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«4ΤΆΦΕΙ0Ν, OAOS Min'sliN, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΑΧΡίΒΕΐΑ ΤΗΣ ΠΒΕΡΝΗΣΕΠΣ
Ή|ΗΙ ; οΐτινες άρχίσαμεν νά εχωμεν ιδανικόν μας την 

ιταβολήν τοϋ πολιτεύματος, ήμείς αϊτινες παρφτήθη- 
έπειτα. τοϋ ιδανικού αύτοΰ, και είπομεν δτι δεχόμε- 
εύγνωμόνως τά δώρα τής ευνομίας καί παρ’ αύτών 

Τδν Βασιλικών χειρών, άρκεϊ ν’ άπολαύοωμεν Βασιλέα 
Ίίλοντα νά σώσνι τόν τόπον, ημείς οΐτινες περιωριζόμεθα 
ίέ ζητώμεν έλευθερίαν καΐ πρόοδον, ύστερον άπό τόσα; 
«ΒΟγοητεύσεις, ύστεοον άπό ήυ,ιόνους Κυβεονήτας καί 
ίνοος πολίτας, ύστερον άπό επαγγελματικήν διαφθοράν 

ϊ*ίν πρώτων καί φυσιολογικόν μαρασμόν τών δευτέρων, 
βτεβάλλομεν τώρα ιδανικόν καί δεν ζητοϋμεν άλλο

ρά φθηνήν Κυδέρνηοιν.

Κάτω «ί μεγάλαι ιδέαι, τά αισθήματα, -fj έπεκτασις 
» δριων, ή ενότης τοΰ έθνους, ή γέννησις και παρ’ ή- 

Γ τ’Τις επιστήμης, ή μόρφωσις τοΰ πλήθους, ή καθολι- 
ρ ψηφοφορία, ή εφαρμογή τοΰ συντάγματος, τά δημό- 
Sit έργα.
Μεγάλη ιδέα άς άναγορευθ-Jj ή φθήνια * Μικρά λέ 
ίτις λέγει πολλά. Φθήνια είναι ή υπαρξις, ή έλ-

ϊ) ΐΐ ζωή, ή ήδονή, τοΰ βρέφους τό μειδίαμα, ό χορ- 
ψ°ί τών τέκνων, ή στιλβηδών τοΰ οίκου, ή εκ τοΰ 
ίου άνάπαυσις τοΰ εργάτου, ό άνευ ώδίνων καί στε- 
'μών ύπνος, ή δροσερά έζέγερσις, αί διαφανείς στιγ- 
■ τοϋ κολασμένου βίου, τά φαιδρά σημεία μελαγχολι- 
* υπάρξεων, τό νανούρισμα τής παραφροσύνης δτι ει- 
'.κάτι τι ό βίος, τό προσκεφάλαιον έφ’ ού στηρίζει1 
’’Χεκμηκυΐάν της κεφαλήν ή άπόγνωσι; καί ροφώσρ^ 
1 ρητηνιτην καί καπνίζουσα σιγάρον,έλαφράν αίσθάνέ-' 

,· τήν ψυχήν καί μειδι^ ολίγον. ;
Απέναντι τόσων αγαθών, έχομεν ή δέν έχομεν δίκαιον · 
ί»0ντες νά καταπέσουν ΰλοι οί φραγμοί οί χωρίζον- ί

■ίες τά δύο μεγάλα κόμματα, νά καταπέσν) καί αύτό τό 
μαγικόν διάφραγμα τών τίμιων καί τών μή τιμίων, και 
νά διακριθώσιν εις φθηνούς καί εις ακριβούς ;

— Κύριε Κουμουνδοΰρε, μάς κυβερνάτε φθηνότερα άπό 
τόν κύριον Τρικούπην j

Είμεθα μαζύ σας.
— Κύριε Τρικούπη, μάς κυβερνάτε ακριβότερα άπό 

τόν κύριον Κουμουνδοΰρον ;
Είμεθα ενάντιοι σας.

Ένθυμούμεθα τόν κ. Τρικούπην τοΰ 1880. Τόν ένθυ- 
μούμεθα τόσον ζωηρώς, ώστε τόν άναπαριστάυομεν άκό
μη καί τώρα άναβαίνοντα τό βήμα έν μέσω γ'ενικής σι
γής, μέ χονδρούς χαρτοκυλίνδρους ύπό μάλης, άναπτύσ- 
σοντα αύτού; καί εν μέσω γενική; αναψυχής μίαν πρός 
μίαν άριθμοΰντα τάς οικονομίας άς έπηγγέλλετο ό νέος 
πρωθυπουργός νά φέρη, μετά τήν σπατάλην, μετά τά 
πετσώματα, μετά τό χρηματοφάγωμα, οπερ en graivl καί 
ew gros είχε πανηγυρισθή έπί τών παρατεταμένω j μετά 
τήν οικουμενικήν πρωθυπουργιών τών κυρίων Κουυ,ουν- 
δοΰρου καί Δεληγιάννη.

Είς ποσά εκατομμύρια άνήρχετο τότε ό προϋπολογι
σμός τοϋ κυρίου Τρικούπη ;

Είς «*Μ»4*ταδύε> εκατομμύρια,
Είς πόσα δέ ανέρχεται ό πρ υπολογισμός τοϋ ίδιου 

Τρικούπη του 1883 ;
Εις ύγδώντα εκατομμύρια !
Έ-τός τριών έτών έχομεν διαφοράν τριάκοντα εκα

τομμυρίων. Ό κύριος Τρικούπης μάς στοιχίζει κατ’ έτος 
δέκα εκατομμύρια. Το 1885 θά έχομεν τοικουπικόν προϋ
πολογισμόν εκατόν εκατομμυρίων, έάν δεν εχωμεν εκα
τόν είκοσι. Καί σημειώτατε οτι τό 1880 ήτο έτος πο
λεμικόν, καθόσον τά ζήτημά μας δέν είχε λυθ-jj, ένώ τό 
.1883 είναι έτος είρηνικώτατον, άφοΰ έπήραμεν καί αυτά 
τό Καραλή Ταμπό ύρ καί αυτήν τήν Γουνίτσα μας !

*■V V
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Έγνωρίζομεν τόχ κ. Τρικοόπην·,. δυνατόν είς δυο ειδι-ί,, ’Εκ τών εξόδων,λέγει, δέν άφαιρεΐ ούτε κεραίαν, διότε
κότητα;, τά οικονομικά; καί φά έςωτεριχά. Κκί ήποροΰ- βλάπτεται ή διοίκησι;.
μεν έν τή νέα πρωθυπουργία του οτι άντί νά φυλάξή δι’ί Ποια διοίκησις ; -
εαυτόν τά χαρτοφυλάκια τών έξωτερικών καί τών οΐκο-Ι Ή φαυλοτέρχ και ληστρικωτέρα διοίκησις όλου τοΰ

ρουσι
Καλλ

υσιαοθή μόνο; του ώ; άνθρωπος τής σπατάλης. Ό κ, χειρούσαν όλον τόν ακίνητον καί κινητόν πλούτον τής 
ιλλιγάς τφ έχρησίμευσεν ώ; κοσκινον, Καί αυτό ί ει-,‘Ελλάδος, άλλά τά; τάξει; τοϋλάοΰ τάς πενόμένας; τάς 

„ι οστις θά κοσκινίση ολα. 'φθίνουσας σωματικώς, ηθικώς, ψυχικώς.
■ —Ντρέπεσαι ; λέγει ή παροιμία, πάρε κόσκινο. Εις; Πότε δέ αύτό ;
ιό κατασκεύασμα αύτό άποδίδοται δηλ,αδή καλώς κακώς; Υστερα άπό τήν εντασιν τών τελωνειακών δασμών,

βη εαυτόν. Ένθνμήθημεν την Νανάν του Ζολά, οτάνι 
μεθυουσα ή σάρξ της έξ άλαζονίας τόσης πρός αύτήν- Πάντοτε έγνωρίσαμεν ασυνειδήτους κυβερνήτας* ούδέ- 
γενομένη; λατρείας αποβάλλει πάν τό περιβάλλον αύ- ποτέ ομω; έγνωρίσαμεν άκριβωτέρου; ασυνειδήτου;, ώς 
τήν ίμάτιον καί αποκαλύπτεται στίλβουσα έξ αύτολα- υμάς, κύριο: ύπουργοί μας.
τρείας πρό τοϋ μ.αγικοϋ κατόπτρου καί στρεφόμενη έμ
προσθεν, όπισθεν, πλευρόθεν και άγωνιώσα οτι δέν δΰ- 
ναται ψηλαφητώτερον, επιδεικτικότερου νά θαυμάση, 
έαυτήν. ■ -,- '

Ό Καλλιγάς Νανάς θαυμάζω ν τά κάλλη τοϋ προϋ
πολογισμού του εις βάρος τοϋ ελληνικού λαού !

