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Είναι ώραΐον εις τό εΐοός του μ,υΟιστόρημα, ζαί 
πιστεύομεν ότι Οά τύχη ''ενικής έπιδοζιμασίας.

βράδυ σ’ το σπήτί σου τ, fJx πάρω τγν σκούπα νά σέ 
συμμαζέψω εγώ ;

Αλ./.ιύ) «>. . “Να μέ συμμαζέύγ,ς κοντά σου δηλαδή; 
Jpffjyii/. Δέν εχω ανάγκη ! Πήγαινε νά βρίσκγς τής

βρώμαις τής Λίραις, τής γαλλίδες σου, τής έγγλέζαις 
σου ! ’Εγώ σέ τάλεγα έξ αρχής που δέν ήσουνα εσύ για 
'Ελλ’ζ,νίδα.

Κα,Ι.Ιιγας.. (ό,ργ.ιζόμενο^, κγ,ί. τρεμων έκ//«»·<«<) Λοι
πόν, θά μέ ξέφορσωθής. ή όχι ; Λέγε ! Δουλειά έχω ί

Λμα^/ιή. ’Εσύ νά μέ ξεφορτωθής. Τό σπίτι είναι δι
κό μου.

Κα.Ι.Ιιγας )'όμμώ>\) Κί αύταΐς είναι δικαί σου.

ΦΑΝΤΑΣ ΚΑΓΟΡ-.1.Α
ΧΚ Ml IVII ΑΛ

Οΐχογβνκιαχή ερος.

’() χύτα'ος xai ή xppia αιΐιιττ.Ζίχοτται' ή χνμι'α τής χα- 
Td'/ft>i'ti .io.ll· xa.lit τοϊί xi.pioV’ ‘ό χύριος Τίται άττοχαμω- 
jtZi-ος. ΤΙ χνρίά τοι· ίβαΤρ χιίτώ. Έ>· τή Λιε.Ιπιοία τον 
<5 χι'-ριος τής iifot ιιία όαγχω/ιατιό, xai τής άραιοίΐ τό 
ί>· όεχιιτι >· τώι· jif.itir τής. 7/ χυρίιι αίρατόρνρτος μι- 
layepitat ιίς το ίΧυαοχ<ρ(ίθ)· ύ κύριος παίρνει τίι ί.ουαΐ 
τον xai χάβεται εις τό .ιιράβορο>·. Oce (ί.ίί.ιει. εν ιή 
ύ/ίω uiar άνΟοπώΤιιΊα, Τεχάραν τό ilxojia. Τής χάανει 
rtifiti xai (iradat)'(i.

Ό χύριος Κα.ΙΤιγιϊς xai ή xupia Tpaypr,.

Κα.{.ί'.γας Τί τά θέλει; τά πολλά λόγια. Είσαι ά- 
‘βχημη· είσαι ίρόωστη· είσαι γργ,ά. Δέν σέ θέλω.

Λραγμή. Εαΐ τ’ είσαι σύ πού Οά μέ πής εμένα γργά !
Κουτσοδόντη ! Παλήόγερε ! Φαφούτη.

ΚαΧ.Ιιγΰς. "Ελα, λίγα λόγια, νά μην τά χοντραί
νουμε. ’Απ’ τή ζούλιζ σου ποϋ τρελλαίνονται γιά μένα-’σθών.εν τά πνεύματα τών νυμφικών θαλάμων νά μάς ει- 
τά πιο ώμορφα κορίτσια τών 'Αθηνών, δεν ςεύρεις τί λές.'ΐ πωσι λεπτομερώς τά συμβάντα. Άλλά δεν έπικαλούμ.εθα 
' Jpapiuj. Ξζναμώρχμα ! δέν καταλαβαίνεις πώς τρελ- ’τίποτε. ΙΙεριοριζόμεΟα να σας εΐπωμεν εκείνο οπερ εϊδον 

ραίνονται γιά νά τούς διορίσγς κανένα-έραστή τη; ή γιά- οί οφθαλμοί μας. Οτι ό κύριος Καλλιγάς άμα είσελθοΰ- 
; νά σοΰ φάνε μερικόν παρά; Ν’ ακούεις «ΐ σοΰ λένε άπό σαν τήν δεσποινίδα Δεκάραν τήν άνεβίβασεν .... εις 

»βτου. , τάς άγκάλας του. Μετ’ ολίγα λεπτά τής ώρας ώφθτ) ή
Αά.έ.λτάή: ’Εγώ κυττάζω τί μοΰ λένε άπό μπρος ! Δεκάρα οδηγούσα βρέφος κλαυθμηρίζον, τόν ’Οβολόν. Καί
^ρηχρή. "Ελα, έλα?’ μέ τ’ άχρϊιόλογά σού'! Δύο καί κατά συμπάθειαν όλαι αί τέως δεσποινίδες Δεκάρα·, ί- 

*υο κάμνουν τέσσαρα ! Θά συμμαζευθής νζρχεσαι κάθε γέι ι ηίπιν άπό ένα 'Οβολόν. Εις τό θαύμα τούτο ά; έπα-

2.KI1NU It’.

’<» αιφνίδιο? x*l xxxi αυ;».«χθβ6«ν τοκετό?.
Τί συνέβη μεταξύ τοΰ κυρίου Καλλιγά καί τής δε

σποινίδας Δεκάρα; άγνοοΰμεν. Ίΐόυνάμεθα νά έπικαλε-
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ναλάβωμεν|ο,τι έν τοιαύταις περιζτώτεσι έλεγεν ό ’ιατρός 
τοΰ Ά.’τη row oyparov είς ’?/·· Τί/Γ μυθιστορήματος : 
Σπάνιον μέν είναι τύ φαινόμενο», άλλ’ ή επιστήμη το 
παραδέχεται!

SUHIVtl Γ'.
"Οπόν ό χύρεος Καιλλεγας άνοίγβε χατάατίΐμ.α.
Μεγάλη ταραχή είς τον λαόν. Μίαν πρωίαν βλέπει οτι 
δλαι αί ζ.όοαι του απέκτησαν καί άπό £ν νόθον τέκνον. 
’Επαναλαμβάνονται άναμίξ σκηναί έκ τοΰ ζ/ό>· Ζουάν 
και τοΰ Φάουστ. Καί μερικά! σκηναί έκ τών διηγημάτων 
τοΰ Βοκκακίου. Ό Καλλιγάς καταζητείται ώς ό μέγας 
Μεφιστοφιλής τοΰ θαύματος τών αιφνίδιων τοκετών. 
Δέκα χιλιάδες προκλήσεις μονομαχιών λαμβάνει ό μι
κρός άνθρωπος. Δέν δέχεται καμμίαν. Τό εσπέρας κάνεις 
πατήρ δέν δέχεται είς τόν οικόν του τάς άτιμασθείσας 
θυγατέρα; του Δεκάρας. Αΰταί δέ έξ απελπισίας πίπτουν 
λειπόθυμοι . . . είς της τσέπαις τοΰ Καλλιγά. Ό δαι
μόνιο; άνθρωπίσκος έρχεται είς άπελπ σίαν. Τί νά τάς 
κάμη τόσα: χιλιάδας Δεσποινίδων. Έπί τέλους του έρ
χεται ή ιδέα καί ανοίγει Δημόσιον Σαράφικο, πλησίον 
τών Βούολων. Καί ούτως έληξε τό δράμα.

-----------------·ρ ft β»

ΒΟΥΛΗ.

Χάδβχταν 50 ’Οκτωβρλίου.
Άν έβλεπε τις τήν φυσιογνωμίαν τοΰ γέροντας κλη-

τήοοί, καθ’ ήν στιγμήν τώ έπιδεικνύω τό είσιτήριόν μου είπη καί αυτός τά παράπονά του, καταλαμβάνει τό τα-

καί μοΰ ανοίγει την θύραν την άγουσαν πρός τό θεωρεϊον 
τών δημοσιογράφων, θά έμάντευεν οτι είνε καταφουρκι- 
σμένος έναντίον μου, καί σχεδόν μέ μισεί, μή δυνάμενος 
κατ’ άλλον τρόπον νά εξάσκησή έπ’ έμοΰ τήν έξουσίαν 
του. Διότι, φαίνεται, φρονεί ότι κλητήρ τής βουλής θά 
πή νά διώχνη καί νά ’βρίζη, όπως χωροφύλαξ θά πή νά 
πεταλώνη, όπως αστυνομικός κλητήρ νά ξεκοιλίάζη.

Τό άκρον άωτον βουλευτικής μερίμνης 1 
’Ενώ ό Πρόεδρος τής Βουλής άναγινώσκει τήν πρός τον 

βασιλέα προσφώνησιν ταϋ προεδρείου, καί τής Α. Μ. την 
άντιφώνησιν, μερικοί βουλευταΐ φωνάζουσι νά τά διά
βαση δυνατώτερα, διότι δέν ακούουν . . .

