύτό, διά νά t.lflouv πς.συμβι
βασμόν. Ό Δημήτριος πράγματι μετέ10 ’ J“*T -· η“-- 
ρύνων τό θΰμά του, τόν Άραβαντινόν
πάσχη άπό τήν κοιλίαν, τώ έγραφεν 
καταπλάσματα άπό πεντακοσάρικα.»

ί~ ‘-Ψ , ~ --r--rι—’ ··.--------- ιαριστοκραται κ/.ζιρο- & χ Κουμουνδοϋρος έχορήγησε τή,ν ύπογραφήν του
υχόν Χλεκον, τον , ζ,- τ^ν Τοσίτσαν, ό δέ Άραβαντινός μοί είπεν δτι ό κυ- 
εκ γεννζιοτη.ος ..έ- ρ,·ω. Ενδιαφερόμενος είς τήν ύπόθεσιν τοΰ χωρίου Άδά- 

. νΛ /Μ™, χ/γ , ..... . ,,, . Κη

έγγραφον ιδιωτικόν εκ μέρους του κπυναν«^«ς με^ων, ΛΚ.,οουΥ, ___ , _f_____
δι ου ανεγνωρίζετο κύριος ωρισμενου μέρους τής διεκδι- λύτως ·ζ, έξ εργολαβίας δίκης άπόκτχσις περιουσίας, 
κουμενης κληρονομιάς μετά τό πέρας τή,ς^δίκης. Ο Δη- πολλω μάλλον είναι άπηγορευμένη διά τόν Πρόεδρον Κυ- 
μήτριος, άνέβαλλεν, έως δτου έπήλθε ρήξι; μεταξύ τών βερνή,σεως.»
δύο, καΐ ό Άραβαντινός ήναγκάσθη νά έγείρη άγωγήν , *
κατ’ αύτοΰ έπΐ τή βάσει τοΰ Στεργίου καί νά έπιβάλλη *
προσημείωσιν ί είδος έλαφράς υποθήκης) έπί τε τής άλλη; κληρονομικής περιουσίας καί έπί τοΰ χωρίου Άδα- Μ κατάθεσις τοΰ ΙΙαλαμή,δη είναι τό κέντρον, περί δ 
uetl,. " ' στρέφονται ολαι αί άλλαι μαρτυρίκι. Διά τοΰτο καί κα-
* ’ * * - - ' ■» λ / ____ ζ_____  F! Α ·/

CZ.'J'tZjV u wzt> w *... j..... . ----*·* *» ·· k r ι
λάβη γνώσιν τοΰ τε εγγράφου καί τής προσημειώσεως καί 
ό Περόωτής, καί ό Κουμουνδοϋρος κζί ό Δ. Τοσίτσας, ι 
καθώς καΐ έλαβον γνώσιν καΐ ένήργησαν τή,ν κατάσχεσιν! 
τοΰ εγγράφου ώς πλαστοΰ παρά τώ ύποθηκοφύλακι καΐ 
κατήγγειλαν τόν Άραβαντινόν, έπέπληξαν δέ καί τόν 
Παγώνην διατί νά καταχώριση τή,ν προσημείωσιν καΐ 
ήνάγκασαν αύτόν νά μή τήν ύπογράψη, άλλ’ αυτός τήν 
•υπέγραψε μετά μίαν ή δύο ήμέρας.

’Αλλ’ ό μάρτυς Παλαμήδης νομίζει οτι τότε υπέγραψε

-j.---.,-------- .
τινός ήναγκάσθη νά δώση έγγραφον πρός τόν Κουμουν
δοΰρον καΐ Περρωτήν δτι παραιτεΐται πάσης άξιώσεώς 
του έπΐ τοΰ χωρίου Άδάμαις. Αύτά συνέβαινον κατά τό 
1880.

'Ορίστε τώρα καΐ £ν έπεισόδιον.
Καθ’ ·ζ.ν έποχήν ήλθεν εις ρήξιν ά Τοσίτσας πρός τόν 

Άραβαντινόν, ή, σύζυγος τοΰ τελευταίου έχουσα άπόφα- 
σιν κατά Τοσίτσα, άνω τών δραχ· 15,000, συνέλαβε τόν 
Δ. Τοσίτσαν καΐ έπροσωποκράτησεν αύτόν ούδεμίαν όμως 
ήμέραν εμεινεν έν τή φυλακή ό Τοσίτσας, διότι ό έπι- 
στάτης, άνθρωπος τοΰ Κουμουνδούρου, αφινεν αύτόν έλεύ
θερον, Εως δτου ό Τοσίτσας κατώρθωσε νά εύρη τό με— 

“ ' ■ Λ ΛΛΛ ---1 ..Λ —Α — 0·Λ_

ΕΠΦΪΛΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

’Εκ τής άναγνώσεως τής βραχείας περιλή'ψεως καί α
πομνημονεύσεις; όλων τών έν τή ’Εξεταστική ’Επιτροπή 
κατατεθέντων, οί άναγνώσταί τοΰ 1*1 ή Χ.άνεσχι Οά 
σχηματίσωσι κρίσιν περί τοΰ πώς καί διατί ηύξήθη κατά 
£ν χωρίον ή κτηματική, άλλά καταχρεωμένη, περιουσία, 
τοΰ Γλυκυτάτου.

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Μαρτυρία Α. Τοσίτσα.
(Έχ. Μετσόβου, δικηγόρου, χριστιανόν, έτών 51 (.

Ό Δ. Τοσίτσας ομολογεί καί αύτός δτι προκειμένου, 
•περί τόσω μεγάλης δίκης, τή,ν οποίαν εΐχεν εγείρει ό ά
δελφός του Στέργιος, ό Ψευδοτοσίτσας, ό μακαρίτης Γ. 
Περρωτή; τώ .τροσέμίρε τηκ tjii.liar του, άφοΰ δέ παρήλ
θε άρκετός καιρός, ήγειρεν άξιωσεις, προκειμένου περί 
δίκη; έχούσης άντικείμενον μεγάλην περιουσίαν, ό δέ ά- 
δελφός του δέν έκρινε συμφέρον νά άποκτή,ση έχθρόν τόν 
Γ. Περρωτήν καί διά τοΰτο, μετά πολλάς άπαιτήσεις 
έδωκεν είς αύτόν έγγραφα ΐμγαίιοττα δήθα· tidretor ΰτζο 
όρον τή,ς έπιτυχίας τής δίκης έπ’ όνόματι αύτοΰ καί τοΰ 
Άλεξ. Κουμουνδούρου, άπερ έγγραφα ιδία χειρΐ γεγραμ- 
μένα άπό τόν μακαρίτην Στέργιον, άποβιώσαντα τό 
1874, τά έχει άκόμα ό μάρτυς, ό’στις βέβαιοί καί τό 
άλλο έγγραφον οπερ κατέθεσεν ό Παλαμήδης, τήν άλλη* 
εκείνην βρωμοδουλειά, οτι ένας θείος τών άδελφών Το
σίτσα Καραμϊχος χρεωστοΰσε είς τόν Περρωτή, ό’στις 
βΰτε καμμίαν έπιχείρησιν είχε κάμει ποτέ έν Έλλάδι, 
καΐ πένης άπέθανεν, ώστε κάνεις λόγος δέν ύπήρχεν νά 
αναγνώριση ό Στέργιος Τοσίτσας χρέος τοΰ θείου του, 
τοΰ όποιου μάλιστα δέν ήτο καΐ κληρονόμος, πρός τόν 
Περρωτή,ν. Ό μάρτυς έφοβεϊτο δτι διά τοΰ ιδιωτικού 
έκείνου έγγραφου ό Περρωτή; θά έγίνετο συνιδιοκτήτης 
του κατά τό 1[6, έπομένως Οά έλάμβανεν 800,000 δρ. 
"Η βούκα δέν ήτο μικρή· Ήναγκάσθη έπομένως νά σύν
ταξη αύτός άλλο συμβόλαιον, διά τοΰ οποίου άπηλλάγη 
μέν τής οχληράς συνιδιοκτησίας τοΰ ΓΙερρωτοΰ, έμεινε 
δέ—καΐ μένει κατά τάν μάρτυρα—έπίδικον μεταξύ αύ
τοΰ, τοΰ Α. Κουμουνδούρου καί τής Μαριγώς Χατζίσκου 
τό -/ωοίον Άδάιχαι.

