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01 ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΑΣ
Πρώτον πρέπει νά έκφράσωμεν ολον τόν θαυμασμόν 

μας, διότι έθαυμάσθη ή περί νομισματικών άγόρευσις τοϋ 
ζ. Τρικούπη εν τή Βουλή. Άπό πότε ή βοή τών πνευ
μόνων άντικατέστησεν έν τή ελληνική ρητορεία τό κάλ
λος τοϋ λόγου καί την δύναμιν τών επιχειρημάτων ; 
Δέν είμεθα έκεϊ νά τον άζούσωμεν αυτόν τόν περίφημου 
λόγον άλλ’ άνέγνωμεν τόσους έπαίνους καί συνελέςαμεν 
τόσην ειδωλολατρείαν φίλων τοϋ κ. πρωθυπουργοϋ, ώστε 
άναγνόντες τό αριστούργημά του κα'ι μη εΰρόντες παρά 
άραιάν τινα άνάλυσιν τοϋ περί προσφοράς καί ζητησεως 
νόμου και θεωρίας τινας περί τής τιμής τοϋ άλατος έν 
Γορτυνία και Εύρυτανίγ, ΰπεθέσαμεν ότι όχι ή δύναμις 
τοΰ λόγου, άλλά ή δύναμις της φωνής άπέσπασε τόν ει
λικρινή θαυμασμόν, διότι ειλικρινή τόν ύποθέτομεν, τών 
ψιλών τοϋ κόμματος. Καί έχει καί τοϋτο την αιτίαν του, 
αιτίαν δυστυχώς άναγομένην 'ίσως, σύμφωνα μέ τούς νό
μους τής δαρβινικής έξελίξεως, εις πολύ βαρβάρους χρό
νους. Θά λησμονησωμεν τό θέμα, περί ού γράφομεν, άν 
θελήσωμεν νά έξηγήσωμεν αύτό τό φαινόμενον τής βοής" 
άλλ’ ή έξηγησις είναι μία’ ή Εξωτερική πάντοτε έκδή· 
λωσις έπί τοϋ νευρικοϋ συστήματος προηγείται τής Εσω
τερικής έπιδράσεως. Ωραία φωνή θέλγει- οξεία φωνή α
ποκρούει. Δυνατή φωνή πτοεί- ασθενής φωνή κοιμίζει, 
θ κ. Τρικούπης έχει τά προσόν τής δυνατής φωνής. 
Ο λόγος του, έξερ/όμενος άπό τών πνευμόνων του βαρύς, 
Καταβάλλει- ώς πρός τοϋτο είναι είδος τι άληθοϋς ρή- 
’ορος. ’Ενίοτε έχει εύροιαν Επιχειρημάτων, όταν έχη τό 
«ίκαιον ύπέρ εαυτού- άλλ’ όταν δέν έχη τό δίκαιον υπέρ 
ίϊυτού, τότε ό λόγος του κοσκινιζόμενος βρίσκεται γε- 
Ητος Τπίτουρα

Καί τοιούτος ήτο ό περί νομίσματος λόγος του. Εις 
τήν κρίσιν του ότι διά τής μεταβολής τού νομίσματος δέν

ακριβαίνουν τά πράγματα θά έλαβεν ύπ’ οψιν τά δικό 
του νοικοκυριό. Θά άγοοάζη ίσως τήν ζάχαρην κατά 
τόννους καί τόν καφέν κατά πλοία, καί θά ένδύηται κατ’ 
ευθείαν έξ Αγγλίας καί θά τρώγη κατ’ ευθείαν άπό 
Τραπέζης, χωρίς νά μεσολαβούν ούτε ξενοδόχοι, ούτε 
αγορά, επομένως έχει δίκαιον νά νομίζη ότι δι’ αυ
τόν ή μεταβολή τού νομίσματος ούδεμιαν έπήνεγκεν δια
φοράν δαπανών.

| ’Ακόμη μίαν φοράν άποδεικνύεται ό κ. Τρικούπης ώς 
ί πρωθυπουργός τών πλουσίων, ώς πρωθυπουργός μιάς τάξε- 
ως. Δέν λαμβάνει ύπ’ οψιν, δέν θέλει νά λάβη ύπ’ οψιν,ότι 

J αί έργατικαί τάξεις αγοράζουν λιανικώς, καί όχι, ώς αύ
τός, χονδρικώς. Τά πάντα είς μίαν πτωχήν οικογένειαν 
δυνάμεθα νά είπωμεν, πλήν τού άρτου, αγοράζονται μέ 
τήν δεκάραν. Ή δεκάρα λοιπόν ηίξησε κατά δέκα τοΐς 
τοϊς εκατόν, έγινεν ένδεκάρα, κατά τήν γλώσσαν τού 
’Λ π junta Ιον. Λοιπόν ό βίος τών έογατικών τάξεων έπε-
βλήθη ύπό τρικουπικοϋ φόρου, κατά δέκα τοϊς εκατόν.

Δέν περιέρχεται τούς έμπορους καί τούς κρεοπώλας 
καί τούς παντοπώ>ας νά άκούση, ώς ήκούοαμεν ήμεϊς 
παρά τών ίδιων, ο·ι κερδίζουν ος μέν πέντε, ός δέ καί 
πλείω τοϊς εκατόν μέ τό νέον νομισματικόν σύστημα.

Όλα δ’ εκείνα τά περί νομίσματος αγνώστου δραχ
μής, ό’σα μετά κομπου Επιστημονικού έν τή άγορεύσει του 
είπε, μάς έφάνησαν πολύ δεληγιαννικά, διότι μέ τήν ά
γνωστον αύτήν δραχμήν έπί ήμισυν καί πλέον αιώνα συ
ναλλάσσεται ή Έλλας μετά τοϋ Εξωτερικού, τό δέ Εξω
τερικόν έμπόριον τόσην άποστροφην αισθάνεται πρός τήν 
άγνωστον δραχμήν τοϋ κ. Τρικούπη, ώστε τήν άπορροφά 
σχεδόν όλην, έπιτ.έπον είς ημάς μόλις τάς πατσαβούρας 
τών κυρίων Κεχαγιά καί Τενιέρη. Καί άν άντί τής δραχ
μής είχεν ώς μονάδά νομισματικήν πέτρας άρχαιολογι- 
κάς, άρκεϊ νά είχον άξιαν, πάλιν τό Εξωτερικόν έμπό
ριον θά συνηλλάσσετο μεθ' ημών μεθ’ όλης τής ευκολίας 
μεθ' ής συναλλάσσεται τώρα διά τής αγνώστου δραχμής 
τού κ. Τρικούπη, οστις θά γνωρίζη φαίνεται μόνον τάς 
άγγλικάς λίρας ! Καί έπί τέλους έπρεπεν ό κ. πρόεδρός 
τής κυβερνήσεως νά μή φαντασθή ολην την Βουλήν α-
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γνοούσαν οτι τό μόνον νόμισμα τοϋ εξωτερικού έμπορίαυ 
είναι τό συνάλλαγμα, καί τό νόμισμα αυτό μένει κχί 
μετά τήν μεταβολήν τοϋ νομισματικού συστήματος εις 
τήν αυτήν κατάστασή, εις ήν καί πριν, ένεκα τής κχτχ- 
ναγκαστικής κυκλοφορίας, ήτις είναι ό μεγαλείτερος φο
ρολόγος τοϋ τόπου.

* *
'Η άντίληψις τού κυρίου πρωθυπουργού δέν ήδύνχτο 

νά είναι μάλλον ευαίσθητος ώς πρός τήν βάναυσον μέ
θοδον, δι’ ής ό προσφιλής του υπουργός τών οικονομικών 
έζήτησε νά καλύψη τό έλλειμμα τών δεκαπέντε εκατομ
μυρίων.

Διά τούς μή όντας έν γνώσει τών επιστημονικών ονο
μασιών, λέγομεν έν δυσί λέζεσιν, ότι οί φόροι διαιρούν
ται εις αμέσους, έκείνους τούς όποιους πληρώνει ό έφ’ 
βύ τίθεται ό φόρος, καί εις έμμέσους, τούς οποίους πλη
ρώνει εις τό τέλος τοϋ λογαριασμού ό καταναλωτής.