Οί κ.κ. Φωτήλας, Φιλάρετος, Στεφανίδης, Μαυρο
μάτης, Βάλβης, πριν ακόμη άρχίση ή μεγάλη εισαγωγή 
είς τό μελόδραμα, παίζουσιν έν συναυλία ίδια μελύδριοε 
έπί μελαγχολικών ή θορυβωδών σκοπών,δυνάμενα νά έπι- 
κληθώσιν επαρχιακά ITtiptixora. Καί ούτως, άφ ενός εζο- 
φλοϋσιν, ώς αγαθοί αντιπρόσωποι, μέ τά; οικείας επαρ
χίας: σώζεται δ' άφ' ετέρου ή ρητορική αυτών αξιοπρέ
πεια. Καί ύπό μέν του κ. Φιλαοετου έξασκεϊται αύτη 
διά σειράς έπερωτήσεων, τάς όποιας απευθύνει επίσης 
πρός πάντα; τούς έν τή επαρχία του δρώντας ύπουργους, 
ίσως διά νά μή φανή οτι διακρίνει μεταξύ αύτών προνό·; 
μια άνισότητος, έν τώ συναισθήματι τής δημοκρατικής 
ίσότητος, τήν όποιαν, νομίζω, πρεσβεύει.

Ό δέ κ. Μαυρομάτης, βουλευτής Βονίτσης, διά νά

χαίπωρον βήμ-α, τό όποιον άπό τόν καιρόν τής Έθνοσυ- 
νελεύσεως τόν Λ·ι γτπρονσε, καθώς λέγουν εννοώ λοιπόν 
<ςην απειλούσαν έξαψιν τοΰ άνδρός ευθύς άφοΰ συνεκρού- 
σθη το βλέμμα του πρός £ν μειδίαμα τοΰ κ. Καλλιγά" 
«όταν ομιλώ βγώ, νά μή γελάτε σείς ! νά μή γελάτε 
σείς, όταν βγω ομιλώ !» Καί τά τοσαΰτα έντόνως ρα
πτόμενα βγω τοΰ ποτέ Νομάρχου κ· βουλευτοΰ μοί έν- 
θυμίζουσιν άλλον τινα πρώην Νομάρχην, όστις σαφώς 
ύπεδείκνυε το τρισύνθετον τοΰ Μακράκη, συγκείμενον έκ 
σώματος, ψυχής, καί, άν όχι έκ πνεύματος, άλλ' έξ <’χώ. 
Άν τφ διεβιβάζετε τήν είδησιν τοΰ θανάτου τοΰ βέη 
τής Τύνιδος, 0ά σάς άπήντα : Τό ήξευρα βγω δτι θά 
άποθάνη ! ΊΙ διά νά σάς άπευθύνη πρωινόν τινα χαιρε
τισμόν, π. χ. θά σάς έλεγεν ούτω : εγώ σάς λέγω Κα- 
λημέρα !

Άλλα συστατικά τής ρητορικής τοΰ ανωτέρω Κυρίου. 
Περίπατος έπί τοΰ βήματος, μεγαλοπρεπείς χειρονομίας 
καί γρονθοκοπήματα. Μία πανηγυρική άνύψωσις τής χει- 
ρός άνταποκρίνεται είς τήν λέξιν /7σ.τσμ«^·σ./<ί.τοι·./ος,ήν 
συγχρόνως εκφέρει" έκεΐνος ό δοΰπος τής άνηλεοΰς πυγ
μή; του συνοδεύει τό όνομα μιάς διδασκαλίσσης τής 
επαρχίας του. Ό ήχος τής φωνής του βραχνός παριστά 
εί; τήν φαντασίαν μου τόν ήχον τής φωνής δλοκλήρου 
τή; Κουμουνδουρικής διαφθοράς, έάν ήδύνατο διά μιάς 
φωνή; νά όμιλήση.

Έπεισόδιον μή άναγραφέν ύπό τών εφημερίδων : Καθ' 
ήν στιγμήν ώμίλει ό κ. Φιλάρετος, άνθρωπός τις είσελ- 
θών είς τήν αίθουσαν τών συνεδριάσεων, σοβαρός, φαβο- 
ριτοφόρος, καί πλήρης έπιβλητικότητος, έχώρει πρός τό 
βήμα* τόν έπρόφθασεχ όμως κλητήρ τις καί μετά μικράν 
άντίστασινό ξένος υποχωρεί.

Δέν ήτο άλλος ή ό πρίγκιψ Άθερινόπουλος, ό’στις ήρ- 
χίπ<·. νά άπαγγε-λη τόν λόγον τόν όποιον δέν απήγγειλε 
κατά τήν έναρξιν τή: παρούσης συνόδου.

Εί; τό μελόδραμα μάς εισάγει ό ταχύλογος κ. Ζηνό- 
πουλος, έπιτιθέυ.ενος κατά τής Κυβερνήσεως, διότι εσχε 
τήν ανήκουστο» αυθάδειαν νά ύποβάλη τόν προϋπολογι
σμόν είς τήν βουλήν άπό τής πρώτης αύτής συνεδριά- 
σεως, οπερ τοσοΰτον άπάδει πρός τά καθιερωθέντα κυ
βερνητικά έθιμα τής άμελείας, τών έλλειμμάτων, καί 
τών περί τά τέλη τών συνόδων ύποβολών. Δέν πιστεύει 
είς θαύματα, καί όπως ό Θωμάς τά σημεία τών ήλων, 
,ητεΐ καί ουτος νά ψηλάφηση τούς αναλυτικούς πίνακας.

Μετά τόν Δεληγιάννην, άνατρέξαντα είς παρελθούσας 
κοινοβουλευτικά; σελίδας προστεθείσας ύπό τοΰ κ. Ζηνο- 
πούλου, διά νά στηρίξωσι τά κύρος τών επιχειρημάτων 
του, ό Πρωθυπουργός καταλαμβάνει τό βήμ.α, σαν γυ
ναίκα ή όποια άκούει τριγύρω της παρατηρήσεις καί όυ · 
απιστίας άπό άλλαις, διά τό πλέον νοικοκυρίστικο κά
μωμά της. «Άφοΰ είσηγάγομεν, λέγει, ούτως έγκαίρως 
τον προϋπολογισμόν, δέν έχομεν καμμίαν ύποχρέωσιν νά 
ύποβαλωμεν πίνακας αναλυτικούς . . . άλλ' ό κ. Δημη- 
τρακάκης έξανέστη πρό τοιαύτης έγκαιρότητος, διότι 
τοιαύτην ύβριν πρός τήν Βουλήν ούδείς ποτέ τών κατά 
καιρούς φίλων του ύπουογών ένθυμείται νά διέπραξε.»

Κατόπιν, άντζποδίδων τόν χαιρετισμόν πρός ενα έκα
στον τών έπερωτησάντων βουλευτών, καί όμιλήσας περί 
τής μητρικής στοργής ήν τρέφει ή κυβέρνησις πρός όλας
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ΑΪΤΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ.
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Σννίχο ϊϊι ip·*) 366 r.al τίλος'.

Ό 'Ιατρός έκτος τών ειδικών του γνωστών έχει καί 
τό πλεονέκτημα νά λαμβάνη τήν συνδρομήν καί τών 
άλλων συναδέλφων του τών φυσικών επιστημών, καί νά 
εινε είς θέσι* νά τάς έννοή. ‘Ο Buffon είπεν οτι ή η
θική τοΰ λύκου μάς φωτίζει περί τής ηθικής τοΰ ανθρώ
που. Είς δικαστής δέν δύναται νά τό έννοήση αύτό, 
ούτε είς φιλολόγος καί τόσοι άλλοι άπό τρίποδος όμι- 
λοϋντες περί ανθρώπου. Καί ό Αριστοτέλης,ό μέγας φυ
σιοδίφης τών αρχαίων ‘Ελλήνων, έγραψε περί ζωολογίας, 
πολιτικών καί ηθικής. Πώς σάς φαίνεται ή ζωολογία 
μέ τά πολιτικά καί τήν ηθικήν ; Καί έν τούτοις αύτά 
όλα συνέχονται, διότι καί ό άνθρωπος είναι ζώον.

Έν Ευρώπη καί Αμερική, ώς γνωρίζετε, πληθύς σο 
φών εταιριών, πληθύς συγγραφέων, άρθρογράφων έν πε
ριοδικοί;, καταγίνονται καί γράφουσι περί διαφόρων ζω- 
τικωτάτων ζητημάτων ένδιαφερόντων αμέσως τόν άν
θρωπον. Ή γνώμη των όλονέν ακούεται ύπό τής πολι
τείας ήτις καί τούς βοηθεΐ είς τάς μελέτα; των έπι- 
δρώσ ν έπίσης καί έπί τών ιδεών τή; κοινωνίας. Αν θε- 
λητε μή τούς όνομάσητε όλου; ’Ιατρούς, διότι τωόντι 
δέν γνωρίζουν νά θεραπεύουν διά φαρμάκων τόν άνθρω
πον, ούτε μετέρχονται τόν Ιατρόν" άλλ' όλοι είνε εφο
διασμένοι μέ τάς γνώσεις τάς όποιας έχει ή Ιατρική 
καί αί άλλαι φυσικαί έπιστήμαι.