Κατόπιν (τό 1879 έπήλθεν ό συμβιβασμός τοΰ μάρ
τυρος μέ τούς πραγματικούς κληρονόμους τής Ελένης|

Τοσίτσα, άλλά κατά τάν συμβιβασμόν δεν μπορούσε νά 
έκχωρτ,ση ό μάρτυς κάνέν κτήμα, πριν ή λάβη όριστι
κώς πέρας ή δίκη, έπομένω; ούτε τό χωρίον Άδάμαις, 
δια τό όποιον έτρωγε τά σίδε;α ό Περρωτή;·

Τί γίνεται λοιπόν; Μεσολαβεί ή, προσωποκράτησες 
τοΰ Δημητρίου Τοσίτσα ύπό τής Κυρίας Άοαβαντινοΰ, ό 
Περρωτή; βλέπων αύτόν είς τή,ν άνάγκην, τοΰ παρου
σιάζει έγγραφα έπί έγγράφων, παραχωρητήρια τών Ά- 
δαμών, ό»; ό Μεφιστοφελής είς τόν Φάουστ, παραχωρη
τήρια τής ψυχή; του, τά όποια κατ' άρχάς ήρνεϊτο νά 
ύπογράψη, είτα όμως ύπεγραψε, διότι ό Κουμουδοΰρος καΐ 
ό Περρωτή;, ό μεν έκδώσας, ό δέ όπισθογράψας συναλ
λαγματικήν, τάν εύκόλυναν με έξήμισυ χιλιάδας δραχμάς 
καΐ τόν έβγαλαν άπό τήν φυλακήν.

Διά τοΰ εγγράφου, τό όποιον ύπέγραψεν ό μάρτυς, ενοί
κιαζε τό κτήμα Άδάμαις πρός τάν τότε ύπαστυνόμον 
Γκίγκιζαν, κουμπάρον τοΰ Περρωτοΰ. Όλα δηλαδή 
κουμπαρίαΐς, συγγενολόγι καί έξουσία !

Έδώ άνοίγει κεφάλαιον μυθιστορήματος περί τοΰ πώς 
διά μιάς ίΛιστο.ϊης έΐΌΐκιαστηρΐου xal δι έ(ήμιση χιΛ· 
δραχ. γίπταίτις ίδιοχτι'ιτης χτήματος 500,000 δραχμών·. 
Διότι τή ιδία ήμέρα κατά τό 1879 είς έν Συμβολαιο- 
γοαφεϊον Πειραιώς, δπου ήτο ύπαστυνόμος ό Γκιγκιζας, 
ύπεγράφετο έν μετά τό άλλο ένοικιαστή,ριον τοΰ κτήμα
τος Άδαμών είς τόν Γκίγκιζαν καί δωρητή,ριον τοΰ αύ
τοΰ κτήματος έκ μέρους τοΰ Γ. Περρωτοΰ πρός τόν Α. 
Κουμουνδοΰρον καί τήν Μαριγώ Χαδζίσκου.

’Εννοείτε μόνοι σας πώς ή ένοικίασις έγινε κατόπιν 
ιδιοκτησία, διότι ό Γκίγκιζας δέν έπλή,ρωσε ένοίκιον είς 
τον μάρτυρα, έναχθείς δέ είς δίκην έφερε μάρτυρας τούς 
Α. Κουμουνδοΰρον καί Μαριγώ Χαδζίσκου, ο’ίτινες είπαν 
τί ένοίκιον ζητεί ό Δημήτριος Τοσίτσας, άφοΰ τό κτήμα 
ήτο δικό τους. Όλα αύτά δμως έγίνοντο τή βοήθεια καΐ 
άντιλή,ψει τών ελληνικών δικαστηρίων, τά οποία άπονε-

ME TO R0RR1N0 ΦΟΪΣΤΑΜ.
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(“Ι3ι άρβ. 294).

Ζήτω ύ Γαριβά.Ιδης.

— Τί τρέχει ; έοωτώ τόν άδελφόν τής Ελένης άμα τή 
συναντήσει μας, άρχισε ή διαδήλωσις ;

— Ναι .... Καλά καΐ σ’ εύρήκα, άπαντά έκεΐνος έν 
βία. Καύμένε, θά μέ ύποχρεώσης πολύ, θά τό θεωρώ χά
ριν, πάρε τή,ν Έλένη,ν καί πέταξέ τη,ν μιά στιγμή έως τό! 
σπίτι. Έγώ, είνε άνάγκη νά πάω στή διαδήΛωσι. Άειν-| 
τε, καύμένε.

— Έτσι αΐ ; Καΐ έγίο ποΰ ύπέφερα τόν διάολό μου 
ώς ποΰ νά φθάσω έως έδώ δεν θά πάω ;

— Πήγαινε σύ, καΐ προφθάνεις νά γυρίσης.
— Μπά, μπά ! Αύτό μόνον δέν γίνεται. Πή,γαινέ 

την σύ.
— Μά κάμε μου τή,ν χάριν.
— Μή χάνεις τά λόγια σου τόρα.

— Θά μ' άφή,σετε μόνη μέσα στό δρόμ,ο τέτοια ώρα ; 
έρωτά άπελπις ή 'Ελένη καί μετά κλαυθμηράς σχεδόν 
φωνής.

Την αύτήν στιγμήν ήκούσθησαν παρά τήν Ώραίαν 
ΕΑ.Ιάδα ζωηρότατα·. ζητωκραυγαΡ.

Έπί τω άκούσματι αύτών ό Γεώργιος, ό άδελφός τής 
’Ελένης καί συμφοιτητή; μου τρέπεται τροχάδην είς 
φυγήν, άφεΐς έμέ μόνον μετά τής Ελένης.

