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ΒΟΤΑΗ
Έπισήμως πλέον τινε? τών νέων άρνησιθρήσκων τής κυ- 

οερνήσεως καταλαμβάνουσι τά; νέας αυτών θέσει; παρά τοϊ; 
άναδόχοις τις άριστεράς.

Εις έξ αυτών κατέφθασεν εις τήν βουλήν πολύ πρό τών 
άλλων συναδέλφων του, καί έμεινε καρφωμένο; επί τοϋ νέου 
εδωλίου τή; έκλογή; του καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής συνε
δριάσει»:, διά νά έχη ύστερον δικαιώματα κατακτήσεως 
έπ’ αυτού’ δέν ήμπορεΐ νά μέννι χωρίς θίοιν είς τά κόμμα.

Άλλ’ ήδη τρίβω άπό εκπλήζιν τά μάτια μου, δώτι με
ταξύ τών αριστερών διακρίνω καί τά σαρίκι τοϋ Οθωμανού 
έντιπροσώπου’ είναι έπίσκεψις πλήρη; ανατολικής φιλοφρο
σύνη;, άνταποδίδουσα τάς σαγηνευτικά; τυχόν τής άντιπο- 
λιτεύσεω; απόπειρας παρ’ αΰτώ; εινε πανηγυρική αποδοκι
μασία τοΰ φιλελευθέρου Τούρκου πρός τάς καταθλιπτικάς 
τάσεις τής κυβερνήσεως; τί είναι;

'Όταν ημην μαθητή;, ενθυμούμαι Οτι έξ όλων τών σχολι
κών ήμερων τή: εβδομάδας ή γλυκυτέρα δι’ εμέ ήτο τό 

I Σάββατον· διότι ητο παραμονή Κυριακής, διότι εϊχομεν μό- 
I *θν ώ; τό γεύμα μαθήματα, καί διότι τά μαθήματα έκεΐνα
ί Χίαν ευκολότατα, διότι ήσαν επαναλήψεις.

Νομίζω ότι παρομοίαν περίπου ήδύτητα αποπνέει τό 
I^«ββατον διά τούς πολλού; τών βουλευτών, ήμερα προωρι-

Βμένη διά τάς έπερωτήσεις.

Α ! α: έπερωτήσεις είναι ή άγαλλιασι; εκείνων, ό'σοι στε- 
1 θυμένοι τή; λεκ τική; εϋχερεία; τών συναδέλφων των, καί 

μ< ίχοντες άρκοΰσαν δόσιν φιλοδοξίας ή πατριωτισμού, ό- 
Κ**β; έπιόείζωσι τοιαΰτην ό'πως ό'πως κατά τά; σπουδαία; 
Κριτικά; συζητήσεις, είς μόνον τά Σάββατον έχουσιν άνα-

■'έσει τά; ελπίδας των.

> Αυτοί φαντάζονται τούς εκλογείς των μεταβεβλημένου;

είς νευρόσπαστα προσδοκίας, είς έκάστην άφιξιν ταχυδρο
μείου ριπτομένους έπί τών έφημερίδων όπως άνακαλυψωσιν 
έν γωνία τινί τών πρακτικών τής βουλής μέ τά πλάγια 
γράμματα, δι’ ών σημειοΰνται οί άγορεύοντες, καί τό όνο
μά των.

Και χάριν τών προσφιλών έκλογέων, υπέρ ών τόσον ρκβ- 
ριμνώσιν, άνασκάπτουσιν άπό τά πάθη τής μνήμης των, ή 
έξ έπιστολής κομματάρχου των, κιτρινισμένης άπό τόν και 
ρόν, ή άπό τά; εΰφραδεϊς ειδήσεις τής έφημερίδος τού τόπου 
των, ό μέν έ'να τελωνοφύλακα ό'στις έθεάθη μίαν νύκτα κοι- 
μώμενος, άντί νά άγρυπνή, ό δέ έ'να σπήτί τό όποιον ένοι- 
κίασεν ό υπουργός άντί 40 δραχμών, ενώ άλλο σπήτί προ- 
σεφέρετο άντί 39, ό δέ ένα φυγόδικον, ό όποιος έπί τέλους 
έξακολουθεϊ νά ήναι φυγόδικος, καί τά κάμνουν θέμα έπε- 
ρωτήσεως αυτά καί άλλα τοιαΰτα.

’Ανεβαίνουν είς τό βήμα, χειρονομούν, θυμονουν, τοϊς ά
παντά ό υπουργός, ανταπαντούν έκείνοι, καί ιδού ικανοποι
ούνται απέναντι τή; ακριβής των επαρχίας.

Εύλογημένον Σάββατον, πόσους απολωλότα; διασώζεις !

Άλλ’ έξαιρετικώς τής τελευταίας συνεδριάσει»; αί έπε- 
ρωτήσεις έζύγιζαν πολύ.

Διότι έτέθη έπί εδωλίου υποδίκου, ούχί ψωραλέος τι;, 
άλλ’ ή έν Έλλάδι δικαιοσύνη, καθ’ ής ό βουλευτή; Καλα
βρύτων Φωτή.Ιας δεινά ίκτοξεύει.

Ζητεί νά μάθη πώς ό έν Πάτραι; Άντεισαγγελεύ; Κα- 
τσαούνη; διατηρείται εί; τήν θέσιν του, ενώ κατηγορεΐταε 
έπί δωροληψία’ καί είναι τόσον πεισμωμένο;, ώστε τήν φι- 
λόφρονα άπαίτησιν τοϋ Δημητρακάκη νά όμιλήση δυνατό
τερα διά νά τόν άκούση ανταμείβει ώ; έξη; ’.

— 'II φωνή μου, Κύριε Δημητρακάκη, είναι σιγαλή,άλλά 
δέν είναι σκανδαλώδης, ώ; ή ίδική σας !

Τά πεΐσμά του επιτείνει ό κ. Κωσταντόπουλος, πρώην 
είσαγγελεύς έφετών, άνελθών διά νά υπεράσπιση, τήν πα- 
λαιάν Κυρίαν του. Καί τότε οωνάζει ότι ή Δικαιοσύνη εί-
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*«’· μεροληπτική; προκειμένου πενιών μελών της. και ά- I 
ναφεει περίεργον ε - ■:·. /-'· τζ 1

κφΗφλόγφν,^φ ού/φ^δ>η. ffitk

·λαα« φαίνεται και προσωπική τιςμνησικακια υπυκινυ,- 
ja π.ω; τήν φιϊ.ιπ|^(κήν τού θερμότητα, διότι συχνά πυ
κνά έπαναλαμβάνει ό'τι οί Jtxatritxei neptfpovovm τιΛχ πο- 
hjfvrpttt ort, όχυρούμενοι όπισθεν τη; ίσοβιοτζ,το;.

