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ΒΟΥΛΗ
Τετάρτη — 14 Νοεμβρίου.

Γ Είς μάτην υπομένω καί τόν Τσιβανόπουλον ακόμη έπί 
τού βήματος, έλπίζων οτι μετ’ αυτόν δέν μένει πλέον άλ 

>ο, παρά ή μουσική τών rai καί ό>|7, τής ψηφοφορίας.
I Έπί τής ήμερησίας διατάξεως, ό ζ. Φλογαίτη; εκχύνει 

τά; φλόγα; του κατά τού οικονομικού συστήματος τής Κυ- 
^ίρνήσεως, καί δι’αύτού ζητεί νά καταναλώση καί ’Επαρ
χεία, καί Ταμεία, καί Τμήματα παρά τοϊ; Ύπουργείοις, 
*»ί όλον τό σύστημα τής Αιοικήσεως, καί κεφάλαια, καί 
τοκογλύφους, καί, καί . . .

Τούθ’δπερ αναγκάζει τόν Καλλιγά νά σπεύση μέ μίαν 
.πυροσβεστικήν αντλίαν, διά τή; οποίας σβύνων τήν άνα- 
ψθεΐσαν πυοάν, λούζει συγχρόνως καί τοΰ; συσσωρευΟεντας 
περί αυτήν διά νά τήν ΰποδαυλίσωσι.

Κατά τή; επιστημονικής σοφίας τού κ. Καλλιγά άντε· 
'άχθη ή πρακτική θεογνωσία ένό; βουλευτοϋ έκ Λαμίας· τό 

επανωφόρι τού Καλλιγά διαδέχεται ή φουστανέλα

τού Τράκα. Άλλ’οί πλεϊστοι τών συναδέλφων του δέν ε- 
χουσιν όρεξιν, νά διδάχθώσι μαθήματα πολιτικής από φου
στανέλαν, καί εις μάτην διαμαρτύρεται, καί τοι μή φου

στανέλας, ό κ. Στάϊκος. Όμιλών ό κ. Τράκας, ώς τ/αχά- 
Τξ,οόχας καθίστα θορυβώδεις τούς βουλευτής.

Αιηρεσα τά rai καί ΰχι συμφώνως μέ τόν τόνον, 8ν προσ- 
εδέχοντ’ο απαγγελλόμενα :

Είς rat καί άχι μεθυσμένα.
Είς rai καί ΰχι νοικοκυρίσία.
Εις rai καί πεθαμένα.
Τό ζωηρότερον άχι έβροντοφώνησεν δ Στεφανίδης. Καί τό 

ζωηρότερον rai έκεραυνοβόλησεν ό Κυβερνήτης.

Τά οχι των ’Οθωμανών αντιπροσώπων έβγήκαν άπό τά 
στόματά των ένδεδυυένα όλην τήν παροιμιώδη νωθρότητα 
τής φυλής των δέν ήσαν ακόμη rai, άλλ’ούτε πλέον ΰχι.

διαιρέσεις

Παιδείας,
Εις τάς άνωτέρω τρεις 

τό rai τού Υπουργού τής
βεβαίως δέν υπάγεται 
τό έκτρωματικόν.



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Τέλος πάντων. Ή Λεχώνα Βουλή ήλευθερώθη. Κακός 
τοκετός ί
/’Επί τόσα; ημέρας παρετείνοντο αί ώδινες. Και τί ζοι- 

λόπόνημά ! ηλεχώ ύπέψερε φοβερά" είχε καταβληθή" δέν 
ήξευρε τί έλεγεν. Άπό τούς πόνους, άπό τήν ζάλην της, έ- 
βλασφήμα τόν σύζυγον Ζήνόπουλον, όστις τήν είχε φέρει 
είς ’τήν κρίσιμου αυτήν θέσιν. Άγρίεψεν. Πολλαϊς φοραΐς 
έσηκώθηκεν άτό τό κρεβάτι της διά νά πάρη τά βουνά.

"Ολους τριγύρω της τούς παρεξήγει, τάς υποπτεύετο· 
τού; έγρατσούνιζε, καί συγχρόνως έγρατσουνίζετο μο
νάχη της.

Φοβερό ζοιλοπόνημα.

Και ώς έκ τούτου πρέπει νά συγχωρήσητε τάς παρεκ
τροπές της, καί τήν διαγωγήν της διαρκούσης τής αγωνίας, 
καί πρός αυτούς τού; ιατρούς, πρός μαιευτήρας καί μαίας, 
Κουμουνδουρικού; καί Δεληγιαννικούς, επιστήμονας καί εμ
πειρικούς, όσοι τή παρεϊχον τήν πεφωτισμένην αρωγήν των.

Τό ασθενέστερου αυτής φιλοορόνημα, τό όποιον άπηύθυ- 
νεν είς στιγμάς κατευνασμού ητο '.

— Είσαι ψεύτης!
Τό δέ βαθύτερου κομπλιμέντον, τά όποιον κατά τάς έ

σχατα; στιγμάς τοΰ άλγους της, έρρηξε σήμερον πρός έ'να 
τών μαιευτήρων της ήτο :

— Χαμά.Ιη τοΰ χερατά !
Τό ήκούσαμεν. Ευτυχώς, ευθύς μετά ταΰτα έναρκώθη, 

καί μετ’ όλίγον έτεκεν. "Αλλως πού ήθελε νά καταντήση! 
"Ολοι Οά ταϊς έτρωγαν άπό αυτήν δηλ. Οά έτρώγετο.

Τά άλλα λογάκια τη; ήσαν σχετικώς χρυσαϊς μετριό
τητες οιον :

Είσαι χαχοήθης !
Λεν καταδέχομαι ra, όμι.Ιω πρός σε!
Κατάπτνστον οργανον !
Σκασμός!
Καί άλλα.

Άλλ’ £ πατήρ Ζηνόπουλος δέν χαίρει διά τό νεογνόν 
του. Εινε θη.Ινχόν. Θηλειά, εντός τή; οποίας πνίγονται 
αί ελπίδες του.

Μολονότι πολλοί φίλοι του ή διά νά τόν παρηγορήσουν ή 
έκ συμπάθεια; διϊσχυρίζονται ότι τά βρέφος είναι άρσενι- 
κοθήλυκο-

Κουτρούλης.

Ο Κ. ΧΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Όμολογουμένως μεταξύ όλων τών λαβόντων μέρος εί; τήν 

έν μακαρία τή λήξει πρώτην πολιτικήν συζήτησιν διε- 
κρίΟη £ βουλευτή; Ευρυτανία; κ. Χατσόπουλος. Διεκρί- 
Οη ώς ρήτωρ" διεκρίθη καί

κ.
ώς πολιτευόμενος. Άν

καί δέν συγκαταριΟμήται μεταξύ των όλιγίστων εκεί 
νων τού Κοινοβουλίου μελών, τά όποια διά σειράς κοινοβου
λευτικών αγώνων απέκτησαν επ’ αυτού ακαταγώνιστου ε
πιρροήν καί οί λόγοι των έχουν σημασίαν είτ’ εν μειοψη
φία εύρίσκονται είτ’έν πλειονοψηφία, οΰχ ηττον η αγορευ-

σίς του προύκάλεσε καί εντός καί εκτός τής Βουλής πολύ 
τό ενδιαφέρον. ’Εντός, έλαβε τήν υψηλήν τιμήν νά ταράζ^ 
τούς υπουργούς, έ'να δέ τούτων, τόν μάλλον τών άλλων ευε
ρέθιστου, προυκάλεσεν είς αγώνα άπό τοΰ οποίου βεβαίως 
δέν έξήλθε νικητής. Έκτός, έκυκλοφόρησε διά πολ
λών φύλλων τής άντιπολιτεύσεως" επίσημα κομματικά όρ
γανα άπεφάνΟησαν θερμά υπέρ αυτού" καί άλλα μάλλον α
νεξάρτητα τόν έκριναν ευμενέστατα. Καί ημείς αυτοί 
ειπομεν ήδη τήν γνώμην μας, απόρροιαν πιστών αντιλή
ψεων άμερολήπτων φίλων μας.

* ,* *
Έάν ήόη έπανερχώμεθα είς τήνάγόρευσιν αυτήν, τούτο 

πράττομεν μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ κειμένου, έμποιήσαν- 
τος καί είς ϊ,μχς /.ίχπ δυσκόλους είς τοιούτων ειδών απο
λαύσεις, όντως ζωηρά; εντυπώσεις.