— Καί τόοα τί κάμομεν ; τήν έοωτώ.
— Νά μέ πάς σπίτι. Ποΰ θά μ’ άφήσης ;
— Μά, κυρία Ελένη, έγώ έκαμα καυγά στό σπίτι 

μου γιά νά έλθω στή διαδήλωσι. 'Ιδού, έχω καί τό κερί 
μαζύ μου. Τσακώθηκα μέ τού; χωροφύλακας, μέ τή,ν ’Α
φροδίτη καΐ τόρα στή μέση τοΰ δρόμου θά έμποδισθώ ;

— Πάμε, καΐ δέν θά μετανοήσης..........Έχω νά σοΰ
πώ καΐ ένα λόγο . . . Ακουσέ μ.ε . . . Δέν θά χάσης.

— Καλά, ολα αύτά τά λέμε άλλοτε.
— Έλα, καλέ τόρα.
Καί μ’ έλαβεν έκ τοΰ βραχίονος. Σύρουσά μ.ε δε σχε

δόν μοΰ έλεγε :
— Πάμε . . θά κάμωμε κ’ ένα μεγάλο κύκλο, έτσι, 

άπό 'κεϊ άπό ’πάνω ποΰ δέν εινε καί άνθρωποι. Ακουσέ 
με. Έλα, έλα !

Ή γειτόνισσά μου Έλέν/j ήτο κόρη εικοσαετή,;·
Ανάστημα είχε μέτριον καί σύμμετρον. Σώμα κάπως 

εύτραφές καί κόμην πλουσίαν καΐ μαύρην.
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μουν έλληνικήν δικαιοσύνην εί; Έλληνας διχδίκους.
Εύτυχώ; άκούομεν οτι ή δίκη είναι εί; τό Έφετε 

διότι ό Δημήτριο; Τοσίτσα; έξακολουθεΐ διαμφισβη
την ταχυδακτυλουργικήν ιδιοκτησίαν τών κυρίων 
Άδαυ.ών.Γ

τών
τών

Μαρτυρία Παύλου Καλλεγα.

γεχ Σμύρνης, ετών 68, υπουργού των Οίχονομιχών 
χαί χριστιανού.

Καί ό μάρτυς ούτος συμφωνεί πρό; τινα ύπό τοϋ κ. 
Παλαμήδου κατατεθέντα, καθ’ δσον άφορά την έν Λι- 
βόρνω μετάβασιν τοϋ Γ. Περρωτή, μέ τόν όποιον είχε 
συναντηθώ έπιστρέφων έκ Παρισίων εί; Νεάπολιν έπί τοϋ 
ατμοκίνητου' ό Περρωτής τού είπεν δτι καί αύτό; μετέ- 
βαινεν εί; Παρισίους· άλλά λαβών τηλεγράφημα έξ ’Αθη
νών άνέκοψε τον δρόμον του καί επιστρέφει εί; ’Αθήνα; 
διά λόγου; πολιτικούς. Έβεβαιώθη δ’ έπειτα παρά τών 
αληθινών κληρονόμων Τοσίτσα οϊτινες είχον δικηγόρον 
τόν Καλλιγάν ό'τι μετέβη εί; Αιβόρνον καί έκεϊ με τόν
Έλληνα υποπρόξενον συνεβουλεύθη νομικόν, άν δύναται' 
νά λάβη συντηρητικά μέτρα κατά τή; έν Αιβόρνω κτη-1 
ματικής περιουσία; τών Τοσιτσών. Τό τερτίπι αύτό1 
έτάραξε τόσον τούς κληρονόμου; τή; Ελένη; Τοσίτσα, 
ώστε ούτε Καλλιγά πλέον ήκουον, ούτε Ψαράν, ούτε 
ολην τήν Πανελλήνιον νομικήν σοφίαν, άλλά έσπευσαν 
νά συμβιβασθούν μέ τόν Δημήτριον Τοσίτσαν, παρά τήν 
γνώμην καί τήν συμβουλ.ήν τοϋ δικηγόρου κ. Καλλιγά.

Μέσα είς τό άτμόπλοιον ήτα καί ένα; Μετσοβίτης, 
δργανον τού ΙΊερρωτού, τόν όποιον δμως έκαμε οτι δέν 
έγνώριζε, ούχ ήττον αύτός καί ό Καλλιγά; περιέπαιζον 
διά τήν μετσοβίτικη προφορά του.

Κχταζεκζρδισμένοι σ’ τά γελοία τούλεγαν συχνά 
κνά :

— Καλαμέρα σας !
("Επιτιι αννί/^νλ)

■-------——»-β-——---------

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΚΡΙΑΚΑ.
Χημειώσεις έξ άφ^γήαεως τής ιδίας.

θ’.Λύτη.
Ή Περιστέρα είναι κοντή, βραχύσωμος, εύτραφής. Τό 

άνω μέρος τού σώματός τη; είς δυναναλογίαν πρό; τό 
κάτω. Τήν μικράν αύτήν δυσαναλογίαν επαυξάνει ή εν
δυμασία ήν φέρει, καί ώ; τήν φέρει, ύψόνουσα τήν μέσην 
της πέραν τοϋ φυσικού ορίου πρός τά άνω. "Οταν δέ περι- 
πατή,ή μέση γίνεται καταφανεστέρα είς τά; άμφιστρόφους 
κινήσεις εί; άς τήν ύποβάλ.λει τό λεβέντικον περπάτημα, 
τό όποιον κατ’ άοχά; ύποθέτομεν δτι ήναγκάσθη νά λάβη 
καί έπιτετηδευμένως μάλιστα, οπω; δώση εί; τό ολον 
|τη; άρρενωποτέραν φυσιογνωμίαν καί πιστευθή, ώς έπι
στεύθη, άληθινό παλληκάρι. Τό λεβέντικο αύτό τής έ
δωσε σώμα ευθυτενές, παρέχον όψιν καθαρά; στρατιω
τική; στάσεως ύπό τό πρόσταγμα : είς προσοχήνΐ Καί άν 

I τό άνάστημά της έξετείνετο εί; ύψος, τό ευθυτενές αύτό 
θά τήν καθίστα άληθή λεύκην, εύλύγιστον, καλλίστροφον, 
ώσεί σαλευομενην ύπό δυνατού άέρος. Τό περίεργον είναι 
οτι αί στροφαί αύται καί οί έλιγμοί, οιτινε; έκ πάσης 
άλλη; γυναικός θά έπλαττον τήν άσχημονεστέραν είκό-

να, εί; τήν Περιστέραν, περιοριζόμενοι άκριβώς εί; τήν 
μέσην, μηδ’ έξαπλούμενοι κάτωθεν αύτής, συγκεντρούσι 
τήν έντύπωσιν αποκλειστικής είκόνος κλέφτικη; λε
βεντιάς, καί όταν λευκοφορή καί δταν χρυσοπερβελοφορή 
καί φεσοφορή, έξ άποστάσεω; ορατή γιγνομένη, ά
κόμα δύναται έκ τών όπισθεν νά άπατήση τόν οφθαλμόν 
ή τούλάχιστον νά τόν ρίψη είς δισταγμούς περί τοϋ γυ
ναικείου ή τού ανδρικού της φύλου.