Ολοι οί οικονομολόγοι λοιπόν συμφωνούν ότι οί άμε
σοι φόροι είναι πολλώ δικαιότεροι καί ελαφρότεροι τών 
έμμέσων φόρων. Διότι οί άμεσοι φόροι φορολογούν κυ
ρίως τό κεφάλαιον, ένφ οί έμμεσοι φορολογούν τήν πεί
ναν. Οί άμεσοι φορολογούν κατ' αναλογίαν. ’Εάν έχης 
πολλά κτήματα, πληρόνεις πολλά, έάν έχης ολίγα, πλη- 
ρόνεις ολίγα. Άλλ’ εις τούς έμμέσους φόβους ή αναλο
γία αυτή δέν τηρείται. 'Επί τού φόρου, φερ' είπεΐν, τών 
οίνων· ό πενέστερος έργάτης πίνει περισσότερον ρητινί
την, παρ’ ό,τι πίνει ό κ. Σκουζές· καπνίζει περισσότε
ρον καπνόν, παρ’ ό,τι καπνίζει ό κ. Βούρος- καταναλί- 
σκει πλειότερον οινόπνευμα, όχι μόνον ώς ποτόν, άλλα 
καί ώς καύσιμον ύλην, παρά ό κ. Συγγρός. Λοιπόν, ένας 
έργάτης υποδηματοποιός θά συνεισενέγκη εις τό ταμεΐον 
ίσως πενήντα τοΐς 0]θ περισσότερα άφ’ ό,τι ό κ. Συγ
γρός, ό κ. Βούρος, ό κ. Σκουζές. Ένώ, έάν άντί τών άτι
μων έμμέσων φόρων έτίθετο ό άμεσος φόρος ό έν ίσχύϊ έν

Πρωσσία, ό λεγόμενος γύρος τάξεων (Klassensteuer), ό 
έργάτης υποδηματοποιός άν έπλήρωνεν έν τάλληρον κατ’ 
ένιαυτόν, ό Σκουζές κατ’ αναλογίαν θά έπλήρονεν εκα
τόν. Τώρα, προκειμένου περί φόρων καταναλώσεως, δ έρ- 
γάτης θά πληρώση εκατόν δραχμάς, καί ό Σκουζές δέκα. 
Έπειτα έρχεται τά άλλο. Οί έμμεσοι φόροι φορολογούν 
τήν ποσότητα, καί όχι τήν ποιότητα. Λοιπόν, γνωρίζετε 
τάς διαφοράς τής τιμής τών καπνών, κατά ποιότητα. 
Διά τόν κ. Καλλιγάν, τούτο είναι άδιάφορον. Ό τρα
πεζίτης, ό γονμ,άρων κχ,—ννΊ εκατόν δραχμών θά φορολο- 
γήται πρός 3 δρ. τήν όκάν καί ό ξυλουργός όστις κα
πνίζει μόνον τρισήμιση δρ. τήν όκάν καπνόν, πάλιν θά 
φορολογηθή πρός 3 δρ. τήν όκάν.

Βλέπετε ότι ό κ. Τρικούπης φέρεται συνεπής πρός τόν 
χαρακτηρισμόν τόν όποιον τοϋ δίδομεν : πρωθυπουρ
γός τών πλουσίων ! Καί άν θέλετε άκόμη στενότερον 
καί όρθότερον ορισμόν : πρωθυπουργό; τών τραπε
ζιτών ! Όλοι του οί νέοι φόροι, τά 13 αυτά εκατομ
μύρια, τά βγάζει άπό τό πετσί τού λαού, ώς ’Ιουδαίος 
Σάϋλωκ, ζητών ν’ άποσπάση λωρίδα έπιδεομίδος άπό 
τόν οφειλέτην του. Ή παραβολή είναι τετριμμένη, 
άλλ είναι άληθής

Εις καιρούς, καθ’ οϋς ή ζωή όσημέραι άποβαίνει όδυνη- 
ροτέρα, καθ’ οϋς τό κεφάλαιον συγκεντροί δλον τόν κτη
ματικόν καί μεταλλικόν πλούτον, έπιτρέπον εις τήν έρ- 
γασίαν, ήτοι τά επτά δέκατα τού κόσμου ούχί τών περί 
ύπάρξεως, άλλά μόνον τόν περί άρτου άγώνα, καθ’ ού; ή 
πίεσι; αϋτη τοϋ κεφαλαίου έζήγειρε παντού έν Γαλλία, 
ώς έν Γερμανία, έν ’Αγγλία, ώς έν ’Αμερική άγριας τάς 
εργατικά; τάξεις καί εις τό σκότος τής απελπισίας, είς 
ήν τάς έρριψεν ή τυραννία τοϋ κεφαλαίου, ψηλαφήσασαι 
έλαβον είς χεΐρας τά όργανα τού θανάτου καί τής κα
ταστροφής, τήν δυναμίτιδα καί τήν νιτρογλυκερίνην, 
εις αύτού; τού; καιρού; έρχεται ένας πρωθυπουργός Κρά-

τί άλλο ; Άνέγνωτε τά νομοσχέδια τού κ. Καλλιγά ; 
Νομίζει τις ότι άπεσπάσθησαν έκ τών στρυφνών σελίδων 
τοϋ 'Ρωμαϊκού δικαίου. Αυτά δέν είναι πλέον νομοσχέ
δια, άλλά φιλοσοφία τού Έγέλου !

Καί πού εΐσθε άκόμη ; Συλλογίσθήτε οτι όλην αύτήν 
(τήν φιλοσοφίαν θά τήν διαχειρίζονται έταιρίαι όμογε- 
νών μέ υπαλλήλους τυράννους, αμείλικτους, άγούπνους, 
κυττάζοντας νά κερδίσωσι διπλάσια καί τριπλάσια τών 
οσα έδωσαν είς τό Δημόσιον.

Χυμικέρκβ^Λβΐ:, Πριν ή φορολογηθωσιν οί πτωχοί, νά 
φορολογηθή τό κεφάλαιον Φόρος έπί τών μετοχών καί 
τών ομολογιών. Ή 'Ιταλία λαμβάνει τοιοϋτον φόρον 1 3.. 
τοΐς 0)0' ή Αυστρία 16 0)0. 'Ημείς έάν λάβωμεν μόνον 
8 0)0, θά έχωμεν καλύψει τό έλλειμμα τών 15 Εκατομ
μυρίων. ’Ιδού τί άπαιτοϋμεν παρά τής άντιπολιτεύσεως, 
εις ήν, άν ύποστηρίξη τοσοϋτον φόρον, είναι αδύνατον 
νά μή προσέλθουν καθ’ ομάδας βουλευταί συμπολιτευό- 
μενοι, έκτάς έάν είναι άγορασμένοι ύπό τών τραπεζιτών. 

* *
*

Ό Ναπολέων A . έλεγεν έν Άγια Ελένη : Μέ έφαγεν 
ό φόρος έπί τών πνευματωδών ποτών». ’Ιδού μία ευκαι
ρία διά τόν κύριον Τρικούπην, άνελθών ώς Πομπήΐος, νά 
πέση ώς Ναπολέων ! Μ,αλεβχν.

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ.

Άνεμος βόρειος ή νότιος, άλλά σφοδρός, άμαξοστοι- 
χία ειδική άλλά γενική, Κυρίαι πολλαί, άλλά κυρίως 
όλίγαι, τραπεζΐται ολίγοι, άλλά κατ’ ουσίαν πολλοί, 
είσιτήριον πολύ μεγάλο τό σχήμα, άλλά πολύ μικρόν 
τήν έντασιν, μέ όδηγούσιν έξ Αθηνών είς Πειραιά.