Ό Εηγότουλο; ;/<■; .μ-, ύπέρ τού Κατσαούνη.
Φωτήλας. Τέτοιο; ήτουν καί βΰ όταν ήσο πρωτόδι

κη; ίί; τ» Ναύπλιον. ______ '^MCHSfcQy JL
Ό κ. Ρηγόπουλος, διά νάΑηρ'οφορηθή κάλλίτερ^ίόν 

παραπέμπει εί; Κέρζυιαν.
______  ϋίΗ‘1 ( V/’ ΟϋΓί !

Τά δεύτερον ράπισμα μετά τού; δικαστάς δέχονται οί 

Τμήμα τά ρ^-βςι ·, ύπό τού αυτού β^>λ£υτοΰ Καλαβρύτων, 
ποοσλαβόντο; ώ; άχουπανιαίιίντο καί τόν Καλαμήδζ,ν.

Kai ήκούσθησαν μεταζύ άλλων τά έζή; :
— Οί τμηματάρζαι είναι ή οοβερα μάστιζ τού τόπου.
— Ό Σκαλιστήρη; ούτε εννοεί, ούτε αντιλαμβάνεται· 

τού όμιλεϊτε περί δημοσίων έργων, καί σά; άπαντά περί 
Κωπαίδος.

— 'Ο Παντ-αζή;, τού μιλά;, καί δέν ακούει.

Κύριοι Τμηματάρχαι, φροντίζετε «:; τό έζή; νά δέχετθε 
άορότερα τά; επισκέψεις τών βουλευτών μα;, καί νά έν- 
νοήτε προθυμώτερον τήν πατριώτιϊα γλώσσαν των, Διότι 
τό νόστιμον είναι ότι διεκρίθησαν τι-έ; τών κ. κ. βουλευ
τών πρασπαθοΰντες να σά; άποδώσωσιν όχι μό·<ον κυρία; 
κολακευτικά; ιδιότητα:, αλλά καί νά κολλήτωσιν εί; τήν 
{δικήν σας όάχιν καί εί; βάρος ίδικίν σας τά ρουτφέτια, 
δηλ. νά σά; κολληθούν επάνω σα;, διότι έκαστο; βουλευ
τή; δέν σύγκειται ή άπό ροζσφετια.

Σά; αναφέρω καί τήν επί ωεα; μωρομαχίαν τών βουλευ
τών Ιθάκη; Χταίκου καί Πήλλικα περί οίχιων Ίθάχιμ;, χα) 
δέν σν^εμαζόνονταί' περί τού πώ; είναι έκτισμέναι, άν άπο 
πέτρα; ή άπό πλίνθου;, άν βλέπουν εί; τήν θαλασσαν, καί 
άν δέν βλέπουν.

Σά; άρκούν διά σήμερον.
Κουτρούλης.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΙΣ
[*Η σκηνή παριστά τό γνωστόν ήμΐν γραφείον τού θ. Δη- 

λιγιάννη. Τά αυτά έπιπλα, οία καί άλλοτε περιεγράύαμεν. 
Μόνον εί; τόν στέφανον προσετέθησαν άρτιδρεπή τινα άνθη 
ε:ς σημεΐον χαρά;, θ’: ΊΙμέτεροι εισέρχονται περιχαρείς ό εί; 
μετά τόν άλλον. Ό^Θοδωοάκη; μαύρ ν φέρων καινουργή 
λαμπίκειον ενδυμασίαν τελεί τά τή; υποδοχή; άλλοτε καί 
άλλοτε ψαύων τόν ιστορικόν αυτού ύπόλευκον πώγωνα. Γελά 
πανταχόθεν. Καί τά ώτά του ακόμη μειδιώσι κινούμενα.]

<·>. Αηλεγεάννης (μέ τό γνωστόν αΰτώ ύφος καί τά; 
γνωστά; ρητορικά; ΰποκλίσει:.)

Καί συνήλθου.εν λοιπόν έκ δευτέρου ίνα δυνηθώμεν καί δει 
τέοαν άπαοίθυ,ησιν τών ήυ.ετέοων] βέλων νά κατασκευάσω-ι k .t ' ·1 V .- · ■' -- ------------------ _.ι.. Λ οι τόνΈγώ δστι; ά'/.λοτε άντεπροσοίπευσα τήν Λ. Μ.υ,εν.

ΜΗ ΧλΝ ΕΣ_Α1 _____ ____

βασιλέα τών Ελλήνων, τής 'Ελλάδος παρά τή Λ. Α. μεγα- 
λειότητι τώ αύτοκράτορι τών γάλλων καί έλαβον ού; αντάλ
λαγμα τών σπουδαίων καί εμβριθών υπηρεσιών μου τό παρά
σημου τή; Λεγεώνος τή; τιμή;..............

Αϊϊμ,ητραχάκης (διακόπτων). Μ ή διακόπτετε, κύριοι, 
θ. Αηλεγεάννης. Θά παρηκούσατε ίσως. Οΰδείς μέ

διέκοψε X
Αημ,ητρακάκηζ-. Ά πατάσθε. κύριε πρόεδρε.Τόσον είσθε 

προοηλωμειυς'είς τήν ομιλίαν...... q**—■—.

Ο. Αηλεγεάυνης. Άλλα κανείς δέν μέ διέκοψε'.
Αημ,ητρακ κης. Σάς διέκοψα έγώ, κύριε πρόεδρε.
<·>. Αηλιγοάννης ( ύτςοκλ.ίνων μεδά μειδιάματος).

Αημ,ητρακάκης. Διόλου οέδήτο άστέίόν. Είχατε πά
ρει τόση φόρα ώστε άν δέν σάς διέκοπτα, ήμπορούσε νά πά- 
θητε. Ή διακοπή μ,ου ήλθε ’σάν σουμάδα. Δέν λέγω αλη
θινά. κύριε Βαρβογλ,η;

Βάρβογλης. Σουμάδα, κρύα όμως.
€». Αηλεγεάννης. Λοιπόν, ήμέτεροι φίλοι, ό κύριο; 

σκοπός τής συναθροισεως τάύτης είναι ή άπαρίθμησι:. Μετά 
τήν προχθεσινήν ψηφοφορίαν πρέπει νά γείνη, , παρίθμησι;. 
Ένθυμείσθε, τήν πρώτην φοράν όλοι μάς έλεγαν 9 καί ημείς 
εύρέθημεν 12, τώρα μάς λέγουν όλοι 16, όμως είνε βέβαιον 
ότι είμεθα 20.

Οί ήμ-έτεροε (κεχη.νότες.) Είκοσι!
Ο. Ληλεγεάννης. Έκπλήττεσθε, ω ήμέτεροι φίλοι; 

Είκοσι βέβαια ! ' \
Αημ,ητρακάκης. ’Εάν πό νέον νομισματικόν σύστημα 

επηρέασε καί τούς ήμετέρους φίλους, τότε, κύριοι, κηρύσσο
μαι υπέρ τού νέου νομισματικού συστήματος.