* I
* * ι

Καί ποια είναι τά κάλλη τή; άρσενικής αυτής Μανών: 
Λεσκώ ;

Καλιάν.

ΒΟΥΛΗ.
Λβντέροι—Τρίτη

Δέν δ ΰναμαι ή νά έκφράσω τήν ευγνωμοσύνην μου πρός 
τά; συζητήσει; τή; προχθές Τρίτη; καί τή; Δευτέρας,

διότι μετά ήμίσειαν μόλις ώ^αν περατούμεναι, μοί άπέ* 
διδον τόσω άπροσδοκήτως την ελευθερίαν μου' ίσως δέ 
α«1 τοΰ Μή Χάνεσαι οί άναγνώσται διατεθώσιν εύγνω- 
μόνω; πρός αύτάς, διότι μετ’ όλίγας μόνον γραμμά; θά 
συναντήσωσι τό ονομά μου.

ΤΗσαν βρέφη, μισής μόνον ώρας ζωήν διανόσαντα,ζωήν 
νανουρίσματος, ύπνου, και κλαυθμηρισμάτων έν^αούρι- 
ίαν διά τών κκ. Δουζίνα καί Πετρίτση, τά υπουργικά 
νομοσχέδια έπήρχοντο ώς τόσα ναρκωτικά νάνι νάνι> καί 
ό ΰπνο; των έξεδηλοΰτο θαυμασίως έν τφ προσώπω τοΰ 
βουλευτοΰ Λ/έσι/c, άλλά τήν άφανεστέραν άκραν τής αι
θούσης, τουλάχιστον διά τά δημοσιογραφικά όμματα. 
κατασχόντος, οπω; έν ανέσει έξασκη τήν παραλλαγήν 
τοϋ M't(h βιώσας εις .}ά9τ. ύπνώσας.

Καϊ ό μέν Δουζίνας έν τη συνεδριάσει τή; Δευτέρα;, 
όμιλών έπί τοΰ νομοσχεδίου του περί απομαχικού τα
μείου : «Κύριοι, τά πολεμικά πλοία κατέστησαν όχ./α- 
γωγιχά) μεταγωγικά πολεμεφοδίων διά διαφόρου; μηδα
μινά; αίτιας.» Δέν θέλει δέ κατ’ ούδένα λόγον νά κανο- 
νιοβολήτκι, τουλάχιστον διά πυρίτιδοί, ό υπουργό; τών 
Ναυτικών^ και νά άνησυχώσι και νά ταράσσωνται οί 
άνθρωποι.Αληθώς ό κ. Δουζίνας κατέχει τό φίλελευθε- 
ρώτερον φρόνημα μεταξύ τών συναδέλφων του, έξασκύμε- 
νον έν τη πολίτικη, και ούχ’ ήττον έν τ·^ γραμματική.

*0 κ. Ζηνόπουλος ερριύεν εΐ; τό μέσον τό νέον νομι
σματικόν σύστημα μέ τάς άνωμαλίας, μ.έ τάς ζημίας, 
μέ τού; κινδύνου; του, τά; έν Πάτραι; ταραμά;, και 
τό εκεΐθιν τηλεγράφημα. Όλα αύτά πικραίνουν τόν κ. 
Ζηνόπουλον, τοσοότω μάλλον καθ’ όσον έν τή συνεδριά
σει τού Σαββάτου έδόθη εΐ; τό ζήτημα πολιτική χροιά' 
δέν πρόκειται περί πολιτική;, διά τήν όποιαν ήδύνατο

νά άδιαφορήση’ άλλά πρόκειται’ περί τοΰ λαοΰ, δι’ ον 
τόσον μεριμνά' τό ζήτημα, λέγει, είναι κοινωνικόν. 
Καί τί ασέβεια ! «ί ΙΤαΐριναΙ χρανγαί τοϋ Ζηνοπούλου, 
είσελθοΰσαι εΐ; τά ώτα τοΰ Πραθυπουργοΰ, έξέρχονται 
είτα τοΰ στόματός του, ώς ιί'.ητωχρανγαί ύπίρ τής Κν- 
δερνήστως».

Άν μ’ ερωτάτε, πιστεύω καί τά; πρώτα; καί τάς 
δευτέοα;' τά πράγματα εχουσι δΰο όψεις. Άπόδειξις, 
5τι δέν εχουσι καμμίαν, ώ; έλεγέ ποτέ ό Κα.Ιιδόιν.

Ό κ. Πετριτσης έκ μετριοφροσύνης θά κατέλαβε τό βή
μα, φοβηθεί;, μήπως άν έπεχείρει νά όμιλήση άπό τής 
θέσεώ; του, προύκάλει τά; ζωηρά; παρατούνσε·; τή; Βου
λή; ν’ άνέλθη έπ’ αύτοϋ* διότι δέν δύναμαι άλλοι; νά ε
ξηγήσω τό κίνημα τοΰ άνδρό;. "Άλλω; τε, κατά τής άν- 
τιπολιτεύσεως, τήν όπείαν άποκαλεϊ δημοκόπον, φωνά- 
ζουσαν κατά τοΰ νέου συστήματος, όχι διά νά τήν άκουση 
,ή βουλή, άλλά οί ψηφοφόροι, αντεπεξέρχεται έμπορικώ- 
τατα . . . διά τών τεσσάρων πράξεων τής αριθμητικής, 
δι' αναλογιών καί κλασμάτων.

”Ανθος λεκτικόν τοϋ κ. Πετρίτση ; Διά τού συστή
ματος, τό όποιον ιίσ.ιγάγορςν . . .

Είς βον./εντήί : Μά τόν καφέ μου τόν έπλήρωσα σή
μερον 1 5 λεπτά.

Επιχείρημα τοϋ κ. Πετρίτση ; Σοϋ εΐχε περισσότερο 
καφέ !

Ό Κουμουνδοϋρος απούσιαζε καί έκ τών δυο διδύμων 
συνεδριάσεων. Έν μιά δ’ αύτών συνέλαβον τόν κ. Τρι- 
κούπην, λαβόντα πρό; γραφήν έκ τοϋ δεςιόθεν αυτού 
τραπεζιδιου τοΰ άπόντο; αντιπάλου του .... Κουμουν- 
δουρικήν γραφίδα.

Κουτρούλη
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01 ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

(ΰπο Μποέμ.)

"Εν τι) /· παρςχκ.ίησίω τής ίν . . . Μονής νπήρχε χι· 
θώζιόν τι .τα.hi lor xai σισαήρωρςνον π.ίί/γας ίφθαρρόνων 
βιί'.Ιίο}!'. Ούδεΐς τών σοφών πιραιγητών τώκ ύπισχεφθιν- 
κπ χατά χαιρονς τήν βιΰΜοθήχιγν τής Μονής ήθ,ίωσι νά 
ρύβη έχ πιριεργιίας βΜ’ρρα, χαί προς το .ίησρσνηρύνον 
xthoittov. 'sl.i.i ό φίΧος ρον χ. Β, δστις διύπριπε διά 
τήν προς
χαί ρόνον χόιριν τον ερπορίον τών σπόγγων if γεν Ατι-ίπ-ρΐ 
σκεφθή τά ρέρη ε'χεΐνα, ούχ ήττον ήρεύνησε τά έν τω xt-δ ρομά; κατά τών Γενουαίων πειρατών, τών ένοχλούν- 
£ωΐί'ω, χαί ενρε, ρεια£ν πο.Μών βιθ.Ιίων τής txxJ. άκο|τ<^ άδιαλειπτω; του; Βενετού; έπιδρομεΐ; και τοΰ; ψ1" 
.Ιουθίας, τά ίσχορπισρένα φύΛ.Ια πα.Ιαιον pj/'foj'fiijpoi); λησύχου; νησιώτας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

1£&φ. Α.'. — * Εκδρομή.
Έν ετει «ωτηριω I 199 ούδεΐς καθ’ ολον τό Αΐγαΐον 

πέλαγος είχεν ώραιοτέραν σύζυγον τή; τοΰ Ίωάννου Μο’>" 
ρος τά περιφρονούρενα πράγραπα στοργήν τόΐ’, ^’Έίρ*, πλουσίου εύπατρίδου κατοικοΰντος έν Νάξω, Άλλά 
ό» or χόιριν τον ερπορίον τών σπόγγων if γεν έπί -hr-οϋτο δέν έκώλυεν αύτόν τοΰ νά έκτελή παράβολου; έκ-

έπί ρτρβράνης. Σνναρρόσας df χαί τα^.ινορήσας σόίά 
Λτ/μί.Ζώζ·, χατ (όρθωσε rre Αναγνώση dJoxJqpor -σχεδόν 
τήν βιογραφίαν άναχωρητον τίνος τής ΙΓ'. έχατονταςτιρ 
^)/[ίος (ίιαγαγόί'εσς πο.Ινχνρα,ντον βΐον πρό τής (ΐς τύ χιο- 
ναστήριον (ΐσόδον τον. Ή βιογραφία <Τί αντη ίαγετί- 
(.fro ριτά τής ιστορίας τών Κυχ.ίάδων. Ό.ίίγα τινα φΰ.ί- 
άα ε.Ιειπον έκ τον βιδ.Ιίον, Mr ro περιεχδρενον ήδύνατο 
ενχερως άναπ.ΐιιρωθή ΐξ ά,Ι.Ιων πηγών.