"Ηδη ότε έκάμψαμεν τό άκρωτήριον τού Φαλήρου, δια
κρίνω τήν μύτην τοϋ κυρίου Βλάγκαλη, κοσμήτορος, έρ-

•τρυς έχοντος βάσεις καί πρόσφατον κοινωνικήν ίστοιίαν 
τόσον δημοκρατικά;, καί τυφλός πρό τής έπιστήμης ήτις 
καταδικάζει τούς έμμέσους φόρους, τυφλός πρό τών τε
λούμενων έν τή Ευρώπη, τυφλός πρό τής άοχομένης νά 
άνατέλλη καί ένταύθα έργατικής συνειδήσεώς, ορκίζεται 
νά μή φορολογήση καμμίαν άλλην τάξιν είμή μόνην τήν 
φτωχολογιάν. Καί δέν αίδεΐται άπό τού βήματος νά κη- 
ρόττη αύτός μέν οτι έργάζεται περί τών έθνικών συμφε
ρόντων, ό δέ groom του κ. έπί τών Οικονομικών ύπουρ- 
γός νά ένασμενίζηται μέ τήν εύρωστίαν τοϋ έργατικοϋ 
λαού, οτι δηλαδή έχει πλάταις γιεραϊς καί δύναται νά
βηκώνη βάρη ! . '

• ★ ★*
Καί είναι μόνον τούτο ; Πρόκειται μόνον περί βαρείας 

φορολογία·; τών πενεστέρων τάξεων ; Οί έμμεσοι φόροι 
δέν ταράττσυν μόνον τά οικονομικά έκατοστύων χιλιά
δων ανθρώπων, άλλά ταράττουν τήν βιομηχανίαν, έμ- 
«οδίζουν τήν παραγωγήν, χαλαρόνουν τό έμπόριον, κα
ταστρέφουν έπιτηδεύματα. Διατί ό κ. Τρικούπης δέν 
άναλογίζεται τά μύρια κακά τά όποια έπέφερεν έν ’Α
μερική μετά τό πέρας τοϋ έμφυλίου πολέμου ό έπιβλη- 
βείς φόρος έπί τού οινοπνεύματος καί είτα καταργηθείς ; 
Πώς ή παραγωγή ήλαττώθη, πώς συντεχνίαι τινες κα- 
τεστράφησαν, πώς μέθοδ&ι βιομηχανικά! κατηργήθησαν ; 
Καί τί θά έγίνετο άκόμη, έάν δέν εύρίσκετο τό πετρέ- 
λαιον καί άνεπλήρου τό οινόπνευμα ώς ϋλην καύσιμον

Ξεύρετε τί θά συμβή παρ’ ήμΐν ; Ο,τι υποφέρουν οί 
δυστυχείς συμπολίταί μας έν Κωνστ)λει, οί έχοντες Ερ
γοστάσια Οινοπνευμάτων, τά λεγόμενα Φάρχρινες, τά 
αυτά καί χείρονα θά ύποφέρουν καί οί παραγωγοί οινο
πνευμάτων, καί οί Οίνοπαραγωγοί καί οί ζυθοκατα- 
σκευασταί. Θά καταθλίβωνται, θά καταδαπανώνται, θά 
Καταπιέζονται, δέν θά τολμώσι νά σκεφθώσι περί ποοο 
δου τής τέχνης των, διότι θ’ άπαιτοϋνται άδειαι, κατα
μετρήσεις, πρωτόκολλα, τριγωνομετρία1, καί δέν γνωρίζω

Ε1ΙΙΦΪΛΙΙΣ ΜΙΙ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(SyvZyj a ιδε άρ.Ο. 369.)

Μεφ. θ’. — Οί αιχμάλωτοι.

Καθ’ ήν στιγμήν έπί τού πειρατικού πλοίου είχε γεί” 
νει ή έφοδος, είς μόνος έκ τοϋ πληρώματος δέν είχε πα” 
ρατηρηθή ώς άπών έκ τοϋ καταστρώματος. Ούτος ήτ? 
νέος καί έβενόχρους αίθίοψ, όνόματι Μιρχάν. Είχε τ° 
χρώμα καί τόν τύπον τής καθαρωτάτης αφρικανικής" φυ” 
λής· οί οφθαλμοί καί οί όδόντες που έστιλβον φωτίζον” 
τ ες τό σκότος. Μετά προφυλάξεως καί κυκλικών βλεμ
μάτων, κωφαίνων τόν κρότον τών βημάτων του, βωβαί- 
νων τόν ήχον τής άναπνοής του, κατέβη είς τόν παρά 
τήν πρύμνην θάλαμον τοϋ άρχιπειρατού, άνήψε κηοίον,

άνέωξε κιβώτιόν τι, έλαβε μεγίστην κλείδα καί προσήρ- 
μοσεν αυτήν εί; κρυφίαν θύραν. Άνοίξας δέ αυτήν κα
τέβη διά κλίμακος εις τό κύτος καί έφώτισε τά πρόσω
πα οκτώ άνδρών κατακεκλιμένων έπί ψαθών καί φερόν- 
των δεσμά εις τάς χεΐρας καί τούς πόδας.

— Ηλθες, Μιρχάν ! είπεν είς τών άνδρών τούτων 
άνακαθίσας μετά κόπου. Τί συμβαίνει λοιπόν έπάνω είς 
τό κατάστρωμα ;

— Σιγά, παρακαλώ, αύθέντα ! είπεν ό Μιρχάν. Met 
φαίνεται ότι κακά θά περάσουν άπόψε οί φίλοι.

— Τί συμβαίνει ; είπέ μοι.
— Έν πλοίον ήλθεν εναντίον μας, καί πολεμεί καλά, 

'δεν χωρατεύει. Αύτήν τήν στιγμήν έγεινεν έφοδος. Καί 
ιό διάβολος εΐξεύρει πώς θά ξεμπερδεύσουν.
, — Καί ημείς ! έκραξεν ό άνθρωπος κυττάζων μέ αί*
μοβαφές βλέμμα τά δεσμά του.

— Μοί φαίνεται ότι είμπορώ νά σάς λύσω τά δεσμά,
' αύθέντα.

Καί έλαβε κλειδίον τι έκ τοϋ θυλακίου του, δι’ ον 
άνέωξε τά κλείθρα τών δεσμών.

— Εύγε, Μιρχάν ! είπεν ό αυτός άνήρ, όστις έφαίνετο
;ώς άρχηγός τών άλλων. ’Ολίγα όμιλείς, άλλά πολλά 
πράττεις. Σοί δίδω τόν λόγον μου ότι, άν υπάγω «ι» 

' τήν Βενετίαν έλεύθερος, θά σέ άναγορεύσω Βεηντής B*f* 
βασίας.ι Γ ’

— Τί καλόν πράγμα νά είναι τις πιστό; τού άοχ'Ί'

γού, αύθέντα ! είπεν ό Μαύρος. "Αν έγώ δέν άπέκτων 
τήν Εμπιστοσύνην αύτού τοϋ Διαβόλου, κανέν καλόν δέν 
ήθελε γείνει.

— Ησύχασε, φίλε μου· τόν Διάβολον αύτόν θά τόν 
διορθώσω καλά έγώ.

— Τώρα θά σάς δώσω τά όπλα σας- Περάσατε άπό 
τόν θάλαμον τού Πλοιάρχου.

"Ηνοιξεν οπλοθήκην τινά κειμένην ύπό τήν κλίμακα. 
Τοΐς έδωκε ξίφη, πελέκεις, γιαταγάνια, καί όπλισθέντες 
άνέβησαν δρομαίοι.

Καί ιδού πώς οί άγνωστοι έλαβον μέρος είς τήν μά
χην καί πώς αυτή άπέβη κατά τών πειρατών.

Μετά τόν φόνον τού άρχηγού των, παρέδωκαν ούτοι 
I τά όπλα.

Οί όπλΐται τοϋ Μουχρά έδέσμευσαν αυτούς καί μετα- 
I γαγόνιες έπί τής γαλέρα; τούς καθείρξαν ύπό τό κατά- 
. στρώμα.

Ο πλοίαρχος διέταξε τόν άνάπλουν. Ητο δέ ήδη περί 
τά χαράγματα. Εδεσαν τά πειρατικόν όπισθεν τής πρό 
Ρνης, καί επειδή δ άνεμος ήτο άδύνατος, διά δύο λέμ-

ρ^ων κωπηλατοϋντες οί ναύται έμπροσθεν τής γαλέρας, 
I ^ρυμούλκησαν άμφότερα τά πλοία.

Επί τής γαλέρας είχον μείνει οί πρώην δέσμιοι τών 
πειρατών καί ό Μούχρας, όστις προσκαλέσας τόν άρχη- 
ϊον τφ έσφιγξε τήν χεΐρα.

-— Δέν σάς έρωτώ τί; εισθε καί πώς εύρέθητε έδώ,

ξένε μου. Αρκεί ότι ήλθετε πρός ημάς ώς άγγελος βοή
θειας.

— 'Ονομάζομαι Μάρκος Σανούτος, άρχηγέ, καί είμαι 
έκ τής Βενετίας. "Η μάλλον είμαι έκ Κωνσταντινου
πόλεως, διότι έκεϊ έγεννήθην.

__ Μάρκος Σανούτος ; Είσθε, νομίζω, συγγενής τού

Ερρίκου Δανδόλου.
'— Βεβαίως. Είμαι άνεψιός του.
__ Ήκουσα πολλάκις νά όμιλώσι περί υμών, ώς περί

ανδρείου καί εύγενοϋς πολεμιστού.
__ Σάς ευγνωμονώ, άρχηγέ. ’Εκείνο όμως, ό'περ δέν

ύπωπτεύσατε, ότε πρό ολίγου μέ ώνομάσατε ξένον σας, 
είναι ότι μοί προσφέρετε σήμερον τήν φιλοξενίαν σας επ’ 
αύτού τού πλοίου μου, θέλω νά είπω, τό όποιον πρό τι- 
τινος χρόνου άνήκεν είς εμέ.