Στρογγυλοπρόσωπος, στρογγυλοκέφαλος, μάλλον λευ
κή, μέ μαύρην κατάμαυρην κόμην, τώρα άκόμη άρχομέ- 
νην νά άνασχηματίζηται διότι ή κοριτσίστικη της,ή «μα
κρυά, μέ συμπάθειο ίσα μέ τά χέρια της», εΐχεν έζαφα- 
νισθή κατά τόν ανδρικόν μεταμφιεσμόν καί ριοθή μέσ’ τ’ 
αγκάθια καί τά πουρνάρια" οφθαλμού; καστανού;, πολύ 
στρογγυλού;, συνήθως άβληχρούς καί μή έκφραστικούς, 
άλλ’ έν τή ροή τού λόγου τού πολεμικού, ύπό τήν πίε- 
σιν καρδίας δυνατή; καί άναμνήσεων βίου όοεινοϋ, έν μέ
σω πείνης καί γυμνητεύσεως, έν μέσω κινδύνων, άγρυ- 
πνιών, μίσους τουρκοφάγου, καί παρατεταμένου άγώνος, 
αίφνης λαμπυρίζοντας, εύρυνομένους καί άντανακλώντα; 
ούρανόν κλέφτικον, γαλανόν" ένώ αί όφρύ; τη; λεπταί, 
λεπταί, ώ; μύσταξ δεκαεπταετούς, καί τοξοειδείς, προσ
λαμβάνουν τήν καμπήν άληθούς τόξου, δταν θερμαίνηται 
ομιλούσα ή καί στενοχωρήται" έπί τού μετώπου τη; τότε 
θολοειδούς δύο όστεαρια έξαίρονται, αύτής συνοφρυουμέ- 
νη;, διαγράφοντα έν μέσω έλαφρόν λακκίσκον, ένώ οί οφ
θαλμοί οΰτω βαθύνονται καί τόσον μικροί ώστε έξαφα- 
νίζονται" αύτή είναι ή στιγμή καθ’ ήν δύνασαι νά συλ
λάβη; τήν γνησίω; κλέφτικη φυσιογνωμίαν της. Ή μύτη 
τη; μάλλον σιμή, έστενωμένη περί τήν βάσιν καί οξεία 
δυσαρέστως περί τήν άκραν, συνάπτεται πρό; τά μήλα 
τών παρειών έξωγκωμένα, ταύτα δέ πάντα άπειλούσι νά 
συγκροτήσουν τό δλ,ον τού προσώπου δυσειδές, όπόταν

παρεμβαϊνον ψυχολογικώς ιλαρόν μειδίαμα καί μετ* αύ~ 
τού ψυχική τη; άθωότη; διακεχυμένη άπό τών οφθαλ
μών, άπό τών χειλέων, άπό τοϋ μετώπου, παράγει τήν 
φυσιογνωμίαν είς δειλήν τινα καί κλονουμένην εύμορ- 
φίαν, ύποστηριζομένην διαρκώ; ύπό τού γοήτρου δ γεν
νά ή γνώσις τού ορεινού τής κόρης παρελθόντος, τό θάρ
ρος καί ή μεγαλοψυχία ήν άποπνέει καί ή θερμότη; τοΰ 
ώ; τολμηρού ρύχχ,ος έξερχομένου πολεμικού της λό
γου. Ό λαιμό; της, ύπόλευκο; έν συνάφεια μέ τό ήλιο- 
καέ; τη; πρόσωπον καί διαγραμμιζόμενος ύπό πτυχών, 
άποκεκαλυμμένο; δέ καί οίονεί παρά πολύ καί άφθονος 

ιεί; πρώτην άντίληψιν, προεκτείνεται εί; πλακόστρωτο·» 
κόλπον, δστις θά έβοήθησε πολύ τήν μεταμόρφωσίν τής· 
Περιστέρα; άπό τσούπας εί; πρωτοπαλλήκαροά. Αί χεΐ- 
;έ; τη; μικραί, παχουλαί, άληθούς μικρούλας, καί οί πό- 
δε; τη; τή; αύτή; άναλογίας καί μικροκαμωμένοι.

Ύστερον άπό ολα αύτά δέν είναι εύμορφη ή ήρωίς μας 
δέν είναι άσχημη- είναι πρωτότυπο;" είναι Περιστέρα.

Γ'.
Καί τώρα πάλιν άφινόμεθα εί; τό κελαρύζον ρεύμα 

τή; πτερωτής ομιλία; της, συλλεγομένη; έκ τού θύμο·.» 
καί τής αύρα; καί τών πουρναριών καί τών λόφων καί· 
τών βουνών, τά όποια δυώμισυ έτη διήλθε, ζήσασα ολό
κληρον βίον μεταμορφωμένη εί; παλληκάρι, δύωμισυ έτη 
ύπό τόν άδελφόν τη; καί ικανού; μήνας ώ; άρχηγός, ώς 
καπετάνιο;, λησμονήσασα σχεδόν τό φϋλόν τη;, καί ύ— 
ποστάσα βεβαίω; φυσιολογικήν καί ψυχολογικήν άλλοι— 
ωσιν, ώστε καί φωνήν ανδρικήν νά προσκτήσηται καί 
τρόπον καί βάδισμα καί νοϋν, καί ϊσω; ϊσω; νά παρεμ— 
ποδίση τήν θηλυκήν άνάπτυξιν ήτι; κυρίως εί; τά βο
ρειότερα κλίματα, ώ; τό τής Μακεδονίας, μετά τό 1 5ον 
έτο; άρχεται έκχεομένη είς συμπλήρωσιν καί έξόγκωσιν 
καί θέρμανσιν καί τήν αόριστον άνησυχίαν τήν χωρί—

σεξίας δήθεν, τά δύο άνω κουμπιά τοϋ λευκού σάκκου 
της, δπως μικρόν φαίνεται τό λευκόν τη; στήθος.

Μ’ άλλα λόγια ήτο παιχνιδιάρα ή καλλίτερον εργολά— 
βα έξ έπαγγέλματος.

Τό παράθυρον δέν τό άφινε καθ’ ολην τήν ήμέραν.
Κατέβαινε καί στή πόρτα καί έρριπτε είς τού; νεαρούς 

διαβάτα; λογάκια πειραχτικά.
Έπιανε γλυκαΐς κουβέντες μέ δλου; τού; γείτονας, 

έκαμε δέ έογολαβίαν καί μ’ αύτόν τόν ύπηοέτην τοΰ 
μπακάλη τόν όποιον έλεγεν, δτι τον έκορόΐδευε γιά νά 
τής φέρνη μούζμουλες καί κουρκέτα, φαίνεται δμως, δτι 
τόν ξεμαύλιζε, καθώς έλεγον ή γειτόνισσαις, γιά νά τής 
κουβαλή τή ζάχαρι καί τόν καφέ μέ τής σακκούλε;.

Τήν νύκτα έπερνε μπράτσο τά; φιλινάδας της καί 
έβγαινε περίπατο εί; τά μάρμαρα τοϋ Μαλακατέ—μι- 
κράν πλατείαν πλήρη άκατεργάστων μαρμάρινων πλα
κών,—ή καί είς τά χωράφια τοϋ Σχιστού, ώ; έκάλουν 
τότε τόν μικρόν ύπό τόν Λυκαβητόν λοφίσκον, καί έκεΐ 
έκοπτε έξ έπίτηδες τόν δρόμον τών διαβατών.

