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Β. ΓΑΒΡΙΗΑΙΔΗΣ Mererarm:

— ΓΡΑΦΕ10Ν, όδός Μουσών, ί, Απέναντι τής οικίας ΦιΛήμονος παρά τήν π.ϊαττΐαν τοΰ Συντάγματος.

ΒΟΥΛΗ
ΙΙαρασχευή — 19 Νοεμβρίου.

Ή Κυρία μετά τόν τοκετόν ησυχάζει· παίρνει τόν ζω
μόν της είς νομοσχέδια, προσφερόμενα έναλλάζ υπό τού κ. 
Τρικούπη, Καλλιγα, καί Λομβαρδού.

Φαίνεται οτι ή έπιρροή τών συγκεντρωτικών τάσεων, 
τάς οποίας ό κ. Τρικούπης υποδηλοΐ έν τώ νομοσχεδίου περί 
επιβολής δημοτικού φόρου έν Βόλω, έπεκτείνεται καί μέ
χρι τοΰ τρόπου τής ψηφίσεως τών νομοσχεδίων υπό τών 
μελών τής συμπολιτεύσεως. Διότι μόνη ή χείρ τοΰ Ζέγγελη 
ύψουμένη καθ’ έκάστην άνάγνωσιν άρθρου αντιπροσωπεύει 
τό φρόνημα τών λοιπών.

Μεθ’ 8 ό κ. Πρόεδρος έκφωνεΐ : Ή βουλή παρεδέχθη.

35τεφαν£θ75ς. Κύριοι, ή .ίέζις Βόλος έχει ένα Δήμαρ
χον, καί πεντήκοντα χωρία κτλ.

Εντυπώσεις :
Κοντεύω νά πιστεύσω ότι ό κ. Δελζ.γιάννης έζασκεΐ 

γοητείαν Μακράκη έπί τών επτά του.
"Οταν όμιλή, είναι κρεμασμένοι άπό τό στόμα του, καί 

όταν πάλιν τολμήσουν νά τοΰ ομιλήσουν άλλοι, είναι έτοι
μοι νά κρεμάσουν τούς τολμητίας.

Ό Δημητρακάκης είναι έπί τοΰ Βήματος, έτοιμο; νά 
βουήςη· έξαφνα βλέπει τόν Δεληγιάννην χωροΰντα πρός τό 
Βήμα- ό θρασύ; βουλευτής Λακεδαίμονος σπεύδει νά κατα- 
”9 Χατησχυμμένος, διότι όλίγον έλειψε νά ΰποκλέψη τήν 
σειράν τοΰ λόγου τοϋ Κυρίου του, καί φεύγει ώς νά άπήρ- 
χετο νά αύτοκτονήση.

Το μή περαιτέρω τής πολιτικής άφοσιώσεως.

Μία φουστανέλα έζ Εύβοιας, δυστυχής, δυστυχεστάτη, 
έρωτόλαπτος τού υπουργείου τών Ναυτικών άπό κατα
βολή; Βουλή;, περιπλανάται πάντοτε άπό τή; άρχής μέχρι 
χέλους έκάστης συνεδριάσεως κατά μήκος τοΰ όπισθεν τοΰ 
προεδρείου διαδρόμου με όλην τήν άκηδίαν τής απελπι
σία;. Άπό τή; ενάρξεως τή; παρούσης συνόδου μέχρι σή
μερον, καί κατά τά; θοουβωδεστέρα; βουλευτικά; τρικυ
μίας, καί κατά τάς έμβριθεστέρας πολιτικά; συζητήσεις, 
ό'στι; ενθυμείτο νά στρέψη έκεϊ τό βλέμμα του, θά διέκρινε 
τήν φουστανέλαν, μέ τό άπαρηγόρητον αον.Ιάτσο της, ώς 
νΛαγάν έζοκείλασαν έπί τή; άκτή; μακράν τών τρελλών 
κυμάτων—τών συναδέλφων του.

Τά κενόν θεωρείον τών Κυριών μοΰ ενθυμίζει τήν Κυρίαν 
Ροζού, πρό; ήν έχω καθήκον νά υποβάλλω παράπονα, άλλ’ 
ευώδη παράπονα, καθ’ 8 έξελθόντα άπό ρόδινα χείλη.

Καί λοιπόν : δέν πρέπει νά ήναι τόσον ζηλότυπο; τοΰ 
παραδείσου τη;, έν ω καθ’έκάστην εγκαθιδρύεται, ώστε νά 
διαμφισβητή μίαν πρό; μίαν πρός τάς άλλα; Κυρίας καί 
τήν έλαχίστην άπόλαυσιν τών Οελγήτρων του.

*Αν ομιλούν εκεί, ή βασίλισσα Ροζού έπιβάλλει σιωπήν. 
’Άν σιωπούν, ή βασίλισσα Ροζού θέλει καί καλά νά τήν α
κούουν. *Αν άνοίξουν κανέν παράθυρον, ή βασίλισσα κρυώ
νει· άν τά κλείσουν, τότε καψώνει.

'II βασιλεία τής Ροζού; τά έβαλε μέ τήν αυτοκρατορίαν 
τής νεότητος. Κ,οιυτρούλ^ς.

ΕΦΕΤΗΣ ΔΙΚΑΖΟΜΕΝΟΣ
Πρωτάκουστος δίκη είς τά χρονικά τών ήμετέρων δικα

στηρίων διεξήγετο τήν παρελθούσαν Παρασκευήν έν τή αι
θούση τού ενταύθα ’Εφετείου· ούχί ώς έκ τή; φύσεως τοΰ 
εγκλήματος, άλλ’ ένεκα τής δέσεως τοΰ κατηγορουμένου
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Πέντε έφέται συνήλθαν νά διζάσωσιν ένα συνάδελφον αυ
τών έν τή υψηλή λειτουργία τής δικαιοσύνης, καθ’ ου είχε 
όιφθή δ βορβορωδέστερος ρύπος, δστι; ποτέ ήδύνατο νά κη- 
λιδώση δικαστικήν τήβεννον : ή κατηγορία τής απόπειρας 
δωροδοκίας.

Καθ’ δσον [Λανθάνω, πρώτον ήδη ανώτερος λειτουργό; 
τής θέμιδος προσάγεται εις τοιαύτην ατιμωτικήν θέσιν, 
ως άπεμπωλών τήν δικαιοσύνην. Τούτο πρός θρίαμβον τής 
έν Έλλάδι δικαιοσύνης, άλλα καί πρός θρίαμβον προσέτι, 
τίς οίδε, τίνων επιτηδείων, οΐτινε; κατορθοΰσι τήν πωλημέ- 
νην αυτών δικαστικήν συνείδησιν νά περικαλύπτωσι μέ τόν 
πέπλον τής παρθενία;· διότι πρέπει νά είμεθα βέβαιοι δτι 
έν τή εΰδαίμονι ημών χώρα, δπως των παντοπωλών, τά 
σταθμά, οδτω καί των θεμιστοπόλων τάς πλάστιγγας 
νοθεύει ή διαφθορά. <,χ-

Ό έφέτης Θεόφιλος Φραγκόπουλο:, καταδικασθείς πρό 
τίνος καιρού ερήμην όπό τού Συμβουλίου τών ενταύθα Αφε
τών, έδικάζετο προχθές κατ’ αντιμωλίαν. Κατηγορεΐτο δτι 
έφέτης ων έν Ιΐάτραις, έζήτησε χρήματα, 200 μόνον δραχ- 
μάς, παρά τού εμπόρου Νικολαίδου, διά νά φέρη ψήφον υπέρ 
τής ύποθέσεω; αυτού έν τζ, οποία διετέλει εισηγητή;· καί 
δτι τά χρήματα ταύτα έζζτζ,σεν έπανειλημμένως διά τί
νος Μοντάλδου έμπορου έν Πατραις, συγκατηγορουμένου. 
Ύπεστήριξε τήν κατηγορίαν δ Εΐσαγγελεύ; κ. 'Γάδος, προ- 
ή,δρευεν δ έφέτης κ. Γκ;ών, καί συνηγορούν οί κκ. Τυπάλδος 
καί Κωστής, καί τού Μοντάλδου ό κ. Στούπης.

Άλλ’ επί τού προκειμένου ή κατηγορία εΐνε σκοτεινή· 
δέν υπάρχουν ουδέ ένδείξει; άρκούσαι, δπως αυτή διαφωτι- 
σθζΓ όπάρχουσιν εϊκασίαι μόνον· άλλ’ αί εϊκασίαι δέν δυ- 
νανται νά χρησιμεύσουν ώς θεμέλια εις μίαν καταδικαστι- 
κήν άπόφασιν. Ό Νικολαίδη; αναφέρει δτι τρις ήλθε πρός 
αυτόν δ Μοντάλδος, λέγων δτι υπέρ τής ΰποθέσεώς τον ή- 
δύνατο νά συνηγορήση ι’σργχύ»· .πρόσωπο»*, εάν έδιδε διακό
σια; δραχμάς" δτι καί τάς τρεις φοράς άποπεμφθείς παρ’ 
αυτού ό Μοντάλδος, επανήλθε καί τετάρτην, τήν ημέραν 
καθ’ ήν θά έξεδίδετο ή άπόφασις, έπαναλαμβάνων τάς προ
τάσεις του, καί κομίζει σζμείωσιν έν ζ, άνεγράφοντο α; διά
φοροι στάσεις τής δίκη;· έν τώ μεταξύ δ Νικολαίδη; σπεύ
δει νά άναζοινώση τό γεγονός εις τόν δικηγόρον του, εκεί
νος εις συναδέλφους τού κατηγορουμένου, όπόθεν φθάνει εις 
τά ώτα τής αρμόδιας αρχής, ·?τις σπεύδει νά ένεργήσζ, α
νακρίσεις.