Ό κ. Χ.χτα0ίϊθυλος πράγματι έχει, ώς κοινώς λέ
γεται, τό δώρον τού λόγου" είναι ρήτωρ. "Εχει τήν έξιν 
τοΰ κοινοβουλευτικώς άγορεύειν έν έαυτώ" επιτίθεται, ώς εί 
ήτο κάτοχος τής τεχνικωτέρα; πυγμαχίας τού αγγλικού 
παρ.Ισμέντον. Φυλάττει πλήρη αβρότητα έν τή φράσει, 
άλλά καί πλήρη σαρκασμόν έν τή ούσία. Δέν αντλεί τήν έ- 
πίθεσιν άπό τών λέςεων, άλλ’ άπό τών επιχειρημάτων.

ΊΙ κυριωτέρα εργασία του ήτο νά φέρν, ζ·ς άντιπαράστα- 
σιντούς δύο κυρίους Τρικούπας, τόν άρχηγόν τής άντιπολι- 
τεύσεως τού 1879 καί τόν άρχηγόν τής Κυβερνήσεως τού 
1882. Καί έφερεν είς άπελπισίαν καί τόν ένα κύριον καί 
τόν άλλον. Μετά τήν άγόρευσιν τοΰ κ. Χατζοπούλου δ Τρι- 
κούπης τού 1879 δέν έτόλμα ν’ άτενίση τόν Τρικούπην 
τού 1882" καί πάλιν αυτός άπέστρεφε μετ’αποστροφής τό 
πρόσωπόν του άπ’ έκείνου.

Ή είκών αύτη ένέχυσε καί ιλαρότητα καί άγαλλίασιν είς 
τάς τάξεις τής συμπολιτεύσεως" προΰκάλεσεν όμως καί θό
ρυβον καί άγανάκτησιν είς τήν υπουργικήν φάλαγγα. Οί 
κύριοι 'Ράλλης καί Λομβάρδος έζήτησαν νά έκδικηθώσι χυ- 
όαίως" άλλ’δ κ. Χατσόπουλος τούς άπεστόμωσεν εΰγενώς.

* **
Δέν έτάραςε μόνον τούς κύκλους τών δύο Τρικούπιδων, 

εςήπλωσε κίτρινου φώς έπί τής συναλλαγής τού αρχηγού τής 
κυβερνήσεως μέ τό κόμμα του.Δέν έσχισε μόνον πάσαν συνέ
χειαν μεταξύ τών δύω κεφαλών τοΰ κυρίου προέδρου τής 
κυβερνήσεως, τής οικονομικής κεφαλής τού 1879 κα! τής 
άνοικονομήτου τού 1882. ’Έσχισε τό ,συμβόλαιον τό δποΐον 
ή'νου τότε τού; δπαδού; μέ τόν άρχηγόν καί παρέστη
σε λίαν εΰφυώς καί αληθώς τόν αρχηγόν προτείνοντα νέας, 
συμφωνίαν ε!; τούς οπαδούς του. Καί ή συμφωνία αυτή 
δέν έπροτείνετο πρός συζήτησιν, ώ; αρμόζει πρός άνδρα; 
νομοθέτας, άλλ’ έπροτείνετο πρός επιβολήν καί προσ
κύνημα, διότι δ κ. Χασόπουλος, καθά έκ τού λόγου του 
προκύπτει, έχει ιδέαν μεγάλης βεζυρείας τού κ. Τρικούπη. 
Τήν δέ βεζυρείαν αυτήν τήν προέβαλεν είς τάς τάξεις τής 
συμπολιτεύσεως διά νά δικαιολογήση, τί τόν κάμνει αυτόν 
νά εγκατάλειψη, τού; τέους φίλους του, άλλά 'καί διά νά 
έκφραση, τήν έκπληζίν του τί τούς κάμνει αυτούς νά με
νουν. Τούς έφερεν οΰτω είς δύσκολον θέσιν καί άνέλαβεν 
αυτός τήν ΰπεράσπισιν τούτων απέναντι τών έγκαρδιώ- 
σεων τάς οποία; τούς έκαμεν δ άρχηγός των ώς πρός λει- 
ποψυχούντας, ότι δέν πρέπει νά φοβηθούν εκλογικά; απο
τυχίας καί δειλιάσουν είς τήν ψήφισιν φόρων αντιδημοτικών.

Είσελθών είς τό νομισματικόν ζήτημα, άπεκάλυψε τήν 
υπό γελοίου προσωπείον κρυβεΐσαν φορολογικήν απάτην

ΜΗ X

απευθυνόμενο; πρός τού; υπουργούς, τούς είπε καυστι- 
χώτάτα : «'Όλοι αίσθανόμεθα, είπε, τήν ανάγκην νά έπι- 
βάλλωαεν τινάς φόρους, καί δέν έχρειάζετο διά νά έπι- 
έάλων.εν φόρους, νά έπινοήσωμεν τοιαΰτα τεχνάσματα και 
νά είπωμεν ότι έπιβάλλομεν τούς φόρου; είς νέας δραχμάς 

-διά νά έφαρμόσωμεν τό νέον νομισματικόν σύστημα, καί έ- 
ΰ ψαρμόζομεν αυτό διά νά έπιβάλωμεν κατ’αυτό τούς φόρους». 

Καί δέν ήρατο μόνον ψητορικήν νίκην, άλλ’άπεδείχθη καί 
ίώφρων πολιτευόμενος έχωνέν ιδεώδες εί; τήν κεφαλήν του, 
άντίνά έχη δύο ρουσφέτια εί; τήν τσέπην του. "Ήτο εναν
τίες τής άναμίξεως τών βουλευτών εί; τά τής διοικήσεως 
ότε τό πρώτον είσήλθεν είς τό Κοινοβουλίου καί όταν είδε 
σόν κ. Τρικούπην τού 79 νά κατηγορή τόν κ. Κουμουν- 
δοΰρον ώς εκδοτικόν, ένόμισεν ότι εύρε τόν άνθρωπόν του. 
«Καί σήμερον, είπε, τί βλέπομεν; Έγκαταλειφθείσα; τάς 
ιδέας έκείνας. Καί τί άκούομεν λεγόμενον παρά τού νύν 
υπουργού; Αυτολεξεί ό,τι έλεγαν ο: άλλοι τότε. Κατήντη- 
ΒΛ·ι νά έχουν καί τά; ιδίας λέξεις άκόμη πρός έκφρασιν τών 
ιδεών. Σήμερον κατήντησαν, κύριοι, και νά σαρκάζουν τά; 
ιδέας έκείνας, καί νά τά; σαρκάζουν ανηλεώς, καί νά λέ- 
γωσιν ότι τά μέτρα εκείνα δέν δύνανται νά έφαρμοσθώσιν,
ενώ ήσαν μέτρα τού νύν προέδρου τή; κυβερνήσεως.» 

Έπροχώρησε είς λεπτομέρειας καί εύρεν ότι δ πρώτο;
τιμητή; τού περί οίνων φόρου νομοσχεδίου τοΰ κ. Τρικούπη 
ητον αυτός δ κ. Τρικούπη;. «Άλλ’ ή πρόσοδος αυτή,» 
ίλεγεν δ κ. Τρικούπη; ότε ήν αντιπολιτευόμενος, «έπί τή; 
ιικαταναλώσεως τού οίνου έν τώ κρατεί δέν θά δυνηθή νά 
επραγματοποιηθή ουδέ κατά τά δεκατημόριον' άλλά καί

’«..Άότού τοΰ δεκατημορίου ή πραγματοποίησή θέλει γίνει 
ίδιά τής έσχάτης πιέσεως τών πολιτών, διά πιέσεως τοι- 
«αύτης, ώστε δύναμαι νά είπω οτε ουυ'έεταε χαε 
ιμετ’ αυτών τών έλευθερεών τοΰ πολίτου....... »

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια ίίε άριθ. 37·ί)

I;· ·— Τί, αΰθέντα ;
•— "Οτι δ κόσμος δέν είναι άλλο τι ή παιδιά τών κύβων, 

Χαί όστις έκέρδησεν, έχει καλώ; κερδήσει. 
f — Ώ, αΰθέντα' τούτο τό ένόησα πρό πολλού.
Κ ■— Καί ότι δέν υπάρχει ούτε δικαιοσύνη, ούτε προφή- 
'ύς, ούτε Αλλάχ.
I. — Ποτέ μου δέν έπίστευσα τάς βλακείας ταύτας, είπεν 
5 Μιρχάν.

— Τάς δποίας έπλασαν οί πονηροί διά νά αενακίζωσι 
'*ιύς μωρούς.