Οί γονείς της, έπειδή πλέον είχε μεγαλώσει καί έγύ— 
οευε φιρί φιρί τήν πανδρειά, ήθέλησαν νά τήν ύπαν- 
δρεύσουν, μ’ ένα παπουτσή, νέον έχοντα μέλ.λον, άλλά 
Ιαύτή, δέν τόν ήθελε, διότι είχε τό 'μμάτι της ριχμένο 
'εί; ενα δεκανέα . . .—έχαιρον τότε οί στρατιωτικοί έν 
γένει παρά ταΐς γυναιξί τά πρωτεία—καί μ’ ένα φοι
τητή, πλουσιόπαιδο Άνατολίτου.

Τό πρόσωπον της ήτο στρογγύλον καί παχουλόν.
Όταν έκαμε τό νάζι της άποκάτω άπό τήν σιαγόνα 

της έσχηματίζετο μικρή φουγουνίτσα.
Τά μάγουλά της ήσαν φουσκωτά φουσκωτά καί δταν 

έπεριπάτει έσείοντο έλαφρώς ώ; έκ τή; λιπαρότητο; αύ
τών.

Τά μαϋρά τη; ’μμάτια όταν σέ ήτένιζαν είχον έκ- 
φρασίν τινα, ήτις σ' έκαμε νά βάλη; κάτω τά δικά σου 
καί χωρίς νά θέλη;.

Τά μαϋρά τη; φρύδια καί πυκνά ήσαν σχεδόν περί τό 
μέσον κολλητά.

Ητο ροδοκόκκινη. Φαιδρά πάντοτε καί τολμηρά είς 
τά; έκφράσεις της.

Είχε δύο έληαΐς. Μία εί; τό λαιμό καί άλλην εί; τό
μάγουλο μέ μία σγουρή τρίχα.Τό στήθος, ώ; αί πλεΐσται σχεδόν τών Άθηναίδων,1
είχε άνεπτυγμένον έπιχαρίτως όγκούμενον ύπό τό άνευ 
κορσέ φόρεμά της.

Μέσην εύτραφή, χεΐρας λεπτά; μετά ώραίων μακρών 
δακτύλων.

Έφόρει κάλτσαις τρυπηταϊς καί ήρέσκετο νά θέτη τόν 
ένα της πόδα έπί τοϋ άλλ.ου, δπως διά τού τρόπου τού
του ϋποδεικνύη τήν εύθυτενή κνήμην της.

Έφόρει γόβαι; δεδεμένα; δι’ ύμάντων έξ έρυθρά; κορ
δέλα; έπί τού ποδός τη; βουστροφηδόν άνελισσομένων.

Είς τό σπίτι ήρέσκετο ν’ άφίνη ανοικτά, ώς έξ άπρο-

Έπί τή άρνήσει τή; υπανδρείας τη; ή μάνα τη; τήν 
άπεκάλεσε ζεπαρμενη, παρατσούκλι τό όποϊον τή; έμεινε.

"Αν καί ήτο τόσο μεγάλη, ούδέν ήττον έπαιζε μέ τά 
κορίτσα τή; γειτονιά; καί τού; νέου; τον κρυφτό καί τήν 
τυφλου.ύγα κατά τάς Κυοιακάς.

Ιο είχε π«ο«κ%;Λει, το είχε πκοαςυ/.ωσε»., δεν είχε 
συμμάζεμά μ’ αύτά καί μ’ αύτά τη; τά καμώματα.

Ό άδελφό; της, νέο; ζωηρό;, τή; είχε δόσει άπόλυτον 
ελευθερίαν, έκαμε τόν μπούφο, ’πώ; δέν καταλαβαίνει 
τίποτα, μόνον καί μόνον γιά νά μαζεύωνται είς τό σπίτι 
των τά κορίτσα τή; γειτονιά; καί ζαχαρώννι μ’ αύτά. 

Ητο δηλαδή ζαμπαρά;.
Κάποτε τήν έπιαναν στή μπόρτα τά μεσάνυκτα ποϋ 

έκαμε ραντεβού μέ κάτι σπαθάτου; ή μέ κανένα φοιτητή, 
φίλον τοϋ άδελφοϋ της.

Μέ τήν μάννα της έγκρίνιαζε αιωνίως.
Ήτο αΰτη αύστηρόν γραίδιον καί άρχαΐον τών ήμε

ρών. Γνησία ’Αθηναία, μέ τό σκούρο φεσάκι τη; καί τό 
Επίσης σκούρο μαντύλι τή; κεφαλή;, τό κλαδωτό.

Μιά φορά, καθήμενο; είς τό παράθυρον μου, άπέναντι 
τοϋ όποιου ήτο τό ίδικό της, ήκουσα τόν εξής διάλογον 
μεταξύ αύτής καί τή; μητρός της, ήτι; τή; έλεγε :

— Έγινε; κοτζάμ γυναίκα μέ μιά όκά βυζιά, πού άν 
ήσουνα παντοεμμένη θά είχε; δέκα παιδιά, καί γνώσι 
δέν έβαλες άκόμη. Ξεπαρμένη ! θά μά; φέρη,; κάμμιά 

άΰρ« φουρτούνα στό κεφάλι. Άλλη δουλειά δέν κάνεις

παρά πούδρες στά μούτρα, καί κόκκινο στά 'χείλη. Φοιζέ, 
καί λουλουδάκια στή μπόλκα. Κι’ ά; βαρούν τά τούικ- 

^ανα σ’ ολη τή Νεάπολι. ΙΊοιός είνε στή μπόρτα τή νύ
χτα ; Ή Ελένη. Ποιο; κουβεντιάζει μέ ξένου; άνθρώ
που; ; Ή Ελένη. Ποιά ρίχνει ραβασάκια ; Ή Ελένη. 
Ού, ποϋ νά μή έσωνα νά σέ γεννήσω, τέτοια γένα ποΰ 
έκαμα. "Αμ δέν έκανα καλλίτερα ένα κουβάρι κλωστή 
νά μπαλώνω καί τά ρούχά μας, ένα φεΐδι νά πάρη τά 
βουνά, παρά ποϋ βρέθηκα νά γεννήσω έσένα, για τή; ά- 
μαρτίαι; μου.

Ή δέ Ελένη πρό; άπάντησιν έλεγε :
— Ολοι μ’ έμένα τά βάλατε, πού μή είχα σώσγι. 

Όλα τά στραβά ψωμιά έγώ τά κάμω. Έγώ βγάζω ολη; 
τής γειτονιάς τά 'μμάτια. Νά στραβωθούν νά μή με 
βλέπουν. Δέν κυττάζουν τή; κόραι; των, μόνο έμένα. 
Έτσι μοϋ έρχεται νά πάρω κάμμιά ’μέρα τά 'μμάτια. 
καί νά πάω οπού μέ βγάλη ή στράτα. Ή Φανιώ έκανε 
καινούργιο φουστάνι, κ’ έμένα κοντεύει νά λυώση άπάνο» 
μου. Αύτή τή μπόλκα τήν εχω ένα χρόνο. Παντρεύτη
καν ή πιό μικρότεραις άπό 'μέ, κ' έγώ κάθομαι έτσι.