Ο yi.ioc ροο ίνδρισε xaJor νάντιγράβη το ovvc.ior 
χωρίς νά προσθε'ση .ίύζιν. Μόνον το .Itmuor χιετί&ι- 
.hr il.i/jw, χαί οντω παρίδωχτ το βιθ.Ιίον πρός Tor 
δότην, οστις to δηροσιεύα προς βνχαγωγίαν των «era* 
γνωστων. -1 ' ■

-------------- «Μ»! Ο I

"Ο ’Ιωάννη; Μούχρα; κατοικεί κατά τήν άκοαν τοϋ 
Νεοχωρίου έπί τίνος λόφου παρά τήν θάλασσαν, *Η οικία 
του μεγάλη καί εύπρεπή; ήτο ώνυρωμίνη μέ τρεις πύρ
γου; καί υψηλόν τείχος. Έ-/σμίζετο δε ώ; άσυλον έν τώ 
τόπω. Ό 'Ιωάννη; Μούχρα; εΐχε λάβει έκ προγόνων προ-' 
νόμια παρά τών Βενετών, κτινα έφΰλαττε καί διεξεδίκει 
σπιμόνως. Αύτοί οί Γενουαΐοι πειοαταί έοέβοντο παοα 
°οςω; την οικίαν του. Αλλ εκείνο;, μη εΰρίσκων αύτού; 
έ» τή οίκία των ΐνα τού; σεβασθή, έξεστράτευε κατ’ αυ
τών επί κεφαλής τών τολμηροτάτων έκ τών νησιωτών. 

Αλλως δέ, ήτο φιλόξενο; καί εύπροσήγορος πρό; πάν- 
^ί. Ή σύζυγό; του, ώρα ία καί άθώα ώ; περιστερά, ήτο 
το σέμνωμα τή; οικία;- Άρχουσα δωδεκάδο; θεραπαινί
δων διεΰθυνε φρονίμω; τά τοϋ οίκου. Ούδαμοΰ ήκοόσθη 
’'οτε ότι έκ τή; οικία; τοϋ Ίω. Μούχρα άπεπέμφθη πτω- 
Χό; με κενά; τά; χεΐρα; ή άπεβλήθη ξένο; ζητών φιλο
ξενίαν, Π άντε; ο! ΰπηρέται έμιμοϋντο τού; κυρίου; των 
Χαί ήσαν λίαν φιλόφρονε; πρό; τού; ξένου;. Αί άποθή- 
*«ι τή; οίκία; εγεμον σίτου καί εδωδίμων, ο! σταϋλοι 
χορτου καί κριθή;. Ό θεός έφαίνετο οτι είχεν ανοικτήν 
^*1* χεΐρα έπί τοϋ οΐκου τούτου, ό δέ ιδιοκτήτης έδέ- 
^ετο τήν εύλογίαν ταύτην μέ άσκεπή τήν κεφαλήν. 
Ητο ώς βιβλικός πατριάρχη; εχων έκτεταμενου; τού; 

αόλπου; πρός τά; ανθρώπινα; ψυχάς τά; κειμένα; παρά 
,ου; πόδα; του.

Μια μόνη σκιά ΰπήρχεν έπί τής εΐκόνος ταότη;' έστε-

ρεΐτο τέκνων καί τούτο εοερεν αύτόν εί; άπόγνωσιν.
Άπαξ τή; έβδομάδο; ό Ίω. Μουχρά; άπήρχετο νύκτωρ 

έκ τή; οικία; του καί έπανήρχετο μετά είκοσιτέσσαρας 
ή τριάκοντα ώρα; άϋπνος καί κεκμηκώς. Ή οικοδέ
σποινα συνείθισε νά τόν προπέμπη άταοάχω; άφ’ εσπέ
ρα; καί νά τόν περιμένη τήν πρωίαν ήσυχος. Άπέμαθε 
δέ τό νά γογγύζη ή νά μεμψιμοιρή κατ' αύτού, καθώς 
έπραττε τούς πρώτους μετά τόν γάμον μήνας.

Πού μετέβαινε ;
Τά πέριξ νησύδρια ήσαν πολλάκις, καί μάλιστα έν 

καιρώ τρικυμίας, καταφόγιον τών πειρατών. Ό Μοόχρας 
έπέβαινεν έπί τή; γαλέρα; του καί τού; κατεδίωκεν. 
Ήτο δέ ή γαλίρα αυτή μεγάλη καί οχυρά, Τήν είχεν 
αγοράσει άντί τοϋ ήμίσεω; τής τιμής τη; παρ’ Ένετοΰ 
τινο; τυχοδιώκτου δυστυχήσαντο;, όστι; άμα καθελκΰ- 
σα; αύτήν έχρεωκόπησε τόν δεύτερον άπό τή; αποδη
μία; του μήνα. Οί ναυταί του έστασίασαν κατ αυτού, 
|διότι ήσαν έπί τρεΐ; ήμερα; άσιτοι. Ό Βενετό; τούς 
^προέτρεπε νά έπιτεθώσι κατά τών Γενουαίων καί τών 
.νησιωτών καί νά λάβωσι παρ’ αύτών τροφά;. Άλλ’ άν· 
,θοωποι άπό τριών ήυ,εοών μή άοιστήσαντε; δέν είχον ορε-
■ξΐν
και

νά έπιτεθώσι κκτ’ άλλων άφθόνω; δειπνησκντων, 
τό μόνον οπερ ήδυνήθησαν νά πράξωσιν, ήτο νά

ρίψωσι τόν Βενετόν εί; τήν θάλασσαν. Ούτο; έσώθη κο- 
|λυμβών καί μεταβά; εΐ; τον πρώτον λιμένα, όπου ή- 
ξευρεν οτι ή γαλέρα έμελλε νά προσορμισθή, τήν έπώ-

π
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ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΔΙΚΗ.
ίΤΟΓ ΤΑΚΤΙΚΟΙ* ΕΝ ΣΪ'ΡΑ ΑΝΓΑΠΟίΡΙΤΟϊ ΜΑΣ.)

(Σ-jvf/ιι» ϊΐ. -ροηγούκ νον Ιριθ, 367)
Μετά τήν άξιόλογον καί θερμήν άγόρευσιν τού κ. Λυ- 

κούδη, έλαβε τον λόγον 0 τού ΠΆ. ’Ενάγοντας Πληρε
ξούσιο; Τόμαν.

Αύτό; εχτυλιξας τά της ύποθέσεως ΰπό άλλην πα- 
θητιζ.ω τέραν φάσιν, συνελεξε καί έξεφούρνισεν όλα τά 
περιστατικά τά κατά τών κατηγορουμένων, τής κακής 
διαγωγής των κλπ. ώς καί τά υπέρ τοΰ πολιτ. ένάγον- 
πος, τής καλής διαγωγή; του καί τ·7)ς έκ Δρ. 260,000 
άπαιτήσεώς του, μετέτρεψε τούς πρώτου; εις διαβόλους, 
μετέτρεψε τον δεύτερον εΐ; άγγελον, εΐπε» οτι οί κατη
γορούμενοι μόνοι είσίν υπαίτιοι τής πενταετούς φυλα- 
κίβεώς των, καί ήτήσατο διά τούς κατηγορουμένους, 
β,τι καί ή ‘Ηρωδιάς δίά τόν Άγων Ίωάννην, προσθετά; 
εις την κεφαλήν καί τήν ανύπαρκτον πεοιουσίαν των.

Μετ’ αύτόν έλαβε τόν λόγον 0 έτερος τών συνηγόρων 
Κ. Σαλταμπάσης, όστις δι’ έπιχειρημάτων πειστι
κών ΰπερκσπίζων τούς πελάτας του, κατεπάταξεν όλα 
τά τή; κατηγορίας επιχειρήματα, έγύμνωσε τόν Δημό
πουλον παντός αγαθού, ώς είχε γυμνώσει αύτόν ή έπί* 
κλήρος Κόμησσα άλλοτε, τόν παρέστησε διαβολικόν, ά
νευ περιουσίας, καί άνευ ’Ιταλικών ακόμη, έξελεγχθεντα 
παρά τού Προϊσταμένου ώ; άγνοοϋντα τήν σημασίαν 
τής λέξεως dtfferenza, καί κατέληξεν άναφέρων οτι ή 
παρούσα δίκη έττί μία τών τριών σπουδαίων δικών τής 
άρχαιότητος. Ούχί τού Δημοσθένους κατά Αΐσχίνου,

λησεν εϊ; τινα ανταποκριτήν τοΰ Μούχρα, όστις είχε 
7-άβει άπό πολλοΰ έντολήν ν’άγοράσν) δι’ αύτόν έν πλοΐον. 