Βάρδογλης. Είκοσι; Τότε νά διανείμωμεν τά υπουρ

γεία.
Ο. Αηλεγεάνης. "Οχι ακόμη. Δεν είναι τής παρουσης 

συνεδριάσεως. Σήμερον εχομεν μόνον τήν άπαρίθμησιν.
[Άναγινώσκεται ό γνωστό; κατάλογος τών Δηλ.ιγιαννι- 

κών, υπό τό μεγαλείτερον Οάμβο; τής συνελεύσεως.]
Αημ.ητρχκάκης. Λοιπόν 12 μόνον !
Ζυγομ.χλχς ΙΙού οί 16 τού Αίώνος ! Μήπως μάς εμ

παίζουν ;
Βάρβογλης. Καί πού οί 20 ό'πω; έγώ ύπελόγιζον!
Καρ σπύρ ς [flaz^i^itrcc ^ετα σπονόης'). Ό λόγο; 

τού κυρίου Σπήλιου, κύριε πρόεδρε, σά; παρακαλεϊ νά δημο- 
σιευθή, εί; τήν Πρωία»'.

Ο. Αηλςγεάννης. Φιλάτε μοι μετά χαράς. Καί άλλο;
ήμέτερος. κύριοι. Ιίροσθεσατέ τον.

Ιία ασπύρος. ’ΐδού καί ό λόγο; τού κυρκυρίου Κοντο-
γούρη, κύριε πρόεδρε.

θ. Αηλεγίάννης. Καί αυτό; διά τήν Πρωίαν είνε,
2EVYOJ*«Kxe. Λοιπόν 1 4. 'Ωραία

~ i ’ - 11 ’ y
II κοενή γνώμ.η [/fpeot^i'jpZiwc εις τύ ους τον χ. 

.Ιιγιάνι-ι{\

Λ,όγους ! Χφόγς.

ΗΑΛΕΠΙΣΤΛΜΙΛΚΑ

Έκαστον ’Έθνος έχει ϊδιάζοντα χαρακτηριστικά καί 
ίδιοφυί προσόντα, τά όποια διακρίνουσιν αυτό άπό τών 
άλλων λαών. Οί Φοίνικες ήσαν σνυμαστοί διά τήν βιομηχα
νίαν καί εμπορίαν των. Οι Αιγύπτιοι διά τά; πυραμίδα; 
καί τήν ζωολατρείαν των. Ο: αρχαίοι 'Αθηναίοι διά τόν 

πλούτον, τάς δάφνας, τά; εταίρα;, τόν Σωκράτην καί 
τού; αβράκωτους συναδέλφου; του σοφιστά;. Οί Ρωμαίοι διά 
τά; θηριομαχία;, τό δίκαιον καί τήν πολεμικήν τέχνην. 
Οί ένδοζοι ’Αγγλοι φημίζονται διά τόν εγωισμόν των, τά: 
ιδιοτροπία;, τήν πρακτικότητα καί τήν φιλεργίαν άναγρά- 
ψαντες έπί τή; σημαία; των ώς σύμβολου τό «times is 

money”, οί Γάλλοι <ός πρό; τόν πλούτον, τήν επιπολαιό
τητα καί τήν συζυγικήν απιστίαν. Ο: Γερμανοί ώ; πρός τά 
στρατιωτικά, τά γράμματα, τό βραδύνουν καί ά··αντίλη- 
πτον. Οί Τούρκοι ώς πρό; τό χαρέμιον, τήν νωθρότητα. 
τήν φιλοδονίαν, τήν πτωχίαν, τόν φανατισμόν καί τήν μα- 
κροβιότητα.Οί Ρώσσοι ώ; πρός τήνμέθην καί τόν μηδενισμόν 
καί οί γείτονες ημών ’Ιταλοί ώ; πρό; τό εύθυμου καί πανούρ
γου. Ημείς δέ οί νεώτεροι Έλληνες, κα ιδία οί άντιπρο- 
σωπούντε; αυτού; ’Αθηναίοι, ώ; πρός τόν αίθριου ουρανόν, 
τήν ασχήμιαν τών γυναικών, τήν οκνηρίαν, τήν φαντασιο
πληξίαν, τόν έ θουσιασμόν, τού; ποιητάς, τήν ζνπιχότητα 

καί τά πολιτικά, ευχόμενοι ώ; δ Νέρων, νά έ^ερεν ή 
οικουμένη ολόκληρο; τό Ελληνικόν όνομα, διά νά έχωμεν 
μονοπωλίου τό διοικείν καί κυβερνάν, ώς τήν σταφίδα καί 
τά; αρχαιότητα; . . .

Άλλ’ εί; τό προκείμενον. Άνεγνιόσατε τήν «"Πρανή καί 
τό έν αυτή Βασιλικόν ή κάλλιον Λφμβαρδιαόν διάταγμα 
περί εξετάσεων τών γενικών μαθημάτων έν τώ Πανεπιστη-

(Συνέχεία ίίε άριθ. 376)

Απόγειο; νυκτερινή αύρα είχεν αρχίσει νά πνέη, ήν ό Βε 
■>ετό; έπίστευσε πεμπομένην όπό τής αγαθή; καί προστάτι- 
δό; του Μοίρας.

Άλ.λ’ ώς φωνή εγγραστριμΰθου άνττίχει εις τού Σανοΰτου 
τά ώτα ή φωνή τού Ίωάννου Μούχρα ψελίζουσα :

•— ©ά ένταμ.νθώμεν πάλιν.

----- «·ο^ζ<χ-----

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΚΕΦΑ ΛΑΙΟΝ Α'.
Η ίίΡρΚΗΡΥΞΙΣ.

Τώ 1207, πρωίαν τινά μετά τήν ανατολήν τού 'Ηλιου, 
^ήρ μέλαιναν στολήν ένδεδυμ.ένος καί κρατών μάστιγα έχου-

_____ 3
μίφ ρ «Δεν σά; φαίνεται ώς καταπότιον, τό οποίον δίδει ό 
ιατρό; ώ; τό τελευταίου καταφύγιου εί; τόν ψυχορραγούντα 

ασθενή του ή μάλλον ώς λεπτότατου νήμα, δια τού οποίου 
θέλει τις νά προσαραξη, τό κλυδωνιζόμενον καί υπο τής τρι- 
κυμ,ία; καταποντ'ζομενον σκάφος, περί τού οποίου πάσα 
έλπι; άπέπτη,: Τοιοΰτον είναι καί τό διάταγμα, όπερ 
συνέλαβε καί έκυοφόρησεν έπί πολλά ίσως έτη ό ιητήρ τών 
ψυχών καί τόίν σωμάτων μας κ. Κυριάκό;, καί τό όποιον 
τέλος κατόρθωσε νά γέννηση μετά πολλούς κόπου; καί 

όδύνας, ώ; λέγει ή Λίέα 'Εφημιχρές, βοηθούμενο; υπό 
τή; ύπουργικ.ή; μαίας. Άλλα δε-, έπρεπε νά βιασθήτε τόσον 
πολύ κ. ΙΙρύτανι’ διότι τό βρέφος σας γεννηθεν έν πνιγηρώ 
καί μεμολυσμένω κοιτώνι κινδυνεύει ν’άποθάν-ρ έζ ασφυξία; 
ή έζ άλλη; τινός νόσου. Έπρεπε πρώτον νά φροντίσητε, 
ό'πω; ό θάλαμος, ένω θά έγεννάτο, νά είναι ευάρεο; καί τά 

σπάργανα, δι’ ώ< θα περιετυλι'σσετο. καθάρια καί λευκά’ 
καθότι μετ’ ολίγα; ημέρας θα στερηθήτε τού προσφιλούς 
υμών τεκνίου καί ή ηλικία σας δεν σά; έπιτρέψη, δυστυχώ; 
νά γεννήσητε έκ νέου.