Ποιος τών καθηγητών έδειξεν έδώ εί; τούς μαθητάς 
του τήν 'Ιατρικήν ύπ’ αύτήν τήν οψιν ; ποιος τοΐς ύπέ- 
δειξε τήν όδόν, ήν είνε δυνατόν τινες νά ακολουθήσουν 
άφοΰ άποφοιτήσωσιν τοΰ Πανεπιστημίου ; έν. άλλαι; λέ- 
ξεσι, τις τού; άνέθρεψεν έπιστημονικώς ; ούδείς" καί 
διατί; διότι οί ίδιοι έχουν άνάγκην διδαχής" έκαστος 
αύτών έχει 30 έως 40 έτών πείραν, καί έν τούτοι; ού- 
δεί; παρήγαγε τό έλάχιστον άξιον λόγου, έργον είτε ξη- 
ρώς 'Ιατρικόν, είτε *και περί οιουδηποτε εκ των πλει— 
στων αντικειμένων, περί ών σας είπον πρό ολίγου. Ούτε 
έταιρίαι, ούτε έργασίιι, ούτε παραρτήματα τοΰ Πανε
πιστημίου, ένθα διδάσκονται παντοϊα ανώτερα μαθήμα
τα δι’ όλον τόν κόσμον, όστις τούλάχιστον δύναται νά 
έννοήση, ώς γίνεται τούτο έν Ευρώπη. Πανταχού ήλι-

θιότης βασιλεύει ! Εί; τόν ηλίθιον κατορθόνει τις να 
διδάξη καί μουσικήν καί Ιατρικήν καί αριθμητικήν, 
άλλ’ ουδέποτε θά δυνηθή ο ηλίθιος νά προσθέση τι νέον 
είς τά διδκχθέντχ, άλλ' αναπαράγει καί έπχναλαμβάνει 
άκριβώς έκεϊνο τό όποιον έμαθε, χωρίς ταΰτα νά θίξωσι 
καθ οίονδήποτε τρόπον τό Έγώ του. Είνε αιωνίως ό 
ίδιος. Εντεύθεν, φίλτατε κύριε Θόμσων, άνά παν βήμα 
απαντά τις έδώ νέους έκ τή; σπουδαζούσης μερίδος τής 
κοινωνίας καί δή καί τής θεωρούμενης δήθεν άνωτέρας 
ως πλούσιας, οίτινες ώ; πρός τόν τρόπον τοΰ σκέπτε- 
«θαι, τοΰ φέρεσθαι, τοΰ φρονεΐν, κατ’ ούδέν διαφέρουσιν 
ενός χωρικού, άχθοφόρου ή τραμπούκου μή τυχόντος 
βυδεμιάς πνευματικής άναπτύξεως και άνατροφής. Η 
«υτη γλώσσα, τά αύτά ήθη, τά αύτά αισθήματα, οί 
αυτοί τρόποι, ή αύτή μαγκούρα καί τό αύτό πιστόλιον. 
-Η μόνη διαφορά είνε ότι ό σπουδάζων νέος, έάν π. χ.

νον όμως καί νά είνε κίτρινα καί κολλώδη ! Έάν ύπάρ- 
Ζΐ κατάρρους τών έντερων, τότε ό άσθενής θά έχη 
ρίαρροιαν μέ τά έπτά χρώματα τής ίριδος. Ώ; ό Όνει- 
ί^κρίτης δηλαδή μέ τούς όρισμούς του : έάν καθ' ύπνον

'θί οφιν, τότε περιπλοκήν τών ύποθέσεών σου σημαί- 
-■*· Εάν δέ καθ' ύπνον άνθρακας συνάζης, τότε χρή- 
πΚτα θέλεις λάβει. Ούδεμία βελτίωσις τής πρώτης ά-

τομικότητος.
Ο πανηγυρικός ούτος τοΰ ξένου έλέγετο ένώ έπεοι- 

πάτουν εί; τά προπύλαια. Ό Σωκράτης ήσθάνθη μεγά- 
λην λύπην άκούων τούς λόγους τοΰ φίλου του.

— Έπί τέλους φρονείτε, λέγει ώσεί ζητών παρηγο
ριάν, ότι τοιαύτη θά είνε καί είς τό μέλλον ή κατά- 
στασις ; μή με απελπίζετε σάς παρακαλώ. Όταν λάβη 
τις ύπ’ οψιν ότι είνε μόλις 50 έτη άφ’ ότου εξήλθε τοΰ 
ζυγού τό πολύπαθες έθνος, έπιτρέπεται νομίζω, νά έλ- 
πίση τις ολίγον ότι σύν τφ χρόνω θά έπέλθη βελτίωσις 
καί πρόοδος.

— Αύτό τό τυπικόν επιχείρημα τά καλύπτον καί πα
ρηγορούν τάς αδυναμίας μας μοί φαίνεται οτι έγεινε 
πλέον παλαιόν καί δέν έχει μεγάλην άξίαν.

Διά νά κρίνη τις τήν μέλλουσαν ιστορίαν ένάς έθνους, 
δέν πρέπει νά κάμη μαθηματικούς υπολογισμούς καί νά 
ΰέγη : δοθέντος ότι έν έθνος έκαμεν έντός 100 έτών 
πρόοδον π. χ. 10, έντός 200 έτών, πόσον θά κάμη; 
καί νά πολλαπλασιάζη τούς δύο μέσους καί διαιοών διά 
τοΰ άκρου νά εύρίσκη τό ζητούμενον. Έάν ομω; έχη α
δυναμίαν εις τούς μαθηματικούς συλλογισμούς, οφείλει 
νά ένθυμήτα: ότι ύπάρχει καί άντιστροφος αναλογία. 
Ή ιστορία μάς παρέχει δυστυχώς πλεϊστα παραδείγμα
τα περί τής άληθείας τής συχνότητας τής αντιστρόφου 
αναλογίας.

Ένθυμηθήτε τούς Κινέζους, Ινδούς, ' Αραβας^ τούς
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έζ ?σου τά.,ς έπαρχίας, περί ό'δών σύντελεσθησομένων, περί 
αρχιμηχανικών καί μηχανικών καί έργοδηγών καί αρ
χιεργατών ά.φιχθησομέ'νων προς τοΰΐό έκ Γαλλίας καί 
πεοί ευγνωμοσύνη; όφεΛομένη; εις την Γαλλικήν Κυβέρ- 
νησιν διά τήν προσφοράν της, τελειώνει’ ένω ό Δημη- 
τρακάκης περαιώσας πρό τίνος τά; αναγνωστικά; του 
διαθέσεις, άς πρό ανοικτού βιβλίου έπεδείκνυεν έν αρχή 
τής συζητήσεως όρμά νά τόν διαδεχθή έπί τοΰ Βήμα- 
τος, κατισχύσας, τοϋ κ. υπουργού τών Οικονομικών, 
ό’στις άπό τά άλλο μέρος άκριβώς άπεπειράτο νά πράξη 
τό αύτό.

'Ώστε τά χειροκροτήματα, τά όποια έξερράγησαν άμα 
τή συντελεσθείση κχταλήψει ύπό τοΰ κ. Δημητρακάκη, 
ήσαν, φυσικά, όφειλόμενος έπαινος πρός τήν σχοινοβα
τικήν του δεξιότητα, έκτο; πάσης πολιτικής έκδηλώ- 
σεως' ώστε αδίκως διέταξεν ό κ. Πρόεδρος τήν έκκέν,ω 
σιν τών ακροατηρίων, καί δικαίως έκραύγαζε κατά τής 
παρεξηγήσεως ό κ. Ζυγομαλάς.

Έπί τή άδίκω αποβολή τών ενθουσιωδών θεατών, 
έγκαταλείπω κ’ έγώ, οίονεϊ δίαμαρτυρόμενος, τήν θέσιν 
μ,ου καί φεύγω άφίνων έπί τοΰ Βήματος τόν Δήμητρα 
κακήν, άναμένοντκ νά κκταπαύση ό θόρυβος, καί έν 
εύγενεϊ άμίλλη πότε στρέφοντα τά νώτα πρός τούς 
συναδέλφους του, καί πότε ξύοντα τήν φαλάκραν του.

Λ,ιυτέρα, / Νοεμβρίου.
Υστερον άπό τάς άστραπάς τοΰ Σαββάτου, άνεμένο- 

μεν πλήρη κεραυνών τήν Δευτέραν ύπέθετχ μάλιστα δτι

ή έπιπροσθοΰσα Κυριακή, άναπαύουσα βουλευτικούς τινα; 
λάρυγγας καί χεϊρα; έκ τής κοπιώδους αυτών έργασίας, 
θά έπανέφερεν αύτάς ακμαίας είς τήν σημερινήν συνε- 
,δρίασιν. ’Ey τούτοις μετά μιά; μόνον ώρα; ήρεμον συ- 
ζήτησιν κατέληξεν ήρεμώτερον, ωσάν ή πρώτη αύτή τοΰ 
Νοέμβριον βροχή, ύστερον άπό.τά φθινοπωρινά θάλπη, 
ώσάν ύπεψύχρανε κκί τούς κκύσωνζς τής άντιπολιτεύ- 
σεως. ΤΙπατήθημεν λοιπόν, κκί προ πά.ντων τό βαρό
μετρο·? τή; Nine Έγηιιερι'Αας . . . ώς πρός τήν σήμερον.