Τις ήδύνατο νά προίδη πρό ένδεκα μιηνών, οτε έναυ- 
πηγήθη έν τοΐς ναύσταθμοι; τού άγ. Μάρκου, ότι τό 
ώραίον τούτο σκάφο; έμελ7,ε νά πεοιέλθη εί; τά; χεϊρα; 
τού προεστού τή; Νάςου ;

Καί ομω; ό ’Ιωάννη; ήδύνατο νά καυχηθή ότι ή σχέ- 
σις αύτη δέν ήτο ή μόνη, ήν ποός τήν Βενετίαν ποτέ 
συνέδεσε. Πολλοί ανδρείοι καί τολυ.ηοοί τής Πολιτείας 
ίππόται είχον λάβει παρ’ αύτού ξενίαν, καί ήσαν πρόθυ
μοι νά τώ τήν άποδώσωσι ποτέ, άν παιεπέαπετο νά 
δικασθή ένώπιον τού κραταιοτάτου συυ.βουλίου τών Δέκα.

Έν τούτοις ή ώιαία Αύγούστα, ή σύζυγος τού Μού
χρα, άν καί έγεννήθη έν Νάξω, ήτο κατά τό ήμισυ Βε- 
νετή τήν καταγωγήν. Ήγάπα τόν σύζυγόν της καί έ
τρεφε βαθεϊαν στοργήν πρός τήν ώραίαν νήσον, έν ή είδε 
τό φώς. Ητο ου μόνον πρός τούς ξένου; εύποοσήγορος 
καί εύεργετική πρός τούς πτωχού;, άλλ’ ευσεβής περί 
τά θεία, καί ή μήτηρ Φηλικίτη, ή ήγουμένη τού άγιου 
Κοσμά, μετά τών πατέρων Μάρθωνος καί Βικεντίου, διε- 
νέμοντο ποός άλλήλους τά προϊόντα τής εΰσεβείας της.

Τό αίτιον όι ο ό Μούχρας κατεδίωκεν έπιμονως τού; 
πειρατάς ήτο ότι είχε λάβει παρά τή; Βενετίας ειδικόν 
προνόμιο'/. Ο δέ σκοπός του ήτο νά τύχη, ώ; τφ είχον 
ύποσχεθή, διπλώματος ναυάρχου καί ευπατρίδου τής Βε
νετίας.

ούχί τού Κικέρωνος κατά ΚατΆι'να, άλλά ή περί Όνου 
σκιά; δίκη τών ’Αβδήρων, ότι άπησχόλησε τούς πάντας, 
ουχί ώς έκ τής σημασίας της, άλλ’ ώς έκ τοΰ πατάγου 
τού παβόντος.

Τόν Κ. Σαλταμπάβην διεδέχθη ό γλυκύς και επιθε
τικός, ό είρων καϊ οργίλος Μπουφίδης. Έδράξατο ευ
χαρίστως τήν σειράν του τέλος, δούς πέρας εις τούς ά- 
τελευτήτους μουγγρισμοΰς καί τάς διακοπάς του πρός 
τους προαγορεύσαντας. Δεν εύρε πού ή έγκληματικό- 
της είς τήν πράξιν ταύτην τήν φέρουσαν όλως πολιτικόν 
χαρακτήρα, ό/.αταρά&νς χατο^-ί/ς. Άφ' ού τά Συμβού
λια, εΐπεν, έξήντλησαν ολα τά άρθρα τού Ποω. Νόμου, 
μάς παρέπεμψαν τέλος έπί κλοπή. Έγώ δέν είμαι για
τρός, άλλά νομικός. Δέν βλέπω πού τήν κλοπήν. Καΐ 
έν τούτοις κλίνω πρό τής άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου. 
Είτα ελαβε τόν Δημόπουλον, τόν οποίον, οχι πλέον ά- 
πεγύμνωσεν, άλλά έςύρισεν, έλουσεν, έκτένισεν,. . . . διά 
τής άναγνώσεως τών ιδίων του λιβέλλων, καϊ τέλος έ- 
ζήτησεν τήν άθώωσιν τών κατηγορουμένων.

Οΐ άλλοι συνήγοροι’ και Πολ. ένάγων δέν ήγόρευσαν. 
Οί ανωτέρω όμως έδευτερολόγησαν, τήν δέ δευτορολο- 
γίαυ των κρίνω περιττόν νά εκθέσω, διότι αρκεί οτι 
έκουράσθην έγώ έκ τή; κοινής ταύτης ΰποθέσεως, δέν 
θέλω νά κουράσω και τούς άναγνώστας τοΰ »Λ/ι) Άώκε- 
ταο, μέ τήν έξιστόρησιν μιάς δίκης χωρίς χάρι καί 
συΐί.ίσί'.Ίί.

Ό Πρόεδρος ήρξατο τελευταίο; καί έπέρανε τήν ανα
κεφαλαίωσή του, έν τφ μέσφ τής κοινής προσοχής καϊ 
τάς επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας μουρμουρισμών ή

Εσπέραν τινά περί τά μέσα Μαρτίου έσπευσε κατά το 
σύνηθες νά έπιβή τή; γαλέο ας, Τό πλήρωμα γι^ώσκον 
τήν συνήθη ώραν ήτο επί τού πλοίου έγρηγορός. Η οέ 
λέμβος μετά δύο έρετών τόν περιέμ.ενε παρά τήν προκυ
μαίαν.

— Έδώ είσαι, Μηνά ; έκραξεν ό ’Ιωάννη; Μούχρας 
πλησιάζων.

— Έδώ είμεθα, αρχηγέ" άπήντησεν ό ε'τερος τών 
έρετών.

Καί είσήλθεν είς τήν λέμβον ό Μούχρα;. Οί έρεται 
έκάθισαν έπί τών ζυγών καί έκωπηλάτουν,

— Δεν μά; δείχνουν μέτωπον, αρχηγέ, αυτοί οί αν
δρείοι, είπεν ό Μηνά;, όστις ελάμβανε θάρρος έκ τής 
πρός αύτόν εύνοιας τού κυρίου του. Είναι τώρα πέντε 
μήνες, όποϋ κάμ.νομ.εν κάθε εβδομάδα τόν συνήθη γύρον 
μα;. Άλλ’ ούτε Γενοβέζος έφάνη ούτε Βαρβαρέζος.

— ’Απόψε κάτι μοί λέγει οτι θά εχωμεν εργασίαν, 
είπεν ό δεύτερο; ερέτης.

— Πόθεν συμπεραίνει; τούτο, γέρον Περάχτη ; ήρώ- 
τησεν ό αρχηγός.

— Τό μάτι μου τό αριστερόν πηδά, αρχηγέ' καί το 
χέρι μου τό δεξιόν μέ τρώγει.

j — Τί θά κάμωμεν ! δ,τι τού τύχη τοΰ ανθρώπου, τό 
τραβ^, είπεν ό Μηνάς, όστις ήτο εικοσαετής, και έφΐ" 
λοσόφει προώρως.

I — Έπεθύμουν νά ακούσω άλλο τι άπό το στόμα σου,

ιάλλον βρυχηθμών τού Προϊσταμένου, φωνοΰντος. »Be- 
ίαια». «Σωστά». «Καί έτσι είναι». Ούμ . . . "Ωωω ! . .

Οί ένορκοι άπήλθον, διεσκέφθησαν χωρίς φαή καί χω- 
.φίς νερόν, έπί δύω ώρας, άν καί έζήτουν τοιαύτα, έπα- 
νήλθον, καί έξέφεραν τήν ετυμηγορίαν των, δι’ ής οί 
κατηγορούμενοι έκηρύχθησαν ένοχοι κλοπή; είς βαθμόν 
πλημμελήματος, ήτοι μή ύπερβαινούση; τήν άξίαν τών 
κλαπέντων επίπλων τού Ξενοδοχείου «Λσι/αου./οο» το,- 
Δ. Δημοπούλου, τά; 400 Δραχμάς.

Είς άχμοατής. — Μωρέ Ξενοδοχείο !

Άφίνω τό πρό τής άναγνώσεως τής ετυμηγορίας πα
ράπονου πρός τόν Πρόεδρον τού εβδομηκονταετούς ένόρ 
κου Χρυσοβέργη, όστις, ώς παιδίον δαρέν παρά τού Δι
δασκάλου του, κλαίων ΐμαχτάτεψετ είς τόν Πρόεδρον ένα 
ένορκον, οστ-.ς τόν είπε νπον.ίιιμέτντ».