— Νά δά, πού έχει; καί τόλμη νά ’μιλάς γιά παν
τρειά. Ένα; καί δυό έω; τόρα σέ γύρεψαν ; Άλλά » 
ένας σοϋ βρωμά καί ό άλλο; σού μυρίζει. Μοϋ θέλεις 
σουρτό σπαθί. Ά; μέ 'λέν κυρά σπαθίνα, κι’ άς ψωφό»
'άπό τήν πείνα. Χαίρι καί προκοπή νά μή 'δής. Νά δώ
ση ό θεός, δπως μοΰχη; χαμμένο τό χείλη μου, νά καρ
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ζουσαν την ώριμον κόρην άπό τής τρελλής παιδός χ*’· 
-τής ζωηράς μείρακος.

Τάς διηγήσεις της θά τάς έκθέσωμεν όπως τάς ηκου- 
«ταμεν, φύρδην μίγδην, χωρίς άρχήν καί τέλος,χωρίς 
•γεωγραφικήν οΰτε χρονολογικήν ακρίβειαν τά δυωμιση 
έτη δι* αύτήν δεν έχουν σταθμούς, δεν έχουν όρια" είναι 

«ώς μία μακρά συνεχής ήμέρα καϊ μία μακρά συνεχής 
-νύξ πλήρης' παρατεταμένης πάλης, φευγιού, κυνηγητού, 
κρυψήματος, βαρυμάτων, καρδιοσωμοϋ, χοροΰ, τρα- 
γουδιών, σφαχτών, κρασιού, αγρυπνιών, κτυπημάτων.

* *
Κάθε δέκα μέραις ήσυχία δέν είχαμε. Μέρα νύχπα 

στά βουνά. Οταν βρίσκαμε ψωμί, τρώγαμε, όταν δεν 
βρίσκαμε, περνούσαμε μέ τά πλατανόφυλλα, τρεις μέραις 
καμμιά φορά θεονήστικοι. Στρατός καϊ στρατός. Πολε
μούσαμε καϊ μ’ εκατό' πολεμούσαμε καί με τρακόσους' 
καϊ μέ τετρακόσους.

Μία μέρα σ’ ένα βουνό άπάνου τό καραούλι αποκοιμή
θηκε. Άπό μακρυά είδαμε νάρχεται άσκέρι. Ολο Αρβα- 
νίταις. ’Ασημικά εμείς, ασημικά εκείνοι. Τους πήραμε 
γίά δικούς μας. Τούς σφύριζα κλέφτικα. Κ αρχίσαμε την 
κουβέντα.

— Χά, βρέ, ποιοι είσάστανε ;
— ’Εμείς έπαναστάταις.
— Κ’ έμεϊς έπαναστάταις ’
— Μπέσα γιά μπέσα.
Ώς πού πλησιάσαμε καϊ άρχίζουν αύτοί,αδειάζουν μίά 

μπαταρία κατεπάνω μας. Τούς νιώσαμε πώς ήσανε Τούρ
κοι, αρχίζουμε φωτιά. Σημαδεύω ένα καί πάρτον κάτω 
τόν ’Αρβανίτη. Έκείνη τήν ήμέρα Οά μέ πίάνανε ζων
τανό. Μέ τό σπαθί μου άνοιξα δρόμο. Τά μανίκια μου 
έζεσφαγίασαν. Γίνηκαν κομμάτια άπό τά βόλια· μά άπό 
κρέας τίποτα. Ώς πού βρέθηκα σέ μίά ρεματαριά. Σ’ ένκ

ή καρδούλά σου.
— Έννοια σου, καί δέν άκούει ό Θεός τή,ς κατάρες 

σου, εινε πολύ ’ψηλά.
— Κατάρες γονέων, οργή θεού.
— Πρίτσ!
— Άχ, πού νά μή φθάση νά σέ βρή τό βράδυ. Τό 

σάββανό σου νά κόφτω καϊ νά σέ μοιρολογώ.
— Άειντε, γεροςεκουτιάρα, ξεμωραμένη, λαδικό. Φα- 

φούτρα, πού πλέον δέν ξέρεις τί σού γίνεται.
— Οπως ’βρίζεις τή μάνα πού σέ γένναγε, έτσι νά 

σέ 'βρίσουν καί τά παιδιά σου.
— "Αν κάνω τέτοια παιδιά, σάν τά δικά σου, καλά 

νά μού κάμουν.
— Καί ποιά είνε τά παιδιά μ.ου ; Δέν είσαι καϊ σύ ; 

Κακοανατεθραμμένη. Στοματού.
—Τέτοια άνατροφή πού μού δόσατε,τέτοια σάς κάνω. 
— Νά μή τύχη ή κούτρα.
— 'Ξέρω ’γώ, νά φυλάξω τον εαυτό μου καλλίτερα 

«πό κάθε άλλη, καί συμβουλ.ή δέν θέλω.
— Ό διάβολος εχει πολ.λά ποδάρια.
— Δέν βλέπεις ή Αφροδίτη, τί έπαθε, πού κάθε μέ

ρα μαλλιοκουβαργιάζεται μέ τόν άντικρυνό μας. "II έκεϊ
νος δέν είνε άνδρας ;

— "Ας τήν καμαρώνουν πού τήν έχουν. Έσύ δέν πρέ
πει νά γίνεσαι τό κακό παράδειγμα.

τ— Ναί, γιατί θά μού κοπή, ή τύχη. Οποιος θέλει,

λάκκο μέσα. Ώς τά λαιμά μέσα στό νερό. Βγήκα άπό τό 
λάκο. Περπάτησα πολύ, πολύ. Δεζιά, ζερβιά, κάτι λυκό- 
τρυπες.

Είχαμε καβούλι γενάτο»· συναντήσεωςJ ν’ ανταμωθού
με- μά δέν εύρισκα τά συντρόφια μου. Τρεϊς μέραις καί 
τρεις νύχταις περπάταγα μονάχος μέσ’ τούς λόγγους. Ως 
πού ηύρα ένα τσομ.πάνη, μέσα σε μιά καλύβα.

Τί εύμορφα πού διηγείται τήν συνάντησίν της μέ τόν 
τσομπάνη, είς τόν όποϊον έννοούσε νά έπιβάλη τρόμον, 
πρώτον διά νά μή τήν προδώση—διότι αύτοί οί τσομπα- 
ναραΐοι προδίδουν σ’ τά γιερά— κ’ έπειτα νά τής φέρη 
κάτι νά φάγη. Καϊ τί εύμορφα κοροϊδεύει την ύγράν ώς 
ορρόν γάλακτος λιάπικη προφοράν τών ποιμένων.

— Χά βρέ τσομπάνη,.μπάς καί φανήκαν άπ’ έδώ κλέ- 
φταις ;

— Άν φάνικαν κλιέφταις ;
— ΙΙοιός καπετάνος τουφεκόντανε ;
— "Αμ άκουσα πώς βάριεσαν τό Σπανοβαγγέλη !
Σπανοβαγγέλης ήτο αύτή.
Οί λύκοι ούρλιούντο. Νά μή δής τόν εχθρό σου σέ μίά 

τέτοια άράδα ! Χιόνι, κακό, κρύο. Έκεϊ πού τίναζε τό 
χιόνι άπ’ τά άγκάθια, νά, ώπ, ώπ, ένα ζαρκάδι. Ξετι- 
νάχθηκα σ’ τό ποδάρι. Φοβήθηκα μήν ήτανε λύκος.