__  θά σάς προσφέρω φιλοξενίαν είς τήν οικίαν μου,
κύριε, δι’όοον χρόνον εύαρεστείσθε νά τήν δεχθήτε. Άλλά 
πώς ; Ή γαλέρα αυτή άνήκεν είς υμάς, είπατε ;

— Ναί, «?χ·»ιγε·
— Είσθε λοιπόν ό ιππότης, όστις τήν έπώλησεν είς 

τόν άθρωπόν μου ;
__  Έγώ αύτός. Καί άνεγνώοισα ευθύς τό πλοϊον

τούτο, ώς τό είδον. Τήν έπώλησα είς έμπορόν τινα 
έχοντα παραγγελίαν άνδρείου πολεμιστού. Είναι ώραϊον 
πλοϊον, άρχηγέ.

— Άλλ’ άφού σάς άρέσκει, σάς άνήκει, ίππότα. Λά-
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δηροδρόμου. Μήκος τής μύτης ώς ενός σωλήνος υδραγω
γείου. Κατεσκευάσθη είς τό Μηχανουργεΐον του χ. Βα- 
βιλειάδου.

’Αποβιβάζομαι. Κόστος πολύς. Μία λίμνη οπού πρό
κειται νά πνιγούν οί συνήθως είς τά ’Εγκαίνια παντός 
δημοσίου έργου πνιγόμενοι κλητήρες. "Εν τετράγωνον πε 
ριτοιχισμένον άπό σημαίας. "Αλλο τετράγωνον οπού ήσαν 
οί κεκλημένοι. "Αλλο τετράγωνον οπού ητο κατατεθει
μένος 6 θεμέλιος λίθος καί ή ενεπίγραφος πλάξ, γραμ
μένη εις γλώσσαν εβραϊκήν ύπό τοϋ καθηγητοϋ κ. Παυ- 
λίδου. Τό μόνον τρίγωνον ητο ή μύτη τοϋ κ. Βλάγκαλη. 
Άν καί ήτο καί ολίγον κυλινδρική.

Αί κυκλοΰσαι τό ίκρίον εναέριοι σημαΐαι ώμοίαζον 
κάπως απλωσιάν κοντών έσωβράκων είς τάς δεξαμενάς 
τοϋ κ. Δαμασκηνού. Τήν μονοτονίαν αύτήν ποικίλλουσι 
βαγένια βαρελίων, έν μέσω τών οποίων έκυκλοφόρουν κε
φαλαία συμπλέγματα 3Β ΪΙ A Λ. ’Επί τών σπΖι.τ 
αύτών σπάνουν τά κεφάλια των οί έπί τού ικριώματος 
ευρισκόμενοι Πετράλδοι καί Πετράλδεναις διά νά κατα
λάβουν τί είναι. Εύρέθη δέ οτι ήσαν ιερογλυφική κο
ροϊδία τής Πιστωτικής πρός τούς κεκλημένους, σημαί
νοντα : Θά—Σά;—Πεθαίνουμε—Άπό—Πείνα.

Παρά τάς στεφάνας αύτάς ύπάρχουν έπιγραφαί πό
λεων όθεν θά διέλθη ό σιδηρόδρομος. Καί παρά τάς έπι- 
γραφάς φέρονται έπί τών κυμάτων τοΰ ανέμου ιερά άμ
φια, φέροντα Μητροπολίτην, έφημερίους, διακόνους καί 
κανδυναλάπτας Τά άμφια τοΰ Μητροπολίτου είναι έ- 
ζηπλωμένα έπί μιάς πολυθρόνας.

Έπί τέλους έρχονται οί Βασιλείς καί τοποθετούνται. 
Ό Βασιλεύς μέ ύφος χοβαρντά, ή Βασίλισσα μέ ύφος 
ευχαριστημένης, καί μία πριγκήπισσα ψηλή ψηλή τού 
Άνοβέρου. Παρ’ αύτούς δέ τοποθετούνται οί πρίγκηπες 
Βασιλειχδης σιδεράς καί Μητσόπουλος Δημαρχάς.

Καταβαίνουν είς τόν λάκκον.Άναβαίνουν είς το ίκρίον.

Θάπτεται ή ένεπίγραφος πλάξ. θάπτεται μία ζητω
κραυγή υπέρ τού Βασιλέως. Οί ομογενείς ξελαρυγγίζον- 
ται. Έπιλάκκειον λόγον εβαλεν ό κ. Βοϋρος. Καί αντί
λογον δ Βασιλεύς.

Καί έπειτα φεύγουν άπό έ'να μέρος οί Βασιλείς καί 
άπό τό άλλο ήμεϊς.

Έν Φαλήρω δεΐπνον δι* * ολίγους. Προπίνει ύπέρ τοΰ 
Βασιλέως ό κ. Φιλήμων, διότι είναι κατά τού Βασιλέως, 
ώς έδικαιολογήθη.

Προπίνει καί ό Κορομηλάς ύπέρ τοϋ κοινού οπερ δίδει 
τόν παοάν διά τοιαύτα_ς έπιχειρήσεις.

Προπίνει ό'Νεγρεπόντης ύπέρ τοϋ Σγούτα, ώς συλλα- 
βόντος άμέσως μετά τόν Στέφενσων τήν έφεύρεσιν τού 
σιδηροδρόμου.

Προπίνει καί ό Σγούτας ύπέρ τούΕύαγγέλη Βαλταδζή, 
ώς έφευρόντος πρό τού Στέφενσων τούς σιδηροδρόμους.

Ό κ. Καραπάνος προπίνει ύπέρ τού ότι οί έφημεριδο- 
γράφοι πρέπει νά ξεύρουνε τί γράφουν.

Καί ό κ. Φιλήμων προπίνει ύπέρ τού ότι οί βουλευταί 
πρέπει νά "ξεύρουνε τί λένε.

Είς αύτά μέσα φθάνει καί ό Μητσόπουλος, ό δήμαρ
χος· ένφ είς τήν τράπεζαν έκάθητο δ Μητσόπουλος δ 
Τρύφων. Ό ύπηρέτης, μή έννοών πώς είναι δυνατόν νά 
ύπάρχουν δύο Μητσόπουλοι, τοϋ λέγει: Δέν ύπάρχει, 
κύριε, θέσις. Ό Μητσόπουλος ό Δήμαρχος θυμόνει, ζητεί 
νά φύγη- άλλ’ οϊ άλλοι τόν πζρακαλοϋτ, τόν χαϊδεύουν, 
τού δίνουν περισσότερο φαγή καί λίγα σικοτάκια κ’ έτσι 
ησυχάζει καί τρώγει.

Ζήτω δ πρώτος ελληνικός σιδηρόδρομος !
Kpr-Kpr.

ΑΝΩ—ΚΑΤΩ.

Σκληροτέρα δοκιμασία διά τ’ αύτίά μας έν τή 
βουλή κατά τήν συνεδρίασιν τής παρελθούσης Παρα
σκευής δέν ήτον ούδέ αί σιελώδεις άπεραντ.ολογίαι τοϋ 
Δεληγιάννη, ουδέ τά Γορτνΐο.Ιογήαατα τοϋ ΙΙαλαμή· 
ίου, ουδέ τά χειροκροτήματα, άτινα έπεσφράγισαν τήν 
άγόρευσίν του, — δέν ομιλώ περί τών ιδιαιτέρων συγχα
ρητηρίων τής δεξιάς, διότι έκεΐνα άπέβλεπον τούς οφ
θαλμούς μου, — ούδέ αί διηγηματικαί παρεκβάσεις τοϋ 
Πετμεζά περί "Αγγλων καί έμπορικών, άλλ’ οί λόγοι 
τού ’Επαμεινώνδα Δεληγίώργη ... είς τό στόμα τού 
χ. Παπαμιχαλοπούλου. Ή βάσανο; διήρκεσεν έπί ήμί- 
σειαν ώραν. Μετά τό πέρας αύτής, δ κ. Λεωνίδας Δε- 
ληγ’ώογης, λαβών τόν τόμον εκείνον τών πρακτικών 
τής Βουλής, άφ’ ού δ κ. Έπιδαύρου Λιμηράς ήρύσθη 
τήν τόλμην τής πράξεώς του, άνεδίφα περιέργως εκεί
νον έπί ώραν, ώ; άν έζήτει νά πεισθή μέ τά μάτια του, 
οτι πράγματι λόγία τού αδελφού του ήσαν όσα ήκουσεν 
άπό τό στόμα τοϋ κ. Παπαμιχαλοπούλου.