’Έπρεπε, διά νά όμιλήσωμεν σαφέστερου, κ. Πρύτανι νά 
όρίση,τε προηγουμένως τά μαθήματα, τού; Καθηγητάς, τάς 
παραδόσεις, νά χωρίσητε --ά ερίφια άπό τά πρόβατα, τού; 

πρωτοετείς άπό τών ά'λλων, νά ρίψητε τέλος όκάδας τινά; 
φανικού οξέος εί; τήν εστίαν ταύτην τών μολυσμάτων καί 
επιδημιών, καί ύστερον νά έκδώσητε τό διάταγμά σας πρό; 
έκτέλεσιν τού νόμου τού 1S43, δστι; ουδέποτε έφηρμόσθη.

Πώ: θέλετε ημείς οί δευτεροετείς φοίτηταί τή; νομική;, 
ίνα λάβωμεν τούτο ώ; παράδειγμα, νά ύπνβληθώμεν εί; 
εξετάσει; σών Γενικών Μαθημάτων, ήτοι τή;'Ιστορία;, τού 

Φυσικού Δικαίου, τή; φυσικής κτλ. άφού κατά τό παρελθόν 
έτος, μετά τήν παραίτησιν τού γαβοριζογόρου καί νύν βου- 
ληφόρου Τζιβανοπούλου, οόδεις έδίδαζε δι* όρκον τό μά-

σαν όζεϊαν χαλυβδίνην άκωκήν, έξήλθεν έκ τής μεγάλης πύ
λης τού παλατιού τού 'Αγίου Μάρκου καί άνέγνω μεγαλο
φώνως, άλλ,' άνευ άκροατών, τό έπόμενον διάταγμα :

« ‘Εγώ ό Πέτρο; Ζιάννης, έλέω ©εώ, άνώτατο; αρχών καί 
Δόγκς τής κραταιοτάτης καί εκλαμπρότατης Ιίολιτείας τού 
Άγιου Λΐάρκου, τής Βενετίας, τού Άδρία, τών νήσων κτλ. 
κτλ. προσκαλώ, δηλώ καί επιτρέπω εις πάντα; τού; εύπα- 
τρίδας τή; Πολιτεία; ταύτης τούς έχοντας πλ.οϊα ίδια και 
άνδρας ύφ’ έαυτούς, ίνα καταλάβωσι δι’ ιδίων άναλωμάτων 
καί στρατών τάς νήσους τού Αιγαίου πέλαγους καί άρχωσιν 
αυτών ώ; ευμενείς φίλοι τής κραταιοτάτης Πολιτείας. Υπέ
γραψα έγώ ό Πέτρος Ζιάννης τή συναινέσει τού σεπτοτάτου 
Συμβουλίου τών Δέκα. Έν τώ παλατίω τού άγιου Μάρκου, 
τή 21 Μαρτίου 1207. »

Ουδεί; ήτο παρών ϊνα άκροασθή τήν άνάγνωσιν τού σπου
δαίου τούτου έγγράοου. Άλλ’ ό υπάλληλος, άφού τό άνέγνω, 
τό άνήρτζ.σεν έπί πίνακος κρεμαμένου έπί τού τοίχου, καί ε
πειδή έκρύονεν, είσήλθε νά προγευματίση.

Ουδέ ψυχή ένεφανίζετο εις τάς μακρά; καί υφάλους διό
δους τής πόλεως κατ’ εκείνην τήν πρωίαν. Ή Βενετία έ.φαί · 
νέτο έρημος. ’Άλλως δέ ήτο μετά τάς ημέρας τής Άπόκρεω, 
καί οΰδέν είναι τόσον βαρύ καί αυχμηρόν όσον ό ύπνος μετά 
τά οργιά. Μόλις περί τήν μεσημβρίαν ήρχισαν νά αναφαίνον
ται γόνδολαί τινες, έφ’ ών ήρεσσον ραθύμως νωθροί πορθμείς. 
Περί τήν δειλήν έκρούσθη ό μέγας κώδων τού άγ. Μάρκου
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θημα τί; ιστορίας, ουδέ μέχρι τίς στιγμή; ταύτη; ήξιώθη- 
μεν νά ίδωμεν τό ιερόν ΰπογένειον τοΰ κ. Βερναρδάκη; Πώ; 
θέλετε νά έξετασθώμεν ε?; τήν φυσικήν πειραματικήν, άφοΰ 
ουδέποτε ήδυνζ,θζμεν νά είσέλθωμεν εί; τζ,ν αίθουσαν τοΰ 
χ. Στροάμπου, είτε διότι δέν είμεθα δεχτοί έν αύτή ΰπό 
τών έπί τοσοΰτο φανατικών άχροατών του, είτε διότι 
κατ’ εκείνην τζ,ν ώραν παρακολουθούντε; καί ημείς 
τά κοινον ρεύμα τών συναδέλφων μας, ήκροώμεθα οί ηλίθιοι 
τοΰ κληρονομικού ή Διεθνούς Δικαίου (!!!) χωρίς νά γνωρίζω- 
μεν ουδέ τό Λ έτι τί; νομική; επιστήμης; 'Ή πώ; θέλετε ό 
ταλαίπωρο; φιλόλογο; ν’ άκούγ ζωολογίαν τού κ. Μητσο- 

πούλου ί "Αλγεβραν καί Γεωμετρίαν τού κ. Κυζηκινού ή 
Λάκωνος καί νά μή παραμείνη ε!: τό μάθημα τού αδυσώ
πητου εί; τά; απουσία; του χ Φιντιζλέου; ή τού απηνούς 
εί; την έκφώνησιν τοϋ καταλόγου του ζ. Κόντου; Πώς δέ 
ζητείτε τέλος άπό τούς πτωχού; φοιτζ.τά; τη; Ιατρικής 
νά έξετασθώσιν είς τζ,ν Βοτανικήν, την οποίαν άπά πέντε 
έτών ου δει; έδιδαξεν ούδέ διδάσκει άκόμη; Τί; δέ θέλει 
τού; εξετάσει;

Διά τούτο, άν μέν φρόνησε, διότι τό διάταγμά σας 
είνε διφορούμενο·/ καί έπαμφοτερίζον, ότι θά έπεχταθη καί 
εί; ημάς, τούς έχοντας ήδη κεκτζ.μένον δικαίωμα τζ,ν α

ταξίαν καί τήν σύγχυσιν, καί ήν καί οί προηγούμενοι η
μών εόρέθησαν, άπατασθε καί σάς προλέγομεν ότι τό διά
ταγμά σα; Οά μείνη άπό τή; αύριον ωχρά σκιά καί νεκρόν 
γράυμα, ώ; έμεινε καί η περί άπαγορεύσεως τού καπνίσμα
τος έν ταΐς παραδόσεσι διαταγή σα;.