Άλλ’ άρκεΐ μόνος ό Νικολαίδη; διά νά στηριχθή κατη
γορία ; δ εΐσαγγελεύ; έν τζ, συντόμω αυτού ομιλία έπ’ ε
κείνου μόνον στηρίζεται, καί έπί τού ευυπολήπτου αυτού, 
όος εμπόρου, άδυνατούντος νά ψευσθζ,' δηλ. αποδέχεται την 
ομολογίαν του καλή τή πίστει. Τουναντίον ή υπεράσπισις 
βαρύνει περισσότερον τάς εικασίας της. Διατί τό ευυπό
ληπτον ένός εμπόρου νά λογαριάζεται περισσότερόν από 
τό ευυπόληπτον ένός δικαστού,δστιςδιήνυσε εικοσιετές^άδιον 
υπηρεσίας, ώς πρότυπον δικαστικής τιμιότητος, κατά τήν 
άναμολογίαν τόσων προσαχθέντων μαρτύρων, άξιοτιμωτα- 
των πάντων, καί αυτού τού εΐσαγγελέως τήν επιμαρτυρ αν ; 
Τίς είδε τί συμφέρον είχεν έκ τής τοιαύτης όιαδόσεω; ο 
Νικολαίδη;, δ ενδιαφερόμενος διά τήν υπόθεσίντου; Τί ά- 
ποδεικνύει δτι υ,.ήρχον ίδιαίτεραι σχέσεις μεταζύ Φραγκο
πούλου καί Μοντάλδου; οΰδέν έφοίτα μόνον εις τό κατά
στημά του, καθώς καί άλλοι έκ τής τάςεώς του, δια νά

άναγινώσκωσιν εφημερίδας. Δεν ήδύνατο κάλλιστα, καθ’ δ 
ενδιαφερόμενος, δ Νικολαίδη; νά γνωριζη τάς λεπτομέρειας 
τής δίκης, περί τών οποίων λέγει δτι τού άνέφερεν ό Μον
τάλδος; δέν ήδύνατο νά τάς γνωριζη καί κάθε γραφεύς, 
αφού τήν ημέραν, καθ’ ήν είχεν έπιδοθή ή σημείωσις, κατε
τίθετο ή άπόφασις; Δεν είνε άπίθαναι αΰταί α; έπαναλαμ- 
βανόμεναι απόπειρα·, από μέρους τών μεσιτών, μετά τήν 
αλλεπάλληλον άπόρριψιν τών προτάσεων, καί μάλιστα τήν 
τετάρτην φοράν, δτε ήτο πλέον εκδεδομένη ή άπόφασις; 
Καί τού Μοντάλδου ή κοινωνική ίιπόληψι; δέν όπήρχεν έως 
τότε καβόλου αλώβητος; Καί δέν πρέπει νά ληφθώσιν ύπ’ 
δύιν αί προσωπικαί δυσαρέσκεια! τού Φραγκοπούλου μετά 
τών συναδέλφων του, σπευσάντων νά διαδώσωσι καί νά 
άνακρίνωσι πρώτοι άναρμοδίως, πριν έπιλζφθγ ή εξουσία, 
τάς^σπερμολογίας αΰτάς;

Τοιαύτα, καί άλλα άνέπτυξεν ή υπεράσπισις διάτε τού 
σθεναρού αυτής παλαιστού κ. Τυπάλδου, καί τού ήδυεπούς 
καθηγητοΰ τού Ποινικού Νόμου κ. Κωστή, δι’ εΰγλώττου 
προλόγου ζωγραφίσαντος τήν θέσιν τού πελάτου αυτού, 
άπείρως πικροτέραν καί τού θανάτου, καθ’ ό άπειλούσαν 
τήν δικαστικήν αυτού τιμήν, καί ωραία λαλζσαντος περί 
τής Δικαιοσύνης έν Έλλάδι, καί τών κινδύνων όφ* ών πολ- 
λάκι; απειλείται. Ό κ. Κωστής, έν περιπτώσει καταδικα- 
στικής άποφάσεως, έπρόκειτο νά ομιλήση καί έπί τού νομι
κού μέρους τί; δίκης, ύποστηρίζων δτι έπί τής προκειμένη; 
δέν όπάρχουσι στοιχεία, έφ’ ών νά στηριχθή κατηγορία, 
έλλείποντος τού δωροδοκουμένου, τού ετέρου παράγοντος, 
τού άποτελούντος τό έγκλημα τής δωροδοκίας.

’Έπειτα ώμίλησε καί σ κ. Στούπης, οχι κακά, αλλά μέ 
φράσεις τοιαύτας. «Ή έντεύθεν τώνι’Άλπεων άλήθεια γίνε
ται ψεύδος έκεϊθεν τών "Αλπεων». Καί γνωρίζετε τί κρύο 
κάνει τόρα εις τάς ’Άλπεις. ’Έπειτα τά άλογα τής γλώσ- 
σης του έκεΐ πού έτρεχαν ελεύθερα, κάπου έσκόνταψαν μιά 
φορά, καί είδε κι’ έπαθε ώ; νά τά καταφέρη νά κινήσουν 
πάλιν. Θά έθεώρει δέ φοβερά τέρατα τού; δικαστάς, διότι 
έτελείωσε φαιδρότατα,—δι’ημάς εννοείται—λέγει δτι ελ
πίζει εις τά πέντε ομματα τών δικαστών—πέντε ήσαν οί 
δικασταί, σημειώσατε—δτι θά διίδίρσι τήν αλήθειαν. Φαί
νεται. τού; έβλεπε ’σάν Κύκλωπας.

Όλίγας λέξεις καί περί Φραγκοπούλου:
Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής δίκης του, ή εσωτερική

αγωνία είχεν άποτυπωθή βαθύτατα έπί τής φυσιογνωμίας 
του1 έπί τού στόματός του είχεν άποκρυσταλλωθή νοσηρά 
τι; αμφίβολο; έκφρασις, ή όποια παρισταμένη πρώτον ώς 
μειδίαμα, άπεζαλύπτετο είτα ώς άφωνον προοίμιον όλο- 
λυγμού. Ήτον ή αγωνία τού ενόχου ; ίσως. Αλλά κατά 
τάς εντυπώσει; μου ήτο ή αγωνία ανθρώπου πειρωμένου 
νά έκβάλγ καί ρίψη έν τώ μέσω τών δικαστών τήν αθωό
τητα του, ώ; προσπαθεί κανείς άπό τά βάθη το*· φάρυγ- 
·,·ος νά έζβάλλη ψαροκόκκαλον, όφ’ ού καταπνίγεται. Άπε- 
λογήθη διά μακρών είχε τήν ίσχύν νά σιγυρίζη πού καί 
πού τούς λόγου; του μέ σχήματα ρητορικά' όπήρξεν ακρι
βέστατος, άναλυτικώτατος. Έλεπτολόγησε καί περί τών 
ελάχιστων. Ο: συνήγοροί του δέν έπραξαν άλλο ή νά 
έ-αναλάβωσι τά επιχειρήματα, του όπό τήν ι/σι^ωζίμα»· 
Λ'ζγ, ώ; είπεν δ Κωστής· διότι δ νευρικός κατηγορούμενο; 
ενίοτε ώμίλει, καί συχνότερον διεχύνετο εις σπασμούς.

πολλάζι; ή φωνή έζήρχετο έκ τού λάρυγγος ώς κτηνώδης 
βρυχηθμό; έσχάτης μέθη;· έκτύπα τό πόδι, έσπαζε τό χέρι 
του έπί τής τραπέζης· τά οχι του έξήρχοντο άπε'λητικώ- 
τατα- δέν άπελογείτο, κατηγορεί· θά ένομίζετε δτι είχετε 
πρό όμών ένα τών φοβερών εκείνων Εισαγγελέων τή; Γαλ
λικής Έπαναστάσεως. Μάς ήρεσεν. εκείνο πού είπε : Δι’ ένα 
έμπορον εϋκατάστατον, δι’ ένα πλούσιον, αρκεί τό ένεστώς, 
διά νά καλήται ευυπόληπτος· παρελθόν δέν έχει· πώς 
απέκτησε τά πλούτη, δέν εξετάζεται.

Οι δικασταί, οΐτινε; εΰγενέστατα καθ’ δλην τήν διεξα
γωγήν τής δίκη; προσεφέρθησαν πρός τό'4κ. Φραγκόπου- 
λον παρά τήν ενοχλούσαν ενίοτε όρμητικότΖ(τά του, μολο
νότι ώφειλον τούτο προς άτυχούντα συνάδελφον, μετά 
μικράν διάσκεψιν εκήρυξαν άθώον τόν κατηγορούμενον, 
έπί τώ λόγω δτι ούδεμία κατ’ αυτού άπόδξίξις υπάρχει.

'Ομολογώ δει παρέστην εις τήν δίκην οίονεί διατεθει
μένο; έκ τών προτέρων νά μή συμπαθήσω πρός τοιοΰτον 
κατηγορούμενον. Χαίρω δτι πρό τών έκτιλυχθέντων διελύ- 
θη ή προκατάληψί; μου, καί χαίρω πρό πάντων διότι ή 
άθώωσί; του εξαλείφει Sv στίγμα άπό τή; λευκής έσθήτος 
τή; Έλληνίδο; Θέμιδος.