»/ ( ΜΓ,. — ισ» ισα.
Ε — Καί ότι όστις δύναται νά κατορθοιση, τι πρό; τό 
5'ψ.φέρον του, οφείλει νά τό έπιχειρήσγ.
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Έπεμείναμεν εί; τήν βραχείαν άνάλυσ·ν τής άγορεΰσεως 
αυτής, διότι όπως τά κομματικά φύ>λα ίιποστηρίζουν τού; 
κομματικούς βουλευτάς, ούτω ημείς έργαζόμεθα υπέρ τών 
άνεξαρτήτων βουλευτών, καί τών μετά θάρρους πολιτευό
μενων. ’Έπειτα έν μέσω τοσαύτη; σπάνιο; ταλάτου έν 
τώ πολιτικω κόσμω, έπιθυμούμεν όπου ευρίσκομεν άληθές 
τοιούτο, νά τό έκθέτωμεν εν άπόπτω έν τώ φύλλω ημών 
πρός αναψυχήν καί ημών καί τών αναγνωστών μ.ας έκ τού 
σκληρού άγώνο; δν διεξάγόμεν έναντίον τής άνικανότητο; 
καί τή; άνηθικότητος.

ΦΡΟΤ-ΦΡΟΤ
Άναγγέλλοντες καί ημείς τάς φιλοφρονητικά; έπισκέ- 

ψει; τοΰ άγιου Άβεοζίου καί τού ναυάρχου Κονράδ, προσ- 
θέτομεν καί ’δικά; μας πληροφορίας, ότι λίαν προσεχώς δ 
μέν επίσκοπος Παλαιών Πατρών διορίζεται κυβερνήτης κα
ταδρομικού. . . κυριών, δ δέ λιμενάρχης κ. Καρακατσάνης 
χειροτονείται επίσκοπος.

Μετά τό νέον είδος τής ρητορικής, τό δποϊον έγκαινίασεν 
ακριβώς έπί τοΰ βήματος δ κ. Τσιβανόπουλος, βαπτίζεται 
υπό τοΰ Μή ·χ.άνεααε Κτυποχέρης, σχολή ττ,ζ ρη
τορικής του σχο.1ή τοΰ βρόντον.

Λυτά τά βροντοκτυπήματα είς άπάντησιν λογικών πα
ρατηρήσεων δύνανται νά όνομασθώσιν επιχειρήματα τε- 
.Ιειωτιχά.

Φανταζόμεθα τόν κ. Τσιβανόπουλον έπί τής έδρα; τού 
καθηγητού τής ιστορίας.

— Χαίρω ότι συμςοωνοΰμεν. Άλλά δύο φίλοι πρέπει νά 
υπηρετώνται άμοιβαίως.

— Είναι άληθές.
— Άλλά μέ άμοιβήν, καί ποτέ δωρεάν.
— ’Εννοείται.
— Λοιπόν, έγώ οφείλω τήν ζωήν μου καί τήν έλευθερίαν 

μου είς σέ. Καί έ'ως τώρα δέν σοί άπέδωκα τίποτε.
— Θά μοί άποδώσητε κατόπιν, αΰθέντα.
— Καί τώ όντι, δέν ήτο μικρόν πράγμα τό νά μοί 

δώση,ς τήν ευκαιρίαν νά σουβλίσω τόν άψαλτον εκείνον καί 
άμνημόνευτον Καρτέτσιον. Είδες, Μιρχάν, πώ; τοΰ έτρό- 
πησα τόν λαιμόν μέ τέχνην.

— Ώραΐον σούβλισμα, αΰθέντα.
— Άλλά δέν τό έκαμες καί χωρίς συμφέρον. Έπεθύμεις 

νά άπαλλαχθή; και σύ άπό τόν μακαρίτην έκεϊνον.
— Είναι άληθές.
— θΰχ’ άττον δμολογώ ότι είμαι χρεώστη; σου. Καί 

άν θέλη,ς σού υπογράφω τήν στιγμήν αυτήν συνάλλαγμα 
χιλίων φλωρίων, Μιρχάν.

— "Οπως άγαπά δ αΰθέντης.
— Χωρίς νά λογαριάσωμεν, ότι θά σέ διορίσω Χάνην 

τής Αφρικής, όταν γείνω Δόγης τής Βενετίας.
— Άμποτε.
—Άλλά τά μεν συναλλάγματα είναι διά τούς αδυνάτους, 

όσοι δεν ε/ουσιν Ονυχας νά τά σχίσιοσι, Μιρχάν. Αί δε προφο-
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— ‘Ο Σωκράτη;, κύριοι, δ ομώνυμό; [ίου, ήτο μάγειρος.
— Τί, πώς, κύριε καθηγητά;
— ΛΙπράμ, μπρούμ, μπράμ-μπράμ. επί τού βήματος δύο 

γρόνόοι τοΰ κ. Τσιβανοπούλου,
Τρόμος διαρρέει τά; τάζει; των φοιτητών καί σιωπή. 
"Αλλη ιστορία :
— Ό Λουδοβίκο; ΙΔ' δταν άνέβη τόν θρόνου τών Παλαιο-

λόγων.... -
— Μά, κύριε καθηγητά.........
— Μ πράα, μπράμ, μπράμ, μπρούμ........ Καί πάλιν φό

βο; καί πάλιν σιωπή.
Ό δέ Κτυποχέρη; θριαμβεύει κατά τή; ιστορία;, όπως 

έθριάμβευσε κατά Τή; συμπολιτεύσεως.
------------- Α-Ν---------------------------------- * ~

ΧΡΟΝΙΚΑ
'II νεοσύστατο; Έταιρία της Vyuirtjc εργάζεται πολύ 

καλά. Φαίνεται προωρισμένη νά επίδραση μέ τόν καιρόν 
πολύ έπί τοΰ κοινωνικού βίου τή; πρωτευούση; έπί τοΰ 
παρόντος. Τήν προσεχή έβδομάδα φθάνει η γνήσια δα- 
ααλί; τη; καί ανοίγεται τό γραφείου τοΰ δαμαλισμού. Εί; 
τήν τελευταίαν συνεδρίασιν έρρίοθη εί; τό μέσον ή πρότα- 
σι; υπό τού εμπαθούς πλέον υγιεινολόγου κ. Βάφα νά μελε- 
τηθή πολύ ώρίμω; τό ζήτημα εάν συμφέρη ή άλλ?. ριφθεί- 
σα πρότασι; έν τή Επιτροπή τή; Υγεία; τή; πόλεω; ύπό 
τοΰ κ. Χωρέμη, τοΰ νά λιθοστρωθή ή πόλις. Ήδη ό καθη
γητή; κ. Στρούμπο; έζήνεγκε γνώμην εναντίαν κατά τή; 
λιΟοστρώσεω;· καί ό κ. Στρούμπο: είναι ψήφο; άκουομένη 
εί; τά ζητήματα αύτά. Καί τί ζήτημα ! Φρικτόν καί εί; 
τό άκουσμα ! Νά στρώσουν λέγει τά; ’.Αθήνα; μέ Βεσού

βιον, διότι έβεσούβιασεν ήδη ό κ. Μαρκόπουλος τό πεζο
δρόμιό? του! Καί τότε; Αίτνα επάνω, Βεσουβιο; κάτω, 
τί Οά γίνωμεν ημείς ; Βεβαίως λάβα ! Λέγοντε; ταύτα είμε
θα κατά τή; λιΟοστρώσεω; ; Είμεθα μόνον κατά τή; έπΐ- 
πολαιότητο;. Διότι αυτό τό ζήτημα είναι άν Θέλετε ακόμη 
άλυτον έν Ευρώπη. Πρέπει νά γίνεται διά’ζύλου, ή όδόσρωσι; 
άπό μακαδάμ, άπό λίθου;, άπό Βεσούβιον ; Διά τούτο χαί- 
ρομεν πολύ δτι ή Έταιρία τή; Υγιεινή; έπελήφθη τού ζη
τήματος και Οά έχωμεν μίαν καλήν καί ώριμον μελέτην 
αυτού.

"Ηκουσεν ό κ. Διευθυντή; τή; αστυνομία; φωνά; τού Κή- 
ρυκο; εί; τήν όύότ Λϊύ.Ιυι·:

— 'Ορίστε, κύριοι, ό άνθρωπο; μ.ί τό μεγάλο τό κεφάλι, 
δέκα λεπτά ή είσοδος, κύριοι !

Τά; ήκουσεν;
‘Εάν τά; ήζουε δέν θά.· έπέτρεπεν εί; τήν έμπορικωτέ- 

ραν 'Οδόν τών Αθηνών νά γίνεται τόσφ βδελιτιζόν σωμα
τεμπορίαν.

"Εν ρυπαρόν δωμάτιον, καί έν αύτφ μίμ κάσσα, άπ’ ε
κείνα; πού βάλλουν τού; σκύλου;, καί έν αΰτη ένα; είσοσιέξ 
ετών δυστυχή;, βραχύσωμος, δγκοκεφαλος, πασχών τό φο
βερόν νόσημα τή; αγκυλώσεις τών ποδών, μή δυνάμενες νά 
σηκώση τό βάρος τή; οιονεί σιδηρά; τερατώδους κεφαλή; 
του, κίτρινο;, ολίγον τρώγων, ολίγον κοιμώμενος, καί περί 
αυτόν δύο τρεις κηφήνες ξαπλωμένοι, δπω; συνάζουν τά 
λεφτά, ών ο εί; αδελφό; τού δυστυχούς, ώ; λέγει !!