Άφίνω τήν χαράν τοΰ Δημοπούλου.
Άφίνω τήν λύσσαν τών κατηγορουμένων.
Άφίνω τήν νύσταν καί τήν πείναν όλων.
Καί τελευτών πληροφορώ τούς φίλους άναγνώστας 

Η&τι έπειδή .... καί επειδή .... κατεδικασθησαν οί 
^Κκηρυχθέντες ένοχοι, ό μέν Γεώργιος Σταμπουλ οπουλος

Κ Ήηνά, είπεν ό Μούχρας. Τώρα σύ ώμίλησες ως γέρων.
Εώ. — ’Αρχηγέ, μή άμφιβάλλγις ύια το θάρρος μου. Εις 
|Β/*τό έργον Οά τά δείξω. Οσοι λέγουν λόγους, εις τά 

’’■πράγματα είναι ψόφιοι" και οί λόγοι των είναι στρογ- 
£. γυλοί, ώς μηδενικόν.
Β|ΓΈν τούτοις έφθασαν ήδη εις την γαλέραν. Ο Μοό- 
Bp—χρας μέ ελαφρότητα νεανικήν έπήόησεν εις τό κατάστρω- 
Κ" μα· Ή λέμβος άνειλκύσίη έπί .τής πλευράς. Ανέσπα- 
■fe-?αν τήν άγκυραν καί άπέπλευσαν.

Προσήγγιζε τό μεσονύκτιον καί τά άπόγειον ήρχισε νά 
πνέγι εκ τής ξηράς. Ό δόλων έξωχκώθη μετρίως καί το 

ΐν’&ψ πλοΐον έκινεΐτο έπαισθητώς. Μετά δύο ώρών πλοϋν έφθα- 
JhS σαν είς τά νησύδρια Μάκαρας.Κ ■ Ή σελήνη είχεν άνατείλει καί έφεγγεν ωχρώς την θά- 
Ητ-λασσαν καί τούς γυμνούς βράχους. Οτε έκαμψαν τό 
»μ-: πρώτον νησύδριον ό Μηνάς παρηγγέλθη παρά? τού πρω- 

φέως νά έξυπνισϊ) τόν άοχηγόν, οστις μόλις ειχεν απο- 
ρλ· -χοιμηθη.
Ε: — Τί τρέχει, Μηνά ; είπεν ούτος.Β| . —— ’Αρχηγέ, φαίνεται εν πλοΐον αοαγμενον εις τον με- 
Ηψ/γαν Μάκαρα. %

. Ούτως ώνομάζετο ή μεγίστη τών νησίδων.Κ.; · Ό Μούχρας άνεπήδησεν ευθυς.
Β. — Πού είναι, Μηνά ; ήρώτησεν άνοίγων τούς οφθαλ-
Κί^ούί. ,Hk — ’Ιδού αυτό, αρχηγέ.

Καί έδειξε τήν πρύμνην σκάφους προσορμισμένου παρά 
^Ητ^ην άκτήν.

Ό Μούχρας έστάθη έπί τινα; στίγμα; πκρατηρών 
^Ε’'*ροσεκτικώς.

Κάμετε το σημεϊον, είπε στραφείς πρός τόν πρωρέα.
Ήκούσθη τι, ώς λυγμός, συρίζον διά τού άερος.

(Ακολουθεί)

εις δεκάμηνον, ά δέ Παύλος Πλάτσικας εΐς’τριμηνον φυ- 
λάκισιν, τής πολιτικής αγωγής παραπεμφθείσης ε’ς τά 
τακτικά Δικαστήρια.

"Ηθελα τού ς ένορκους να κηρύξουν τούς κατηγορουμέ
νους ενόχους (ίς βία^χιό/- πταίσματος διά νά γίνη σωστόν 
τό πανηγύρι τής περί "Οσον Σιΐ&ς όίκης.

Bee.
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] Τό θέατρον τής ’Οδησσού δέν είνε μεγάλο πμαγμα, 
Έξωτερικώς εχει οψιν οικία; έκ τών μάλλον συνήθων. 
Έσωτερικώς διαδρόμους λίαν μετρίους καί αίθουσαν υ,ι- 
κροτέραν ίσως τού μας άχουρίου, οπερ θέατρου
'Αθηνών καλείται. Καί ιδού, οτι άχουτίως μου προσφέ
ρω Sv ετι έπιχείρημα εις τον φίλον αρχισυντάκτην τής 
Λ'/ας ΈγημεξΊδος έναντίον τού σχεδίου τού κ. Ζιράρ. 
Μοί είπον, οτι άλλοτε ή Οδησσός έκέκτητο λαμπρόν 
θέατρον οπερ έκάη. Καί έλυπήθην όχι διότι εκάη, άλλά 
διότι δέν ήμην εις ’Οδησσόν πριν καή, ή καί άλλως, δέν 
περιέμεινε νά καή άφού τό έβλεπαν έγώ άπαξ τουλάχι
στον. Έν τούτοις νύν ώφειλον να ευχαριστηθώ μέ τό 
ύπαρχον. Καί σάς ομολογώ, οτι ή εσωτερική διακσσαη- 
σις δέν μοί άφήκε δυσαρέστους έντυπώσεις.

Έκαθήμην κατά σύμπτωσιν όπισθεν σειράς δημοσιο
γράφων καί κατά έτι μάλλον παράδοξον συγκυρίαν ό πρό 
εμού ρώσσος feuilletoniste, ώς μ,οί τόν έσύστησαν, είχε 
τρομερά; ομοιότητα; καί αναλογίας χαρακτήρων προσώ
που υ.ετκ—τίνος ύποθέτεις, αγαπητέ Βλάσιε ;—τού συ
ναδέλφου σου συντάκτου τού Ραμπαγθ.. Υψηλός καί ολί
γον κυρτός, ώς αύτός, με ρίνα μικκύλην, οφθαλμού; άνευ 
όφρύων καί βλεφαρίδων κουκλωτούς, ώ; λέγομεν έν Έλ
λάδι, μέ στόμα στρογγυλόν καί έπιστεφόμενον άπό ίχνη 
μύστακο;, μέ παρειά; έξοιδηκυίας, όλος ευτραφή;, ώς 

.νωπή wurst, άπαράλλακτο;, απαράλλακτος Κλεάνθης, 
μηδέ τή; σπασμωδικής τής κεφαλή; κινήσεως έξαιρου- 
μένης. Ένόμισα πρός στιγμήν οτι εΰρισκόμην έν τφ 
Μπουκουρείω θεάτρω τών ’Αθηνών καί μεταξύ κύκλου 
γνωστών καί συναδέλφων.

Καϊ άπό τής πλατείας εις τά θεωρεϊα τό βλέμμα πε
ριάγων προσεπάθουν πλέον ν’ άνκκαλύψω πρόσωπα γνω
στά. Άλλ’ έβλεπον τόσα; ώραίας μορφάς, ώστε αμέσως 
εξήχθην τής απάτης μου καί ένόησα οτι δέν ήμην εις 
Αθήνας. Ζητώ συγγνώμην άπό τά; προσφιλείς άθηναίας 
αου, άλλ’ ή αλήθεια είνε άλήθεια. "Επειτα ό σύντροφός 
ι.ου τόσον επαγωγά λογάκια μοί έψιθύριζε δι’ έκάστην 
ώεαία* πεό τή; όποιας έσταμάτουν τά δίοπτρά μου κε- 
χηνό'ΐα καί αύτά, ώστε μόνον ή τελευταία αύτού φρά- 
σις ήν ίκανή νά μέ κάμη νά λησμονήσω, νά προδώσω, ν* 
άποστοαφώ, νά μισήσω όλας τά; ’Αθηναίας σας συλ
λήβδην.

— Βλέπει; έκείνην εκεί τήν αμαζόνα, με τό πλού
σιον στήθος, καί τήν φαιόχρουν κόμην—τό γλυκύτερου
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ίνφ προσπαθώ ν’ άνακαλύψω ύπό τήν ρωσσικήν σισύραν, 
γαλλικήν τινα ευφυΐαν, έν θεωρείο* του bel-etage, ώς 
κκλουσιν έδώ τήν Α’. σειράν, ανοίγεται μετά πατάγου 
κα.ί πάντε; στρέφονται νά ΐδωσι τον Οορυβοΰντα . . . Δέν 
ήπκτήθην, *Ητο Έλλην. Καί Έλλην γνωστός σας, καί 
Ά9ηναΐος. Σάς τον παρουσιάζω. 6 "■ ' ’

— Ό κ. Bouldock. γνωστός ΰμΐν έν Άθήναις, περί— 
στοιχιζόμενο; ύπό παρασίτων πάντοτε, αρχηγός τής 
σαχλής μασκαράτα; των παρελθουσών άπόκρεω, τής ΰπό 
την έβωνυμίαν, Rigolopoulo et Cie, καταλιπούση; ήμΐν 
ανεξάλειπτα ίχνη έμ.έτου.