'Ο λαό; μάλιστα πιστεύει δτι ό καιρός μή τόν όποιον 
μπαίνει εκάστη πρωτομηνιά, κυριαρχεί καθ’ 6λον τόν μή
να. Ούτω λοιπόν πρέπει νά περιμέν ·>μεν ολόκληρον τόν 
Νοέμβριον μέ νέφη καί βροχάς, καί μέ ήσυχον έπιψήφι- 
σιν κυβερνητικών νομοσχεδίων έν τή Βουλή.

Συνφζη.τήθη τό νομοσχέδιου περί παρατάσεως τής προ
θεσμίας διά τήν πληρωμήν τών κζθυστερούντων δ·.δχ- 
κτρων έν τή Στρατιωτική σχολή. Ή Κυβέρνησις πα- 
ρέτεινε τήν προθεσμίαν μέχρι 1 Ίανουχρίου’ οί κκ. Φω. 
τήλκς καί Κυβερνήτης έπιθυμοΰσαν έξάμηνον περίπου α
ναβολήν είναι ή άνεξαντλησία τής έπιεικείας’ ό κ. Tpt- 
κούπης επιμένει είς τόν Ιανουάριόν του- είναι ή δικαιο
σύνη τής έπιεικείας. Ό κ. Φωτήλκς έπί τέλους, ώς 
Ανατολίτης έμπορος, πρό άναλγήτου αγοραστού, περιο
ρίζει τάς εξαμήνου; αξιώσεις του εις μόνον τριζκονθημέ- 
ρους, μονονού γονυπετής, καί τότε τό έλάστιχον τοΰ 

(πρωθυπουργικοΰ νομοσχεδίου σύρεται μόλις μέχρι τής 1 
Φεβρουάριου.

Ή έν αρχή τή; συνεδριάσεω; απειλητική ύπόμνησις 
τοΰ κ. Προέδρου πρός τά ακροατήρια δτι όφείλουσι νά 
μέ/ωσιν ήσυχα, ή έ'ιτκκτος παρουσία χωροφυλάκων έν

πρόνοια διηυθετημένων είς τά θεωρεία τοΰ κοινοϋ, καί ύ 
πρό τής ένάρζεως μεγαλόφωνος διάλογός τής κ. 'Ροζοΰς 
από τοΰ θεωρείου, ώ; άπό τοΰ εξώστου της, μετά τοΰ 
3τεφανίδου, ήσαν οί μόνοι χρωματισμοί, κ’ έκεϊνοι ω
χροί καί παροδικοί, τής άχρου φυσιογνωμίας τής συνε- 
δριάσεως·.

Ιίουτρούλης.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Λα «.βάνομεν τήν ύπομονήν καί άναγινωσκομεν^ κατά 
σειράν έν τή Ώ/Χ» δλα τά ονόματα τών προβιβασθεντων.

Είς τό τέλος βλέπομεν οτι προεβιβάσθησαν κατ’ έκλο- 
γήν οί κύριοι Μκυροδήμος, Τραυλός, Μκνουσόπουλο; καί 
Κουβαρας, ώς «4<·ι*μιίέ»'Γεί? έτϊ σερατιωΓίκ»/ άμετρ.»

Καί μάς έρχεται ύ πειρασμός νά έρωτήσωμεν ;
— Μήπως οί ά’λλί»ι, περί ών δεν φέρεται λόγος τοΰ 

προβιβκσμ.οΰ των, προεβιβάσθησαν ώς ίδιζκρ.ιθεντες έπί 
στρατιωτική κακία ;»

Η δολοφονία τοΰ Σουλτάνου Άζίζ ώνομάσθη ηϊτο^ ει- 
fZ“· /

Η δολοφονία τώρα τοΰ άρμενίου Ίκτροΰ Κικτιπ:άν 
ώνομάσθη πάλιν avroj;£(fiia.

Φαίνεται οτι ή λέξις αύτή έχασε τήν σημασίαν της 
παρά τοΐς Τούρκοι; κκί σημαίνει άπλούστατκ 
flay.

Σεμνή φρασεολογία έκ τών στηλών τοΰ σεμνού //'.ώι’σ<?.

Πρόκειται περί τοΰ φόνου τοΰ txTsoiJ Κϊατιπιάν, γε- 
ρομένου θύματος χαρεμιού, καί τοΰ φόβου τών ‘Αρμενίων 
ιατρών μήπως καταστώσι παρά τοΐς όθωμανοϊς ύποπτοι, 
α^'· εξέρχονται έν τοΐς άδύτοις τών χαρεμίων αύτών 
ούχί ' όπως μόνον πκράσχωσι τήν ιατρικήν ' αύτών συν
δρομήν, άλλ’ ϊνα ώς ό κώκκυξ έν ξένη ' καλιά τά ',ά ηύ- 
ζΰ>· ά.τοθίσωσΐ)^ ara.x.hipiwrTte ,τηρά ταΐς ϋ9ωιια>·ΐσι 
τοι·ς κατ' άι-άνχηκ ν.τερ το άέό>· ίι αύ/άς εγκΰχτιη: συ
ζύγους τωκ. #

Πώς φαίνεται ή περί την γλώσσαν αυτή έγκράτεια 
του σεμνολόγου Λίωσος είς τόν εύνοΰχον Λειβαδάν τής 
Κ.Ιειοϋς !

διά τοΰ περουβιανού τής Κερκύρας, προερχόμενοι έκ Μαυ
ροβούνιου, οί αγαπητοί μας συμπολϊται ’Ιωάννης Πατρί
κιος καί 'Ιωάννης Καμποόρογλοος, φέροντες τό παράση- 
μ.ον Δανιήλ δ . ταζεως. Συμμετέσχον οί γενναίοι άνδρες 
δλων τών μαυροβουνιωτικών αγώνων, πολεμήσαντες άδια- 
φόρως, Τούρκους, Αύστριακούς, 'Αλβανικούς Συνδέσμους, 
ξηοάν έπί τέλους καί θάλασσαν, χέρι μέ χέρι με τά παλ- 
ληκάρια τών Μαύρων Όρέων, παλληκά’ρι'α αυτοί τοΰ 
Ολύμπου καί τής Φακής. Τούς ήκολούθει ό φίλος ύ- 
ποπρόζενος κ. Α. Λεονάρδος, άπαρκσημοφόρητος αύτός, 
άτε ν.-ΐο.νρού'.εηύσας τοΐς φίλοι; τό παράσημου.

Κατά τάς έκ Σύρας ειδήσεις μας οί διωγμοί τών μα- 
ζ.ρακιστών ύπό τών έκεϊ 'Ορθοδόξων έζακολουθοϋν. Έπι 
τοΰ παρόντος δμως περιορίζονται καταδιώκοντες τά 
πνεύματα τών μακρακιστών — καί ό Θεός ξεύοει τί υ
δαρή πνεύματα είναι — καθόσον τά ευλαβή αύτών σώ

άοχαίους Ελληνας καί 'Ρωμαίους.
Σημειώσατε δτι δέν θέλω νά κατηγορήσω τόν τόπον

«.ου. ούτε ούδένα τών όυ.οεθνών μου’ άπλώς μόνον μ.ετάι ’ 1 * · t 1 f
λύπης καί αγανακτήσεω; παρατηρώ τα γεγονότα. Η 
κατάστασίς μας είνε τό αποτέλεσμα τοΰ άθροίσματος 
δλων τών παρελθουσών αιτιών μοιραίως εύρ.σκόμεθα 
εί; αύτή·/ τήν άξιοΟρήνητον θέσιν ! Θά ήτο δέ κωμικόν νά 
έφαντάζετο τι; δτι ύπάρχουσιν έδώ νόες σοφοί, άλλά δεν 
θέλουν νά φαίνωντχι μόνον καί μ,όνον έζ άπλοΰ πείσμα
τος. Ύφισ’άμεθα μοιραίως τούς νόμους τής έζελίξεω; 
ενός έθνους, τό όποιον εύρέθη εί; τοιαύτας ή τοιαύτας' 
συνθήκας ΰπάρζεως. Τί θά γίνη εί; τό μέλλον ; τοΰτο 
είναι σπουδαϊον ζήτημα, όπερ ό χρόνος θά λύση. Τό 
κατ’έμέ βλέπων τήν παρούσαν κατάστασιν κκί ρίπτω·/ 
εν βλέμμα είς τά πέριξ πολυπληθή έθνη, σχηματίζω 
πεσσιΐΛίστικάς πεποιθήσεις, χωρίς δμως καί νά άπελπι- 
σθώ έντελώς, διότι έχει τό έθνος μου κκί τινα προτε-
ρή.^τα. ( τ , . χ .

Όλην τήν έλπίδκ μου είχον είς αυτό έδώ τό κτίριον
άλλ' ήπατώμην" διότι καί τοΰτο δέν ήτο δυνατόν νά 
είναι άλλως ή δ,τι είνε. Όλα συμβαδίζουν είς έν έθνος.