Είνε ανατολίτη;, έγεννήθη τοιοΰτος, έχει ώραΐον παχύ7 
μύσταζα, σό κάτω χείλος κρεμάμενον παρέχει εί; τό 
μειδίαμά του έ'να σαρκασμόν τή; τύχη; του σπαρακτικόν· 
Φαίνεται, δτι φοβίται τού; περί αυτόν αγριάνθρωπους.

Τό Μ ή ΧάνεβΟΧ προσφέρει δέκα λεπτά δπω; έπι-

σκεφθή δ κ· Διευθυντή; αυτό τό έν μέση ήμέρφ βασανιστή? 
ριον τή; Όάοϋ Αίύ.ίου.

Τί άκούομεν;
Έν ταΐ; γειτονικαΐ; Θήβαι; οί έμποροι ΰπερετίμησαν τά 

είδη των ένεκα τή; νομισματική; μεταβολή;! !
"Ε! πού τήν πά; τήν κλάρα, κύριε Καλλιγά !

‘Ο αστυνομικό; βοηθό; κ. Δημ. Πάλλη; δικαιολογείται 
λέγων οτι αυτό; δέν έρράπισε μαθητήν γυμνασίου εκ τών 
έπανερχομ'ένων άπό τήν αστρονομικήν εκδρομήν των, άλλά 
μόνον τοΐ; συνέστησεν ησυχίαν. Έρράπισεν δμ.ω; αστυνομι
κό; ζλητήρ, τόν όποιον καί κατήγγείλεν δπω; τιμωρηθή. 
‘Ο βοηθό; περιωρίσθη μόνον νά τοϊ; συστήση ησυχίαν. Τό 
πράγμα βεβαίως κολάζεται πολύ· άλλά καί αύτή ή αστυ
νομική παρέμβασις εί; εκατόν μαθητές επανερχόμενου; άπό 
έπιστημονικήν εκδρομήν καί χύνοντας έπειτα τήν φαιδρό 
τητά των εί; τού; δρόμου;, είναι καθ’ ήμά; έπέμβασι; ασε
βή;. Άλλά ποιο; πταίει, έάν ή δικαιοσύνη, ός μά; είπον 
μαθηταί καί κληττρ, δύναται νά ραπίση ένα, χωρίς συμμα- 
Οηταί του νά έκδικήσουν τήν θβοιν ;

Άφήτε λοιπόν τόν Γεωργιάδην μέ τά άστρα του καί έν- 
αγκαλισθήτε τόν Φωκιανόν καί τόν Πύργον μέ τού; γρόνθους 
τιον, άν Οέλητε έν ασφαλεία εί: τό μέλλον νά μελετάτε τού; 
διαφόρους πλανήτας.

ΔΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ
Ούτε ή πρόοδο; ούτε οί θετικοί νόμοι μετέβαλον ούσιω- 

δω; τά; κοινωνικά; τάξει;.

Πατρίκιοι καί πληβείοι, είλωτες καί κύριοι, τύραννοι καί 
δούλοι δέν Οά λεί,ύωσιν ά ό τήν ανθρωπότητα. Έάν μεταλ- 
λάσωσι τά σνόματα, ή ουσία δμω; μένει ή αΰτ.ή.

’Π πολιτεία δέν έπραγματοποίησεν ακόμη τήν ισότητα 
μεταξύ τών μελών τη;, ή δέ έκζλ,ησ'α ζαλεΐ τού; πρώτου; 
αυτή; λειτουργού; Γεσπότας. 'Έν άλλο ακόμη : ό πλού
σιος, ό ίσχυρό; ζητεί ν’ άπορροφήση καί τόν τελευταΐον 
οβολόν τού ενδεούς, τού στερούμενου καί τόν άρτον ό δέ 
πτωχό; τότε καραδοκεί ευκαιρίαν νά ζαταπίη δλου; όμού 
τού; πλουσίου;. Είναι ή αιώνια πάλη. Είναι κάί αύτή μία 
φάσι; τή: κοινωνική; διαμάχη;.

----------- '
Καί έν τή προκειμένη δίκη εχομεν άφ’ ένό; τόν κ. Ρη- 

γάδτ,ν άντιπροσωπεύοντα καί τούτον τό χρήμα, τόν έγωϊ- 
σμόν, τόν τύφον, επομένως τήν αδιαφορίαν, τήν απάθειαν, 
τήν περιφρόνησή πρό; τού; νόμου;, καί άφ’ έτέρου τούς 
ανθρώπου; τού δημοτικού φόρου εντεταλμένου; τήν φρούρη- 
σιν τών νόμων,' ΰπομένυντα; δλην τήν δύναμιν αυτών, γνω
ρίζοντας καί παραγνωρίζοντας άύτού;..................................
επομένως καραδοκοϋντα; ευκαιρίαν νά συλλάβωσί ποτέ εί; 
τοίι; fiw/i; των Έηγάδην τινά διά νά τόν γδύσωσιν έν 
όνοματι τού νόμου!—Καί λοιπόν έκεΐ εί; μίαν γωνίαν τού 
Πειςαϊκού δρόμου στήνουσι τήν σκηνήν των καί άναμένουσι 
τόν Ρηγάδην.

Ό κύριο; αυτό; έπεσκέφθη πρότερον τό Τελωνεΐον. Είναι 
καί αυτό λημεριού. Είχε φορολογητέα πράγματα; δέν είχε; 
ό Ρηγάδη; λέγει όχι ! ό δημοτικό: φόρο; λέγει ναί! Τό 
βέβαιον είναι δτι ό άνθρωπο; τού δημοτικού φόρου έφιλο- 
νείζησε μετά τού ανθρώπου τού τελωνείου κα! άπεχώρησεν 
ω; Άχμλλεύ: εί; τά; ιδία; σζηνάς.

Τούτο σημαίνει οτι ό Ρηγάδη; Οά είχε φορολογητέα

ριζαί υποσχέσεις είναι διά τού; πονηρού; καί τού; κόλακας.
— βεβαίως;
— Έγώ ό'μω; δέν είμαι ούτε τό έν ούτε τό άλλο, καί 

διά τούτο ούτε σοΰ υπογράφω τι ούτε σοΰ υπόσχομαι. Σοί 
λέγω μόνον δτι ή καλλιτέοα έγγύησι; διά σέ είναι οτι θά 
έχω τήν άνάγκην σου έπί πολύν χρόνον. Πιστεύω ότι μέ 
ένόησε; μέ τό πονηρόν ένστικτόν σου, Μαύρε. ’Έχω πολλούς 
σκοπού;, κατά τό μάλλον καί ήττον έντίμ.ους, καί επειδή 
Οά σέ μεταχειρισθώ ώ; βοηθόν, είμαι καί υποχρεωμένο; νά 
σέ άνταυ.είψω πλουσίως, καθώς ανταμείβει ό Σατάν τού; δια
βόλου; του. Καί άμεσω; σήμερον έχω άνάγκην τή; συνδρο
μή; σου.

— Εί; τί πράγμα αυθέντα ;
'Ο Σανούτο; παρετήρησε πρό; τά δεξιά καί πρό: τά αρι

στερά καί έλθουν εγγύτερον τοΰ Μαύρου έταπείνωσε τήν φωνήν,
— "Ακούσε, Μιρχάν. Τό πλοίου τούτο μοί τό έδωκεν ό 

Μούχρα;.
— Σάς τό έδωκε ;
— Να{· ήτο ίδικόν μ.ου.
Ό Μαύρο; έσεισε τού; ώμ.ους.
— Μέ αυτό θά άποπλεύσωμεν αύριον, Α’ιρχάν.
— Καί διά πού :
— Διά παντού. Θά ίδωμεν.
— Λοιπόν :

— Τού; ανθρώπου;, τού; όποιου; Οά στρατολογήσωμ.εν 
σήμερον διά πλήρωμα, σοί τού; συσταίνω, Μιρχάν.