Όνουλουλοΰ.
------- :------ — τ=-—2————·——  —

ΟΥΤΕ ΘΕΑΤΡΟΝ;
’Εάν ή σκόνη είναι αναπόσπαστο; τού δημάρχου σας, ή 

αστυνομία είναι αδιαχώριστος τών λωποδυτών σας, οί υ
πουργοί σας είναι αδελφωμένοι μέ τούς πλειοδοτοΰντας

8 ΕΚΙΦΪΠΙΣ Jill ΧΑΝΕΣΑΙ 8

ΜΤΘ1ΪΤΟΡΗΜΛ

(Συνέχεια ίίε άριΟ. 378)

'Ο Μούχρας δέν ήτο δυνατόν νά υποπτεύση, δτι εμελλεν 
έπί μακράν χρόνον νά ένθυμήται τόν τόνον, μεθ’ ού άπηγγέλ- 
θησαν αί δύο αύται άπλαί λέξεις· «'Λκαβητε χνρΐα!»

Ί1 γυνή έπάτησε τόν μικρόν της πόδα έπί τής κλίμακας 
και ανήλθεν ελαφρώς εις τό κατάστρωμα.

Έν τώ θαλάμω τού πλοιάρχου ύπήρχον άνημμένα φώτα 
«αί τράπεζα παρέκειτο. 'Ο Μούχρας καί ή σύζυγός του με- 
“έβησαν έκεϊσε.

Ο Σανούτος κατήλθε ταχέως εις τούς κοιτώνας τών ναυ- 
"ών καί έπιθεώρησεν αυτούς κρατών φώς. Ήκροάσθη τήν ά- 
*κ·.νοήν των, εψαυσε τήν καρδίαν των. έσεισε τούς ώμους 
•«ν ισχυρως. Οι άθωοι ούτοι άνθρωποι έκοιμώνντο πυκνόν 
χχ· Η-'ί-υσκιον ύπνον. 'II δραστήρια κόνις. ήν vyz δώσει τήν

αυτούς, καί τό θέατρον δέν δΰναταί νά διαχωρισθή άπό 
σάς, κύριοι Αθηναίοι.

Τό θέατρον είναι ό καθρέπτη; εντός τού όποιου κατο
πτρίζεται ό μικρός σας κόσμος· καί όταν δέν βλέπω έν 
αυτω τά πάθη σας, τάς ορέξεις σας, τά αισθήματα σας, 
τόν πολυδαίδαλον νούν σας, τάς κακοηθεία; σας, τάς άρε- 
τάς σας, τόν οικογενειακόν σας βίον, τάς χρηματικά; σας 
απληστίας, τήν μιμητικήν σας έπιτηδειότητα, συμπεραίνω 
δτι δλα αυτά δέν δύνανται νά βλαστήσωσιν άπό τόν πα
ράδοξον βίον σας' άλλ’ επειδή δέν σάς θεωρώ ζωόφυτα, 
συμπεραίνω όρθότερον ό'τι αποφεύγετε τό κάτοπτρον, συ- 
νειδότες τάς πολλά; άσχημίας σας.

Άνέγνωσα τόσα; στήλας περί θεάτρων σας, δσαι θά ήο- 
κουν νά όποοαστάσωσι πλείονα τού ένός θεάτρου- τόσα; δέ 
είδον κρίσεις περί τού Λεζατσά, ώστε ήμην βέβαιος δτι ό 
άνθρωπος αυτός διαμελισθείς μεταξύ τών κατηγόρων καί 
τών θαυμαστών του, ήθελε περισυνάξει δλ,ου; εις τό θέα
τρον, οσάκις έλάμβανε τά δύω αυτού τεμάχια καί τά άνε- 
βίβαζεν έπί τής σκηνής. —Πλάνη οικτρά ! δλο; ό περί τού 
άνθρώπου αυτού λόγος έγένετο, διά νά μή παρέλθζ, ζανέν 
ζήτημα χωρίς νά ΰποσττί τόν αυστηρόν αυτού έλεγχον, κα
θώς οΰδέν αντικείμενο? χωρίς νά ύποστγ τόν έλεγχον τού 
δημοτικού φόρου.

Καί αληθώς ποιον ζήτημα, ώ χαλκέντεροι Αθηναίοι, 
σάς διέφυγε, χωρίς νά τό λεπτολογήσητε μετ’ ίσης τέχνης, 
μεθ’ δσης δ κορυδαλός υπουργό; έπί τών Οικονομικών ε.Ιε- 
πτο.ίόγησε try δεκάραν;

Είδον καί εγώ τόν Λεκατσάν προχθές, παριστάνοντα τόν 
Σεϊλώ τού Σεκσπήρου, καί ήξεύρετε ποιαν παράδοξον 
ιδέαν συνέλαβα έκ τή; παραστάσεως εκείνης; Νά άποκόψω 
άπό τού σώματός σας, ώς ό ίουδαίος τοκογλύφος μίαν 
λίτραν κρέατος, διά νά προσκαλέσω τήν προσοχήν σας, εις

ίαν εις τόν Μαϋρον ό Σανούτος, είχεν άποκαρώσει 
αυτούς εντελώς.

Ό Σανούτος, καταλιπών αυτούς έπανήλθεν εις τόν πρυ- 
μναΐον θάλαμον.

'Ο Μούχρας καί ή σύζυγός του είχον καθίσει έπί έδωλίων 
περί τήν τράπεζαν.

— Δέν είμαι άξιος νά σάς περιποιηθώ, όσον οφείλω καί 
δσον έπιθυμώ, αρχηγέ μου, είπεν ό Σανούτος. Άλλ’ ένθυμη- 
θήτε τήν εσπέραν εκείνην, καθ’ ήν μέ έδέχθητε έπί τού πλοίου 
τούτου, άφού διά τής άγαθής συγκυρίας τή; κατά τών πει
ρατών εφόδου σας έσώθην έκ τής αιχμαλωσίας. Σάς είπον 
τότε δτι μέ έφιλοξενεϊτε έπί πλοίου, δπερ ήτο ποτέ (δικόν 
μου. Καί σείς τώρα δικαιούσθε νά μοί ειπητε, αρχηγέ, δτι 
σάς φιλοξενώ έπί πλοίου, οπερ καί νύν είσέτι είναι έδικόν σας.

— Σάς ευγνωμονώ, ξένε μου, είπεν ό ΔΙούχρας.
'Ο Μαύρος κατέβη καί παρέθηκεν δψα τινά.
— Φέρε τόν καλόν οίνον, Μιρχάν, είπεν δ Σανούτος. 'Η 

κυρία καί δ κύριος ούτος μέ τιμώσι διττώς τήν εσπέραν ταύ- 
την καί ώ; εΰεργέται καί ώς φίλοι.

'Ο Μαύρο; άνέβη καί κατέβη έτι δίς ή τρις φέρων ποτά 
καί έδέσματα.

‘Ο Μούχρας έφαγε μετ’ δρέξεως έκ τών δψων.
'JI Αΰγούστα μόλις ήγγισεν εις οώτά.
•— Πίετε έκ τού οίνου τούτου, αρχηγέ, είπεν δ Βενετός, 

κερνών οίνον εις τά ποτήρια. Τίς ειξεύρει άν θά ένταμωθώ-
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τό Θέατρόν μα; ! Εισθε μοναδικοί εί: δλα σας καί είς τήν 
εθνικήν σκηνήν δέν ήδύνασθε νά κάμητε έζαίρεσιν. Δεν 
υπάρχει δέ ούτε μία ζωική σας κίνησις, ήτις -·ά μήν φέ- 
ρ-/} τόν τύπον τής αδιαφορίας.

Ό Λεκατσόϊς, δ σίδηρους αΰτός άνθρωπος δστις είς τήν 
παραλυτικήν σας αναλγησίαν άντέταξε θέλησιν κνι δραστη
ριότητα όπεράνθρωπον, θά έπροκάλει είς πάσαν άλλην πο
λιτισμένων γωνίαν τής γής φανατισμόν, θά προηγγέλλετο ή 
άφιξίς του, δλαι δέ αί θέσεις έν τώ θεάτρω θά ποοελάμβα- 
νον τήν έμοάνισιν του κατειλημμέναι ! Μή λησμονείτε δμως 
δτι είς δλα τά μέρη τοΰ κόσμου τά θέατρα θεωρούνται ώς 
τά υψηλότερα διδασκαλεία κα'ι μόνον έν Έλλάδι ό κ. Λομ
βάρδος άνέλαβε νά διδάζη είς τά σχολεία τά γράμματα, 
καί είς τήν βουλήν τά θεατρικά.

Άλλά σείς δέν δίδετε ένα παρά?’ δι’ δλα αυτά- σείς 
προτιμάτε νά διέλθετε μίαν εσπερίδα μέ τόν Δεκάστρον 
παρά μέ τόν Σεκσπήρον, σείς προκρίνετε νά αναπαύετε τά 
βλέμματά σας είς τούς παχείς μηρούς τής Ζουφροά, καθώς 
οί χοίροι είς τά απαλά στρώματά των, παρά είς τά όςεώύη 
τοΰ Λεκατσά μέλη, σείς άκόμη προτιμάτε μίαν βουλευτικήν 
συνεδρίασιν, παρά μίαν θεατρικήν έσπερίδα.