Έξ όλων τών άτυχων, άλλά πιστών καί ΰπομονητι-

ΌνουλουλοΟ.
Ή όδός Παρθεναγωγείου, ή δποία έπρεπε νά τηρήται

παρθενικωτέρα πάσης άλλης, ένεκα τοϋ ονόματος καί τοϋ 
προορισμού της νά ύφίσταται καθ' έκάστην τρίς καί τε
τράκις τής ήμέρας τά ηδονικά βάρη τόσων παρθενικών 
ποδών διερχομένων αύτήν, καθυβρίζεται άναζίως άπό 
τίνος, χοησιμεύουσα ώς αποθήκη ύλικοϋ συσωρευθέντος έ- 
κεΐ πρός οικοδομήν οικίας τίνος απέναντι· καί βλέπετε λί
θους άναιδώς αποκλείοντας τήν διάβασιν, άλλους δολίως 
αναγκάζοντας υμάς νά μετρήσετε τό ανάστημά σας έπ* 
αύτών, καί ακαταστασίαν, καί θόρυβον. Διαμαρτυρόμεθα 
έν όνόματι πάντων τών άπαλών ποδών, τών όποιων κα- 
τεπατήθησαν ασεβώς τά δικαιώματα" διά τούς άλλους 
δέν μάς μέλει- δύνανται ν’ άλλάζωσι δοόιεον.

¥

Καί ένα χα.Ια/ιπουράχι Άρσακιώτιδος :
Τήν περί ής ό λόγο; οδόν διήρχετο χθές κόρη, έπιδει-

κνύουσα μέσην σφηκός. Μία Άρσακιώτις πρός άλλην : 
«Κύτταξε, καϋμένη ! άν έσφιγγα τή μ.έση μου, σάν έκεί- 
νη, θά παίθαινα άπό ασφυξία.»

Ή άλλη : «Άν έσφιγγες τή μέση σου πώς ήτο δυ
νατόν νά πεθάνη; άπό ασφυξία /»

βετέ το' άπό τής στιγμής ταύτης είναι πάλιν ίδικόν σας. ήσαν πλήρεις τόλμης καί αί γαλέραι μου ισχυρώς ώπλι 
— Εύγνωμονώ, αρχηγέ. 'Αλλά πώς τόση μεγαλοδω- σμέναι. Καί όμως, τίς θά τό έπίστευεν ;

ρία ! Δύναμαι νά σάς τό πληρώσω.
— Μοί τό έπληρώσατε. ’Αρκεί ότι σάς άρέσκει.
— Εύχαριστώ.
Καί άμφότεοοι έσίγησαν έπί τινας στιγμάς. Ό Σα

νούτος ένόησεν ότι ώφειλε νά διηγηθη τά καθ' αύτόν, μέ τρέμουσαν φωνήν, καί πρός ζημίαν μου έμαθον έκείνην 
ύπομνήσνι τοϋτο. 'τήν έσπέραν, είναι ότι οί Γενουαΐοι είχον συμμαχίας λά-

άς είπω πώς εύρέθην μεταξύ τών'θοα μέ τούς Άλγερίνους καί Βαρβαρέζους. Οί Γενουαΐοι 
ό διηγηθώ συντόμως. ·ήσαν άραγμένοι ύπερθεν τού άνέμου, οί Άλγερΐνοι ήσαν

ύπήνεμοι. Άμα ώς ήοχισεν ή μάχη, προσεκάλεσαν διά 
πυρσών τούς συμμάχους των καί μετ’ ολίγον έζώσθην έν 
μέσω δΰο φοβερών εχθρών. Αί γαλέραι μου έβυθίσθησαν, 
οί άνδρες μου έσφάγησαν ή έξηνδοαποδίσθησαν καί έγώ 
συνελήφθην αιχμάλωτος καί παρεδόθην είς τάς χεϊρ«ί 
τοϋ Γενουαίου, τοϋ Καρέτσιο. Α, καλώς τοϋ έβύθισα 
τήν σπάθην είς τόν λαιμόν πρό ολίγου ! Ω, είς τήν άνά- 
μνησιν τής μάχης, καθ' ήν έφόνευσα τόν άρχιπειρατην 
πρό μιάς ώρας, μοί φαίνεται οτι τό αίμά του άναβαίνει 
ώς οίνος είς τήν κεφαλήν μου καί μέ μεθύσκει, αρχηγέ · 

— Λοιπόν αύτός, δν έφονεύσατε, ήτο δ Καρέτσιο , 
ήρώτησεν δ Μούχρας.

— Αυτός ούτος, δ προδότης ! είπεν δ Σανοϋτος.
Ό Μούχρας ήσθάνθη ακούσιον αποστροφήν.

ξηκολούθησεν δ Σανοϋτος, μέ είχε δε- 
συντρόφους μου καί μέ ερριψεν ώ»

πριν ή ο αρχηγός τω υπόμνηση τούτο.
— Μοί μένει νά σας είπω πώ

πειρατών. Θά σάς τό
— Άλλά δέν είσθε κουρασμένος ; δέν έχετε άνάγκην 

άναπαύσεο>ς, ίππότα ;
— Τουναντίον έχω άνάγκην ένασχολήσεως. Κατόπιν 

τής ειρκτής έκείνης, ήν ύπέφερα, θέλω αέρα, κίνησιν καί 
έργασίαν, άρχηγέ. Μοί φαίνεται οτι δύναμαι νά. μείνω 
έπί ένα αιώνα άϋπνος, διά νά αναπληρώσω τόν έξ ανάγ
κης έκεϊνον θανάσιμον ύπνον.

— Όπως έπιθυμ.εΐτε.
— ΙΙρό δύο μηνών, ήοχισεν ό Σανοϋτος, είχον λάβει 

παρά τού θείου μου Δανδόλου διαταγήν νά έκστρατεύ- 
σω κατά τών πειρατών είς τόν Άδρίαν. "Ημην στόλαρ
χος άγων τέσσαρας γαλέρα; καί πλήρωμα άνδρών διακο- 
σίων.

Μίαν νύκτα κατόρθωσα νά ζώσω τού; πειρατάς. Εί
χον τρία πλοία καί ήσαν προσωρμισμένα είς τόν πορθμόν — Όάνόσιος, έξη 
τών Στροφαδων. Τούς έδωκα βρόντον. Οί άνδρες μου σμεύσει μέ τούς επτά

Ούδέποτε είχον ίσχυρότερον στόλον καί άνδρειότερον 
πλήρωμα. Άλλά καί ούδέποτε ήττήθην ύπό τών Γε
νουαίων, όπως κατά τήν νύκτα έκείνην.

Εκείνο οπερ δέν ύπώπτευσα, ήκολούθησεν δ Σανοϋτος

σκύλον είς τόν μυχόν τού σκάφους του. Άλλ’ άς εχη 
δόξαν ό Μαύρος Μιρχάν, τόν όποιον σάς συνιστώ, αρ
χηγέ, ήλευθερώθην εκ τών δεσμών και ήλθον νά σάς βοη
θήσω.

— Σάς εύγνωμονώ, ίππότα.
Ό Σανοϋτος έκραξε :
— Μιρχάν ! Μιρχάν ! είσαι έδώ ;
Ό Μαύρος άκούσας τό όνομά του έδραμεν εις τήν πρύ- 

juiav μέ σκιρτήματα.
— Έλα έόώ, τώ είπεν ό Σκνοϋτος. 

f — Έδώ είμαι, αύθέντα.
— Προσκύνησε τόν αρχηγόν, Μιρχάν.
Ο Μαύρο; έλαβε τήν χεΐρα τού Μούχρα καί τήν έ- 

οεοεν είς τήν κεφαλήν του.
[ — Διηγήσου, Μιρχάν, είς τόν αρχηγόν, πώς έπεσες
;ις τάς χεΐοας τοϋ Καοέτσιο, διατί τόν ένιίσεις και πώς χ.? » < » ' 1«εροισες την εμπιστοσύνην του.
ρ -— Ω, εκείνος, δ Καρέτσιο, είπεν δ Μαύρος μέ κωμι
κοτραγικόν τόνον, αύτάς έψόφησε τώρα καί τόν έφαγε τό
*γάλο σκυλόψαρον. Έγώ ήθελα νά έζη ακόμη μίαν φο- 
**, καί έγώ νά τόν σφάξω. Άλλά καλά τόν έκαμεν ό 

‘«ύΟέντ Υ,ς κχΐ δέν είμπορεΐ πλέον νά σηκωθή.
■ ·— Σού είχε κάμει κακόν ; ήρώτησεν ό Μούχρας.