— Μείνατε ήσυχο;, αυθέντα.
— Νά τού; περιποιηθής, όσον πρέπει.
— Ευχαρίστως.
— Καί δταν θά σοί αναγγείλω ατί πλησιάζει ή ώρα νά 

άποπλεύσωμεν...
'Ο Σανούτσο; διεκόπη.
— Είσαι πιστός φίλος, Μιρχάν ;
— ’Αμφιβάλλει ό αύθέντη; περί εμού ;
— "Ακούσε, Μιρχάν. Τήν ΰπόθεσιν, περί ή; θά σοί κάμω 

λόγον, ήδυνάμην νά τήν έμπιστευθώ εί; ένα έκ τών συντρό
φων μ.ου, ιηέ τού; όποιου; εΐχον αίχμαλωτισθή. Άλλά δυσ- 
πιστώ εί; αυτούς, διότι τού; γνωρίζω άπό πολλού, καί θά 
τού; άφήσω ενταύθα. Δύο μόνον Οά λάβω συνταξειδιώτα; 
μου. Άλλά καί τούτων σέ προτιμώ, καί διά τούτο αποτεί
νομαι πρό; σέ. Δύναμαι νά είμαι ασφαλής, .Μιρχάν;

— Κύριε, είπεν ό Μαύρος, σά; είπα, νομίζω, 'δτι ενόσω 
εχομεν κοινά συμφέροντα, δύνασθε νά έχητε εμπιστοσύνην 
εί: έυ.έ." I

— Λοιπόν ακούσε.
Καί ό Σανούτο; περιέβλεψεν αύθι; κύκλω, έκ φόβου μή 

τι; ωτακουστή,. ΤΠσαν δέ έπί τού πλοίου οι επτά πρώην 
συναιχμ.άλωτοί του, άλλά πάντες έκοιμώντο, πλήν τού σκο
πού. οστι; ϊστατο παρά τήν πρώραν καί ήτον έν ικανή άπο-

βιάσει άπό τού Σανούτου καί τόν Μιρχάν. ώστε δέν ήδύ
νατο ν’ άκούση τήν σιγανήν αυτών συνδιάλεξιν, (ήτι; άλλως 
έγίνετο έν Μαυριτανική γλώσση).

— Τού; ανθρώπους, τού; όποιους θά παραλάβω ώς πλή
ρωμα, δύνασαι αύριον νά μ.οϋ τού; μεθύσης, Μιρχάν ;

— Διατί, αυθέντα ;
— Θέλω, καθ’ ήν ώραν θά σηκώσωμεν τήν άγκυραν, νά 

είναι ολοι μεθυσμένοι, είπεν ό Σανούτσο;.
—· Άρκεΐ νά έχω οίνον άφθονον, αυθέντα.
—- Θά σέ στείλω είδησιν δύω ώρα; πριν νά άναχω,ρήσω- 

(εεν. οί άνθρωποι δέν θά είςεύρουν πότε άναχωρούμεν.
— Πολύ καλά, αυθέντα.
— Μιρχάν, άν μέ ύπηρετήσης, θά σέ υπηρετήσω.
— "Εχε πεποίθηησιν εί; εμέ.
— "Οταν θά σοί στείλω είδησιν, νά ειξεύρη; νά είσαι έ-

"’’•μος.
— ‘ΙΙσύχασε, αυθέντα· είναι τίποτε άλλο;
•— Τίποτε·, αύτό μόνον.
-—Θά τού; κάμω στουππί, είπεν ό Μαύρος. Θέλει: νά ρί- 

ψω καί κανένα έξ αυτών εί; τήν θάλασσαν;
—"Οχι· δέν σοί λέγω αυτό, Μιρχάν !

Α· — Διά νά δοκιμ.άσιο ά.ν είναι καλά μεθυσμένοι. Άλλ’ άοού 
7:7 θέλει;, δέν θά τό κάμω.

ί Μεταχειρίσου οποίον τρόπον είξεύρεις. Μιο-χάν- άοκεΐ νά (Λύσουν ε’4λϊώ;. · ? ./■ .

.3

— "Εσο ήσυχος, αυθέντα.
— Ιδού, λάβε τούτο.
Καί έξέβαλεν έκ τού θυλακίου τήν σφραγίδά του, φέρουσαν 

σήματα κομητεία: μετά τού ονόματος του. Έξέστρεψε τήν 
λαβήν αύτή; καί διαιρεθείση: εί; δύο τεμάχια, έξήγαρ/εν έκ 
τινο; κρυπτή; θήκη; σχηματιζούση; τήν βάσιν κιτρινόχροον 
τινά κόν'.ν. "Ελαβε μέρος τή; κόνεω; ταύτη; καί τό έτύλιξεν 
εί; τεμάχιον χαρτιού. ' . r

— Τί είναι τούτο ; ήρώτησεν ό Μαύρο;.
— Είναι κόνι; έντομ.ρφθόρος, Μιρχάν.
— Πώς κόνι; έντομοφθόρος.
— ‘Ρίψε τούτο εί; τόν οίνον των καί δταν τήν πίωσι, θά 

κοιμηθώσι τόσον καλώς, ίύστε δέν έχουσι νά οοβηθώσι πλέον 
ούτε κώνωπα:, ούτε κορέους.

— Ά, ά !
— Ή ποσότης αΰτη ή μικρά, τήν όποιαν σοί έδιύζα, αρ

κεί διά νά κποναρκωθώσι δέκα ή δώδεκα άνδρες. Είναι σφο
δρόν ναρκωτικόν Μιρχάν.

— Καλά, αυθέντα.
— ’Άν δμω; κατά λάθος ρίψης δλην τήν κόνιν εί; τό πο- 

τήριον τού ένό;. θά τόν στείλη; άναυλα εί; τόν άλλον κόσμον.
— Αλήθεια ;
— Μ ή θελήση: νά δοκιμάση:, πανούργε- πρόσεξε, δέν εί

ναι καιρό; νά παίςωαεν.
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πράγματα' άλλ’είναι έπίσης βέβαιον ότι διά τοϋ τελωνείου 
διήλθεν ανενόχλητος μετά τήν έπιθεώρησιν τών πραγμ,άτων 
τής μάμμης του, καί έζ. τούτου συνάγεται οτι ό Ρηγάδης 
δέν θά είχε φορολογητέα πράγματα.

Άλλά διατί $ϊν έλαβε τήν διαβατήριον ούτως είπεΐν 
πιστοποίησιν παρά τοϋ Τελωνείου, ήτις Οά τόν έλύτρωνε ζ.αί 
άπό τάς βασάνου; τού δημοτικού φόρου ; ζ.αί ιδού τρίτον 
συμπέρασμα, αλάνθαστου πλέον, ότι ό Ρηγάδης είχε καί 
δέν είχε φορολογητέα πράγματα. Άφίνομεν λοιπόν έδώ 
τόν κ. Ρηγάδην έν τώ μεταιχμιφ τοϋ λαθρέμπορου καί μή 
καί έοχόμεθα είς τό άρματωλήκι τού δημοτιζ.οϋ φόρου.

Οί κύριοι ούτοι έκράτησαν τήν άμαξαν τού θύματός των 
καί σχεδόν χώρίς ν’ ανοίξουν τά κιβώτια τής μάμμης μαν- 
τεύουσι τήν άςίαν τών περιεχομένων αυτών.

— Δώσατέ μας λέγουν 200 δραχμάς καί περνάτε. Εις 
τό άκουσμα τούτο ή μάμμη ολίγον καί θά έλειποψύχει. 
Τό βέβαιον είναι ότι ασθενούσα έκτοτε δέν ένεφανίσθη ώς 
μάρτυς είς τό δικαστήριον* ό έγγονος ολίγον καί θά όλι- 
γοθύμει, ό δέ αμαξηλάτες έδωκε χεΐρα βοήθειας καί είς τά 
δύω... μπαούλα, άτινα κατετέθχσαν έν τώ δημοτικφ φόρω !

Συνήλθε βαθμηδόν ό κ. Ρηγάδης.

— Δός με, είπεν είς τόν Έρνάνην, τά ρέστα άπό αύτό τό 
χαρτί, καί τού έδειξε χαρτονόμισμ.α τών 500 φράγκων.

— Δέν έχω, άπαντά ίπποτικώτατα, άντί νά τοϋ το 
πάρη ολόκληρον, ό ήρω; τών φόρων.

— Ρεφενέ! άναφωνεΐ ό κ. Ρηγάδης πρός τούς άμαξηλά- 
τας, καί σπεύδουν δ'λοι νά συνεισφέρουν ό,τι έκρατοΰσαν ...

Άλλά τώρα ό δημοτικός είσπράκτωρ μεταβάλλεται είς 
κήρυκα πλειστηριασμών καί—δός με, λέγει, 1 50 . . . δός 

100...
—· Δάβετα, τοϋ άπαντά ό αιχμάλωτος, καί έλευθεροϋ-

— ’Όχι, αύθέντα. Ελπίζω όμως ότι θά έλθη καί ό καιρός 

ούτος.
— Πιστεύω ότι ταχέως θά έλθη, Μιρχάν.
Καί άντήλλαξαν φοβερόν μειδίαμα.

— Καθ’ ήν ώραν σοί παραγγείλω ότι μέλλω νά έπιβιβα- 
σθώ, αί άγκυραι νά είναι σηκωμέναι, πλήν μιάς, τής μικρο- 
τέρας, οί άπό τής ξηρά; κάλοι λελυμένοι. -Μετά τήν έργα
σίαν ταύτην, νά τοΐς δώσης νά πίωσιν είς τήν υγείαν μου.