Καί φυγαδεύετε πάσαν τέχνην άπό έδώ καί πάσαν α
ληθή επιστήμην ! καί φυγαδεύετε τήν ζωγραφικήν, ήτις 
ευρίσκει φιλοξενίαν είς τάς ψύχρας καρδίας τών ύπερβο- 
ρείων λαών, καί φυγαδεύετε τήν γλυπτικήν ήτις έγεννήθη 
είς τήν κλασικήν ταύτην χώραν, καί φυγαδεύετε τήν ποίη- 
σιν άκόμη άπό τά άντρα αυτής τά μυθικά καί τούς γρα
φικούς λόφους, καί δέν κρατείτε τουλάχιστον τά θέατρον, 
πολλώ χρησιμώτερα καί ήθικώτερα, καί τών δημοτικών 
σας συμβουλίων καί τών αστυνομικών σας οργάνων.

Άλλά δέν σάς αρέσει ό Λεκατσά;· αΰτός είναι άγγλος, 
είναι ρινόφωνος καί δέν απαγγέλλει τραγικά' τότε φέρετε

τόν Ταβουλάρην ό'στις είναι τραγικός* φέρετε τόν Άλεξιά- 
δην τραγικώτερον άκόμη. Άλλά δέν σάς άρέσει ό Σεκσπή- 
ρος, ό Δουμάς, δκαρδοΰ· τότε φέρετε τόν Σισίνην, τόν Δε- 
κάστρον, τόν Πυρομάλλην δέν νοείτε τούς πρώτους καί 
δέν σάς αδικώ· νοείτε τούς δευτέρους οϊτινες όμολογουμέ
νως είναι εΰληπτότεροι' μήν άρνήσθε δμως τήν έλληνικήν 
σκηνήν, τήν έλληνικήν γλώσσαν, τά ελληνικόν θέατρον, 
διότι τότε άονεΐσθε σάς τούς ίδιους, διότι άρνεΐσθε τήν 
ιστορίαν σας, τάς παραδόσεις σας, τά ήθη καί έθιμά σας, 
καί διότι δέν υπάρχει λαός δστις άφοϋ συνεκροτήθη εί; κρά

τος, δέν έκτισε καί τά θέατρό·? του συγχρόνως μέ τά σχο
λεία καί τάς εκκλησίας του!

Είναι ανάγκη νά σάς απαριθμήσω τά έθνικά θέατρα δλου 
τοΰ κόσμου, καί είναι άνάγκη νά σάς βεβαιώσω ό'τι ταΰτα 
μεταξύ τών άλλων θεάτρων κατέχουσι τήν πρώτην θέσιν ; 
απανταχού βεβαίως υπάρχει καί μελόδραμα, καί βωδεβίλ- 
λιον, καί ιπποδρόμια, καί φαντασμαγορικά καί παντός 
είδους θέατρα, άλλ’ οΰδαμού τό εθνικόν θέατρον παρηγκω- 
νίσθη δσον έν 'Ελλάδι, διότι οΰδαμού άλλοτε έπεκράτησεν 
ό ψιττακισμός πάσης μωρίας, δσον έν τή κλασσική ταύτη 
χώρα καί οΰδαμού άλλοθι ή παγωμένη αδιαφορία βα
θύτατα είσχωρήσασα είς τά σπλάχνα μας, άπομαραίνει 
πάσαν εθνικήν ιδέαν,καθώς ή φυλλοξήρα,όπόταν είσχωοήση 
είς τάς ρίζας δροσερά; αμπέλου, άπομαραίνει τά φύλλα της.

Κ,όκ.

ΑΝΩ-ΚΑΤΩ
ΊΙ παοελθοΰσα Κυριακή δέν πρέπει νά χαθή, ώς τόσαι 

άλλαι άδελφαί της, είς τήν άβυσσον τοΰ παρελθόντος, χω-

ρΐ; καί τοΰ λιτότερου μνημοσύνου, δπεο νά άντηχήση κα
τά τι τήν γαλανήν της γλυκύτητα. Πόσον εσπ’ευσέν είς 

στιχουργός τοΰ Λ/?) Χάνεσαι πρό ενός καί ήμίσεως περί
που μηνάς, νά τελέση έπισήμως τά εγκαίνια τοΰ χειμώ- 
νος, άτυχώς μόνον έν τοϊ; στίχοι; του, άφοϋ ώς εϊρων 
μορφασμός πρό; τήν μύωπα Μοΰσάν του, έπηκολούθησε τόν 

χειμώνα τον, ώς ήλεκτροφαεϊς κόκκοι κομβολογίου, σειρά 
©ραίων ημερών, τών όποιων βασίλισσα ήτο ή Κυριακή έ- 
κείνη, ή αγάπη μου.

Λ
* V

Μία δοξολογία έν τή Ρωσσική εκκλησία διά τά γενέ

θλια τή; Αυτοκρατείρας τής Ρωσσίας συνέδεσε πρός τήν 
καλλονήν της τήν επισημότητα, ώ; ό κ. Τρικούπη; πρός 
τήν ξανθήν κόμην τοΰ Ράλλη τό υπουργικόν χαρτοφυλά
κιο·?, ή ώς Sv παράσημον συνδέει μετά θάνατον πρός τό 
ένδόμυχον πάθος τών παρακολουθούντων οικείων καί τά 
λαρυγγίσματα τών ψαλτών, τήν στρατιωτικήν παράταξιν 
καί τά έμβατήρια τοΰ Σάϊλεο.

Σημειωτέο·? δτι άν τελώνται ακόμη δοξολογιαι διά γεν
νήσεις βασιλέων, άντιρρέπουσι πρός ταύτας αί δοξολογίαι 
αί γινόμεναι διά τά; διασώσεις τή; ζωής των άπό τών φο

νικών αποπειρών.

ΊΙ πιπερίαΐ; τή; ανακτορικής δενδροστοιχίας τήν πρωίαν 
τής Κυριακής ένομίζεεε δτι ήγωνίζοντο μέ τούς ποδήρεις 
αυτών κλώνας νά Οωπεύσωσιν τά; πεταχτά; περιπατητρίας, 
άιτινε; έκεϊ συνωθούμεναι, μετεϊχον έναλλάξ τοΰ θάλπους 
τοϋ ήλιου καί τής σκιάς τών δένδρων, δπως θελκτική μορ
φή έγκαταλείπει πρός στιγμήν τό μειδίαμά της, υπείκου- 
σα είς χαοιέσσάν τι·α συνοφρύωσϊν, καί πάλιν τό αναλαμ
βάνει, καί καθεξής.

*
* X

Ή μουσική διέχυνε πρό τών ανακτόρων τάς μελωδίας 
της. ’Εκείνοι, οι'τινε; ήλθον διά ν’ ακούσουν, συνωθοΰνται 
εΰλαβώς εί; ολίγην άπόστασιν πρό τών βασιλικών κιγκλί- 
δων, δπου παιανίζει, όσοι δέ ήλθον νά έντρυφήσωσι καί είς 
τών οφθαλμών τήν μουσικήν, έκείνοι περιπατοΰσιν άπωτέρω 

υπό τά δένδρα μαζή μέ τά μάτια των. Άλλά δέν σάς 
φαίνεται παρά πολύ δημοκρατικόν μουσική προωρισμένη 
διά βασιλικά αΰτίά νά βεβηλοΰται άκουομένη καί υπό 
άλλων ; Διατί τάχα δέν λαμβάνεται πρόνοια νά απομα

κρύνονται πάντες έκεϊθεν τήν ώραν έκείνην, ή νά έμφράσ- 
σωσι τά ώτά των οί διαβάται έπί αΰσ.τηρά ποινή; Παλ- 
λάκιςείδα αΰλικόν χρυσοκόσμητον, πλημμυροΰντα υπό μι- 
γαλειότητος, νά ισταται πρό τή; θύρας τής μεσημβρινής 
πλευράς τών ανακτόρων έπί τής άνωτάτης, βαθμίδος, φέ
ρων έδώ καί έκεϊ έταστικά καί ανήσυχα βλέμματα, ώς 

στρατηγού έν μάχη έπιτηροΰντος τοΰ σώματος τήν παρά- 
ταξιν καί διατί δλη αυτή ή υψηλή φροντίς ; Διά νά άνα- 
καλύψη φρικώδες έγκλημα, τό έξής : μήπως μεταξύ τοΰ 
πρό τοΰ περιβόλου ίσταμένου πλήθους υπήρχε τις τόσον 
ιερόσυλο:, ώστε νά φέρη χείρα ώπλισμένην . . . μέ αναμμέ 
νον σιγάρον.

Δέν μένει παρά ήμισυ βήμα διά νά προσχωρήσωσι καί είς 
τήν ανωτέρω έκδηλωθεϊσαν ευχήν μου, χάριν τής αξιοπρέ
πειας τών ηγεμόνων.

X
* ¥

Άλλ’ ένω ημείς έδώ εϊχομεν τόσην μακαριότητα καλο
καιρίας, έν Μεσολογγίω αλλεπάλληλο: επιδρομή κεραυνών, 
ώσεί ληστρικής συμμορίας, κατετάραξε τά φιλήσυχα νερά
κια τής Τουρλίδο; καί τούς φιλησυχωτέρους κατοίκους 
της. Οί κεραυνοί έξισούμενοι κατά αριθμόν μέ τά υπουρ
γεία τή; Ελλάδος,κατέπεσον εντός τής πόλεως,άλλοικατέ- 
καυσαν καλύβας,άλλοι εντός τών οικιών έσπευσαν προώρως

ί δύο ες ημών να χωριισθώσιμεν πάλιν; Είναι πεπρωμένον οι 
τήν νύκτα ταύτην άπό τοΰ ενός.