Φαίνεται λοιπόν ότι έξεδόθζ. καί τούτο διά τόν τΐ'ΛΟΤ 
μ,όνον καί δι’ ούδένα άλλον λόγον. Άν όμω; άποβλέπζ, εί; 
τούς έπελευσομένου;, τότε μόνον Οά έπικροτζ,σωμεν, όταν 
όρισθώσι τά μαθήματα καί οί Καθηγηταί, διά νά μή ζη- 

τητε, ώ; τώρα, αδύνατα, αδίδαχτα καί τραγιΛαιριχά.
JV όντας

καί οί μοναχοί έψαλαν τόν έσπερινόν. Κατά τό τέλος τής ά- 
κολουθίας άνήρ τι; ένδεδυμένος μακρόν μανδύαν έξήλ.θεν έκ 
τού ναού ακολουθούμενο; ΰπό Μαύρου φοροΰντο; έρυθράν ςολήν.

— Ούδέν μέ τέρπει πλέον, Μαύρε, είπεν ό άνήρ ούτος. ’Α
φού είσήλθον είς τήν εκκλησίαν διά νά ακούσω τόν έσπερι- 
νόν, θά ειπζ, ότι είναι απελπισία.

— Πάσχει πολύ ή αυθεντία σας ; είπεν ό Μαύρος.
— Βασανίζομαι, ώς ό διάβολος. Δέν δύναμαι πλέον νά εί

μαι χρήσιμος είς τίποτε.
— Λυπούμαι πολύ, κύριε, είπεν ό Μαύρος· καί έπί τής ά- 

κρας τών χειλέων έδειξεν ϋπουλον μειδίαμα.

— Δέν μοί μένει πλέον ή νά αποφασίσω νά σέ κρεμάσω η
μέραν τινά, διά νά διασκεδάσω μίαν στιγμήν. Άλλά καί τού
το δέν θά είναι άρκοΰσα διασκέδασίς.

— "Οπως άγαπα ή αύθεντία σας, είπεν ό Μαύρος μορ- 
φάζων.

— Φαντάσου, Μαύρε, άν δύνασαι νά φαντασθής μέ τήν ά- 
φρικανικήν κεφαλήν σου, νά ήναί τις Βενετός,πολίτης τής κρα- 
ταιοτάτζ,ς Πολιτείας, νά ήναι πλούσιος, εύγενής, ισχυρός, άν 
δρεϊος, έπιοανής· νά έχη γυρίσει χιλ.ιάκις τόν κόσμον, νά ή
ναι φοβερός καί επίφθονος! ακούεις, Μαύρε ; Καί ύστερον νά 

μή εΰρίσκζ, τόπον ευτυχίας είς τόν οίκόν του μηδέ στιγμήν 
άναπαύσεως είς τήν συνείδησιν του. Δέν είναι τούτο κατάρα :

— Άλλά δέν δύναται νά εύτυχή ό αύθέντης, άφού τήν 
ευτυχίαν τζ,ν άπεδίωξεν άφ’ ‘αυτού, είπε τόλμησα; ό Μαύρο;.

ΧΡΟΝΙΚΑ
Άηδεστάτην έντύπωσιν αίσθανόμεθα έκ τοϋ τρόπου μεθ’ 

ου φέρεται τό σα.Ιόη τοϋ κ. Τρικούπη διά τών όργάνων 
του πρό; τού; άποχωροϋντας έκ τοϋ ζόμματο; βουλευτάς.

Εύρέθητε ποτέ έν συναναστροφή, όθεν έτυχε ν’ άποχω- 
ρήσζ, είς, πρός δν έφέροντο παρόντα μεθ’δλων τών θωπειών 
καί πολλή; φιλοφροσύνης καί είτα έν τή άπουσία του άρχί- 
ζοντα τόν ένα, καί είτα τόν άλλον, καί έπειτα όλους κακο- 
λογούντα; τόν άποντα ;

Αυτής τή; προστύχου ανατροφή; γίνονται ένοχοι οί περί 
τόν κ. Τρικούπην χο.Μωντις εί; πάντ’ άναχωρούντα βου
λευτήν καί μίαν κατηγορίαν.

"Ο,τι άνέγνωμεν τήν Κυριακήν προερχόμενου άμέσως έκ 
τού τρικουπικού κύκλου περί Χατσοπούλου, Μεσσηνέζη, 
Φλόγαίτον, Κοντογούρη, μάς προδιέθεσε πράγματι είς εμε
τόν. Άδιάφορον άν καί οί τέσσαρες αυτοί βουλευταί έφάνη
σαν συνεπείς πρός τήν περισυνήν πολιτείαν των, άδιάφορον 
άν ό κ. Φλογαίτη; είπε τά αυτά καί ριζικότερα πέρυσιν 
ώ; Εισηγητή; τού Προϋπολογισμού. Άδιάφορον άν ό κ. 
Μεσσηνέζη; όχι μόνον φέτο;, άλ.λά καί πέρυσιν ήδύνατο νά 
ζητήση υπουργείου ! Διότι δέν πιστεύομεν νά ήτο r«c< πέ
ρυσι καί νά μήν έτόλμα νά έχζ, τάς αυτά; άξιώσει; μέ τόν 

κ. ‘Ρούφον !
Καί τό άηδέστερον είναι, ότι όπως γράφονται καί δπω; 

λέγονται αύτά τά πράγματα, είναι δίστομα, ανοίγουν ενα 
στόμα πρός τού; άποχωροϋντας βουλευτάς καί έ'να άλλο 
πρό; τού; μένοντας.

Υβρίζουν τόν ζ. Χατσόπουλον ώ; άποχωρήσαντα διότι 
δέν τού έδωσαν ένα έπαρχον καί δέν υβρίζουν τόν φίλον

— Άπεδίωξα τήν ευτυχίαν ! έγώ ;
— Ναί, αύθέντα· καί όχι μόνον τήν άπεδιώξατε, άλλ’ 

ούδέ τήν αναζητείτε πλέον, ένώ αύτη ήδύνατο νά έπανέλ.θζ,.

— Τί εννοείς;
— Εννοώ τήν γυναίκα έκείνην, είς τήν όποιαν ό αύθέντης 

επέτρεψε νά τόν έγκαταλίπζ,.
— Άλλά μήπως νομίζεις ότ. τήν ήγάπων, φαύλ.ε ;

— Άπό τής ήμέρας, καθ’ ήν ό αύθέντης έχωρίσθη άπ’ ε
κείνης τής γυναικός, ήρχισεν ή μελαγχολία του.