— "Εχει καλώς.
— Καί νά τούς ρίψης είς τά ποτήρια τήν εύεργετικήν 

ταύτην κόνιν.
— "Εχει καλώς
— ’Εγώ θά έπιβιβασθώ είς τήν γαλέραν μετά δύο ή τριών 

φίλων. Εις πάν ενδεχόμενον νά μή έκπλαγής, άλλά νά είσαι 
έτοιμος νά ύπακούση; είς τό νεϋμά μου.

— Καλώς, αύθέντα.
Ό Σανούτος μετά τήν συνωμοσίαν ταύτην άπεχαιρέτησε 

τόν Μαύρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

ΔΠΡΟΝ, ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΉ

Άποβιβασθείς είς τήν ξηράν ό Σανούτος μετέβη κατ’ ευ
θείαν παρά τώ Μούχρα καί τω άνήγγειλεν ότι προύτίθετο νά

ται μετά τής μάμμη; του, τών αμαξηλατών, και τών δύω 
επιδίκων μπαούλων.

Συμπέρασμα. Εις ολα αύτά έγώ βλέπω όύω ενόχους, καί 
άν ήμουν εί; τήν θέσιν τοϋ δικαστηρίου Οά κατεδίκαζα τόν 
κ. Ρηγάδην ώ; υποτιθέμενον λαθρέμπορου ζητήσαντα διά 
τών έντέοων άσυνειδήτου τίνος τελωνοφύλακος νά διολισθή- 
σ άφορολόγητος, τούς δέ υπαλλήλους τού δημοτικού φό

ρου θά κατεδίκαζον ώς δια.τράξαΓΓας Ληστείαν έν τή άπ’ 
Αθηνών είς Πειραιά ζ.εντριζ.ωτάτη όδω.

Μάγζατ.

ΛθΙΙλΛΙΚΛ ΣΟΛΝΕΤΑ

I
Χαρά ’ς τή γή πού χαίρεται τέτοιους ξανθούς χειμώνας, 
Τέτοια γεροπαλλήζ.αρα μέ όψι ροδισμένη !
Σ τό Φάληρο, ’ς τό Στάδιο,’ς τοϋ Φισερ, ’ς τής ζολόνναις,

'Ο ήλιος κάθε άνθρωπο σάν άνθος άνασταίνει.

Για ιδέ; του; πώς στοιβάζονται, ’ς τό δρόμο, ’σά’ χελώνες 
Πού.ειν’ έτοιμες γ’ά πούλημα; και πάν’ άνταμωμενοι !
Τή ’μέρα! γάντια καί ποδιαίς καί σκούφίαις καί κορώνες, 
Γέροι μέ τόν ταμπάκο τους, καί νέοι μυρωμένοι,

Παιδιά, έργάται, φοιτηταί, υπάλληλοι περνάνε,
Και τρέχουν γΐά νά τή χαοοϋν μέ φτερωμένα βήματα. 
Ανησυχία και καί καϋμό; ’ς τήν οψι τους.— Πού πάνε ; 

’Ρωτάς;
Ό ήλιος πνίγεται σέ μενεξέδων κύματα,

ΚΓ όλοι εκείνοι στριμοχτοί, σκαστοί, ψόφιοι άπό πείνα 
Γλεντούνε μέσα ’ς τή Βουλή, χορταίνουνε Δουζΐνα ...

Όνουλουλοΰ.

άναχωρήση τήν επαύριον. Έδανείσθη παρ’αύτού έζατοντάδα 
φλωρίων, έμίσθωσε ναύτας καί παρεσκευάσθη πρός άπόπλουν.

Άλ.λ’ έκεΐνο ό'περ δέν εσκέφθη φαίνεται έξ αρχής, άλλ’ 
έφαντάσθη ύστερον νά τώ προτείνη, είναι ότι έπεθύμει κατά 
τήν προσεχή νύκτα νά έορτάση έπί τοΰ πλοίου τόν άπόπλουν 
του καί προσεκάλει τόν ξενιστήν του μετά τής κυρίας νά

συνεορτάσωσι μετ’αυτοϋ.
'Ο Ίω. Μούχρας έξέφρασςν ενδοιασμόν περί τοΰ άν ή σύ

ζυγός του ήδύνατο νά άποδεχθή τήν πρόσκλ.ησιν ταύτην διότι, 
τώ έφαίνετο, είπε, πολύ ασθενής. Άλλ’ όσον τό κατ’ αύτόν, 
προθύμως ήθελε τήν δεχθή.

— Θά λυπηθώ πολύ, άν ή άξιότιμος σύζυγός σας δέν μέ 

τιμήση, είπεν ό Σανούτος.
— Καί έγώ έπίσης, ξένε μου.
Άλλά παρά πάσας τάς προκαταλήψεις τού Μούχρα, ότε 

ή Αύγούστα είσήλθεν είς τήν αίθουσαν καί ό ξένος τή άπέ- 
τεινε τήν πρόσκλησίν του, αύτη τήν έδεχθη προθύμως.

— Διατί όχι, κύριε : άφού αναχωρείτε τόσον ταχέως. 

Αναχωρώ, κυρία.
— Άσυγκαταβάτως, κύριε, αύριον :

-— Ναί, άνυπεεθέτως, κυρία μ.ου.
— Τότε θά εύχαριστηθώμεν νά διέλθωμεν μίαν ώραν όμου 

έπί τού πλοίου σας καί νά σάς εύχηθώμεν τό κατευόδιου.

— Ευχαριστώ, κυρία.
'Ο Σανούτος κατέπιενώς σίελον τόν θρίαμβόν του καί τή*

ΤΟ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ
Κυκεώνα άληθή παριστά ένταύθα ή τε άγορά μας καί 

τά δημόσια καταστήματα· διότι ή μέν άγορά εννοεί νά 
άχολουθήση τά παλαιόν νομισματικόν σύστημα μέ τήν ά
γνωστον δραχμήν τού Τρικούπη μας συναλλασσομένη, τά 
ίέ δημόσια καταστήματα, εκτός τής ’Εθνικής Τραπέζης 
ήτις ακολουθεί τό παλαιόν (ζ.άτι λάκκον έχ’ ή φάβα), ύπα- 
χούοντα είς τάς τοΰ Τρικούπαγα διαταγάς, άκολουθούσι τό 
νέον· καί ένώ τά πατσαβούρα της ή Τράπεζα σοϋ το δίδη 
56 καί τάνάπαλιν. Πρός Θεού κύριε Τρικούπη! Πρέπει σύν- 
τοαα νά λείψη αύτή ή Βαβέλ.

1 1 Κ *
*

Τόν Μπένσην μας τόν μετέθεσαν διότι, ώς λέγουν δέν

έξεπλήρωσεν καλώς τήν ανστιχήν άποστοΛήν τον.
* *

Άπό τοϋδε οί "Ελληνες πρέπει νά άναγείρωμεν ανδριάντα 
ε:; τόν ζύρ Γιάννη τόν καλαμπουρολόγο διότι άπεφάσισε 

νχ έλθη είς τάς ’Αθήνας καί νά κάμη φονικό, φονεύων τούς 
215 κόρακας τού Ελληνισμού διά δυναμίτιδος· αυτά δέ 
!λα τά λέγει διότι έβαλαν φόρο είς τά κρασί. ’Έργα ζύρ 
Γιάννη καί οχι λόγα παχυλά.

Σάς στέλλω μίαν καραμέλαν ώς επιδόρπιου. Προχθές έ- 
γέννησεν ή. κυρία Π.

ΊΙ Άγαθοπουλίνα πειράζεται πολύ είς τχ νεύρα άπό τά 
νεύρα τών νηπίων.

Καί έλεγε:
— Έάν δέν έκανε παιδί, Οά πήγαινα νά τήν ίδώ πού

έγέννησε. ΙΙατρενός.

μνησικακίαν του διά τάς νυκτικάς ταύτας λέξεις. ’Ητο άνήρ 
δννάμενος νά μεταβάλλη προσωπεία άνά πάσαν στιγμήν. Καί 
τίί ήρμοζον πάντα, οίύυδήποτε σχήματος καί χρώματος άν
ήσαν.