— Ά ! μωρέ, έσεΐς είσθε πού χαλνάτε τούς έπανα- 
στάταις.

— Οχι, κύρ καπετάνιο, έμεϊς είμαστε φτωχοί, κα- 
λΐοϊ άθρώποι !

Καϊ ήρχισε νά φωνάζη διάφορα ονόματα έπαναστατών, 
διά νά τού έμπνεύση φόβον, έως οτου κατώρθωσε νά τόν 
άναγκάση νά τής φέρη σφαχτά, ένω αύτή έμεινε μόνη.

*’
* *

Καί τοιουτοτρόπως διότι δέν - δύναται νά τακτο
ποίηση, τάς άναμνήσεις της ’μπορεί νά διηγήται έπί

άς μέ πάρη, κανένα δεν θά παρακαλέσω.
— ΙΙολύ ψηλά έχεις σηκωμένη τή μύτη καί θά σού 

τήν κατεβάση ό Θεός. Δέν βλέπεις ; Κοντεύομε νά σέ βά
λωμε στό ράφι. Τόρα ό κόσμος δεν τηράζει ’μορφιαΐς. Θέ
λει νοικοκυρωσύνη. Φρονιμάδα καϊ νεότης.

— Έχω ηλικίαν.
— Τό νινί ! Ούά, ούά. Θέλεις τζιτζί. Νά σού πάρωμε 

καϊ ένα καροτσάκι νά κάνης στράτα ; Στράτα τό νινί, 
στράτα, στράτα.

— Έτσι μουρχεται νά σηκώσω τό χέρι μου, νά σού 
δώσω μιά, νά σού 'βγάλω τά δυό δόντια πού σούμ.ειναν.

Καί ταύτα είπούσα κατήλθε καί κάθισε στή μπόρτα, 
γιά τό γινάτι τής μάνας της.

Ώς παρατηρείτε, ή άνατροφή τή,ς γειτόνισσας μου Ε
λένης άπεΐχε πολύ τής λεπτής λεγομένης.

Ήτο τρελλεκόριτσο.
Επανέρχομαι δπου εί'μεθα.
ΊΊ Ελένη, λαβοΰσα τόν βραχίονα, μου, προσεκολλήθη 

είς τό πλευρό μου άνασπάστως καί μ’ έσυρε ποός τά 
έμπρός χωρίς νά θέλω.

— Ακουσε, Ελένη τής είπα, άνθιστάμενος, αυτό δεν 
είνε τρόπος. Μέ βλάπτεις. Νά πάν δλοι κ’ έγώ νά μήν 
ημαι. "Οχι, είνε άδύνατον. θά πάω.

— Κ’ έμένα ;
— Δέν ξέρω . . . Έμπα σέ μιά άμαξα καϊ πήγαινε.
— Καί μ’ εμπιστεύεσαι σ' ένα αμαξηλάτη ;

ώρας, έπϊ ήμέρας, βάλλουσα τό ένα πόδι έπί τού άλλου, 
συνήθεια, την όποιαν άπέκτησε κατά τόν μακρόν της 
κλέφτικου βίον καϊ άκουμβούσα σταθερώς έπί τής καρέ· 

χωΡι! Ζωονομίας, χωρίς ζωηράς κινήσεις, άλλά 
μόνον μέ παραλλαγάς θέρμης καί ζωηρότητος τής φυσιο
γνωμίας της καί κάποτε προβάλλουσα τό στήθος τη;— 
τό άνδρικόν τη; στήθος πρός τά έμπρός. Καταντά λοι
πόν άτελείωτη, καϊ έξακολουθεΐ νά είναι δλη πόλεμος, 
ολη πυρίτις, πετώσα καί αύτή έν τη άεννάω άφηγήσει 
της ώς άληθές ζαρκάδι άπό τόν Έλυμ,πο, πού άντάμ.ωσε 
τόν Παπού Καλόγερο ’σ’ τ’ Αγραφα, δπου μ.πλατσιάσθη-
κε μ’ άλλους καπιταναίους.

ΤΣΙΤΣΙΚΛΗΣ.

Κυρία Εισαγγελία ! Φθάνει όσο κοιμήθηκες. Δέν γνω
ρίζω μέ ποιους συγκοιμάσαι, άλλά μπορείς έπί τέλους 
νά έξυπνίσης !

Ούδείς πλέον πιστεύει, ούτε αύτός ό διευθυντή; τού 
ΧίΓ&άο^-ίίου y/Λμ-ώ»·, ότι ό Τσιτσικλής έπεσεν έκ τού 
παραθύρου βγάζων τό ύπόδημά του καί έφονεύθη.

Ακούομεν ότι έταριχευθη ό νεκρός του ύπό τού κ. 
Ζωχιού. ΙΙρϊν ταριχευθή, έπρεπε νά γίνη νεκροψία συ
στηματική, καϊ δχι γουζαρισμοί τού κ. Ι’ούζαρη.

Ί πάοχουν δι άνάκρισιν πολλά πρόσωπα. Σχηματί
ζονται υποθέσεις αυτοκτονίας ή δολοφονίας.

Θά έπανέλθωμεν εύρύτερον.
Πιστεύομεν έν τω μεταςύ τό άπαίσιον γεγονός νά ό- 

δηγηθή εί; χεΐρας τής Άνακρίσεως.

•— Μάλιστα. Εϊνε τίμιοι άνθρωποι.
— Μά, είνε νύχτα.
— Σού έγκυούμαι.
•— Αΐ, τότε λοιπον, έμπρός. Θά έλθω κ* έγώ 'στή 

όιαδήλωσι.
— Μάλιστα. Πάιζε.ε
Βήματι ταχεΐ έφθάσαμεν εί; τήν όδόν Έρμού.
Οί φοιτηταϊ μετά πλήθους λαού λαμπαδηφορούντες 

εφερον έντός τριών άμαξών τάς εικόνας τού Γαριβάλδη 
άνθοστεφεΐς, καί μετά ζητωκραυγών έβαινον πρός τά 
ανάκτορα, τελούντες διαδήλωσιν διά τάς νίκας αύτού.

Άπασα ή όδός έφωτίζετο διά βεγγαλικών φώτων, δι' 
άνθέων δέ έραινον τήν τών φοιτητών πορείαν αί γυναίκες 
έκ τών έξωστών.

Φθάς έκεΐ μετά τής Ελένης συναντώ έκ τών γνωρίμων 
πρώτον τόν Ράλλην τόν νύν ύπουργόν, δστις μόλις ίδών 
με έπλησίασε καϊ ύπεψιθύρισεν είς τ’ αύτί μου.

— Μωρέ, πού τή πάς ;
— Σούτ. Είνε άδελφή μου.
— Ώ διάολε, τήν επαθα.

|‘II ίννίχνχ ε’ς τό προσ-χί;. J
D αλ ηά ν θρ ωπος.