Παιδεία, πολιτεία, ήθη, κοινωνική κατάστασίς κτλ. 
δλα έτ.δρώσιν έπ’ άλληλα ταυτοχβόνως. Είνε δυνατόν π.

αίως όχι’ 
αυτοΰ είς 
αί λοιπαί

γ. ενΊουοκια να υπαργη εν ΙΙανεπιστήμιον: βεβ <- , ». \ ’' . . . . . διότι δεν δύναται ουδεν να φυτρωση αίφνης αφ ε 
έν έθ^νιος, χωρίς νά συμβοηθήσωσι κκί ολαι ι

δυνάμεις αύτοΰ. Καί ήμείς έδώ έχομεν τοιούτου είδους 
πανεπιστήμιου, διότι καί δλα τά λοιπά είνε τοιαΰτα. 
Ή στρατιωτική καί πολιτική κατάστασίς, οί άρχοντες, 
ή παιδεία, δ βασιλεύ;, τά ουρητήρια ένός κράτους είνε 
τοσαΰται πιστχί εικόνες φωτογραφικαί τής καταστάσεω; 
αύτοΰ. Τήν πολιτικήν π. χ. θζ τήν ίδης μ.έ ολον τό 
ειδεχθές πρόσωπόν τη; έντός τοΰ Πανεπιστημίου’ αύτή 
παύει καί διορίζει τούς καθηγητάς, χάριν αύτή; όϊ 
σπουδκσταί υποστηρίζουν τόν ένα καί διώκουν τόν άλ
λον, δι’ αύτή;..............

Μ γας Θόρυβος, συριγμοί καί φωναί έντός τής Νομι
κής σχολή; διέκοψαν τήν συνομιλίαν τοΰ ξένου καί τοΰ 
Σωκοατους’ πρό πάντων ό κρότος ενός πιστολιού έτάρα* 
ξε σφοδρά τόν Σωκράτη, διότι πρώτην φοράν είς τήν 
ζωήν ήκουσε τοιοΰτον κρότον. Τί τρέχει ! τί τρέχει . 
ήρώτησεν έκπληκτος μή δυνάμενος νά έννοήση τήν αι- 
,τίαν τοΰ καταχθονίου εκείνου θορύβου.
, — Τίποτε ! τίποτε ! τώ είπεν ό φίλο; του’ μία ά-
πλουστάτη μόνον έπικύρωσις τών λεγομένων μου ! Κα
λήν έντάμωσιν, Κύριε Θόμσων είς ’Αμερικήν ! είς Αμε
ρικήν ! Ταΰτα είπών ό ξένος έγκατέλειψεν άποτόμως 
, τόν Σωκράτην, καί διευθυνθείς πρός τήν όδόν άνέβη ει; 
'μίαν τυχαίως έκεϊθεν διερχομένην άμαξαν καί έγένετο 
.άφαντος.

Ό Σωκράτης έμεινε κεχηνώς’ έροιπτε έκπεπληγμένχ 
βλέμματα πρό; τήν άνκχωροΰσαν άμαξαν έστρεφε fff9»

τήν αίθουσαν τής Νομικής σχολής, όπόθεν έξήρχετο ό 
.απερίγραπτο; θόρυβος. Μετ’ ολίγα δευτερόλεπτα ρεΰμα 
σπουδαστών κατεπλημμύρισε τά προπύλκια καί τήν

I πλατείαν. Κραυναί άγρια'., φυσιογνωμία·, ήλλοιωμέναι, 
πρόσωπα αίματωμένα, μαγκούρες εί; τόν άέρα, πιστό 
λία, γϊουχα'ίσμοί, καταπλακώσεις, παρεϊχον εί; τόν Σω-

ί κράτη τρομερόν καί λυπηρότατου θέαμα’ δέν ήδύνατο 
I νά διάσχιση τό πλήθος καί νά έζέλθη. Μέ μίαν ίύθησιν 
I έκ τών όπίσω κατέπεσε μετά πολλών άλλων κάτω τής 
' μαρμάρινης κλίμακος. Τά ενδύματα καί ό πΐλός του 
I ήσαν είς κΟλίαν κατάστασιν’ μία μαγκούρα έμέτρησε 

κατά λάθος τά νώτα του. Τέλος κακήν κακώς έφθασε 
μέχρι τής όδοΰ καί διηυθύνθη ύπό τό κράτος μυρίων

, απελπιστικών καί λυπηρών συλλογισμών εί; τό Ξενοδο
χείου τής ’Αγγλίας.

Ό 'Αλκιβιάδης δέν είχεν έλθει άκόμη. Μετ’ ολίγον 
φθάνει καί τώ διηγείται τάς έντυπώσεις του περί τών 

■ στρατιωτικών πραγμάτων τής Ελλάδος’ ή διήγησί; 
i του συνεπλήοωσε πλέον τάς αλγεινά; ιδέας τοΰ Σωκρά- 

”foo;· ήσαν σταγόνες κώνειου ύπερεκχειλίσασαι τό πλήρες
ΐ ήδη ποτήριον αύτοΰ.
I. ‘Αλκιβιάδη ! λέγει βαρέως καί με τόνον άπογοητευο- 
ί μένου άνθρώπου, ετοίμασε τάχιστα τά πράγματκ ! έντός

ήμισείας ώρας αναχωρούμε·/ δι’ Ευρώπην.
Τωόντι μετ’ ολίγον άνεχώρουν έφ' άμάζης είς ΙΙει- 

φκιά. Φθάσαντες εί; τάς κλασικά; «.τα<-ά;·κα<?,

βησζν καί διέταξαν μίαν λεμωνάδα.
Κατά, κακήν τύχην δμως εύρίσκετο έκεϊ £ν άπ.σπζσμα 

χωροφυλάκων. Ό Ενωμοτάρχης άσκαρδκμυκτεί παοετή- 
ρει τόν ’Αλκιβιάδη. Είχεν εκδράμει μετά, τοΰ άποσπά- 
σματός του μέχρι; Ελευσίνας πρός κκταδίωξιν ενός φυ- 
γοδίκου, ένθκ έμαθε οτι ό φυγόδικος εύρίσκεται έν Ά- 
θήναις. Μετά τινα στιγμήν στραφείς πρός τούς στρατι- 
ώτας λέγει : Μωρέ αύτός είνε ! αύτός ! μοΰ ξύρισε καί 
τής μουστάκες του ! Τί τού; φυλάτε μωρέ άκόμκ ; βκ- 
ρεϊτέ τους !

Οί χωροφύλακες ώρμησζν άγριοι κκί τούς έκτυπων 
διά κοντακίων κκί λογχών ΰβρίζοντες συνάμα. Ό Σω
κράτης κκί ό ’Αλκιβιάδης ήσαν πλέον ημιθανείς· άλλ’ οΐ 
χωροφύλακες μή έχοντες πολλή / συμπάθειαν πρός ζών- 
τα; άνθρώπους, έκρέμασαν έκ τών ποδών τόν Σωκράτη 
άπό τίνος δένδρου καί ήναψζν άχυρα κάτω πλησίον 
τής κεφαλής του διά νά τόν πνίξουν διά τοΰ καπνού.

Τόν δέ Άλκιβιάδην τόν έθεσαν έντός σζκκου καί 
τόν έκύλιον καΐά γής γελώντες καί λακτίζοντε; κατά 
σειράν.

Μετ’ ολίγον δύο ψυχαι ώ; μελαναί σκιζί άφίπταντα 
πρός τούς Ουρανούς άποκομίζουσκι τάς έντυπώσεις έπί 
τής μετά δύο χιλιάδας έτών προόδου τής πατρίδος των*

Βιίνν^, tf, 8 188 2.
Α . . . .

ΤΕΛΟΣ.
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μα τα /τροέ.τωσοζ είς τάς τροδ.τας των, έως οτου πα- 
ρέλθζ, ή όργη τών γάτων.

Τί άστεϊος κύτος ό '/.· Καλλιγάς ; Διά τούτο έπεμει- 
νεν όπως ή μεταβολή του νομισματικού συστήματος άρ- 
ξηται άπό 1ης Νοεμβρίου, διότι τήν ημέραν αύτήν συ- 
πιπτεν ή έορτή τών Αγίαν Άναργΰραν.

Αύτάς τάς ήμέρας κανενΰς υπουργού τό όνομα δέν α
κούεται τόσον, όσον τό τοϋ κ. Καλλιγά.

Διά τούτο πολύ δικαίως δύναται νά ονομασθ/1 δ //£»ως 
τής δεχάρας !

Πολύ αγρίως επιτίθεται ό κόσμος κατά τοΰ κ. Καλ- 
λιγά.

Νομίζοικεν ολίγον άδικον την έπίθεσιν.
Ό άνθρωπος έκαμεν ο,τι δέν κατώρθωσεν ούδεΐς πρό 

αύτοϋ υπουργός τών Οικονομικών.
Έφερεν ΐσοζύγιον εις τόν προϋπολογισμόν. Έπαρου- 

βίασε δέ και περίσσευμα.
ΤΗτο λοιπόν ή εύεργετιχή τον.
Καί ελλείψει αργυρών νομισμάτων, έπεσαν είς τον δί

σκον του Λεκπίρβι xai δεχάραι.
Ό μύθος δηλοϊ κτλ.