Έν τούτοι; αρχίζει ή Σερπολετη νά ψάλη τό :
Begardez par - ci 
regardez par - la . . .

*ίδος τών ξανθών·—μέ τοΰ; σπινθηρίζοντας μεγάλου; 
φ,αιούς οφθαλμού;, τά ροδοβαφή χείλη. . .

— "Ε ; διέκοπτον έγώ άνάπτων πλέον, τήν βλέπω. Τί;
— Έ, λοιπόν αυτήν πί; . . . πίς . . . πίς. . .
— Καί αύτός ό άξιωματικός, όστις κάθηται είς το

πλευρον τη; ; ■
— Είναι ό άνδρας της, προ ολίγου καιρού τήν ένυμ, 

φεύθη. . .
Καί ή περιγραφή μετά τών σημειώσεων έκάστης έξη- 

κολούθει ούτω καί προεβαινε περαιτέρω κατά σωρούς.
— Βλέπεις έκεΐ είς τήν Galerje τόν σωρόν έκεϊνον 

τών ώραίων κεφαλών ;
-Έ; Τί;
— Ολαι αύταί, φίλε μου, πϊς , . . πίς . . . πίς.
Καί οί ψιθυρισμοί του αυτοί αιωνίως μοί ηύξανον τήν , ,

έκ τών φώτων έρυδρότητα τοϋ προσώπου μου. Άλλ’ αι- τείνω το ού; όπω; συλλάοοφτά; ρωσσικα; λέξεις,,
φνης :

Digue ! Digue ! Digue ! Digue ! ή εισαγωγή ήρξατο 
καί κατελάβαμεν τάς θέσεις μα;.

Μία, παρίνβΐσις .Tfpi εώκ άεσίωκ. Αί σειραί τών καθι
σμάτων ήσαν πολύ πλησίον, ώς αί τοΰ θεάτρου τών Α
θηνών, καί ομω; μετά μ.εγάλης άνέσεω; δύναταί τι; νά 
διέλθγ, διότι τό κυρίως κάθισμ.α διά πιέσεως ελαφρά; 
στρέφεται έπί στροφίγγων εις όριζόντειον θέσιν καί ούτω 
ΰποχωροϋντο; κατά έν βήμα σχεδόν τοϋ καθημένου, ά- 
φίεται ελεύθερο; ευρύχωρος διάδοομος. Προτείνω νά έ- 
φαρμοσθή είς όλα τά θέατρα τών ’Αθηνών.

’Ενώ κρούεται ή εισαγωγή, ό Βιργίλιός μου μοί έξη- 
γεϊ τά περί υπερώου.

•— Είνε όλοι φοιτηταί έκεϊ ύψηλά είς τόν "Ολυμπον, 
μοί λέγει, καί αί γυναίκες τάς όποιας βλέπεις είνε μαθή- 
τριαι του 'Ωδείου, εργάτιδες καί πωλήτριαι τών κατα
στημάτων. Αλλοίμονο* είς τόν άοιδόν ή τον υποκριτήν, 
όστις δεν χαίρει τήν εύνοιαν τών θεών αυτών τής κρι
τική;. Άποτελουσι τήν ίσχύουσαν κοινήν γνώμην.

Κα> όντως δεν παρήλθε πολλή ώρα καί κνεγνώρισα τήν 
αλήθειαν τών λόγων. Ό άτυχης βαρύτονος Drouzinin 
μετά τήν πρώτην στροφήν τοΰ άσματός του έσυρίχθη α
νηλεώς και δικαίως.

•— Αύριον δέν θ’ άποτελή μέρος τοΰ θιάσου, μοί εί
πε* ό φίλος μ.ου.

Καί τό πιστεύω, Ήτο πολύ κατώτερος ώς μαρκήσιο; 
καί τοΰ Moreau άκόμη. Τουναντίον δέ ή ΰποκρινομενη 
τήν Σερπολετην κ- Sakavnina κατεχειροκροτήθη και 
λίαν δικαίως πάλιν. Νόστιμη, ευκίνητο;, ώς γαλλις, 
ζωηρά, μέ φωνήν δροσερωτάτην άπεκομίσατο κάνιστρα 
πολυτελέστατα άνθέων. Εινε ρωσσίς κκί μαθήτρια τοΰ 
Ωδείου τής Οδησσού, ώς καί ολαι και όλοι οΐ επί τή; 
σκηνής. Καί όμως καί ήμεϊ; έχομεν Ώδεΐον πιο δεκαε
τίας, μέ Φιλήμονας γραμματείς καί 'Ρενιέρας προέδρους.
Ποΰ τό ελληνικόν μελόδραμα ; Ποΰ τουλάχιστον τά ελ
ληνικά άσματα ;

/7ώ.τω, .τώ.τω, .τώσ σι-σ,’ζίί 
ίό σ.τιΐΓίίαι «ό τί> ρύζι ,"

’Ιδού τά ελληνικά σας άσματα. Καί έπειτα ό κ. Παρά
σχος νοσταλγεί είς τήν ΙΙετρούπολιν ! 7Ω Σκύθαι, Σκύ- 
βαι, δανείσατε μας ολίγον πολιτισν.όν.

■ε’ς τήν ίσόγαιον τραπεζαρίαν, ήτις ήτο κατάφυτος, τόν 
ςιαρεκάλεσαν νά κλείσγι τά παράθυρα διά νά μή τούς 
βλέπουν άπ’ έξω.

, ,'Ο 'άγαθόπουλος ! Κι’ άνοιχτά νά τ άφήσετε, δε ’σάς
•'βλέπουν, γΐατ’ είναι σκοτάδι έξω.

’Ολίγου δεΐν καί έπλήρουν, ώς δεύτερο; γνήσιο; έλλην 
έγώ, τήν αίθουσαν θορυβωδών γελώτων. Ίύού ή πίστη 
μετάφρασι; :

Smotrite zdes 
Smotrite tam 
Nravitza li eto vam ?

Κύριό; τις άνελθών έκ Πειραιώς ετοιμάζεται νά είσέλ- 
’ίη είς έν τών Λεωφορείων τοΰ σιδηροδρόμου κρατών άνά 
χεϊρα; ωραιότατους ίχθΰς, τρίγ-λας γενειάτιδας (μπαρ
μπούνια) σπαρταριστά;.

Είς αμαξηλάτης. — Αφέντη, έλα νά πάμε μ: τ’ α
μάξι, γιατί οσω νά σέ πάη τό λεωφορείο θά βρωμ.ήσουν 
τά ύάρία. ■

Έξ έπιγραφών δημοσίων έγγραφων, πρό τριετία; :
Ό Ταμία; Ζακύνθου πρός τόν Ταμίαν ’-/ιγχπ’ασ εί; 

Άγρίνιον.
Ό Έπαρχο; ’Ιθάκης πέος τόν "Επαρχον Τριχωνίας είς , „ >>«■& ,.·.’ί.·:,τ·.υ.·ί ιεεΛδΐ ..ιτ ίττ ■/Γρ(|'ο»'(αι . 1 .· ί - ' ■

προανακρούσματα τοϋ περίφημου we are, we are, we are, 
ή τοΰ χαριέντο; Oh ! you little darling, ή τοΰ ήδυπα* 
ποϋς στροβίλου My Queen, παράδοξο; έπανάστασις συμ
βαίνει. Αί μεν συνοδεύουσι ζωηρώς διά τοΰ ποδός τόν 
χρόνον τής μουσική;, ουδόλως προσέχουσαι είς τήν άπο- 
κάλυψιν τών ποικιλοχρόων περικνημίδων των, έτεραι 
έκρήγνυνται είς χαριεστάτους μικρούς γέλωτας, άλλαι 
κινοΰσιν ολόκληρον τό σώμα των ύπό ένθουσιασμοΰ, 
καί τινες ψελλίζουσι μυστηριωδώς τάς ποικίλας στρο- 
φάς
δι
λεσμ3
θοΰνται δσφ δυνατόν πληϋιέστερον τών ήχων έκείνων, 
επωφελούμενοι δέ τής άβλαβους ήλικιας των, στηρί-

Έβλεπαν πλέον ότι είχεν αρχίσει τό κωμικόν μέρος 
τής παραστάσεως δι’ έμέ καί άφ’ ετέρου τό λυπηρόν δι
ότι έβζεπτόμην οτι οΐ μέν ρώσσοι άπολαμ.βάνουσιν έν τνΐ 
ήκιστα εΰήχω γλώσση των ολα τά ξένα μελοδράματα," 
ένώ ήμείς ουδέ έν αυτών άσμα έν τή εΰηχοτάτη έλληνικ-7[.Ί

Μέχρι τοΰ τέλους τής παραστάσεως έποτίσθην πλή- 
ξιν. Διό καί έθεώρησα άπολύτρωσιν τήν έκ τοΰ θεάτρου 
έξοδόν μ.ου. Καί όταν εΰρεθην έν τ*ϊ1 όδφ καί έστρεψα 
άπαξ ετι τό βλέμμα έπί τήν εξωτερικήν τοΰ θεάτρου 
πρόσοψιν, ήρώτησα τόν φίλον μου.