ΤΗτο είς τών ευπατριδών έκείνων τυχοδιωκτών, οΰς μόνη
J Βενετία έν τώ παρελθόντι παρήγαγε, καί ενώπιον τής δε- 
νότητος αύτών ώς ούδέν ήτο ό άξεστος καί σκαιός ίπποτι- 
σμός τών τέκνων τής Φραγκιάς. Ήδύνατο νά ύποστή τάς έ- 
®/άτας συμφοράς καί καταδιώξεις, καί νά μή καταβληθή. 
Ήδύνατο νά έκτελέση τάς ώμοτάτας απανθρωπιάς καί νά 

R αποκάμη. Τά παθήματά του ήσαν εφάμιλλα πρός τάς σκλη
ρότητας του· τά όργιά του κατ’ ούδέν ήσαν ήττονα τή; τόλ- 

Ρ<» του καί τής Ορασύτητος.
L ΤΗτο άνήρ τριάκοντα καί δύο έτών. Μέχρι τής ηλικίας 
Wro; είχε περιέλ.θει δεκάκις τήν Άναίολήν, είχεν έκστρα- 
ρόσει ένδεκάκις, είχε πολευ.ήσει είκοσάκις, είχε τραυματισθή 
ΤΡ!? έπικινδύνως καί οκτάζις ελαφρώς, είχεν αίχμαλωτισθή 
ρ· Ό βίος του ήτον αδιάλειπτος πάλη. Δέν ήτο μοχθηρός, 

βλ’ ητο μέχρι λύσσης φιλήδονος καί μέχρι μανίας φιλόδοξος, 
τών δύο τούτων εσχατιών προήρχοντο πάσα·, τών πρά-

*·ών του αί υπερβασία'..
^ρΒκτή; ιστορίας τής τελευταίας αιχμαλωσίας του, ή ν είχε 
Β*Ρ>θή πρός τόν Μούχραν, πάντα ήσαν αληθή, πλήν οτι ό 

ε'7.ε πήν εκστρατείαν ταύτην στόλον ή στρα-
ΒΜ άποστολήν τινα. Τό αληθές ήτο ότι είχεν εκστρατεύσει

Ο ΑΓΓΛΟΣΕΤΘΥΜΕΙ
(Συνέχεια ιό. άριθ. 373)

Πριν ή προκλητικωτάτη αύτη σκηνή ήτις ήδύνατο’νά πα- 

ραγάγη έπανάστασιν κοινωνικήν είς χώρας άλλας ένθα ή 
φαντασία είναι διαπυρωτέρα καί τά νεύρα πλ-έον άτίθασσα, 
ούδεμίαν έκτακτον έντύπωσιν παρέχει είς τούς ψυχρούς θα- 
μώνας τής ρωμαντικής παραλίας. Οί πατέρες, αύτοί εκείνοι, 
οΐτινες δύνανται νά έκμανώσιν,. έάν, έν αιθούση τοϋ Λονδί
νου, ΐδωσιν έστω καί τήν άσθενεστέραν ακτίνα τής περικνη
μίδας τών θυγατέρων των, βλέπουσιν ήδη μετά τής μεγα- 
λειτέρας αδιαφορίας ταύτας σκιρτώσας έπί τοϋ μεγάλου αμ
μώδους πλακοϋντος ύπό τήν Λακωνικωτάτην έκείνην περιβο- 
λήν των. Οί κομψευόμενοι, οί Dandy, οί Swels, όλοι τέλος ού- 
τοι οί τυπικοί, οί ρυθμικοί, οί άμώμου εξωτερικού νέοι, ο&ς 
τό ρεύμα τοϋ θέρους, παρασύρει είς τοΰ Botfen-row καί τοΰ 
Picadilly, διά νά τούς έκβράση λευχείμονας είς τάς κομητείας, 
ή τάς άζτάς, παρέρχονται πρό τοϋ ήδονικωτάτου έκείνου θεά
ματος μετά τής αύτής τυπικότητος καί εύσταθείας, μεθ’ ής 
πατώσι τούς μαλθακούς τάπητας τών άριστοκρατικών δια
δρόμων τής Park lane. Μόνον έάν τις έξ αύτών είναι ama
teur τής ζωγραφικής ή τής γλυπτικής, ΐσταται έπισήμως, 
οπλίζει τόν όφθαλμ.όν του διά τοϋ στρογγυλού μονοδιόπτρου 
του, καί μέ βαθύτατου ύφος σπουδής, καί διαρκές κριτικόν 
βλέμμα, επιλέγει παρατηρών καλλιτεχνικήν τινα κνήμην.

— 'Ωραϊον ! Έξαίσιον πρότυπον ! (Model).
Ημέραν τινά κατά τήν αμφίβολον ταύτην ώραν τοΰ λυ- 

κόφωτος εύρισκόμ.ην μεθ’ ένός φίλου μ,ου έν τή έκτάσει τής 
ύγράς άμμου. Άπηυδισμ.ένοι άμφότεροι είχομεν ριφθή μετά 
γλυκείας ραθυμίας έφ’ ένός τεμαχίου βράχου, ούτινος τήν μι
κρήν άναπαυτικήν επιφάνειαν διενείμαμεν εύαγγ-ελικώτατα 

πρός άλ,λήλους. Εϊμεθα άμφότεροι κατά τήν αγγλικήν ποιη-

οϊκοθεν έπί τής γαλέρας του, καί πολιορκισθείς στενώς ύπό 
τών πειρατών ήττήθη καί έζωγρήθη.

Έπί δέ τοϋ παρόντος ό Σανούτος είχεν εΰρει έν θύμα καί 
έν ονειροπόλημα, καί πάσαι αί δυνάμεις τοΰ πνεύματός του 
ήσαν είς τήν θήραν αύτοϋ έκδοτοι καί άφωσιωμέναι. Έφαν- 
τάζετο δέ οτι τά πάντα ώφειλον νά συνδράμωσιν είς τό πά
θος αυτού τούτο. Δυστυχία είς εκείνον όστις ήθελε τολμήσει 
νά άντιδράση είς τάς έπιχειοήσεις του!

"Οτε έγεινε, νύξ ό Σανούτος συνοδευόμενος ύπό τοϋ Μούχρα 
καί τής γυναικός αύτοϋ κατήλθεν είς τήν παραλίαν. Ό Μαύ
ρος Μιρχάν περιέμενε τήν άφιξίν τής λέμβου παρά τήν προ
κυμαίαν.

— Είναι όλα έτοιμα, Μιρχάν ; ήρώτησεν ό Σανούτος.
— “Όλα είναι έτοιμα, αύθέντα.
— Καί αί άγκυραι ;
— Έσηκώθησαν, κύριε.
— Καί τό πλήρωμα,
— Κοιμάται καί περιμένει τήν διαταγήν τής αύθεντίας 

σα; νά έζυπνήση, είπεν ό Μαύρος. Είσήλθον είς τήν λέμβον. 
'Ο Μιρχάν καί ό σύντροφός του, όστις ήτο είς τών αιχμα

λώτων τοΰ Σανούτου, ήλασαν τάς κώπας καί έφθασαν είς 
τό πλοϊον.
—κυρία, είπεν ό Σανούτος, προσφερων πρός τήν 

γυναίκα τήν χεΐρά του.

(ακολουθεί.)
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τιχήν έκφρασιν, «^λιώδη τέκνα τής ήλιώδους .Μεσημβρίας.» 
καί είχομεν r,%r, πνίξει έν τώ ίωδίω τών κυμάτων καί έν τοΐς 
άρωμα σι τή; αριστοκρατίας πάσαν σταφιδικήν οσμήν. Διε- 
τηρούμεν είσέτι ίχνη τής αοράτου ©λογάς τών άκτών τής 
Μεσογείου, καί δέν ήδυνάμεθα νά μιμηθώμεν τά; παγερά; 
υπάρξεις αίτινες μάς περιεστοίχιζον, Δεν.· ίσχύομεν νά άντι- 
στώμεν κατά τών τολμηρών πτήσεων τής εύφλεκτου φαντα
σίας μας, καί τά καταβρωτικόν βλέμμα μας. άφηνιάζον ύπό 
■τούς όζεις πτερνιστήρα; τών νεύρων, έπέτα, έσκίρτα, διέσχι- 
ζεν όρμητικώς τάς αποστάσεις καί άνεπαύετο, είρπεν, έκυ- 
λινδεϊτο είς τά καλλιτεχνικά σχήματα τών άμβροσίων έκεί
νων σαρκών., * Α