— Και πώς ήδυνάμην νά τήν κρατώ πλησίον μου διά τή;

βί*«;
— Ό αύθέντης ήδύνατο, άν ήθελε, νά άγαπηθζ, παρά τή; 

γυναικός εκείνη;· καί πιστεύω ότι ήγαπήθη σχεδόν παρ’ 
αύτή;.

— Πώ; τά είξεύρεις τούτο, τέρας;
— Είξεύρου ό'τι ή γυνή αϋτη είχε πολύ τρυοεράν καρδίαν, 

καί άν ό αύθέντης έφέρετο προφυλακτικώς πρός αύτήν καί 
δέν έκέντα τήν ζηλοτυπίαν της, έκείνη Οά τώ ανήκε μέχρι 

τής σήμερον.

— "Εχεις οφθαλμούς λοιπόν, Μαύρε ;
— Άς μοί έπιτρέψζ, ό αύθέντης νά τω ΰμιλήσω έλευθε- 

ρως, διότι έμαθον ήδη νά ομιλώ τήν ιταλικήν, είπεν ό Μαϋ* 
ρος. ‘Ο αύθέντης έπρεπε νά τής άποκρύπτη τά ελαττώματα 
του, τούτο μόνον, καί έκείνη θά ήτο διά βίου δούλη του.

— Άλ.λ’ ενθυμείτο τόν σύζυγόν της, ανόητε.

μας κ. Βουλπιώτην, παριστάνοντα αύτόν ότι μένει είς τό 
χόμμα διότι τού έδωσαν δύο επάρχους ;

Καί τί είναι αύτά ; Πρόκειται περί παιδιών ; "Ωχ ! ωχ ! 
έγώ έχω δύο, έσύ έχεις ένα !

Οΰτω διαχειρίζεται ή ΰπόλ.ηψις τού κόμματος; Διά γα- 

jii.lrrfarr, ού; κάμνετε υφυπουργούς;
Ούτω θ’ άποδείξητε ό'τι διαφέρετε τών κουμουνδουρικών; 
Τούλάχιστον αύτοί μπορεί νά έχουν ολας τάς κακίας,

πλήν τής συκοφαντίας.
Σείς έχετε καί εκείνα; καί αύτήν !

’Επειδή πρόκειται περί τοϋ κυρίου Γούζαρη, αστυνομικού 
ιατρού, άρχαίζοντος, λαλοΰμεν τήν γλώσσαν του :

Τί πέπονθεν ό φίλος ιατρός Γούζαρης, ώστε τήν ΰπό Χα- 
ριλάοιο Τρικούποιο, 'Γπουργοΐυ Έσωτερικώνοε δοθεΐσαν δα
μαλίδα έαυτώ μόνον καί δυσίν άλλοις ίητήρσι δζ-ίόναι, 
άποστερεϊν δέ τών άλλων τμημάτων τούς αστυνομικούς 

■ητήρας ;
’Αλλάζουμε γλώσσα.
Ή δαμαλΐτι; θέλει γενίκευσιν ζαθολίκευσιν, όχι συγ- 

κέιτρωσιν. Νά δά καιρός νά έμβολιάζωμεν καί κομματι
κής. Τό πράγμα είναι σπουδαΐον ό κ. Γούζαρης μπορεί νά 
στείλζ, εί; τό Γουδί όλου; τού; φωνάζοντα; εναντίον τής 
δεκάρα; καί τών φόρων. Καί ό κ. Τρικούπης νά έπαναλά- 
βζ, τήν δημοτικότητά σου μεταξύ τών έπιζώντων εί; ου; 
διενεμήθησαν αί διακόσιαι χιλιάδες δεκάραι.

Καί άλλο :
Έμάθαμεν ότι οί αστυνομικοί ιατροί δέν εμβολιάζουν 

είμή καλούμενοι καί πληρωνόμενοι. Αύτόν τόν προρισμόν 
ί /ει ή δημοσία, δαμαΛίς ;

— Γνωρίζω τά αισθήματα τών μαύρων καί λευκών γυ
ναικών. Ποτέ καμμία γυνή δέν ενθυμείται διά πολύν και
ρόν τόν σύζυγόν της. *0 Βενετός συνέσπασε τά: οφρύς. Άλλ’ 
ό Μαύρος δέν έπτοήθη καί έξηκολ,ούθησε.

— Στοιχηματίζω ό'τι καί προτού νά τήν άρπάση ό κύριός 
μου, ή γυνή έκείνη είχε λησμονημένο·/ εντελώς τάν σύζυγόν 
της. Άλλ’ β κύριός μου τό εΐξεύρει καλλίτερα. Καμμία έξ 
αύτών δέν ενθυμείται διά πολύν καιρόν, εκτός άν δέν έχγ 
άλλο μέσον διασκεδάσεως.

[ — Φλυαρείς, κούφε,
— Πιστεύσατέ με, κύριέ μου, εκείνο τά όποιον σας έχω 

προτείνει πρό πολλοϋ, δέν θά ήτο άσχημον νά τό βάλωμεν 
είς ποάξιν. Νά έκστρατεύσητε είς τήν Ανατολήν καί νά έ- 
ρευνήσητε είς ό'λα τά γυναικεία μοναστήρια. Δέν είναι αμφι
βολία ότι Οά τήν επανεύρητε.
I Τήν στιγμήν ταύτην ώραΐος εύπατρίδης έπλησίασε μει- 
διων καί έτεινε τήν χεΐρα πρός τόν φέροντα τόν μανδύαν, 
ΐ — Μάρκε !

' — ‘Ιερεμία!
Καί ήσπάσθησαν άλλήλους.

Ε — Ποό πολ.λού δέν είδου.εν άλλήλους, είπεν ό νεωστί 
Ιθών.

t — ’Επανέρχεσαι έκ τής ’Ανατολής βεβαίως, ’Ιερεμία.

I -— Ναί· και απέρχομαι πάλιν είς αύτήν.

£ — Πάλιν ;

Κ αί ένα άλλ.ο :
Τά δημόσιον αγοράζει δαμαλίδα τού φαρμακοποιού ’Ο

λυμπίου, Άπεφάνθη όμως τό Ίατροσυνέδριον περί αύτή;; 
’Όχι μόνον δέν άπεφάνθη, άλλά εναντίον τή; δαμαλίδα; 
αύτή; άνεφέραμεν ήμεΐ; άλλοτε παράδειγμα φιλική; μα; 
οικογένειας.

Το βράδυ τή; προχθεσινή; Κυριακής έτελέσθησαν οί 

γάμοι τής Αμαλία; Σπορίδου, ώραία; κόρης τοϋ Μεσολογ
γίου, μετά τοϋ καλλίστου φίλου μ.ας πλ.ωτάρχου Γεωρ
γίου Αποστόλη. Εύχόμεθα τά στέφανα τού γάμου των νά 
είνε δι’ αύτού; καί στέφανα εύδαιμονία;.