-— Τί κακόν νά κάμη είς έμέ ! Αύτός ό Καρέτσιο
"‘βχισε τήν κοιλίαν τής μητρός μου καί έκοψεν είς τέσ- 
<Wpa τό βρέφος, όπου είχε μέσα.

— Αύτός ό Καρέτσιο; είχε σκλάβαν τήν μητέρα μου, 
καί αύτή είχε γεννήσει έμέ μέ άλλον πατέρα Μαϋυον. 
Καί τόν πατέρα μου είχε σφάξει ό Καρέτσιο. Καί αύτός 
ό Καρέτσιο; έσχισε τήν κοιλίαν τής μητρός μου, διότι 
έλεγεν ότι ήτο μέ άλλον πατέρα τό παιδίον είς τήν κοι
λίαν της.

— Καί διατί αύτός είχεν έμπιστοσύνην είς σέ ;
— Αύτός ένόμιζεν ότι έγώ έμίσουν τήν μητέρα μου 

και τήν έζήλευα, διότι είχε κάμει παιδίον μέ αύτόν, καί 
έκοιμώντο μαζύ τήν νύκτα, καί ό πατήρ μου άπέθανε. 
Καί ένόμιζε πώς έγώ εύχαριστήθην όπου έσχισε τήν κοι
λίαν της.

— Πώς γίνεται αύτό ; άπίστευτον μοί φαίνεται, εί
πεν ό Μούχρας.

— Διότι έγώ έχόρευα, όταν άπέθανεν ή μήτηρ μου. 
Καί τού είπα, καλά τήν έκαμες, αύθέντα. Καί έκαμνα 
πώς έτραγωδοϋσα καί έχορευα. Και τούτο το εκαμνα 
διά νά μή σφαξη καί έμέ.

— ’Αλλά σ’ έπίστευσεν ό Καρέτσιο; ;
— Αύτός μυαλόν δέν εΐχε μέσα είς τήν κεφαλήν του. 

"Ένας Μαύρος είμπορεΐ νά έχη πλειότερον μυαλόν άπό 
τόν Άσπρον, όταν αύτός είναι ανόητος καί πίνη πολύ.

— Ήτο λοιπόν μέθυσος ;
— "Επινε διά πέντε διαβόλους, διά δέκα διάβολους. 

Έως τώρα είναι μεθυσμένος, καί όταν τόν ερριψεν ό αύ-
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Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΥΘΥΜΕΙ.

Eastbourne.

(*13» ip.». 369.)

Μετά τής περιγραφείσης άφελείας ένδεδυμδνοι οί Άγ
γλοι διέρχονται τόν βίον των έν τοΐς παραλίοις. Άδι- 
αφορούσιν, έάν ή ενδυμασία των αύτη ολίγον συνάδει 
πρός τήν καλαισθητικήν λεπτότητα ήν επιβάλλει ή 
παρουσία τής γυναικός. Άλλ’ έάν είναι παράδοξος ή 
περιβολή μεθ’ ής έμφανίζονται πρό τού ώραίου καί 
κομψού φίλου είναι πολύ παραδοξώτεροι οί εος αυ
τό τρόποι των. Πλησιάζουσιν είς όμιλον κυριών, προ 
τών όποιων μόλις προ ολίγων στιγμών συνεστήθησαν, 
μετά τοϋ άπλουστάτου έκείνου καί άκηδοΰς ήθους οπερ 
μόλις δικαιολογεί πολυχρόνιος οίκειότης, Στηρίζουσι 
τήν συνήθως εύτελεστάτην βακτηρίαν των, επί τοϋ έ- 
δωλίου τής Δεσποινίδας ή τής Δεσποίνης πρός ήν άπο 
τεί'ονται, καί με σώμα αλόγιστον, μέ οφθαλμούς α
δρανείς, με χεϊρας στηριζομένας έπίσης έπί τής κορυ
φή; τής βακτηρίας, μέ απάθειαν άπερίγραπτον, μέ ψυ
χρότητα άκατανόητον, με νωχέλειαν παραδοξωτάτην, 
αποτείνονται πρός τό χάριβν καί προκλητικόν έκεϊνο ον, 
μετά τής πλήξεως καί τής αδιαφορίας, μεθ’ ής διήλθον 
δέκα ή είκοσιν έτη. Μάτην ή δυστυχής γυνή προσπαθεί 
νά δώσγι ζωηρότητα είς τόν διάλογον, καί νά χορήγησή 
είς αυτόν στροφήν τινα εύάρεστον καί άνάλογον πρός 
τήν επιπολαιότητα τοϋ φύλου της. Ό αιθήρ είναι*δι«υ- 
γέστατος, ό όοίζων κανονικότατος, ό ήλιος φαιδρότατος, 
ή αύρα τής θαλάσσης δροσερωτάτη καί έρωτύλη, τά κύ

θέντης έκεϊ κάτω, θά έπίστευσεν ότι ή θάλασσα είναι 
ρακί.

’Εντούτοις ό Σανοϋτος, μεταξύ λέγοντος τού Μαύρου, 
είχεν έγερθή καί περιεπάτει δι’ εΰρέων βημάτων έπί τού 
καταστρώματος.

Ό Μούχρας άπέπεμψε τόν Μαύρον καί άπήλθε νά κοι- 
μηθγ.

Ενεκα τής άντιπνοίας τών άνέμων ή γαλέρα έβράδυ- 
νεν είς τον πλοϋν, καί έπλεε καθ’ άπασαν τήν ήμέραν. 
Κατεπλευσε δε είς τόν όρμον περί τήν δευτέραν τής νυ- 
κτός. Ό Μούχρας μετά τοϋ ξένου του άπεβιβάσθησαν, 
καί κρούσαντες τάς πύλας τής έπαύλεως έξύπνισαν τόν 
θυρωρόν, άναγνωρίσαντα τήν φωνήν τοϋ κυρίου του, καί 
είσήλθον. ’Επειδή άκρα σιγή έπεκράτει καί έφαίνετο οτι 
πάντες έκοιμώντο ήδη έν τή έπαύλει, ό οικοδεσπότης 
έδειξε πρός τόν Σανούτον κοιτώνά τινα, τω εύχήθη κα
λήν νύκτα καί άπήλθε νά κατακλιθή.

ΚΕΦ. Α'.—'Ο πύργος τού κάματος.

Ή έπαυλις τού Μούχρα έκειτο έπί μεγαλοπρεπούς καί 
γραφικής παραλίας. Ητο ωκοδομημένη πρό αίώνος καί 
έλέγετο ότι ό κόμης Πραγότσης, όστις τήν ίδρυσεν, είχε 
ποτίσει τά θεμέλια μέ αίματα. Ή υψηλότατη αυτής έ- 
παλξις ήτο έκτισμένη έπί βραχώδος άπορρώγους άκτής. 
’Εντεύθεν έσχηματίζετο φοβερός κρημνός, είς ού τήν κα-

ματα ρυθμικότατα καί φαιδρά, ή μουσική ήδυτάτη, 
ή ομιλούσα γυνή ήδυπαθεστάτη καί περικαλλής, καί. 
έν τούτοις ό νεαρός έκεϊνος άνήρ ϊσταται έμβριθής καί 
ατάραχος πρό τοσούτων γοητευτικών στοιχείων, ών ό 
συνδυασμός ούδεμίαν επήρειαν άσκεΐ έπί τής καρδίας 
του. ’Αντί νά διαχύστ) αισθήματα πρό τής διαγελώσνις 
έκείνης φύσεως, καί τής «βράς ύπάρξεως ήτις είναι πρό 
τών βλεμμάτων του, άντί νά έκφράση θαυμασμόν, άντί 
νά άφήσν) νά τώ διαφύγγι παροδική τις άκτίς ευαισθη
σίας, ϊσταται πάντοτε στηρίζων τάς χεϊρας έπί τής,, 
βακτηρίας του καί τείνων έπιμόνως τό βλέμμα πρός 
τάς όλισθαινούσας κούφας επί τών κυμάτων λέμβους, 
ή κάθηται διεσταλμένα έχων τά σκέλη του, καί ενα- 
σχολούμενος ϊνα πληρώση τήν καπνοσύριγγά του, ή θω
πεύει τόν κϋνά του. Ποσάκις άρά γε τό μαγευτικό* 
πλάσμα, οπερ πλήσσεται ύπό τής άπαθείας τού ψυχρού 
έκείνου άνδρός, δέν θά έφθόνησε τήν τύχην τοϋ κυνός 
του. Πλήν ενίοτε ό σιγηλός έκεϊνος καί άδιάφορος σύν
τροφος διακόπτει πρώτος τήν μονοτονίαν. Τούτο όμως 
συμβαίνει πολύ σπανίως καί πολύ περιέργως, καί λαμ
βάνει χώραν κατά τόν άκόλουθον τρόπον.