-----------------Ο C" ---------------

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Aypior «.V?) Άα»·ε<ζαι».
Επήγα για νά ίδώ τό πανηγύρι τών κυρίων ύποδη'ζα— 

τοποιών. Γο είδα. Ολοι μεθυσμένοι ώς καί αύτός ό 
Παππαδημήτρης τής Ρόμβης, δστις έσυρε τον συρτό 
ψάλλων, ουχί πλέον παππαδίστικα, τό Έμ?/—/μ?/—>·οΐ— 
.ία μον. Ενα δουλικό νοστιμοκαμωμένο ήτο άντικεί'ζε- 
νον τής γενικής επιθεωρήσεως. Εβγαλαν λόγους, έπαι
ζαν γροθιαις, ειχον βιολιά, άμάξας, καϊ έφυγαν, μεθυ
σμένοι. Έν συντομία έγένετο έκεΐ τού Κουτρούλη τό πα
νηγύρι, τό όποιον εν λεπτολογία θά σάς τό περιγράφω 
μεθαύριον, διότι σήμερον είμαι άκόμη μεθυσμένος. 'Έχει 
πολλά περίεργα Θά γελάσης.

ΪΙαληάνΟρωπος.
--------- ——■ c e- —

ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ.

Τά νέα τής Αίγύπτου διαβάζω ολοένα,
και λέω : νά ’μ.πορούσε νά γίνη κάτι τί,
νά λάμψουνε ’στόν ήλχο σπαθιά ξεγυμνωμένα, 
καϊ ναβγουνε τών 'Άγγλων καί Γάλλων οί στρατοί 
Νά έλθουν άνω κάτω μέ μιά οί Εύρωπαϊοι,
Τούρκοι, 'Ρωμηοί, Φελλάχοι, τσιφούτηδες Εβραίοι.

Ό Άραμ,πή τόν Τούρκο Χεδίβη νά σκοτώση, 
άλλά κΓ αύτός κΓ οί άλλοι άντάρται νά.σφαγούν, 
Εγγλέζος, Γάλλος, Τούρκος, κανείς νά μή γλυτώση, 
νά πέσουν μές 'στό Νείλο καϊ νά σκυλοπνιγούν.
Πώς νά σάς ’πώ ! νά γίνη αλλόκοτη άντάρα, 
σάν άπ’ αύτό, σάν τρέλλα, σάν ξαφνική τρομάρα.

ΙΊγουν μέ άλλα λόγια ό κόσμος ν’ άπχντώσν;, 
άπ' τό πολύ τό αίμα νά γίνουν δέκα Νεΐλοι, 
την πονηρή ούρά του ό Σατανάς νά χώση. 
οί Φράγκοι νά τά χάσουν καί τού Χαμίτ ή Πύλη, 
καί δίχως νά έλπίζη κανείς καί νά προσμένη, 
ή Αίγυπτος—ώ θαύμα ! —'Ελληνική νά γένη.

Καμμιά φορά πού ξέρεις ή τύχη πώς τά φέρνει .' 
θαρρείτε τέτοιο θαύμα πώ; δέν 'μπορεί νά γίνη, 
γίά τόν ‘Ρωμηό πρό πάντων, πού έμαθε νά πέρνη 
τόν ένα κΓ άλλο τόπο μέ ό'λη τήν ειρήνη ;
Απ’ τό "Ρωμηό δέν είναι πΐό τυχερός κανένας...

τύχη του τόν σπρώχνει σέ κατακτήσει; ξένας.

Ο Μπούμπουλη; μονάχα 'λιγάκι θά θυμώση, 
γιατί δέν θάναι μέσα σ’ αύτό τό παηρτί...
Ω ! πόσαις βάρκαις πάλι ’μπορούσε ν’ άρματώση,
Ω ! τί δουλειαίς μέ φούντα·.;, τορπίλλαις καί βροντή ! 

Καϊ δμως τέτοία ώρα άκίνητη νά στέκη 
αύτή ή τρικυμία, αύτό τ’ άστροπελέκι !

Τό ζήτημα άμέσως θά άλλαζε καί φάσι,”
θά ’πήγαινε ή κάθε φυλή κατά διαβόλου,
κΓ άπό τά δοώ του πόδια 'μπορούσε νά κρεμάση 
τόν Άραμπή ’στήν πλώρη τού φοβερού του στόλου.’ ' 
"Αν άφινε ό "Ρούφος εκείνο τό δελφίνι,
’στή θάλασσα τού Νείλου τί ήθελε νά γίνη I

^oup*ie.
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ΟΑΛΔΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΟΚΝΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

παρ
ΠΩΣΕΙΔΩΝΟΣ. Διά δέ τάς γυναίκας Οά γίνη άπό τής πρωίας της 30ης Μαίου, ήμέρας Κυριακής.

'Εκτός τής μεταφοράς ταύτης, ητις έμηδενισε τήν άπό τής πόλεως τών Αθηνών άπόστασιν αυτών,
έγένοντο καί έξής σπουδαία-. βελτιώσεις.

και οίς τούλάχιστον τή ιαδος οΛιζως.

100 περίπου μέτρων άπό τής παραλίας.
3ον Αί δεξαμεναί καλύπτονται καθ' άπασαν αύτών την έκτασιν ύπό κάθετων παραπετασμάτων, εις 

τρόπον ώστε καί σκιά επαρκής νά ύπάρχη καθ' άπασαν τήν έκτασιν αύτών και οι εν αύταΐς λουόμενοι νά 
εΐνε έξωθεν εντελώς αόρατοι.

'Εντός τοϋ περιβόλου τών ΗΑΛA.SXIOIW A.OVWXIW ΑθΙΙί*44Λί ύπάρχει μεγάλης 
έκτάσεως κήπος κάλλιστα πεφυτευμένος, πλεΐσται καί μέγιστα-, σκιάδες, καφενείου καί ξενοδοχεΐον άρι
στα κατηρτισμένα, καί προσέτι πρός πλήρη τέρψιν τών προσερχομένων μουσική μετ' ασμάτων άπό τής 
5ης μ. μ. μέχρι τής 12 μ. μ.

Αί τιμαί ώρίσΟησαν ώς έξής :
Δι’ έκαστον είσιτήριον λουτρού μόνον..................................................................................... Λεπτά 40
Δι’ ένόύματα. συνιστάμενα έκ μακράς ποδήρους έσθήτός, περισζελιοος και χειρομαζτρου » 5iO 

Τό όλον λεπτά 60
νοοευονται υπο των οικείων, 

αί δέ κυρίαι παρακαλοΰνται νά
Τά μικρότερα τών G έτών παιοία γίνονται δεκτά δωρεάν, όταν συν 
41 χρήσις τής περισχελίοος εΐνε άπαραίτητος διά τούς άνδρας, 

φέρωσι μεθ’ εαυτών τά άναγκαιοΰντα αύταΐς ενδύματα, ειδοποιούνται δε ότι Οελουσιν εύρίσκει έντός

41 είσοδος είς τούς κήπους εινε έντελώς έλευθέρα καθ’ άπασαν τήν διάρκειαν τών λουτρών.
U ΑΙΚνΟΙ’ΛίΧΙΧ

νυ

ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΑΤΟΙ ΔΙΑ

ΘΕΡΙΝΗΝ ΕΠΟΧΗΝ.—ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ.— ΔΡΟΣΕΡΟΙ. — ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΓΕΥΣΙΝ.—ΚΑΛΟΙ ΔΓ ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΙ ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(ϋεντρςχή αποθήκη, Όδός ΣταδίΟί·, απέναντι τού Ταχυδρομείου).