— Μά έδώ παρέστησεν ή Σάρα Βερνάρ ;
— Ναί, μάλιστα, έδώ. Έγνώρισα καί τόν Δαμαλάν.
Άνεσήκωσα τού; ώμους καί έσιώπησα.
— Διατί έρωτά; ; επίμεινεν ό φίλος μου.
— Διότι σκέπτομαι, οτι έχει δίκαιον ό Καμπού- 

ρογλους εις τό ζήτημα τοΰ θεάτρου
Καί όντως. Όταν πόλις, ώ; ή ’Οδησσό;, ή; τήν ρυ

μοτομίαν έθαύμασεν άκόμ.η καί ό τέω; πρόεδρο; τής ελ
ληνικής βουλής, ώ; έδημοσιεύθη εί; ρωσσικά; εφημερί
δας. Όταν πόλις θεωρούμενη ώς πρός τό σχέδιον, τάς 
οικοδομάς, τά δημόσια κτίρια, τά μνημεία, τά; χνχ— 
παύσεις, τά ύόραγωγεΐα, τάς ευκολίας, τά; δενδροφυ- 
τίας, τον πολιτισμόν έν γένει, ώ; μία τών αρίστων καί 
πρωτευουσών τή; Ευρώπης, έχγι τοιοΰτο θεατρον, δέ* 
εΰρίσκω τι τό άξιοκατάκρ.τον, άν ύπάρχωσιν έν Άθή- 
ναις άνθρωποι προτείνοντες νά δαπανηθώσιν εις άλλα 
δημόσια έργα τά εκατομμύρια καί νά γίνη έν θέατρο* 
πληρούν μόλις τάς άνάγκας τής πόλεω; καί τής καλαι
σθησία;, "Ας άποκτήσωμεν έν Άθήναις τάς αμίμητους 
οδούς τής ’Οδησσού, τάς δενδροστοιχίας καί τά ΰδραγω- 
γεΐά της, καί ειτα παραδέχομαι νά ύπερακοντίσωμεν αυ
τήν κατά τό θέατρο*.

rlOni*iete.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Προς το Σ(ίασζο)' τι//; Πρωτευοΰσψ; xoiror.

Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ αναγγείλω Αύτώ ότι αύριον 
Σάββατον, 6 θβρίου, άρχομαι τών παραστάσεων μου 
μετά τοΰ ΰπ’ έμέ θιάσου καταρτισθέντο; έκ τών άριστων 
παρ’ ήμΐν ηθοποιών. Θέλω δέ δώσει καθ’ όλον τόν χει
μώνα σειράν παραστάσεων τών έκλεκτοτέρων ιστορικών 
τε καί οικογενειακών δραμάτων, τραγωδιών, καί κωμω
διών. Αΐ σκηναι καί τά ένδύματά είσιν ολως νέα, ό δέ 
τής σκηνής φωτισμός, τό πρώτον ήδη, γενήσεται δι’ αε
ριόφωτος. Έν γένει δε ούτε κόπων ούτε δαπάνης έφεί- 
σθην οΰδεμιάς, όπως τά δοθησόμενα έργα, καλώς, ακρι
βώς καί μεθ’ όλης τή; ευρωπαϊκή; πολυτελείας, παρα
σταθώοι.

Πρώτον δοθησόμενον δράμα έσεται ό τοΰ Σαικσπήρου 
"Εμπορος τί/r Bern (ας εί; πράξεις 5,

W. Λβαατοας.

μως τό θέλγητρο* δεν δύνανται νά αισθανθώσιν οί δυ
στυχείς ούτοι απόμαχοι τής ηδονής, μένουσιν εκστα
τικοί κεχηνότε; έχοντες είς τό βλέμμα των την

ρυθμικώς, έκφωνοΰσι τό σύνηθες Hellow, καί εΐτα κα
τευνάζονται αίρνηδίως, έξ ακολουθούν τες όμως νά συνο- 
δεύωσι τόν ρυθμόν διά τής κινήσεως τοΰ ραβδιδίου ή 
τοϋ άλεξιβροχίου των. Τέλος οί νέοι έκβάλλουσι πρό; 
στιγμήν άπό τών χειλέων τήν π/πακ ή τό σιγάρον, ά- 
φίνουσι άστραπιαΐόν 'τινα καγχασμόν, ααί ένασχολοΰν- 
ται άαολουθοϋντες τήν μουσικήν δι ελαφρότατου συριγ- 
ματο; συνισταμένου πολλάκις εί; μόνην την κανονικήν 
κίνησιν τών χειλέων.

Κ λρλμελλις

Ό Άγαθόπουλος είχε ποτέ χρηματίσει υπηρέτης. 
Μίαν εσπέραν οί κύριοί του καταβάντες νά δειπνήσουν

. . λ;·<”

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΥΘΥΜΕΙ.

Πί! .ά»ι6. 367.)

-■ Ή μουσική παιανίζει συνήθως αποσπάσματα Ιταλι
κών μελοδραμάτων, άτινα πολύ ευνοούνται έν Αγγλία, 
Πολλάκις όμως τήν ’Ιταλικήν μελωδίαν διαδέχεται ό 
"ήχος διαφόρων ’Αγγλικών ασμάτων μεστών φαιδρότητος 
ποικιλίας καί χάριτος. Τότε ή γλυκεία ρέμβη ήτι; κα
τέχει άπαντα; ύπό τήν επήρειαν τών συνθέσεων τοΰ 

-δερδη, τοΰ Ροσσίνη, ή τού Βελλίνη, μετατρέπεται 
.«ϊφνηδίω; εΐ; άκρατον ζωηρότητα καί παιδικά; σκιρτή 
«εις ιδία παρά ταΐ; κυρίαις. Ούτω άμ.α άντηχήσωσι τά

'...πωϊ ιτ·· 1 ·:τ·.·.'
‘Η τοιαύτη περίεργο; καί ποικίλη σκηνή λαμβάνει 

χώραν μόνον έν τή περιπτώσει τών προσφιλών τούτων 
άσαάτων. ’Εννοείται ομω; ότι τόσον άκρατο; ζωηρότης

;ανίως συμβαίνει, είναι όέ συνέπεια τοΰ επικρατέστε
ρου άγγλικοΰ αισθήματος όπερ είναι ό εθνικό; εγωισμό;, 
όστις αναγκάζει τού; άγγλους νά ένθουσιώσι πρό τών 
πενιχρών άσμα τ ίων των, έν ώ σπανίως έκτρέπονται 
τοΰ αυστηρού των χαρακτήρος χάριν ξένη; μουσικής, 
έστω καί τής ΰψηλοτάτη; ααί ήδυτάτης. Μία τών ά- 
ποδείξεων τούτου είναι οτι κατά τό έτος τοΰτο δ σπου
δαιότερος θίασος άπάσης τής Γερμανία: έλθών έν Λαν- 
δίνω έναυάγησεν οίκτρότατα, έν ώ άφ’ ετέρου Αγγλικόν 
τι Μελόδραμα, κοινής καλλιτεχνική; αξίας, καλ.ούμενον 
«Patience», έδόθη εί; τριαχοαΐας σχεδόν παραστάσεις 
έν όλίγω χρόνω, καί έν τούτοι: έξακολουθεϊ νά ήναι 
άκόμη τό αντικείμενο* τής γενικής λατρεία; ! Ώστε 
όταν λείπουσιν αί τοιαΰται έκτακτοι περιστάσεις, ή 
σκηνή είναι όλως διάφορος. Συνήθως οί κύριοι είτε άν-

περιορίζονται σοβαρώς έν τι*ι 
άνατυλίσσουσι τήν έφημερίδα των, τό άχώριστον 
όπλον τών άγγλων, καί χ_ωρί; νά αΐσθάνωντα: τήν 

έλαχίστην διατάραξιν ύπό τών καυστικών άκτίνων τοΰ 
μεσημβρινού ηλίου, βυθίζονται εί; διαρκή καί έπίμονϋ»