— ΙΙίετε είς τό κατευόδιό·? αρχηγέ, είπεν ό Βενετός, 

κερνών έκ νέου· τίς είξεύρει πόσον μακράν θά ίπάγωμεν.
— Πίνω είς τό κατευόδιό·? σας, ξένε μου, έκραξεν ό Μου

χρά:- έννόει δέ βεβαίως διά τού πληνθυντικοΰ τόν Σανοΰτον 
καί τούς ναύτας του.

Ό οίνος ήτο τώ δντι γενναίος. Ό .Μούχρας μετά πέντε 
ή εξ ποτήρια άνυπόπτως, ό'πως έπινεν, ήδύνατο νά ζα- 
λισθή. Άλλ’ έπρόκειτο περί τής γυναικός, ήτι: μόλις έβρεχε 
τά χείλη· καί ό Σάνούτος έστράφη πρό αΰτήν παραπονούμε- 
νος. Λύτη έκ τής επιδεκτικής προθυμίας τοΰ Σανούτου, πρό; 
Sv ήσθάνετο φόβον, καί έκ τής έλευθέρας ευθυμίας τοΰ συ
ζύγου της, είχε διατεθή δυσαρέστως πως. ’Ησθάνετο αόρι
στόν τινα απειλήν βομβοΰσα·?|ύπέρ τήν κεφαλήν της. Έπεθύ- 
ι?.ε·. νά είπη ποός τόν σύζυγόν τη; νά άποίιβασθώσιν ήδη εί; 

τήν γήν άποχαιρετίζοντες τόν Βενετόν, καί δέν έτόλμα. Εί
χε·? ούτως είπείν σκιερόν τι καί λυκαυγές προαίσθημα έν τή 
καρδία· ήσθάνετο τι έπί τοΰ στήθους της ώς'διάφραγμα άπο- 
διώκον τό φώς καί ταμιεΰον τό σκότος καί τόν φόβον εντός 
τή; ψυχή; της. Αίς ή τρις έψιθύρισε καθ’ εαυτήν <:Φηλι 
κίτη, Φηλικίτη! » άλλά τόσον σιγανώς. ϊόστε οϋ" λέξεις ήρ-

θρώθησαν ούτε ό ήχος ήκούσθη· άλλ’ετάφη έν τώ ςήθει της, 
ώς έν βαράθρω. Δίς είπε πρός τόν σύζυγόν της διά τής χει- 
ρός καί διά τοΰ άγκώνος της, ώς καί διά τοΰ νεύματος, 

δτι έπεθύμει νά μήν τόν βλέττη πίνοντα οίνον. Άλλ’ ούτος 
δέν ΰπήκουσεν είς αΰτήν. Άλλά τό καθ’ αΰτήν, εΐχεν απο
φασίσει νά μή πίη καί δέν έπιε.

— Λεν πίνετε, κυρία, είπεν ό Σάνούτος· άλλ’έχετε δίκαιον, 
αΰτός ό οίνος δυνατόν νά σάς είναι ολίγον τραχύς.

— *Επια, δσον ήδυνάμην, κύριε, είπεν ή Αυγούστα δυσ- 

χεραίνουσα.
— Αΰτός ό αναίσθητος, ό Μιρχάν, δέν φέρει οίνον τής 

Κύπρου. Είναι ό μόνος οίνος, ό'στις δύναται νά σάς άρμόζη.

Καί ό Βενετός έκρότησε τάς χεΐρας.

Ό Μαύρος ένεφανίσθη πάραυτα.

— Διατί δέν φέρεις οίνον τής Κύπρου, ωραίε Μαύρε; ει- 
πεν ό Σάνούτος προσποιούμενος οργήν.

— Άλλά δέν έχω οίνον τή; Κύπρου, αΰθέντα, είπεν ο 

Μαύρος έκπληκτος.
— Δέν έχεις οίνον τής Κύπρου, κύκνε μου ! Άλλά όέν 

σοί έδωκα έγώ τοιοΰτον χθές ;
— Ό κύριος άπατάται, έψιθύρισεν ό Μαύρος· δέν μοί έόω- 

κεν οίνον τής Κύπρου.
— Είς ποιον λοιπόν τόν έδωκα ;

— Δεν είξεύρω.

Ό Σάνούτος ύπεζρίθη δτι άνεζήτει έν τή μνήμη έπί τινα: 
στιγμάς.

— ’Έχεις δίκαιον, λευκοϊέραξ, είπε. Τόν οίνον τής Κύ
πρου τόν έθεσα έγώ αΰτός κατά μέρος. Έφοβήθην μή μοί τόν 
πίη:, πανούργε.

Καί έγερθείς διέταξε διά τοΰ βλέμματος τόν Μαΰρον νά 
μείνη έκεϊ, ώς ϊνα επιτηρή τόΰ Μούχραν καί τήν σύζυγόν του.

Διαρκούσης τής απουσία; του, ό επόμενο; διάλογος έγεινε 
μεταξύ τών δύο συζύγων ταπεινή τή φωνή. Ό μαύρος με 
τά: κόρας μέν τών οφθαλμών έβλεπεν άλλαχόσε, μέ τού; 
κανθού; δέ κατεσκόπευε τούς δύο συνδιαλεγομένους.

— Μή πίνης, δέν θέλω νά πίνης, είπε·? ή Αυγούστα.
— Διατί;
■— Φοβούμαι. ’ ‘
— Τί φοβείσαι; , „ , ν
— Δέν είξεύρω, άλλά φοβούμαι.
•— ’Έλα, μήν είσαι παράξενη. Είξεύρει; οτι φέρεσαι πάν

τοτε προσβλητικώς πρό: τόν άνθρωπον αΰτόν. Διατί τότε δέν 
μο’ έλεγε; νά μείνωμεν είς τήν οικίαν μας; Ήτο προτιμό- 
TOfov, παρά νά φέρησαι ούτω. Βλέπεις, δτι επίτηδες διά σέ 
^“ρομηθεύθη οίνον τής Κύπρου. Θά τόν περιφρονήσης άν δέν 
’•ίής ήμισυ ποτήριον.

•— Φοβούμαι νά πίω.

■— Φόβος παράλογος.

Ό Σάνούτος έπανήλθε κομίζων φιάλην τινά. Έκέρασεν είς

τρία ποτήρια, τό τοΰ Μούχρα, τό τής γυναικός καί τό ίδιον 
εαυτού.

— Απαιτώ, κυρία, νά πίνητε τό ποτήριον τούτο είς τό 
κατευόδιό·? μου. Διότι έως τώρα δέν κατεδέχθητε νά βρ£- 
ξητε τά χείλη σας.

Καί συνέκρουσαν τά ποτήρια...

Ό Βενετός προσεποιήθη δτι επιεν, ή γυνή έπιεν ολίγον τι 
έκβιασθείσα καί ό Μούχρα; άπλήστως. ..

Μετ’ όλίγας στιγμάς, τράπεζα, ποτήρια, φιάλαι, φώτα 
καί άνθρωποι, τά πάντα περιεστρέφοντο είς στρόβιλον" περί 

τήν κεφαλήν τοΰ Μούχρα.
— Τ', έχω φ'-λη μου; είπεν ούτος- μοί φαίνεται δτι ζα

λίζομαι.
ΊΙ γυνή έκλινε τήν κεφαλήν καί ήσθάνετο δτι ένΰσταζε 

καί έκρατείτο...

— ’Ιωάννη, Ιωάννη ! σώσε με. Πάσχω. Έχάθην. Ά, Φη
λικίτη, Φηλικίτη !

’Έκυψε·? έπί τής τραπέζης καί μετά μίαν στιγμήν ανύ
ψωσε πάλι·? τήν κεφαλήν παλαίουσα διά τών χειρών.

— Ή Θεέ μου, Θεέ μου !
Καί άνεζήτει διά τών χειρών τόν σύζυγόν της.

— Νυστάζω, έψιθύρισεν, ό Μούχρας.

Καί έβυθίσθη είς λήθαργον.

— Θά σάς στείλω νά κοιμηθήτε ή'συχος είς τήν οικίαν 
σας, αρχηγέ, είπεν ό Σάνούτος με άλλόκοτον μειδίαμα.
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νά κατκναλώσωσιτά συναγμένα καυσόξυλα, άλλοι έπέπεσαν ' 
κατάκαθρεπτών,καί μία μητέραήκουε τό τέκνον της επιζα- 
λούμενον βοήθειαν καί προσκαλούν νά φέρωσιφώς,διότι έμεινε 
’ςτά σκοτεινά,άν καί ή λυχνία έκαιεν άσβεστός εί; τά πλευρά 
του· ή λάμψις τοΰ πλησίον του πεσόν-ο; κεραυνού έξουδε- 
τέρου τό φώ; της. καί ή μητέρα κατάπληκτος σπεΰσασα, 
άντί ν’ άνοίξη, έκλείδωσε την θύραν τοΰ δωματίου έξ ού 
προσεκάλει δ υιός. Ευτυχώς είς λεηλασία; μόνον περιωρί- 
σθησαν, σεβασθέντε: τήν ζωήν τών κατοίκων.