¥
Εύρίσκομεν τοιαύτην ηδονήν καί τοσαύτην άνάπαυσιν έν τγ 

μονολογικγ, ,έκείνγ σπουδή μας! .Πλήν αίφνης άπό τής χα- 
ριέσσης καί έπαγωγοϋ όμάδος ήτις άπετελει τά αντικείμε
νο·/ τής τροφή; τού άπληστου βλέμματός μας, έζορμά μία 
βραχεία, οξεία, διάταρος μικρά κραυγή. ΊΙ κραυγή αυτή ήν 
διατηρώ είσέτι είς τήν μνήμην είναι ανέκφραστος. Ένέφαινε 
καί ηδονήν καί άλγος, περιείχε καί γήυκότητα, καί φόβον, 
καί εξέφραζε συνάμα ευαρέσκειαν καί οργήν, γέλωτα καί 
λυγμόν, ηρεμίαν καί έκπληψιν. Είχε τέλος ακριβώς τάν πα
ράδοξον εκείνον μικτόν ήχον, ον περιέχει ή συνήθης κραυγή 
τοϋ παιδιού ό'περ αίφνιδίως οί συμπαΐκταί του συλλαμβά- 
νουσιν έν τγ κρύπτη του. Καί αιτία τής εκτάκτου ταύτης 
«ναφωνήρεως ήτο τά βλέμμα μας, ούτινος ή ίξύτης καί ή 
επιμονή άπέσπασε τέλος τήν προσοχήν τών αφελών έκείνων 
παρθένων. ’Ίσως πρώτον ήδη έβλεπον τοιαύτην ριπήν, καί ή 
παιδική απειρία των δέν ταΐς έπέτρεπεν νά διευκοινήσωσιν 
έντελώς τήν έννοιαν της, άλλά τό ένστικτον, ή αυτόματος 
αύτη έκκολαπτική μηχανή τών παθών, τά; ώθησε νά δια- 
κρίνωσι τήν ένοχον φλόγα καί τάν μυστηριώδη πόθον, άτινα 
έςήστραπτον έν αΰτγ. Καί έν τούτοι; ΐσταντο έτι καθηλω- 
μέναι ά-πασαι εί; τήν άμφίβολον θέσιν των, άγνοοΰσαι έάν 
έπρεπε νά τραπώσιν είς φυγήν ή νά εϋρωσιν άλλο τι ζατα 
φύγιον. Δέν έγνώριζον έάν ώφειλον νά γελάσωσιν ή νά ηργι- 
σθώσι, νά ριφΟώσιν έπί τής άμμου ή νά καταρρίψωσι τήν 
έσθήτα, ν’άποταθώσιν είς τάς μητέρας των ή νά κρύψωσι 
τήν έντύπωσιν των κ’ έν ώ ή παιδική περιέργεια διέστελλε 
τά ροδαλά χείλη των δι’ ένός μειδιάματος, ή ύποφώσκωσα 
νεανική αίδήμων αίσθησις κατέκλυζε τά γαλακτώδες τρυφε
ρόν πρόσωπον των μέ ρεύματα πορφύρας. Τά τελευταϊον αί
σθημα ένίκησεν, ή εθνική σεμνοτυφία τών άλβιονίδων έξερ- 
ράγη, καί ώς έάν κατεπονήθησαν αί δροσεραί κόραι έκ τής 
σφοδρά; ενδομύχου πάλης των, κατέπεσον αυτομάτως έπί

τής άμμου καί μηχανικώς έτελειοποίησαν τήν άτελή περίβο- 
λήν των. “Όταν άνηγέρθησαν, τό βλέμμα μας δέν εϋρισκεν 
πλέον εύρύ άντικείμενον ηδυπαθούς μελέτης, καί αί νεάνιδες 
άπεσύροντο μ.ετά τής τελευταίας αίγλης τής δύσεως πλήρεις 
έπιτετηδευμ.ένης έμβριθείας. ΙΙαραλλήλως δέ τών προκλητι
κών ιχνών άτινα πρό μικρού έσχημ.άτιζον έπί τής ύγράς m.- 
μου αί περικαλλείς γυμναί πτέρνα: των, άπετυπούντο ήδη τά 
μ.ικρά σχήματα τοΰ πέλματος τών ζηλοτύπων πέδιλων των. 
Καί τά σχήματα ταϋτα μ.ά; έφαίνοοτο ώς ιερογλυφικά ση
μεία έφ’ ών άνεγινώσκομεν τήνκαταδνκαστικήν άπόσ,ασιν τοϋ 
ήδέο; έγκλήματος τών βλεμμάτων μας.

* *
*

Κατά τήν εσπέραν τά ποικίλα ρεύματα τοϋ έπί τή; πα
ραλίάς πλήθους, αρχίζουν ν’ άπόσύρωνται. Νέα δύναμ.ις ήδη 
ανακύπτει ισχυρότερα τού γοήτρου τής θαλάσσης καί τής 
καλλονής τοϋ στερεώματος, έφ’ ού σπινθηρίζει ή δειλή αίγλη 
τών άρτιλαμπών πλανητών. Είναι ή ύπερτάτη δύναμι; ήτις 
κατέστησε τόν Λούκουλλον ένδοξον, καί ήτις άναδεικνύει έπί
σης παροιμιώδη τά αφελή τέκνα τής Βρεταννίας, ών αποτε
λεί τήν κυριωτέραν ηδονήν. Μουσική, ποίησις, καλλονή, φίλ
τρο·/. στοργή, τά πάντα άπόλλυσι τά θέλγητρό·/· των, άμα 
προσβάλλγ τήν αίσθησιν τού "Αγγλου ή κνίσσα τοΰ βοός τοΰ 
γεύματος. Κατά τήν στιγμήν έκείνην, οίανδήποτε σπουδαίαν 
η εύάρεστον ένασχόλησιν καί έάν έχγ,· θά τήν διακόψγ άπο- 
τόμως ϊνα όρμήσγ είς τό έστιατόριόν του; Τόν τοιούτον πα
ράδοξον χαρακτήρα τού άγγλου παριστά έπιτυχώς ανέκδο
τόν τι ούτινος σκηνή είναι ή Νεάπολι; καί πρόσωπα μία Άγ- 

: γλίς καί μία Ίταλίς. Είναι άμφότεραι λίαν ευαίσθητοι καί 
ρωμαντικαϊ, καί ή ποιητική ψυχή-των εύρίσκεται είς ήδεϊαν 
διάχύσιν ένώπιόν τών μ.υρίων αρρήτων θέλγητρων τής Παρ
θένο πης.

— ΤΩ ! αναφωνεί αίφνης ένθους ή έξημμένη κόρη τού Νό
του, πόσον θά έπεθύμουν νά μείνω είς τήν αυτήν θέσιν μέ
χρι; ού άποθάνω ! .

— Καί. έγώ, προσέθεσε ρεμβωδώ; η Νύμφη τού Βοορά, 
καταπνίγουσα παθητικώτατον στεναγμόν, Οά έπεθύμουν νά 
μένω μέχρι · · · τού γεύματος !

Ότοία θεία αΰταπάρνησις ! Διότι έπί τέλους αποφασίζει 
ή ρωμαντική κόρη νά θυσιάσγ τό τέϊον καί τόν βουτυρόπα- 
στον άρτον τού δείλι 1.. .

(Ά/οίουΟϊΐ),

TIMESON

Μοναδικόν παράδειγμα!
’ίίρεσίλέναι τιμ.αί δι’ όλα τά

είδη τών μύρων καί αρωμάτων είς τήν 
μεγάλην άποθήκη.ν τοΰ

ΚΟΥΡΕΙΟΥ ΓΕΑΡΓΑΛΓΑ 
( Όδός Αιόλου )

Τά πλεΐστα εγγλέζικα, τοϋ Άτ· 
κενσον, προμηθευτοΰ τής Βασιλίσσης 
Βικτωρίας.

Έφεύρεβες στιγμές Σ Τό
Όδο/τοσχ/ηχε/κό»· ’Edifapitr, συνι- 
στώαενον ώς τό καλλίτειον τονωτικόν 
χ<λί Ούλων καί τό δραστικώτερον φάρ
μακο·/ κατά τής ’Οδονταλγίας.

ΜΕΓΑΛΙΪ ΟΙΑΟΠΟΙΑ 
ΑΜΠΑΖΟΠΟΛΟΤ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΪΘΠΝΙΑ

Αευκοΰ οίνου φεάλη λε«. 60 

Μελανός » » » 60

(ΛίΓΓγζζά Καταστήματα και ί .τι κα
ταστήματα ί r Άθήναις και JTtt.eaitl·).

ΑΙΑΙΙΑΑΣ1Σ ΤΟΝ ΠΛΙΑΟΝ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑ· 

ΦΕΙΩΓΙ ΔΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ

'Ιδρυθέν έν έτει 187 9 
Π ΜΕΙΊΣΙΙΠ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΩΝ 

ΣΣ J,‘2OO αντίτυπα Σ!

rrxiPOiiii ιτΗιιλ κλι πρίπληροτεα 
Έλλάδι φρ. 2, — ’Εζωτιρ κώ φρ. 3·

Πωλοΰνται καί τόμοι τών προηγου* 
μένων έτών, έκαστο; άντί φρ. 2>5θ> 
ταχυδρομικώς άντί 2,80. — Τό άντί- 
τιμον δεκτόν και είς γραμματόσημά* 
δεζάλεπτον, έως τριαζοντάλεππον 
σης έθνικότητος.