δρες

τοϋ το

ειτε νεανίσκοι ωσι,
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μελέτην, ονδεμικν προσοχήν δίδοντες εΐς τά συμβαί- 
\οντκ παρ’ αυτούς. Μάτην ή θαλασσία αύρα εγείρει 
τολμηρώς τήν ΐοθήτα τής παρακκθημένης, μάτην έκ- 
•τακτός τις κίνησι; φέρει αυτόν εΐς άςιόλογον έπαφην 
μετά τοΰ βραχίονος ή τής κνήμης γείτονός τίνος δε- 
σποινίδος. Μάτην ολίγον διάστημα ΰπό τούς ποδας του 
σφαδάζουσι προκλητικός έν τοΐς κύμασι τά ημίγυμνα 
οώματα τών τελευταίων Νηρηΐδων. Δέν εννοεί ζατ ου- 
δένα λόγον ν’ άποσπασθή τής μελέτης τοϋ πολιτικοί 
άρθρου ή τοΰ Χρηματιστικοΰ Δελτίου. Όταν περαιώση 
τήν σοβαράν του άνάγνωσιν, τότε συμπτύσσει τήν εφη
μερίδα, παραλαμβάνει τό άλεξίβροχον, όπερ είναι ό 
αιώνιος σύντροφός του, θέρους τε καί χειμώνος, νύκτωρ 
τε καί καθ' ήμερα.ν, καί αναλαμβάνει τήν έπιχείρησιν 
•περιπάτου μετά τής αυτής σπουδαιότατος, μεθ’ ής Ανα
λαμβάνει τήν σπουδήν τής έφημεριδος του. Έάν όμως 
συνοδεύγ κυρίας, τότε πριν έγερθή συγκροτεί μικρόν τινα 
διάλογον σχέσιν εχοντα πρός τόν καιρόν, ή πρός την 
κατάστασιν τής θαλάσσης, καί παραλαμβάνων ταύτας 
έκτελεΐ μετ’ αύτών τόν περίπατον κατά μήκος τής πα
ραλίας. Ώς είπομεν, τοιαύτη σχεδόν είναι καί τών νέων 
ή διαγωγή, ών ή απάθεια καί αδιαφορία ενώπιον τό- 
σων καλλονών, μεθ’ ών εΰρισκονται ή ενώπιον τών ο
ποίων διέρχονται, είναι άληθώς έκπληκτική. Δέν συνα
θροίζονται καθ’ ομάδας ώς πράττει ή χρί'σ’ί rto.iaia 

άλλης έθνικότητος, όπως μετ’ ερωτύλου ύφους, 
έπιτετηδευμένων κινήσεων, και προσπεποιημένων μειδι
αμάτων παρελαύνωσι ρίπτοντες αισθηματικά βλέμματα 
κ’ επαιτοΰντε; τοιαΰτα. Δέν πλησιάζουσιν ύποκλινεΐς 
μέ τά μειδίαμα είς τά χείλη, μέ τό βλέμμα έσπουδα- 

^ί-ένον, καί μέ φρασίδιον προμεμελετημένον, όπως άνοί- 
ξωσι στάδιον χαριτολογίας, ή τετριμμένων φιλοφρονή
σεων. Δεν έκβάλλουσι τόν πίλον μετά τής σκηνικωτά ιης 
«κείνης κινήσεως δι’ής οί ευ-ροφοι γείτονές των Παρισι
νοί προσφέρουσι κωμικι-τάτην ΰποδεζίωσιν. ψυχροί, α
παθείς, αφελέστατοι, σεμνοί, εΰσταλεΐς, άνευ προσποι- 
ήσεως, ή έπιπλάστου χάριτος, μέ φυσικωτάτας κινήσεις, 
και άπλουστάτην εκφρασιν, διέρχονται τάς ζωηροτέρας 
στιγμάς του βίου των, είς τά κυριώτερα μέρη τής ευθυ
μίας μετά τοΰ αύτοΰ τρόπου μεθ’ οΰ καί ό άπολαύσας 
όλων τών ηδονών τοΰ κόσμου καί υιοθέτησα; έν τώ 
κόρω το αξίωμα τής ματαιότητος. Καί έν τούτοι; λέγει 
ΐίτι ευθυμεί ό Άγγλος τοιουτοτρόπως ! Παράδοξος ευ
θυμία, ής ή'εννοια έν τώλεξικώ του είναι ολως διάφο
ρος της τοΰ λεξιλογίου όλων τών εθνών ! Ευθυμία κατ’ 
αυτόν όεν σημαίνει τόν έρωτα, τήν έκτακτον άπόλαυσιν. 
τήν ζωηρότητα, τόν γέλωτα, τάς παιδιάς, τάς παννυ
χίδας. Ύπό τήν λέξιν ταύτην εννοεί τήν άνάπαυσιν, 
τήν αποφυγήν τής τύρβης, τόν θαυμασμόν τής φύσεως, 
τόν περίπατον, τήν έωθινήν έζέγερσιν, τήν άποσκορά- 
κισιν τοΰ ύψηλοΰ πίλου καί τής redingoter, τήν αφελή 
ενδυμασίαν, τό λουτρόν, τήν άπόλαυσιν καθαροί άέοος 
καί διαυγείς ορίζοντος. Καί άμα επιτυχή ταΰτα, ούδέν 
έτερον έπιθυμεΐ, καί αισθάνεται αδιαφορίαν πρός τά θέ 
«τρα, τάς έορτάς, τάς συναναστροφάς καί τούς χορούς 

~4ν τοΐς οποίοι ς ούδέν έκτακτον θέλγητρου εύρίσκε·..

(ακολουθεί)
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ήίνοεξεν επί τής OdoC Έρμοι·, ύπ' άριθ. 5ί4β, άπέ-ν* 
ναντι του Παντοπωλείου Κοσμοπούλου, ί

”4ίφί·ρβ καί όλονεν φέρνει εκτάκτως ωραίας λάμ
πας, πρωτοτύπου ώραιότητος καί μοναδικής καλλονής,, 
καί τάς πωλεΐ εΐς πολύ συγκαταβατικά; τιμάς.

Πετρέλαεον πρώτης πωλείται έν τώ Καταστήματι 
πρός λ. ή οκά,

ϋέφ Βέ τό ΰπό τήν αύτήν έπωνυμίαν iv L8ctp«o«£ 
Κατάστημα, vttwStr τον άγιον Σανρίάωπωλείται 
ςνλείαι μέ πολύ συγκαταβατικά; τιμάς, ώς καί πε
τρέλαια χονδοικώς καί λιανικώς.

ΜΑ ΤΙ ΛΑΙΜΟΔΕΤΑΙ
είναι αυτοί ποΰ έφερεν τό 'Εμπορικόν Χ.»ραλάμ.σΐθΐ>$ 
Χτέκου, έπί τής Όιϊοϋ ‘ΕιψοΖ·, 61 ;

Φοράτέ τους καί θά μάς θυμάσθε !

Μοναοικόν πα^αοςίγμα 1
Ώρεαμέναε τιμεεέ δι’ όλα τά είδη τών (ζνρων χαΐ 

ά ρω μ# των είς ττ]ν αγέλην ίποβ'/,κην του

ΚΟΥΡΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΑΝΤΑ
(’086; Λίελου).

Τά πλεΐστα εγγλέζικα, τοΰ ’Άτκεναων, προμηθευ- 
του τής Βασιλίσσης Βικτωρίας.

*·£φ·όρ$αςς ατεγμ.ή}φ ϊ Τό Odorrco^anair
E.h^iiptor^ συνιστώμ.ενον ώς τό καλλίτερου τονωτικόν 
τών Ούλων καί τό δραστικότερου φάρμακον κατά τής 
’Οδονταλγίας.

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ®
’^' ΠΑΑ,ΙΙΙ Μ ΚΟΤΖΙί

Ό5ό$ ’Ιίρμ,οΟ,
d/εταξύ των ίρ.τοριχ&χ ΓαΣα.ία χαϊ Κοχοροχού,ίον.
"Ολα τά είδη τής γραφικής ύλης.—’Επισκεπτήρια χαλ

κογραφημένα καί τής στιγμής.—Σφραγίδες καί επικεφα
λίδες, χρωματισμένα! καί μή, άπλαϊ καί φαντασιώδεις. 
—Ή μόνη αποθήκη τών έμπορικών κατάστιχων τοΰ Διε
θνούς Καταστήματος Edler καί Crische τοΰ Άνοβέρον.—

Ή μόνη αποθήκη τοΰ περίφημου σιγαροχάρτου ΖΟΒ.— 
Πρός δέ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΦΛΚΕΛΛΟΠΟΙΕΙΟΝ

ΘΕΛΕΤΕ ΦΡΕΣΚΑ ΦΑΡΙΑ;
Ζητάτε έν τή Κεντρική, Άγορα τό ’Ιχθυοπωλείου Χόρ- 

βαλη καί Στινη, Εμπιστευθήτε κυρίως εις τόν χονδρόν 
κ’ έννοια Σας ί