Άλλ’ απορώ πώ; οέν έγνώσθησαν εί; τά; τάζει; τής 
άντιπολιτεύσεως αί θεομηνίαι αύται, όπως μεταχειρισθώσιν 
ώς έν δπλον περιπλέον οί ρήτορες αυτή; κατά τοΰ οικο
νομικού συστήματος τή; κυβερνήσεως τήν πανηγυρικήν 
αυτήν έκφρασιν τή; οργή; τοΰ ουρανού κατά τή; ιδιαιτέρα; 
πατρίδο; τοΰ κ. πρωθυπουργού.

Όνουλουλοΰ

ΧΡΟΝΙΚΑ
Ή κατηγορία τοΰ βουλευτού ’Αττική; κ. Ζυγομαλά έν 

τή Βουλή ήτο ρητή, ό'τι τήν παραμονήν τή; έκδόσεω; τοΰ 
άπαισία; μνήμη; νομισματικού διατάγματος διενεμήθησαν 
ΰπό τοΰ υπουργείου τών Οικονομικών είς φίλους κομματάρ- 
χας 120,000 δεκάραι.

Τήν δέ έκ μέρους τοΰ Κεντρικού Ταμίου κ. Βλαχάνη α
πάντησή έν τώ Αόπ εύρίσκομεν πολύ ανεπαρκή. Ό κ. 
Βλαχάνη; μά; κάμνει τόν μισεκακόμοιρον- προσποιείται ότι 
δέν καταλαμβάνει τίποτε- φαίνεται δεχόμενο; ευαρέστω; 
τήν έν τώ όνόματι του τροπήν τού χΐ είς κάπα- παρου
σιάζει ότι τοΰ ήσαν βάρος διακόσιαι χιλιάδες δεκάραι τήν

Ή Αύγούστα κατέβαλε τελευταϊον άγώνα, άνέστη έπί τών 
ποδών της, έκαμε δύο ή τρία βήματα καί έπεσεν άσπαίρουσα 
έπί τινο; έδρας. Ό Σανούτος τήν ύποστήριξεν.

— "Ω προδόται, προδόται, είπε φέρουσα τήν χεΐρα εις 
τήν κεφαλήν καί έχουσα κλειστούς τούς οφθαλμούς. Σώσέ με, 
Θεέ μου, σώσέ με.

Καί συνέστειλε τό σώμα σπειροειδώς, σταυρώσασα σφιγ- 
κτώ; τάς χεΐρας έπί τοΰ στήθους της, ώς ϊνα όχυρωθή κατά 
πάσης έπιβουλής.

Ό Μάρκος Σανούτος καθ’όλην ταύτην τήν σκηνήν ΐστατο 
άκίνητος, άφωνος, άτενής, βλ.έπων τά άποτελέσματα τοΰ ναρ
κωτικού του. Είχε διατάξει τόν Μαΰρον νά άνεβή φρουρός 
έπί τής Ούρα; τοΰ θαλάμου.

Άλλά παραδόξως ά'μα είδε τήν γυναίκα ταύτην κλίνου
σαν ώς άθωον σφάγιον τήν κεφαλήν έπί τοΰ στήθους, άμα 
είδε τόν άνδρα τούτον τόν τοσοϋτον εύθύν καί γενναΐον,πα- 
ραθοδέντα άνευ υποψίας είς τάς χεΐράς του, καί ή άντίδρα- 
σις ήρχισε νά ΰποβοά έν τή σκοτεινή ψυχή τού ανθρώπου 
τούτου. ’Ησθάνετο ότι μετενόει διά τήν πράξίν του.

’Ητο μόνος και ΐστατο αναποφάσιστος έν μέσω δύο όγ
κων αδρανών, σχεδόν πτωμάτων.

Έκτύπησε τήν κεφαλήν μέ τήν χεΐρα.

— Τί έχω ; έλεγε- τί πάσχω ; τί έπαθες Σανούτε ; μή
πω; μετανοείς ; πού είναι ή σταθερά άπόφασις ; τί έγεινεν 
ή φλογερά επιθυμία ; Μήπως είσαι γυνή, και διστάζεις -. καί

παραμονήν τή; νομισματική; μεταβολής- καί ό'τι τάδιδε 
όποιου λάχαινε.

"Ολη αύτή ή προσποιητή βλακεία, ώς νά έπαιζεν ό κ. 
Βλαχάνη; τόν Αανσελώτον τού Νικηφόρου, είναι πολύ έ- 
πιτυχημένη" έν μόνον όμως έλησμόνησέ- νά μή πρόσθεση 
είς τό όνομά του τόν τίτλον : Kfrtpixtx; ταμίας, περιλαμ- 
βάνοντα τό πνεύμα όλου τού κόσμου.

Άπεφασίσθη όπως άπόστρατοι άζιωματικοί σταλώσιν 
είς Ευρώπην, ϊνα σπουδάσωσι πρακτικούς τό νέον σύστημα 
τών φυλακών, όπερ μέλλει νά εισαγάγη έν 'Ελλάδι ό κ. 
Στέβενς, 'έπανερχόμενοι δέ θέλουσι διορισθή αύτοί έπιστά- 
ται τών νέων φυλακών. Προσοχή μόνον νά μή στείλουν 
άπεζηραμμένους συνταγματάρχας καί αποξηράνουν τούς 
δυστυχείς φυλακισμένους.

Ό αγαπητό; συνάδελφος "Λννινος τού 'Λσμοΰαίου έχα
σε τήν καλήν του μητέρα. Τόν συλλυπούμεθα έγκαρδίως.

Μετά τάς φωνάς, τά; κραυγάς, τά κλαυθμηρίσματα, τού; 
θανάτου;, τά μόλυσμα, τάς έκθέσεις ιατρών, τήν παρατή- 
ρησιν τοΰ νομάρχου κ. Αημητριάδου πρός τού; ιατρούς : «Καί 
τί πειράζει άν θάπτωνται οι εύλογιώντε; άπάν’ απάνωs 
καί τήν ειρωνικήν άπάντησιν τών ιατρών: «Αύτό π’ά τό 
γνωρίζομεν ήμεϊς», μετά τά τρεξίματα τού Κοσονάκου καί 
τήν μόλυνσιν τή; ρωμαντικωτέρα; έξοχή; τών ’Αθηνών, διά 
τό όποιον αλλού θά κρεμούσαν άπό τήν γλώσσαν τού; προ- 
τείναντας τήν έν Γουδή ίδρυσιν Νοσοκομείου, ύστερον λοιπόν 
άπό όλα αύτά, τό συμπέρασμα είναι οτι ό Κάνθαρος 
μένει Κάνθαρος και τό Γουδή Γουδή.

τώρα τί νά πράξω ; Νά αποβιβάσω τούς δύο τούτου; άν
θρώπους εί; τήν ξηράν καί νά άποπλεύσω μετά τοΰ αίσχους 
μου καί τής μή ίκανοποιηθείσης φιλοδοξίας μου ; Άλλά τί 
Οά είπη δ κόσμο; ; "Οτι τούς έμέθυσα διά νά τούς ληστεύσω, 
διά νά τούς άοπάσω τό πλοϊον τούτο καί τά χρήματά των
ίσως. Νά τούς άφήσω ένταύθα νά κοιμηθώσιν είρηνικώς μέχρι 
τή; πρωίας καί νά μή άποπλεύσω, άλλά νά μείνω φρουρό; 
τοΰ ύπνου των άγρυπνων; Άλλά τί Οά πιστεύσωσιν αύτοί 
ο: ίδιοι; ότι ήθέλησα νά τους δηλητηριάσω καί άπέτυχον. 
Νά κρατήσω καί τούς δύο έντός τοϋ πλοίου καί ν’ άποπλεύ
σω ; Άλ.λ’ αύριον πρέπει νά μονομαχήσω με τόν .Μούχραν, 
νά τόν φονεύσω καί τόν ρέψω είς τήν θάλασσαν. Είς τά όμ- 
ματα τή; συζύγου του, έντός τού πλ.οίου του καί έντός τοΰ 
πλοίου μου. Καί δέν είναι τούτο εκβιασμός, άνοσιότης, τε
ρατωδία ;! Ποτέ, ποτέ ! Νά αποβιβάσω τόν άνδρα καί νά 
άναχωρήσω μέτά τής γυναικός, όπως είχον σκοπόν καί άπο- 
φασιν ; Άλλ’ή καρδία μου ραγίζεται, όταν βλέπω τόν άθωον 
τούτον άνθρωπον, όστι; υ.’ εύεε-.'έτησεν. Ώ. δύναται τις ευ- 
κόλως νά μελετά ά.νόσια σχέδια, άλλά πώς τά έκτελεϊ ! Λεν 
έπίστευον ποτέ ότι ήόυνάμην νά έχω τύψεις συνηδότος. Μή' 
πως παρεφρόνησα : μήπω; δέν είμαι πλέον άνθρωπος; μή
πως μετεμορφώθην είς θηρίον: "Οχι, οχι! Δεν είναι δυνατόν. 
Θά τούς άποβιβάσω είς τήν ξηράν. Θά τούς συνοδεύσω μέ
χρι τής οικίας των. Καί άς είπωσιν, ο,τι θέλουσιν. Άρκεΐ νά 
μή πράξω τό κακόν. Άλλά τί θά είπη σ Μαύρος ! Εις μά-

ΦΡΟΓ-ΦΡΟΓ
Μετά τήν καταγγελίαν τοΰ κ. Ζυγομαλά ότι ή κυβέρνη- 

σις έχαρίσθη καί διένειμε ποσότητα δεκάρων, είς φίλους 
αομματάρχας της, ή κυβέρνη,σις δέν θά όνομάζη-αι δεπα- 
αΰιϊοα, bXkfc δίχαρισθίϊσα.