Γράφουσιν ήμΐν έκ Σύρου : Ό ιατρός τοϋ εντεύθεν 
διελθόντος Γαλλικού πολεμικού, νοσήσας έκ πυρετού, ε
στάλη παρά τοϋ κ. Πλοιάρχου εις τό ενταύθα Δημοτ. 
Νοσοκομεϊον πρός νοσηλείαν. Τήν νύκτα όμως, έν τή 
παραφορά του, ή καί τή, απελπισία του, διότι αντί νά 
τον περιποιηθοϋν έν τω άτμοπλοίω, ή νά τόν πέμψουν 
εί'ς τι Ξενοδοχεϊον ύπό έπίβλεψιν, τόν έπεμψαν εις κοι
νόν Νοσοκομεϊον, διαλαθών τούς θυρωρούς, ήνέωξε την 
θύραν, καί άπελθών είς την προκυμαίαν, έξεδύθη καί 
πεσών έπνίγη αύτόχειρ γενόμενος.

Κύριος είδε τώρα πόσα Οά μάς ψάλλουν τά Εύρωπαϊ- 
κά φύλλα, οτι τόν αύτογζιριάσαμεν ζ,μεϊς.

ΡΩΣΣ1ΚΑ1 1ΧΥΚΤΕΣ.

ι
'Λκόΰχβος είς OSr/Κϊάν.

Είχον καί άλλοτε έπισκεφθή τήν 'Οδησσόν καί όμως 
τήν φοράν αύτήν, αγνοώ διατί,διεβιβοωσκόμην ύπό ανυ
πομονησίας όπως πατήσω τό έδαφος της. Ίσως διότι 
καλού φίλου ή φιλοξενία μοί ύπέσχετο λίαν εύάοεστον 
τήν ολιγοήμερον αύτόθι διατριβήν μου.

Φαντασθήτε λοιπόν τήν θέσιν μου αισθανόμενου έντός 
μου χοροπηδώσαν κολοσσιαίαν φρενητιώσαν ανυπομονησίαν 
καί βλέποντος περί έμέ μετά τόσου φλέγματος καί ήρε- 
μ.ίας τελουμένους τούς τύπους τής ρωσσικής αστυνομίας, 
ήτκς διά νά έπιτρέψγι εις τινα τήν άπόβασιν επί ρωσσι- 
κοϋ έδάφους, κρίνει άναγκαϊον νά ύποβάλγι αύτόν μέν

ύπό τάς όχληροτάτας τών άναζριτικών έρωτήσεων καί. 
ιατρικών εξετάσεων, τό δέ διαβατήριόν του ύπό τήν 
πίεσιν τριών διαφόρων σφραγίδων καί τά μουντζούρωμα 
τριών διαφόρων ύπογραφών, τάς Οχληροτάτας τών κατα-- 
λήξεων έπιδεικνυμένων, Sv ώ<ρ> δηλ. ή βΐτς ή όφσχη, καί. 
τάς άηδεστάτας τών τσιφρών.

Διό καί όταν διέβην καί τό καθαρτήριον τοϋ τελωνείου 
καί ζ,σθάνθην έμαυτόν έλεύθερον, συνεκινήθην μέχρι μυ- 
χιαιτάτων καί έδόξασα τόν Πλάστην μετά κατανύξεως 
μάρτυρος τών πρώτων χριστιανικών χρόνων. Καί ϊνα 
εξακολουθήσω ίσως πραγματοποιών τήν παρομοίωσίν μου 
ταύτην, χωρίς νά εύτρεπισθώ ή νά λουσθώ καί νά ξυρι- 
σθώ, ώς άνθρωπος, έσπευσα νά ριφθώ είς τάς άγκάλας 
τοϋ φίλου μου, ώς ήμην, ταξειδιώτης.

— Όλα καλά, μοί είπεν ό καλός φίλος αφού θερμό
τατα μέ ένηγκαλίσθη, όλα καλά, άλλά τά καπέλο αύτό 
νά τό βγάλζ,ς.

'Εγώ σάς βεβαιώ προσεβλήθην άπό τήν παρατήρησιν, 
Ε*όμισα ότι ό πϊλός μου άπερρίπτετο οϋτω άπανθρώπως 
ώς ύπερήλιξ καί άμέσως άποκαλυφθείς ερριψοε έπ’ αύτοϋ 
βλέμμα έπιθεωρητού. Ητο νεώτατος όμως. Καί δέν ήτα 
δυνατόν νά γηράσζ; έντός τόσον βραχέος διαστήματος, 
ενώ μόλις όλίγας ώρας πρό τής άναχωρήσεώς μου έξ Α
θηνών είχε τελέσει έν τω πιλοπωλείω Ιναντόρου καί Κα- 
σδόνη τούς μετά τής κεφαλής μου γάμους του καί έντός 
τοϋ άτμοπλοίου διήλθε τήν σελή.ην τού μέλιτος. Εινε. 
άληθές ότι έδείχθη τρυφερότατος τών νεογάμων, ούδ* 
έπί στιγμήν άποχωρισθείς τής ξανθής λατρευτής του καί 
τούτο είχέ πως καταβάλλει καί ρυτιδώσει, άν θέλετε, 
αύτόν’ άλλ’ ούχ ήττον ήτο πάντοτε νεώτατος έτι, α
παράμιλλου μελαγχροινού χρώματος, πλατύγυρος, ώς 
έάν έστέγαζε τήν κεφαλήν αρτίστα Ιταλού. ‘Εννοείται, 
οτι μετά τήν αύστηράν ταύτην έξέτασιν μή δυνάμενος 
πλέον νά έννοήσω τόν λόγον τής έκδηλωθείσης ύπό τού 
φίλου μου άντιπαθείας πρός αύτόν, άποτόμως πω; ήρώ- 
τησα :

— Μά τί έχει, αδελφέ, τό καπέλλο μου ;
— Βρέ βγάλτην άποκεϊ αύτή τήν ταράτσα μή σέ πά

ρουν γιά μηδενιστή . . < Είσαι 'σάν συνωμότης μελο
δράματος.

Μοί ήρχοντο γέλωτες, άλλά καί-έλαφρά φρικίασις συγ
χρόνως. Πρό τών οφθαλμών μου διέβησαν ώς αστραπή ή 
Σιβηρία καί όλαι αί σκυθικαί στέππαι.

— "Αν εινε, αδελφέ, άπό τό καπέλλο . . . τό βγάζω, 
έψιθύρισα . . .

— Βιβαια άπό τό καπέλο, άπό τό καπέλο βέβαια. Τί 
νομίζεις ; "Ε, φιλαράκο, δέν έτράβηξες σύ τήν δικήν μας 
τήν τρομάρα, θά σοϋ τά διηγηθώ καί θά ίδής.

Παρετήρησα ότι όλοι οί Ελληνες πείθονται πάντοτε 
ιδίως έκ τής φρασεολογίας, ήν δέν έννοούσι, καί εννοεί
ται, ότι καί έγώ κατεπείσθην άπό τήν ρωμαίϊκην τοϋ 
φίλου μου ρητορικήν. Μετ’ ολίγα λεπτά έν τω ξενοδο- 
χείω μου άπέβαλλον τόν ταξειδιώτην καί ένεδυόμην τόν 
άνθρωπον. Καί όταν έτελείωσεν ό μετασχηματισμός μου 
και έκλειον τάς άποσκευάς μου, τότε μόνον παρετήρησα 
ότι ώμοίαζον έξωθεν μεγαλοπρεπείς κορυφάς τού Όλύμ- 
που, έφ' ών έπεκάθησαν νέφη άετών, ύπό τών ύπαλλη- 
λων τοϋ τελωνείου έκεϊ προσεπικολληθέντα. Καί ώς Έλ- 
λην άληθής καί άνήρ μεγαλοϊδεάτης ολίγου δεΐν έδά- 
κρυον έπί τή φυγαδεύσει τοϋ δικεφάλου αετού έκ τού 
αύτοκρατορικού τών Παλαιολόγων έμβλήματος καί τού

Βυζαντίου εις ’Οδησσόν καί ξέπί τών σφραγίδων τών 
ιώσσων τελωνοφυλάκων.

Ιίατέπια έν τούτοις τούς άναβαίνοντας σπαρακτικούς 
Χυγμούς μου καί έσπευσα ν' άντικρύσω τόν φίλον μου 
ςν όλη τή άκτινοβολή τής νέας μου μεταμορφώσεως καί 
τού νέου μου πίλου.

— Έτσι μάλιστα, έφώνησεν ώς μέ άντίκρυσεν, έτσι 
ήιιπορεΐ κανείς νά σέ παρουσίαση καί εις τό θέατρον άπό 
ψε. Πάμε νά πάοωμεν εισιτήρια.