ΦΡΟΤ-ΦΡΟΤ

Ό κ. Ζηνόπουλο; άγορεύων περί τών φόρων κατηγορεί 
τόν κ. Καλλιγάν μεταξύ άλλων ώ; έπιβάλλοντα «yxyior 

ΐπΐ τον ίδρωτας τον χειρώναχτος».
Θά είνε ό μόνο; φόρο; όστις θά ε/σπράττεται διά λαγήνων!

Πώς κατάντησε αύτό τά ΰπουργεΐον.

Τό μόνον επιχείρημα τών υπέρ αύτού ομιλούν των είνε :

— Άμ τί θέλετε, ό Κουμουνδούρο; νάλθζ ;
— Καί διατί οχι; άπήντα τι; είς τοιούτο επιχείρημα, 

διατί οχι τό πρωτότυπον, άντί τού άντιγράφον \

— Ναί.
— Διατί;
— Άλλά δέν είξεύρεις λοιπόν ;

— Τί πράγμα ;
— Τήν σημερινήν προκήρυξιν τοϋ Δόγη.
— Ποιαν προκήρυξιν ;
— Προκήρυξιν πρός τούς εύπατρίδας τή; Βενετίας.

— Περί τίνος;
— Διά τής οποίας τούς προσκαλει νά εκστρατεύσωσιν είς 

τήν ’Ανατολήν.
— Πρός ποιον σκοπόν ;
— Πρό; ποιον σκοπόν γίνονται αί εκστρατείαι:
— Πρός διαφόρους σκοπούς.
— Τέλος, ήμεϊς δέν έννοοϋμεν άλλως τάς εκστρατείας 

είμή πρός ενα σκοπόν· τήν κατάκτησιν.
— Συμφωνώ. Καί τί θά κατακτήσωσιν ;

■— Άλλ’ είσαι άφζ,ρζ.μένος λοιπόν. Τί κατακτώσι ; χώρας.

— Ποιας χώρας ;
— Τούς προσκαλει νά κατακτήσωσι τάς Κυκλάδας νήσους.
— Τούς εύπατρίδας έν γένει;

— Ναί.

— Άλ.λ’ ΰπό τίνα αρχηγόν.

— "Ανευ άρχηγού.

— Αυτό είναι άνήκουστον.
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ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ

Έγίνετο πολύς λόγος περί εαπίσματος, όπερ αξιωματι
κό; τις έν τώ θεάτρω είχε φιλοδωρήσει πρό; πολίτην. "Ο
λοι άνέμενον μονομαχίαν. Ό κ. Β. συναντά τόν ραπισθέντα :

— ’Αλήθεια έφαγε; μπάτσο ;
— Ναί.
— Καί τί άπεγινε
— Μούπεσε ένα δόντι, τί ήθελες ν’ άπογίνζ] ;
__  III

* *

Χωρικός εισέρχεται είς φαρμακείου ϊνα αγοράσζ) χρασ'ι 
τής χίχας. Ό φαρμακοποιό; ;

— Θέλεις πολύ;
— Άμ γέμισέ μου αυτό τό μπουκαλάκι. Καί παρουσιά

ζει βαύκαλιν 500 δραμίων.
Ό φαρμακοποιός πρός τόν βοηθόν :
— Γέμισε αυτό τό μπουκαλάκι κρασί τη; κίνα; άπό τό 

μισό άπονα (νερό).
*0 χωρικό; ΰπολαβών την Άπονα ώς τό πολυτιμότερου 

συστατικόν τοΰ τοννωτιζοΰ :
— Γιατί άπό τό μισό ακόυα, ό'λο άκουα! Πληρώνω γερά.

x Α
* -,

Ό κ. Β. είναι σκεπτικό; καί συναντών φίλον του εξομο
λογείται δτι αύριον εινε τά γενέθλια τή; συζύγου καί θέ
λει κάτι νά τής κάμη δώρον.

— Μά έννοεΐ;, φίλε μου, τω λέγει, κάτι έκτακτον, θέ
λω νά τήν κάμω νά έκπλαγή.

— Έχεις λοιπόν άκράδαντον άπόφασιν νά επιτύχα,ς 

τήν έκπληξίν τη:;
— ’Εννοείται.
— “Ε τότε μή τή; χαρίζιρς τίποτε !

*
 V ¥

— Άλλ’ είναι κατορθωτόν.

— Πώς ;
— "Εκαστο; διά λογαριασμόν του.
— Δηλαδή ;
— Δι’ έξόδων του.

— ΤΑ !
— Καί σύ δέν θά έλθη,; :

— ’Εγώ ; όχι.
— Σύ, ό'στις έχεις πλοία καί χρήματα ; εντροπή!
'Ο Μάρκος έσκυθρώπασεν.
— Άλλά δέν έχω ούτε πλοία ούτε χρήματα, είπεν.
— Αστεΐζεσαι.
— Οΰδέν έχει τις, όταν δέν είναι ευτυχής.
— Καί τί έπαθες ;
— Πάσχω υπό κτηνώδους νόσου, φίλε μου.
— Κτηνώδους νόσου!

— Ναί
— Καί πώς ονομάζεται αϋτη;
— Δέν είξεύρω· άνία, άκηδία, νάρκη, άπομώρανσι;· κα

θόλου, βλακεία.

— Ά, είναι λυπηρόν.

— Τί νά γείνη, !
— Άλ.λ’ ίσα ίσα διά τούτο πρέπει νά λάβη,ς μέρος, φίλε 

μου Μάρκε· καί μ.όνη ή ενέργεια θά σέ σώση άπό τής κτη
νώδους ταύτη; νόσου.

’Έν τινι συναναστροφή ή οικοδέσποινα άποτεινομένη 
πρό; γνωστόν κρασσοπατέραν ένώ προσφερεται τό τεϊον :

— Αγαπάτε ένα τσάι μέ ολίγο κονιάκ;
— Καλλίτερα κονιάκ δίχως τσάι !