—
Πώς γίνεται ό ευφυή; ηλίθιο; :
«Ι»λογαεττης. Έκδέ τών επισημότερων οίκονομολό- 

? ιηων, 0 Κλεμάν . . .
Καλλεγάς. Κλεμανσώ ίσως.
Φλογαετ^ς.’Αμβρόσιο; Κλεμάν,όστι; κατεχώρισε κλπ.
Πώ; γίνεται ί εύφυή; προπέτης, βλάξ καί άμαθή; συ- 

' νάμα, διότι ό Κλεμάν είναι γνωστό; καί εί; τού; φιλοδι-
φήσαντα; μόνον τό Journal des Economisles.

_____ . ·

Μά; διαβιβάζουν ένα νόστιμο έκ Παρισίων.
Πρό ολίγον έβδομάδων εύρίσκετο ταύτοχρόνω: εκεί δ 

Βουλεκτή; Ζηνόπουλο; καί ο Έμπορορράπτκ; Ααμπίκη;. 
Άμφότεροι έπεσκέφθησαν τόν κ. Γαμβέταν. Ό κ. Ζηνόπου
λο; είχεν αρχαία; σχέσεις, ότε είχεν άποσταλή είς Παρι- 
σεους διά νά ένεργήση διά τή; γραφίδο; του πρό; λύσι'·' 

£ τοΰ ζητήματος. Ό κ. Ααμπίκη; είχεν αρχαιότερα;, ότε 
μετέβη εί; τήν γαλλικήν πρωτεύουσαν διά νά φέρη παντα
λόνια Γαμβέττα.

Άμφότεροι έλαβον συνέντευξιν μετά τοΰ μεγάλου Γάλλου.
Τήν επαύριον είχε μεταβή άλλο; "Ελλην παρά τώ Γαμ- 

βέττα καί τόν ή ρώτησε άνείδε τόν κ. Ζηνόπουλον.
" Ό Γαμβέττα; άντηρώτησε.

Μέ είδον δύω "Ελληνες, άλλά όέν ξεύρω ποιο; ήτο ό

την λοιπόν τάν ένεπιστεύθην, εί; μάτην τώ ώμίλησα τόσον 
«υστηριωδώς, πρό; αστεϊσμόν τώ έδωκα τήν ναρκωτικήν 
έκείνην κόνιν, διά νά μεθύση τού; ναύτας. Τήν κόνιν έκείνην 
τήν τόσον έντέχνως κατασκευαζομένην έξ οπίου καί άλλων 
Λ&ν τήν όποιαν ολίγοι πρό έμοΰ έγνώριζον. Βεβαίως όστις 
τό μάθη, θά μέ νομίση, τρελλόν ή γελοΐον. Βεβαίως δ Μαύρος 
θά με περιφρονήση. Νά μ.έ περιφρόνηση είς Μαύρος! Δέν εί
ναι προτιμότερα ή άγχόνη ; Αγχόνη είς όλους τούς Βενε- 
τ»ύς, άγχόνη είς όλους τούς εύπατρίδας, άν άκουσθή οτι εύ- 
τατρίδης καί Βενετός άπεφάσισε καί μετεμελήθη καί ότι είς 
Μαύρος τόν περιεφρόνησε. Δέν είναι καιρό; σκέψεως. ’Εμπρός, 
εμπρό;! Δέν πρέπει νά λάβω καιρόν νά μετανοήσω !
Η Καί έκρότησεν άνυπομ.όνω; τά; χεΐρας.
ι ·— Μαύρε ! Μαύρε !
Γ 'Ο Μιρχάν ένεφανίσθη.
I — Λάβε τόν άνθρωπον τούτον, κατεβίβασέ τον είς τήν

I λέμβον καί όέοε τον είς τήν ξηράν. Έγώ Οά φροντίσω διά 
|ρΐ* κυρίαν.

'Ο Μαύρο; ύπήκουσε κατά γράμ.μα. ’Ηρε τόν Μούχραν μέ 
τ»υ; εύρώστου; αύτού βραχίονα;, τόν έφερεν ώ; βρέφος μέ- 
if* 1 της λέμβου καί ήλασε πρός τήν παραλίαν.

1 Ό δέ Σανούτος έλαβε τήν Αυγούσταν, κοιμωμένην. μέ φό- 
τινά καί με τρεμούσας χεΐρα;, καί τήν κατέκλινεν έπί

ΒΕ.κλίνη;, ήν εΐχε στρώσει δ Μαύρο;, κλίνη; έφ’ ή; άλλ.οτε

Ζηνόπουλο;, εκείνος ό παχύ; ή δ άλλο; πού μιλά πολλά 
καί κάμνει χειρονομίας.

Ό μύθο; δηλοΐ : ________
!'.!!!!!
Τά συγχαρητήρια τηλεγραφήματα εξακολουθούν πρό; τήν 

κυβέρνησιν διά τού; νέους φόρους.
Τοιούτων πιστοποιητικών έχουν άπόλυτον ανάγκην μόνον 

ο; ύπηρέται, αί πόρναι καί οί πρωθυπουργοί έν Έλλάδε.

Καί δ δήμαρχο; Φαρσάλων Ταξήμ έφένδη; συνεχάρη τόν 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως. Τί τάί-,ημο άρά γε νά τούζαμε;

Ό Βασιλεύ; ήρχισε νά έργάζηται διά τήν δημοτικότητα.
Μετά τήν οργήν κατά τών κυρίων αξιωματικών οϊτινε; 

μεταχειρίζονται τού; στρατιώτα; διά μανιάτας άχθοφό- 
ρους, έπρεπε νά λάβη καί τό ναυτικόν τό μέρος του.

Έπανήρχετο προχθές τήν 1αν μετά τά μεσάνυκτα έκ 
τοΰ χορού δν είχε δώσει εί; τό πλοϊον του δ ναύαρχος 
Τσιμπασώφ ή Τσιμπουσώφ, (διότι έπρόκειτο διά τσ^ποϋ- 
σ/.), δ δε λιμενάρχη; κ. Καρακατσάνη; διά νά τόν εύχαρι- 
στήση παρέταζε δύο σειρά; ναυτών κρατούντων φανάρια, 
έν μέσω τών όποιων νά διέλθη δ Βασιλεύ; αποβιβαζόμενος.

"Αμα τού; είδεν δ Βασιλεύ; ώργίσθη τόσον, ώστε ενώ
πιον τών ναυτών καί αποτεινόμενο; πρό; τόν κ. λιμενάρχην 
είπε τού; άξιομνημονεύτου; αυτού; λόγου; :

— Τί κωμ.ωύέα.ες είνε αύται; πού μοΰ κάνεις; Φα
νάρια θέλω έγώ ;

Ούτε ημείς θά έλέγομεν περισσότερα άπό αύτά διά 
τοιαύτας γελοία; κολακείας.

Τόν ιδιόρρυθμον καί ίδιόγλωσσον καί ίδιόνουν Βουλευτήν 
Τροιζηνία; έγνωρίζομεν ώ; άνθρωπον εύφυή.

έπί πολλά; νύκτα; έκοιμήθη δ άτυχη; Μούχρα;, ότε έξετέ- 
λει έκδρομάς έπί τοϋ πλοίου τούτου.

Καί ώ; άντίδοτον κατά τοΰ ηθικού καμάτου, ύφ’ ου είχε 
καταληφθή, μεταχειριζόμενος δ Βενετός τόν φυσικόν κόπον, 
μετέβη εί; τήν πρώραν καί μέ νευρικήν δραστηριότητα καί 
δύναμιν τριών άνδρών ήρχισε νά άνελκύη τήν άγκυραν, τήν 
μόνην έφ’ ής ώρμα ή γαλέρα. Ούτε ήθέλησε νά προσκαλέση 
είς συνεργασίαν τού; δύο πρώην συναιχμαλώτους του, οΐτινες 
μόνοι έκοιμώντο φυσικόν ύπνον, χωρίς νά έχωσι ποτισθή 
ναοκιοτικόν.

'Ο Μαϋρος επανήλθε.
— Τόν κατέκλινα είς τήν άμμον, κύριε, είπε πρός τόν 

Σανούτον.
— Καί είναι άσφαλής, Μαύρε ;
— Δέν φοβείται τίποτε, κύριε.
— Πρόσεχε- ή κεφαλή σου κινδυνεύει, Μαύρε- δέν θέλω 

νά πάθη κακόν.
— Σάς εγγυώμαι ότι Οά έξυπνήση τό πρωί ελαφρός ώς 

στρουθίον.
— Καλά !
— Άλλ’ άπό τής σήμερον είσθε οφειλέτης μου, κύριε, εί

πεν δ Μαϋρος.
'Ο Σανούτος έστέναξε καί δέν άπεζριίη.
Ήραν τήν άγκυραν- έξύπνισαν τούς δύο ναύτας, άνεπέ-

τασαν τά ιστία καί ή γαλέρα άνήχθη είς τό πέλαγος.
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Άλλ’ ή πρότασι; του περί συστάσεως Τριαζονταμελοΰ; 
’Επιτροπή; ττρός έξεόρεσιν μέσων καταστασεως τών βου
λευτικών όουσοετίων μάς άπήλπισεν.