— Στάσου, άδελφέ μιά στιγμή.
— Τί θέατρο ; ρούσικο ; Ευχαριστώ. ’Άφηνέ με ήσυχο.
■— Ρούσικο μάλιστα, ρούσικη όπερα, τό Cloches lie 

Corneville (»} Καμχάναις τής Κερατιας}.
- — ! ! !
• — Ναι, ναι, θ' άκούσης απόψε .Γής χαμπάναις τής Κε 
•ρατιΰς ρωσικά.

— Νά σού πω τήν αλήθεια, τρέμω’ φοβούμαι μή μέ 
ξεκωφάνουν, ώς ή καμπάνες τών έκκλησιών των.

— Μωρέ έλα ....
Έπείσθην, δευτέραν φοράν νϋν, ές ού ώομήθην νά σχε

διάσω διατριβήν .σερ) τής επιρροές τής ρητοριχής τον 
ρί.ίον μου επί τοΰ ε.Ι.ίηνος εν γίνει χαί Ιδία, ίπι τοΰ 
£·.τ’ αυτόν τραταριζομίνου ε.Ι.ίηνος η ρωμηοϋ. Θά τήν 
αναγνώσω ή θά τήν καταχωρίσω είς τόν Παρνασσόν 
όταν τήν γράψω, Οά ίδήτε τί επιχειρήματα περιέχει.

Καί άφού ήγόρασε τά εισιτήρια καί μοί ένεχείοισε τό 
έμόν :

— Καί πώς λέγουν οωσσιστί τό Cloches lie Corneville; 
ήρώ τησα :

— Kornerilskii Kalakala.
Διερράγην είς γέλωτας έν μέση όδώ. Μοί έφάνη τόσω 

κωμικόν αύτό τό χχλαχχλά. ώστε ήνόησα, οτι θά έπει- 
θόμην καί νά πληρώσω διά νά τό ίδω, χωρίς ούτε ή ρη
τορική τοϋ φίλου μου νά μεσολαβήση, ούτε ή ιδέα τού 
άνεξόδου. Ηρκει νά έγνώριζα οτι χχλαχχλα θα είπή 
καμπάνες Τ

Touviste
---------------------- ΙΒΙΟΙ» -------------------

ΚΑΡλΜΕΑΑΙΣ

; Ήοώτων ένα ζαοτοπαίκτην :
I -— Διατί προτιμάάς τό παιγνίδι άπό τόν έρωτα ; 
ί — Διότι, άπεκριθη. δύναται κανείς νά .τσ/ζη πάντοτε, 

εένώ δέν δύναται πάντοτε νά άγαμά

Μεσίτης, άνερχόμενος τήν κλίμακα τού Χρηματιστη
ρίου, συλλαμβάνει επ' αύτοφώρφ δωδεκαετή λοϋστρον, 
κλέπτοντα τό μανδύλι του.

— Πζληόπαιδο ! φωνάζει αγρίως, δέ ’ντρέπεσαι νά 
·;»λέφτης . . . ’ς τήν ηλικία σου.

ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΔΙΚΗ.
(ΤΟΓ ΤΑΚΤΙΚΟΓ ΕΝ ΣΓΡΛ ^ΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΓ MKS.)

(Σννέ/cii ϊίί ηρο.,γοί itvov άρνΐ. 366)
Η απολογία τών κατηγορουμέννων, ύπήρξεν ακριβής

νιζσάφησις τών μαρτυρικών καταθέσεων, g Ώμολόγησαν

οτι κατέλαβον τόν «Λούκουλλον» άγοράσαντες παρά τοϋ 
ύπηρέτου Κυριακάτου, άλλ’ έν άγνοια τής κυριότητες 
τού Δημοπούλου. Ήρνήθησαν οτι βεβαίως καί δΓ οπλο
φόρων κατέλαβον. Κατέδειξαν ότι οί κληρονόμοι τοϋ 
κατά τό ήμισυ συγκυρίου Δάλκου έξεχώρησαν αύτοϊς 
τά δικαιώματά των, καί κατέληζαν είς τό ότι ό Δη- 
μόπουλος, μετά όκτώ μήνας, παρέλαβε καί κατέχει τό 
ξενοδοχεϊον, μετά τού άνήκοντος αύτοϊς.

'Ως εϊπον ήδη, ή δίκη αύτη έλαβε παρ' αξίαν διαστά
σεις, αιτινες τή έδωσαν διεθνή χαρακτήρα, έν ω καθ’ έ- 
αυτήν είναι άπλή. Τάς διαστάσεις τκύτας αποφεύγω, 
διότι οφείλω έν στενώ νά περιλάβω τά καθέκαστα δίκης 
έπί έξαήμερον διαρκεσάσης.

Καλείται έκ νέου είς μάρτυς.
Προϊστάμενος. Αύτό τό ξενοδοχεϊον ιΛούχου.Ιυςν, ώ-

μοίαζε τό lldtel «le la Ville, ή εκείνο πού πηγαίνουν οί
Σιονοί :• #

Είς ενορχος Σΐφνιος. Κύριε Πρόεδρε, ό Προϊστάμενος 
διά τών έρωτήσεών του καθίσταται οχληρός, γέλως).

Προϊστάμενος. Κύριε, είμαι νοήμων.
Μάρτυς. Είς τόν >ινίοΰχου·1·1ονι> κατώκ'ουν πλύστραι, 

μχιράγγες^ πόρναι καί έγιναν βιασμοί παίδων. (Ίλαρότης)

Καλείται έκ νέου ό παθών Δημόπουλος.
Είς ίνορχος σιδηρουργός. Τί κλίνας είχε τό ξενοδο

χείων σου ; Τής Μάλτας ή τής Γένοβας, διότι είμαι έπι- 
στήαων καί θά καταλάβω τήν άξίαν των.

dημόπου.Ιος. Ήξισκν 60 φρ. τό έν καί 40 τό στρώμα· 
Προϊστάμενος. (Ένθουσιών ώς έμπορος, άκούων νά 

γίνηται καί πρός στιγμήν λόγος περί συμφερουσών τι
μών, καί θέλων νά ινφεληθή τής περιστκσεως τής αγο
ραπωλησίας).

— Θέλεις νά σοϋ σ.τεχου.ίάρω έγώ 100 στρώματα, 
πρός 1 0 Δραχμάς τό έν ;

Μετά τήν κατηγορίαν τών κατηγορουμένων έλαβε 
τόν λόγον ό Εισαγγελεύω·/ Ε. Λυκούδης. Έχει τήν τέ
χνην νά έξαρτα τοΰ ακροατηρίου του τήν προσοχήν. 
Τήν λέξιν έκλελεγμένην, τήν υφήν χαριέντως ρέουσαν 
καί πλήρη εικόνων, τήν παράστασιν συμπαθή, την κρί- 
σιν άμερόληπτον. Διά τοϋ λόγου του ό Κ. Λυκούδης 
’καυτηρίασε πάν τό χρήζον καυτηριάσεως. Είπε τά 
πράγματα μέ τ’ όνομά των.Είρων άμα καί αυστηρός,αμεί
λικτος άμα καί επιεικής. Έξετύλιξε μέ τέχνην τήν κατη
γορίαν. 'Έσκωψε τήν ΰπεράσπισιν ένθα ζ, αλήθεια πάρε— 
μορφοΰτο. Έπάταξε τόν πολιτικώς ένάγοντα, ένθα τά 
πάθος ύπερίσχυε. Δεν ήδυνήθη ν’ άρνηθή τάς καταχρή
σεις τινών τυραννίσκων Προξένων, καί έμεμφθη τών Δι
καστικών άρχών, οσάκις δείκνυνται επιεικείς προς αυ
τούς. «Άπολαμβάνομεν τής ετεροδικίας εν Τουρκία^,.
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είπεν, ώ; άνήζοντε; εΐ; τήν χορείαν τών πεπολιτισρέ- 
νων Ιίρά,τών. Κινδυνεύορεν όρώ; νά έξελεγχθώρεν άπο- 
λ αμβάνοντες τή; έτερβδικίας, δι’ 5λω; αντίθετον λόγον». 
«Ιίαραδέχοραι τον Δηρόπουλον, είπεν, ώ; τόν παρι- 
στζ ή ύπεράσπισι;, υβριστήν, λιβελλογράφον, άξιον διά 
τό ίκρίωρα. 'Άνκβιβάσατέ τον, όταν θά τόν διζάσητε, 
έζεΐ. Πλήν ήδη τιμωρήσατε τοΰ; άρπαγας τή; περιου
σία; του». Χαριτολογώ* δέ προσέθετα. «Ή ΰπεράσπι- 
σι; είπεν ότι ό Δηρόπουλος κατήγγειλε τόν Σκούφον 
τή υστεραία τοΰ γάρου του, όταν είδεν αύτόν λαβόν 
τα ζάλήν προίκα, όπω; άποζηριωθή. Όντο; αποδεδειγ
μένου οτι ό Δηρόπουλος έρήνυσε τόν Σκούφον τρία έτη 
μετά τόν γάρον του, δέον νά παραδεχθώρεν κατ' ακο
λουθίαν τήν γαρήλιον νύκτα τριετίαν όλην διαρζέσα- 
σαν .... Σά; είπε πρό; τούτοι; ή ύπέράσπισ’.;, νά 
θέσωρε τήν χεϊρα έπί τή; συνειδήσεώ; σας, καί δώση- 
τε τήν ψήφον σας. ’Ήθελα παραζαλέσει τήν ΰπεράσπι- 
σιν να ροι ειπη που του σωρατο; εδρεύει η συνείδησι;,
όπω; τήν ύηλαφίσητε ....