— Hellow ! άναφωνεϊ αίφνηδίως ό κύριος.
'Η κυρία σκιρτά. Ή παράδοξος αύτη καί τυπική έπι- 

φώνησις τήν εύελπίζει καί οσφραίνεται μετ’ εύαρεσκείας 
τήν έμφάνισιν διαλόγου τίνος.

— Τί τρέχει ; έρωτά.
— Παοατήρησον. . . .
’Ενταύθα διακόπτεται, ώς έάν έμόχθησε φρικωδώς 

διά νά προφέργ] τήν άπλήν έκείνην λέςιν, ή ώς έάν φο- 
βήται μή ό διάλογος τώ άποσπάσγι τήν προσοχήν άπο 
τοϋ αντικειμένου τής περιεργείας του.

— Νά παρατηρήσω ; Πού ;
— Είς τήν θάλασσαν.
— Τί;

ταμέτρησιν άπέκαμνε τό βλέμμα καί ίλιγγία ή κεφαλή.
Ή έπαλξις αύτη ώνομάζετο μέχρι τού χρόνου τοϋ 

παρόντος διηγήματος «Πύργος τού ΓΙραγότση». Ή Αύ- 
γούστα, ή σύζυγος τού Μούχρα, έφοβεϊτο νά άναβαίνγι έπ* 
αυτής, καί όμως συχνάκις άνέβαινε.

Διηγούντο δτι δ κόμης Πραγότσης είχε κρημνίσει νύ
κτα τινα άπό τού ύψους αυτής τήν σύζυγόν του μετά 
τοϋ τέκνου της, διότι τήν ύπώπτευσεν ώς άπιστον. Με
τά δέ τό έγκλημα τούτο μελαγχολήσας μέχρι μανίας 
καί εχων άνάγκην οργίων, όπως διέρχηται άνευ φασμά
των τάς νύκτας του, ώδήγει ενταύθα τάς γυναίκας καί 
κόρας, άς ήρπαζε παρά τών νησιωτών. Καί ότι μετά 
μίαν νύκτα έφιάλτου καί ηδονής τάς έκρήμνιζεν άπό 
τού αυτού ύψους, ώς θύματα Ιλαστήρια είς τήν σκιάν 
τής συζύγου του.

Διηγούντο πρός τούτοις, άλλά ταύτα ίσως ήσαν μυ
θεύματα τών εύπιστων χωρικών καί άλιέων, ότι καί μετά 
τεσσαοάκοντα ετη άπό τού θανάτου τοϋ κόμητος, ήτοι 
καθ’ ον χρόνον συμβαίνουσι τά έν τή παρούσγι ιστορία, 
ένεφανίζοντο άπό καιρού είς καιρόν έπί τού ύψους τής 
έπάλξεως ταύτης περί τό μεσονύκτιον δύο σκιαί συγκρου- 
όμεναι καί γογγύζουσαι άπαισίως, καί ότι μετά τινας 
στιγμάς ήκούετο κρότος σώματος πίπτοντος είς τήν θά
λασσαν. Ησαν ό κόμης Πραγότσης καί ή σύζυγός του 
επανερχόμενοι είμαρμένως είς τήν σκηνήν πρός άναπαράπ 
στάσιν τού φρικώδους δράματος. (’Ακολουθεί)

__ Τήν λέμβον . . . Άνατρέπεται . . .
Τέλος ή δυστυχής Κυρία μετά τοσαύτας αγωνιώδεις 

άποπείρας κατορθώνει νά έννοήσγ], ότι πρόκειται περί 
ανατροπής λέμβου.

— ’Ώ ! Κύτταξε έκεϊ ! ’Ώ ! είναι τρομερόν ! είναι 
Shocking ! θά πνιγούν οί δυστυχείς ! Ά ! κολυμβούν ! Τρέ 
χουν καί άλλοι νά τούς σώσουν. Βλέπεις έκεϊ ; Βλέπεις 
λοιπόν ; Δέν όμιλεϊς ;

Πλήν ματαίως ! Ό κύριο; άνέλαβε τήν άταραξίαν 
του, τήν καπνοσύριγγά του καί επαναλαμβάνει τάς 
ποός τόν κϋνα θωπείας του.

Έκτος τής περιέργου ταύτης σκηνής, ήτις πράγματι 
ϊλαβε χώραν πρό εμού, συμβαίνουσι πλεϊσται άλλαι ούχί 
όλιγώτερον παράδοξοι. Ούτω νεαρός τις κύριος ύπό άλ
λου τίνος συνιστάται είς Δεσποινίδας τινας, καί παρί- 
σταται ή άκόλουθος σκηνή.
' — Είναι ό έζάδελφός μου ....

Αί Δεσποινίδες ύποκλίνονται έλαφρώς.
— Albert! είναι ή Miss Α. . . .
— Oooh !
— Ή Miss Ν. . .
— Oooh !
— Ή Miss Ρ. . .
— Oooh !
Καί ούτω καθεξής. Σημειώσατε 

κύριος ούτε κά’ν θίγει τόν πϊλόν του
— Πότε ήλθετε έκ Λονδίνου ; Έοωτά μία δεσποινίς.
— Oh ! Σχεδόν (about) . . . Σχεδόν . . . Σχεδόν 

Άφες με νά Γδω . . . (Let me see) .... Σχεδόν πρό δύο 
ώρών.

— Τί νέα έκεϊθεν ; έοωτά έτέρα.
— Νέα ; χθές ώμίλησεν ό Salisbury 

τών Λόρδων άπέρριψεν ....
— Αλλο τι έκτος τών πολιτικών ;
— Ω ! Βέβαια ! (Oh ! yes !) Τά Αιγυπτιακά ύψώθη- 

σαν . . . Τά Unified είναι 57 %. Τήν πρωίαν ήσαν 
πολύ κάτω.

— Πώς πηγαίνουν τά θέατρα ; Ειδετε 
Bocac "ίο είς τό Roval Comedy :

-Οχι ·'·;·
— Ειδετε τό Patience αυτάς τάς ήμέοας ;
— Ώ ! βέβαια.
— ΓΙαρευρέθησαν πολλοί ;

συνιστώμενοςοτι ο

Ή Βουλή

εσχάτως τον

Σ-.χε . . . Κυττάξετε έκεϊ . . . Είναι περίφημον
Είναι έξαίσιον

— Τί τρέχει ; (What is the matter ?)
— Έκεϊνος ό σκύλος. Τόν βλέπετε ·, Είναι δοικαδο- 

θήραι. (Deer - bound.)
Καί μή λαμβάνων τον κόπον ν’ άποχαιρετησγι τας κυ

ρίας, στρέφει αίφνηδίως τά νώτα καί τρέχει νά πλησιά- 
σγι τόν δορκαδοθήραν. Αί δέ κυρίαι εύρίσκουσι τούτο φυ- 
σικώτατον, ένώ Γάλλος τις παρατυγχάνων τίλλει έξ α
γωνίας τον πώγωνα μερμηρίζων
'θυμόν.

— ... α·ά nom d’ un cbien !
Επίσης περίεργος είναι καί ή ακόλουθος -'πρόσφα

τος σκηνή, μόλις τήν πρωίαν ταύτην καταβρωθεϊσα ΰπο 
τού λαίμαργου σημειωιαρίου μου.

Είς gentleman κάθηται αναπαυτικότατα έπί τοϋ ε
δωλίου του, παρατηρών μετ’ άφατου μακαοιότητος 
τρέχοντα έπί τής άκτής γυμνόποδα παιδάρια, καί κα-

κατα φρένα και κατα

C’ est beeWite ! . . . .