Νά ζητή συνεργασίαν τριάκοντα κεφαλών πρό; έξεύρεσιν 
τών μέσιυν αυτών, ένω ήρκει έν μόνον κλάσμα κεφαλή; 
πρός τούτο !

Ιδού τί θά ■ έπρότεινε τό κλάσμα αυτό:
— Καταλύσάτε τήν Βουλήν !

"Ηθελαν νά βελτιωθή ή θέσι; τών έν Γουδή άποστελλο- 
μένων εΰλογιώντων καί δμω; τούς έχουν παραδώσει εί; 
χεΐρα; τού ιατρού Σισύφου! Τί νά πρωτοκάμη ό ταλαί
πωρος αυτό;! Τόν λίθον του νά κυλίη ή τού; ασθενεί; νά 
περιποιήται;

-------------I ) nap < 1--------- --------

ΤΟ ΠΟΙΟΝ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΑΡΧΟΥ 

Έν Άγρενέω, 4 Νοεμβρίου 1882.

Φί.1ε Σνντάχτα,
’Ακούσατε τί είναι δυνατόν νά διαπράξη εί; σχολάρχη; 

καί εί; ταχυδρομικό; υπάλληλο; έν Άγρινίω.
’Επειδή δ αξιότιμο; σχολάρχη; κ. Δ. Δημητριάόη; λέγε

ται ότι είναι οργανον ένό; Άγρινίώτου, τού όποιου, καθό 
μή γνωρίζοντας γράμματα, συντάττει καί γράφει έπιστο- 
λά; καί άλλα; υποθέσει; έντός τού ελληνικού σχολείου, τού
το έσκανδάλισε φαίνεται τινα; τών γονέων καί κάποιοι έ
γραψαν εί; τό Μή "Χάνεσαι κατ’ αϋτόύ ολίγα; λέξεις 
πρό; διόρθωσίν του. Αι λέξεις έκεΐναι τού Μή Χανεσαε 
κατεθορύβησαν τόν αγαθόν σχολάρχη', δστι; μαθών ότι 
έγώ είμι ό μόνο; συνδρομητής τού Μή Χ.ανασαε, συνε- 
πέρανεν ότι έγιό είμι δ γράψας. Τί δ' έφαντάσθη έν τή σο
φία του ; ά-λούστατα,νά μού κλέπτη όλα; τά; έπιστολά; 
όσα; ρίπτω εί; τό ένταύθα ταχυδρομεΐον διά τά; ’Α
θήνας, καί κυρίως πρό; υμάς. Έζήτησε διά τήν έπιχείρησιν 
αυτήν καί συνεργόν καί έξελέξατο τοιούτον τόν γραμμα- 
τοδιανομέα Ευστράτιον Τζαμίχαν, άλλοτε μαθητήν του, 
8ν καί προσκαλεσάμενο; χθέ; κατά τήν 10ην π. μ. ώραν 
διά τινο; Γεωργίου Δαγκλή μαθητου του, εί; τό 'Ελληνικόν 
Σχολεΐον, έν καιρώ παραδόσεως, είσήγαγεν αυτόν έντό; τού 
σχολαρχείου καί τώ είπεν, ότι ο'.ανδήποτε έπιστολήν φέρει 
εί; τό ταχυδρομεΐον ό Παπα-Σέρβος νά τήν κλέψη καί νά 
τήν δώση πρό; αυτόν.

Δυστυχώ; συνέπεσε, κατ’ εκείνην τήν ήμέραν, νά ρίψω 
έγώ εί; γραμματοκιβώτιον πρό; ΰμά; έπιστολήν μου άφο- 
ρώσαν ύπόθεσίν μου έν Άθήναις. Έςελθόντε; οί δύο συνε
ταίροι, ώ; σάς προειπον, τού 'Ελληνικού Σχολείου μετέβη- 
σαν άμέσω; εί; κρησφύγετον μέρος τού Ταχυδρομείου καί 
άφήρεσαν τήν έπιστολήν μου, τήν άπεσφράγισαν καί έγι
ναν κοινωνοί τών απορρήτων μου.

Τό γεύμα, σχολάσα; έκ τού Σχολείου μου μετέβην εί; 
τήν οικίαν μου, όπου ήλθεν έσπευσμένω; νέο; τι; καί 
μοΰ είπεν : «Διδάσκαλε, άν έχη; γράμμα εί; τό Ταχυ
δρομεΐον σήμερον, τρέξε νά τό πάρη; πίσω, διότι ό 
Ζαμίχα; θά σού τό κλέψη νά τό δώση τού Σχολάρ
χη. ο Τόν ήρώτησα έκπλητο; : «Καί πού σύ ξέρει; τό 
ότι θά μού κλέψουν τήν έπιστολήν μου ;ΐ) Καί μοί έπα- 
νέλαβε λεπτομερώς όσα σάς είπον ότι άντηλλάγησαν έν 
τώ Σχολαρχείου μεταζύ τού Σχολάρχου καί τού Ζαμίχα.

Άκούσα; ταύτα έδραμον εί; τά Ταχυδρομεΐον όπερ

τυχαίως εύρον ανοικτόν καί είπα τώ γραμματοδιανομεΐ, 
διότι ό έπιστάτη; απούσιαζε, νά μού δείξη τήν πρό; 
υμάς έπιστολήν μου· μοί άπήντησεν ότι, τοιαύτη έπι- 
στολή δέν υπάρχει. Τώ είπον οτι τήν έθεσα ό ίδιο; εί; 
τό κιβώτιον ενώπιον τεσσάρων μαρτύρων, άλλ’ έπεμενε νά 
λέγη ότι δέν ΰπήρχεν εί; τά κιβώτιον. "Οτε όργισθεί;, τώ 
έξέθεσα τήν συνωμοσίαν μ.ετά τού Σχολάρχου καί ότι τήν 
έχει αυτό; καί έπέμεινα νά τήν παρουσίαση. Τότε άκούσα; 
ότι έγώ έγνώριζον τό μυστικόν, έμεινε κεχηνώ; καί ύπο- 
τραυλίζων μοί είπεν : «αληθινά μ’είπεν δ Σχολάρχη; νά 
τού τήν δώσω, άλλά δεν τήν ηύρα εί; τό κιβώτιον καί δέν 
τήν πήρα.

"Τστερον άπό τήν ομολογίαν αυτών έπέμεινα περισσό
τερον νά εΰρεθή ή έπιστολή μου. Ένόμισα ότι το έγκλημα 
έπρεπε καί ν’ άποκαλυφθή καί νά τιμωρηθή. ’Έτρεξα πρό; 
τόν «Έπαρχον, τόν Δήμαρχον, τήν αστυνομίαν, πρό; φί
λου; μου, καί άφού έγινε φοβερό; πάταγο; καί δ Σχολάρ
χη; είδεν ότι άπεκαλύφθη ή συνωμοσία του καί ήρχισε νά 
φοβήται τήν κατ’ αυτού άπειλουμένην καταγγελίαν, τή 
ένεργεία δέ καί τού έντιμοτάτου καί δραστήριου Έπάρχου 
μα; κ. ’Αντωνίου Πετμεζά, μόλις σήμερον τήν πρωίαν έρ- 
ριψεν εί; τήν αγοράν τήν έπιστολήν μου, άνευ φακέλλου, α
παράλλακτα όπως σά; τήν εσωκλείω, ήν ευρών κρεοπώλη; 
τι; Κίτσο; Πανταζόπουλο; τήν έδωκε πρό; τόν έπιστάτην 
καί ούτο; πρό; έμέ.

Θά είκάζητε καί σεΐ; ίσως ότι ή έπιστολή μου δέν έρρί- 
φθη εί; τήν αγοράν, άλλ’ έδόθη εί; χεΐρα; τού άγνωστου 
κρεοπώλου εί; δν τώ έπεβλήθη νά εΐπη ότι τήν εδρε, διότι 
άν έρρίπτετο έν τή άγορά άνευ φακέλλου θά κατεπατάτο 
εί; τήν λάσπην καί θά έλερώνετο· πλήν τούτου καί δ α
γράμματο; κρεοπώλη; δέν θά ήξευρεν ότι άπωλέσθη έκ τού 
Ταχυδρομείου, ϊν άμέσω; τήν δώση πρό; τόν έπιστάτην έκ 
τού οποίου νά τήν λάβω άμέσω;.

Έκ τών ολίγων τούτων δύνασθε νά έννοήσητε τά ποιόν 
τού Σχολάρχου μα; καί άν είχε δίκαιον ό περί αυτού γρά- 
ψα; εί;-τό Μι) Χάησαι o,Tt έγραψεν.

Ο- I. Χέρβος, ίερεύς.

ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΪΣΤΑΑΙΝΟΝ ΚΟΪΡΕΙΟΝ
. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ

('Οδός Α,εόλου)
κατηρτίσθη ή πολυτιμοτέρα συλλογή όλων τών μυρωδικών 
καί αρωμάτων έκ τών περιφημοτέρων έργοστασίων, καί ιδία 
τού διασήμου ’Άτκενβων, προμηθευτοϋ τή; άνάσση; τή? 
Μεγάλη; Βρεττανίας.

ΑΙ ΕΥΡΙΑΙ
θά εύρητε έκεΐ ό',τι ζητείτε εί; τά; καλλίτερα; πάντοτε ποιό
τητα; καί μέ τιμάς συγκαταβατικά; ώρισμ,ένας (PRIX' 
FIXE), μοναδικόν παράδειγμα εί; όλα; τά; ’Αθήνας.
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