Είς ΐ>θ[χος (Ιιαχόπτωι-. Τί έννοεΐτε ;
yivxoi'Sffi· 'Εννοώ ότι ή συνίδησι; δεν εδρεύει ούτε

εί; τά ώτα, ούτε εί; τήν ρίνα. Σεϊ;, ώ; καθηγητή;, κάλ- 
λιον γινόσκεται νορίζω ότι έξηγοΰραι σαφέστατα.

Ή συνείδησι; εδρεύει εί; τήν ψυχήν. 'Άλλως τε ή- 
ρεΐ; έγίναρεν πλέον (τόσα; ήρέρα; οιζάκοντε;) όχι κα- 
θηγηταί. άλλά τσαγχαράόΐς. { Ι.Ιαρύτης}·

Ό Κ. Άυ/ίούδη; καταστρέφει τόν λόγον έξαιτούρενο; 
τήν ενοχήν τών κατηγορουρένων έπί κλοπή.

«=> O-S*-------

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΥΘΥΜΕΙ.

‘ Eastbourne.

("13* χ?ι6. 365.)

Ά; ρή περιορισθώρεν εί; τόν τραχύν χειρώνακτα. 
"Α; άνέλθο ρεν εί; ύψηλότερα στρώρατα τή; παραλία;, 
οπού δυνάρεθα νά σπουδάσωρεν ύψηλοτέρα; τάξει; τή; 
κοινωνία;. ΕΝαι δωδέκατη. Ή ώρα αύτη καθ' ήν ό φλο
γερό; ' Ηλιο; τοΰ θέρου; αίωρεϊται έν τώ κέντρω τών 
γλαυκών αιθέρων ώ; πύρινον στέρρα, είναι ή καταλλη
λότερα προ; τοιαύτην σπουδήν, καθά συνενοΰσα πάντα 
ανεξαιρέτως τά πρόσωπα καί άπασα; τά; τάξει; έν τή, 
παραλία. Επί τών ποικιλοχρόων ψηφιδίων, παοά τά 
φιλοπαίγρονα κόρατζ, ρουσιζή λαρπρώ; κατηρτισρένη 
άναπέρπει κατά τήν ώραν ταύτην τού; γλυκυτέοου; ή- 
χ_ου;. Ολίγου; ποδα; άνωθεν τή; ρουσιζή; έπί τής ά
κρα; των κρηπιδωμάτων, πλεΐσται εδραι είναι παρατε- 
ταγρέναι κανονικότατα κατεχόρεναι ΰπό διαφόοων προ
σώπων. ρεταζυ τών όποιων διακρίνεται τό ώραΐον φύ- 
λον. Ο άριθρος τών προσώπων είναι τοσοΰτο;, ώστε ρέ 
όλην τήν ρεγάλην έκτασιν τοΰ κρηπιδώρ.ατο; κατά τε 
ρ.ήκο; και πλάτος δεν λείπει ή συρπίειν. Ούτω δέ κα
τά τήν ρεσηρβρινήν ταύτην ώραν άποτελοΰρεν άπαν
τες τά θεάρατα ρεγίστη; οικογένεια; ή; τά ρέλη είναι 

• πλήρη γοητευτικότατη; οίκειότητο;. Καί είναι τόσον

ώραΐαι, τόσω κορψαί, τότω δροσερά? αί χαρίεσσαι Άγ- 
γλίδε; τή; παραλία; τοΰ Eastbourne, καί άναδειζνύουσι 
τόσην αφέλειαν καί τόσην ελευθεριότητα, ώστε ούδερίζ 
εύδαιρονία δύναται νά συγζρτθή ρ' εκείνην ήν έκαστος 
αισθάνεται εί; τοιαύτα ρωρζντικά ρέρη έν τω ρέσιρ. 
τών ζωηρότατων εκείνων καλλονών. Είτε τό κλίρα, είτε 
ή θάλασσα, είτε ό βίος, είτε ή συναίσθησι; ότι σχεδόν 
ολα τά εύρισκόρενα έν τή παραλία έκείνη πρόσωπα ά- 
νήκουσιν εΐ; καλήν τάξιν, δίδουσιν εί; τά; ζαλλονά; 
εκείνα; τοιοΰτον ύφος σπανία; οίκειότητο; καί παιδικού 
θάρρους, ώστε καθίσταται άκατανόητον διατί ό ακό
ρεστο; ποιητή; τοΰ Δον Ζουάν ηυχετο νά είχον όλαι 
αί γυναίκες άπό Βορρά ρέχρι Νότου έν στόρ.α διά νά 
τά; φιλήστ) άπασα; διά ριά;, έν ω καί άνευ τή; άντι- 
φυσιολογική; ταύτης ευχή; ήδύνατο νά συνδεθγ, τουλά
χιστον ρέ τά; Άγγλίδας άπασα;, διά ρόνη; τής έπι- 
σκέψεω; τών διαφόρων παραλίων.

*

Καί όπόσον περικαλλή άναδείκνυνται τά τρυφερά ε
κείνα τοΰ Βορρά πλάσρατα έν τώ ρέσω τή; ωραία; έ
κείνη; καί ποικίλη; φύσεως. Οπόταν ή όρίχλη καί ό 
άτρό; τοΰ Λονδίνου έπισκιάζουσι τάς λεπτά; καί αιθέ
ρια; νύρφα; τή; 'Λλβιόνος ών τήν έκτακτον καί αί- 
γλήεσσαν λαρπρότητα ανταποδίδει έν ριά στιγρή ή 
ποντιά; αύρα καί τό γλαυκόν στερέωρα τών ακτών .’ 
Δέν είναι πλέον άνθρώπιναι ύπάρξει; έκεϊναι ! Είναι 
ιδανικά φάσρζτζ καλλονής, είναι όπτασίαι ποιητική; 
έκστάσεω;, είναι ρυθολογιζαί Νσρηΐδε;, ή Χριστιανικοί 
Άγγελοι ! Δέν είναι σάοκε; έκεϊναι, ούτε βλέρρα, ούτε 
ρειδίαρα, ούτε φωνή. Είναι άφρό; γάλακτος καί άρτη» 
ριακοΰ αΐρατο;, είναι αστραπή, άκτίς, άρρονία. Καί 
ή έσθή; των είναι τόσω ρυθρική καί έπαγωγό; έν τή 
αύστηρά άπλότητι ήτι; τά χαρακτηρίζει, ώστε νορίζει 
τι; οτι εγεννήθησαν καί άνεπτύχθησαν έν αύτ·7!. ‘Η δια
σκευή, ή έντασις, αί καρπαί καί ή αναλογία ήν κατορ- 
θοΰσι νά δίδωσιν εί; τά εύτυχή ΰφάσρατα άτινα συνι- 
στώσι τήν έσθήτα τών παραλίων, τήν καθιστώσι θελ- 
κτικωτάτην. ΓΙλήν τόν στέφανον τή; χάριτο; καί τή; 
έντελεία; επιθέτει το χρώρα οπερ λίαν Οαυρασίω; γνω- 
ρίζουσι νά έκλέγωσιν αί κόραι τή; ’Αγγλίας. Εί; τινα; 
έξ αύτών δεσπόζει τό λευκόν, οπερ συνδυαζόρενον ρετά 
τή; άλαβαστροειδοΰ; χροιά; τοΰ προσώπου των,διασπεί- 
ρει πανταχού ήρερα καί ήδέα αίσθήρατα ρετά φαντα 
στικωτάτων ιδεών. Άλλ' εί; τά; πλεϊστα; παρατηρεί* 
ται τό περίφηρον καί έξαίσιον Pink-colour, τύ χρώρα 
τοΰ θερινού συρροΰ έν Λονδίνω, άποτελούρενον έξ ω
ραία; όοδώδου; επιφάνεια; διατεινορένης έπιχαρίτως 
ύπό λεπτοτάτων καί σχεδόν αοράτων λευκών γραρρών· 
Τό χρώρα τούτο τή; έσθήτο; βασιλεύει καί έν Easl·- 
bourn, χρώρα πλήρες .ήδυπαθείάς καί έξάψεως, χρώρα 
άκατανοήτου θέλγητρου έπιδρώντο; άρέσω; ούχί επι 
τών αίσθηράτων ή τή; φαντασίας, ώ; τό λευκόν, άλλ 
έπί τών αισθήσεων, χρώρα παράγον τό φλογερόν έκεϊνο 
καί πυρετώδε; αίσθηρα οπερ έπυρπόλησε τον πατέρα 
άνδρών τε θεών τε, όταν είδε τήν αδελφήν καί σύζυγο* 
του ΰπό τήν έκτακτον επήρειαν τοΰ δανεισθέντο; εί; Κ'ν* 
τήν κεσσοΰ τή; Αφροδίτη;.

(ακολουθεί .
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