πνίζων τήν Άίάζα/* του. Είς τό ετερον άκρον τοϋ δια
δρόμου διέρχεται νεάνίς τις λίαν χαρίεσσα, πεοικαλλε- 
στάτη, καί υψηλής τάξεως, ώς δεικνύουσι τουλάχιστον 
οί έπί τών ώτων της στίλβοντες εύμεγέθεις άδάμαντες. 

— Kate! ανακράζει παρατηρήσας αύτήν ό Gentleman. 
Ή έπαγωγός κόρη ήκουσεν, έστράφη καί διηυθύνθη 

πρός τό μέρος τοϋ προσκαλέσαντος, ό’στις έξηκολούθει νά 
τηρή τήν Συβαριτικωτάτην θέσιν του, καίτοι ή δυστυ
χής νεάνις, ότέ δι’ ικεσιών, ότέ δι’ ωθήσεων, έπειράτο 
νά διέλθγ τά προπύργια τών έδρών άτινα παρενέπιπτον, 
καί παρεϊχον δυσχέρειαν άγωνιώδη. Εις τάς δυσχερείς 
ταύτας προσπάθειας της έσχον τήν ηδονήν νά συνδράμω»
καί έγώ τήν γοητευτικήν Άλβιονίδα, λαβών ώς αμοιβήν 
γενναίαν δόσιν εύγνώμονος μειδιάματος. Τέλος αύτη 
κατόρθωσε νά φθάσγι πρό τοϋ προσκαλέσαντος, όστις έ- 
ξηκολούθει μένων άνατετραμμένος έπί τής έδρας του, 
καί καπνίζων, έν ω ή νεάνις ΐστατο όρθια ένώπιόν του.

— Πώς έχετε ; έρωτά άδιαφόρως.
— Τί κάμνετε ; άπαντά ή νεάνις.
Σημειωτέον ότι έν ’Αγγλία έπεκράτησεν ό παράδοξος 

ύπος, τού νά έπαναλαμβάνωσι τήν συνήθη έρώτησιν 
περί τής ύγειας, άντί τοϋ ν’ άποκρίνωνται είς αύτήν. 
Ούτω ή έπανάληψις άναπληροϊ τήν άπάντησιν. Μετά 
τήν συνήθη λοιπόν ταύτην φρασεολογίαν ό κύριος έξη-
κολούθησεν :

— Έλάβετε λουτρόν σήμερον ;
— ’Ώ ! Βέβαια ! Ητον ώραία θάλασσα !
— Πού πηγαίνετε τώρα ;
— Δέν είξεύρω. Έκαμα περίπατον καί τώρα σκέπτο

μαι νά καθήσω.
Καί ή νεάνις περιέστρεψε τό βλέμμα της διά νά εύρ·ρ 

έδραν τινα. Πλήν δυστυχώς ολαι ήσαν καοειλημμέναι, 
καί ήναγκάζετο νά μέν·/] όρθια, έν ώ ό κύριος έξηκολού- 
θει αναπαυόμενος ήδύτατα ....

— ’Αλήθεια! λέγει ή νεάνις. Ειδετε τήν φωτογρα
φίαν μου ;

— ”θΖι ·’
— Ώ ! επέτυχε λαμπρά ! Ίδέτε. . . .
Καί άνετύλιξε τήν φωτογραφίαν της μετά παιδικω- 

τάτης χαράς.
— ”Ω ! είπεν
Καί άφησε δύο ή τρία νέφη καπνού άταράχως εναν

τίον τής διαυγούς καί στιλβούσης χάρτινης πλακός.
— Θέλετε τό έόδον μ,ου ; ήρώτησε αετ’ ολίγον.
— ’Ώ ! είπεν ή νεάνις διστάζουσα.
— Έ ! Τότε λάβετε ! Σάς τό δίδω.
Ή νεάνις τό έλαβεν, ηύχαρίστησε θερμότατα καί

μή δυναμένη νά ϊσταται όρθία πλειότερον, άπεχαιρέτησε 
καί έπαναλαβοϋσα διά τήν έξοδόν της τους ποοτέρους 
μόχθους, άπήλθεν, έμφαίνουσα διά τού ήρεμου ύφους

ό κύριος, άρκετά καλά, άρκετά καλά.

έπίσης την διαγωγήν τού

υπήρχε πλησίον τής σκηνής 
αύτη έστερήθη έντελώς χαρα-

(Άκολουθεϊ)

TTisnoson.

οτι εύβίσκει φυσικωτατην 
κυρίου έκείνου.

Άλλ’ έπειδή ήδη δέν 
Γάλλος τις, ή διαγωγή 
κτηειστικοϋ επιθέτου.
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ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΡΙΘ- 15.

Κ. ΖΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
Μοναδική συλλογή άοπροροόχων διά γυναίκας, 

άνδρας, παιδ'ία. — Έπίσης υποκαμίσων, καί ιδιαιτέρως 
αγγλικών γελέκων (τξ>ιχο) περίφημων διά τόν χειμώνα. 
—3,000 είδη κοσμηματοποιίας.—Όλων τών ειδών 
ύμβρέ.Ιαι xai ,ιχαστονηα. Έκ μυρίων άνθέων μνρωόιχά 
και σάπωης. Χεσεσίρ^ γάχτια, χ.1π. χΑπ.

ΔΙΑ ΓΑΝΙΟΥΖ
Δέχεται τό Έμιπορικόν Κ. 5Κήαη παραγγελίας 

έπί δείγματι καί όρισμφ τιμής ολόκληρα
ΧΟΡΤΙΜΕΝΤΑ ΑΙΑ ΠΡΟΙΚ/λΧ

μέ την μάρκα|των είς τά καλλίτερα εργοστάσια ΓΙαρι- 
σίων καί Λονδίνου καί μετά σαράντα ήμέρας άπό τής 
παραγγελίας τά έχετε είς τό σπήτί σας πρός καμάρωμα.

ΤΙΜΑΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ

Θά δώσητε δι’ έν τοιοΰτον σορτιμέντο ό,τι δίδετε έδώ 
μόνον διά ραπτικά.

Μεγάλη Οινοποιία
ΑΜΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ
ΕΥΘΗΝΙΑ

Λευκοϋ οόνου φιάλη λεπτ. 60. 
ΑΙέλανος οίνου φιάλη λεπ. 450.

(Κεντρικά Καταοτήματα καί υποκαταστήματα 
άν ΆΟήναις και Ιίειραιε?).

ΝΕΟΝ ΛΑΜΠΟΤΤΩΛΕΙΟΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ KAi Σας

ήνοεξεν έπι τής ΌΰοϋΈρμου, ΰπ' άριθ. 246. άπέ- 
ναντι τοΰ Παντοπωλείου Κοσμοπούλου.

*Έφβρβ καί όλονέν φέρνβι έκτάκτως ωραίας λάμ
πας, πρωτοτύπου ώραιότητος καί μοναδικής καλλονής, 
καί τάς πωλεϊ είς πολύ συγκαταβατικά; τιμάς.

Ιίετρέλαιον πρώτης πωλείται έν τω Καταστήματα 
πρός SO λ. ή όκά.

Κες δέ τό ύπό τήν αυτήν έπωνυμίαν έν Πειρκιβϊ 
Κατάστημα, vxarfer τοΰ αγίου 2’πυμίι5ω>'ος, πωλείται 
ξυλεία μέ πολύ συγκαταβατικά; τιμάς, ώς καί πε
τρέλαια χονδρικώς καί λιανικώς.

Μοναδικό'»· παράδειγμα !
Όριβμ,έναι τιμ,αί δι* ολα τά είδη τών μύρων καί 

άρωμάτων είς τήν μεγάλην άποθήκην τοϋ

κοϊρειοτ γιωργαντα
(Όβός Αιόλου).

Τά πλεϊστα εγγλέζικα, τοΰ *Α.τκινοον, προμηθευ- 
τοΰ τής Βασιλίσσης Βιζ-τωρίας.

*1£φεύρεαις τής «τίγρης1 Τό OJorrcff/u/xTixor 
Έ.Ιιζήριοχ, συνιστώμενον ώς τό καλλίτερον τονωτικόν 
τών Ούλων καί τό δραστικώτερον φάρμακον κατά τής 
’Οδονταλγίας.

ΜΑ ΤΙ ΛΑΙΜΟΔΕΤΑΙ
είναι αυτοί ποΰ έφερεν το ’Εμπορικόν ύΚ.αρ%λάμ.πουζ 
Χτέκου, έπί τής Όύοϋ Έρμου, tt 1 ;

Φοράτέ τους καί θά μάς θυμάσθε !