X
* * >

Εί; γέρων κύριο; μετά τί; ωραία; Ουγατρό; του τάζει- 
δεύουσι διά τοΰ σιδηροδρόμου. Έν τή αυτή άμάξη εΰρί- 
σκεται νέο; μέ διαθέσει; έκπορθητικά; διά τήν ώραίαν 
άλλά μελαγχολ'ικήν συνταξειδιώτισσαν. Τή ρίπτει βλέμ
ματα φλογερά, άλλ’ εκείνη οΰδέ τόν χαμ.ταρίζει, καί άπό 
καιρού εί; καιρόν παραπονείται εί; τόν πατέρα της ότι ό 
πονόδοντο; τη; αύξάνει. Ένώ ή νεάνις άιουμβά έπί τή; 
χειρό; της σχεδόν δακρύουσα έκ τών άλγηδόνων, ό πολιορ
κητή; άποτολμα :

— ‘Υποφέρετε πολύ δεσποσύνη άπό τό δόντι σας ;

'// rtdru----- Μμμμμ...........
— Καί πιστεύετε εις τήν κατά συμπάθειαν ϊασιν ;
Ή ηάης. Μμμμμ.
— Τότε, δεσποινίς, έάν μοί έπιτρέπητε νά σάς δώσω 

έν φίλημα έπί τής παρειά; τού άλγούντο; όδόντος, θζ ια- 

θήτε αυθωρεί. ....
— Ό πατήρ (διακόπτων) Ά κύριε, αφού είσθε ιατρός 

τή; κατά συμπάθειαν έπιρροή; θά μέ ύποχρεώσητε άν έ- 
φαρμόσητε τήν μέθοδόν σα; καί εί; τά; αιμορροΐδας μου!

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΥΘΥΜΕΙ
(Συνεχεία ιό. άριθ. 374)

Οί μεγαλοπρεπείς πολύκλαδοι φανοί τής παραλίας, έκτο- 
ξεύουσιν άκτΐνα οωτό; ούτινος ή λαμπρότης θαμβώνει τού;

— "Αν δέν ήτο άθεράπευτος.
— Φρονώ ότι οΰδεμία νόσος είναι άθεράπευτος.
— Διά σέ μάλιστα· είσαι νέος, είσαι ισχυρός.
— Κα· σύ δέν είσαι;
— Έγώ ; έγήρασα προώρως, φίλε ‘Ιερεμία.
Καί εστέναξεν.
— Άλλά μοί φαίνεσαι άστεΐος, είπεν ό Ίερεμ.ίας. Τί έ

χει; λοιπόν ;
— Σοί εύχομαι ζαλ.όν κατευόδιον καί καλά κέρδη έκ τής 

εκστρατείας σου, είπεν άποτόμως ό Μάρκος.
Και άπήλθεν άκολουθούμενος υπό τού Μαύρου.
‘Ο Ιερεμίας έμεινεν έκθαμβο; καί έστάθη έπί μαζρόν πα

ρατηρών αΰτόν άποχωροΰντα.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Β'.

ΛΙ ΑΚΡ0Α2Σ;~ ΤΟ Γ ΚΟΜΗΤΟΣ.

'Ο Μάοκος αετέβη είς τήν κατοικίαν του, κειυ.ένην έιΑ 
τής αΰτής πλατείας τού Άγιου Μάρκου καί οΰσαν έν των 
πλ.ουσιωτάτων μεγάρων τής Βενετίας.

Είσελθών είς τόν θάλαμόν του εύρεν έπί τής τραπέζης έ- 
πιστολήν επιγραφομένην πρό; αΰτόν. Αποσφράγισα; δέ αυ
τήν άνέγνω τά έξής.

(Ακολουθεί)

•ταροδίτας, άλλά τού όποιου ή αίγλη μετά τινα χρόνον άμαυ- 
ρούται πρό τών διαυγών φωτεινών ρευμάτων άτινα διασπεί- 
ρονται έκ τού παρακειμένου άλσους τού Devonshire. Τά πο
λυτελή, καλλιτεχνικά καί κολοσσιαία ξενοδοχεία, άτινα ά
παντα σχεδόν τάσσονται πρό τής παραλίας, φαίνονται πυρ- 
πολούμενα έκ τού άπλέτου φωτός, όπερ πλημμυρεϊ τάς αί
θουσας των, ή έκχύνεται σ-υνωθούμενον διά τών θυρίδων καί 
τών εΰρειών πυλών. Αί μεγάλαι εκτάσεις τών εστιατορίων 
ΐίόιάιλλόμεναι καλλιτεχνικώτατα, διά τού αργύρου, τού κρυ
στάλλου, καί τής πορσελάνης, άτινα ρυθμ.ικώτατα παρατάσ
σονται έπί τών πολυαρίθμων τραπεζών, εντός πεπληρωμέναι 
υπό κοινωνίας μεγαλοπρεπούς, επισήμου, εΰγενούς, έζηπλω- 
μένης έπί τών βελούδινων ανακλίντρων καί τών μαλθακών 
εδρών. Νομίζετε ότι πλανάται είς κόσμον ΰπέρτεοον τής γής, 
ένθα τό παν είναι εντελές καί απαστράπτει έν τή μεγαλο
πρέπεια. ‘Υποθέτετε ότι δέν εύρίσκεται ενώπιον τής συνήθους 
κοινωνίας, άλλ’ότι παρίσταται είς τήν θέαν σκιογρατιών έξό 
χών καί έξαισίων ηθοποιών πολυτελούς θεάτρου. Τοσαύτην 
αίγλήν άποπέμπει ή αγγλική αριστοκρατία έν τώ γεύματι! 
Διά τόν άγγλον τό γεύμα είναι πανήγυρις, υποδοχή, έορτή. 
Καθ’ όλην τήν ημέραν δύναται νά ήναι περιβεβλημένος τήν 
εΰτελεστέραν ενδυμασίαν, άλλ’ άμα έλθη, ή εσπέρα, άμα πρό- 
κηται ν’ άκουσθή ό κώδων τού γεύματος, ενεργεί τήν καλ- 
λιτέραν κωμμωσιν του, ένδύεται τόν πολυτελέστερον ιματι
σμόν του, καί άφιεροΐ αρκετόν χρόνον πρό τού κατόπτρου του. 
Ούτω έν τώ Ε .slbournc κατά τήν ώραν τού γεύματος τά 
πλεϊστα πρόσωπα έφερον τήν επίσημον στολήν (fruc . "Αμα 
άρχίση ή εστίασις,τό θέαμά κάθίς-αται μαγευτιζώτερον. Έδώ 
μέν θαμβούταί τις άπό τάς ζωηρά; καί άτακτους ακτίνας 
τών άδαμάντων, εκεί δέ άποστφ αίφνιδίφς τήν προσοχήν ό 
παταγώδης ήχος τού έκπωματιζομένόυ καμ.πανίτου. Ό ορ
μητικός άφρός τού άριστοκρατικού τούτου ποτού, όπερ κυκλο
φορεί είς όλα; τάς πέριξ τραπέζας, κολπούται κανονικώς πρός 
στιγμήν, είτα μορφούται είς μικρά; ζωηρά; πομφόλυγας, καί 
μετ? όλίγβν μ,ετά ψιθύρου μ.ελωδικού κατευνάζεται έν τώ ήμί- 
σφαιρικώ κυπέλλω, ένθα αναλύεται είς σπινθήρας ευρισκομέ
νου; εί; διηνεκή πάλιν. Αίφνης χείρ τις κατά τό μάλλον καί 
ηττον λεπτή άνεγείρει τό κομψόν κύπελλον, όπερ μετά μικρόν 
επαναλαμβάνει τήν θέσιν του κεύόν πρός σ-ιγμήν, πλήν πά- 
ρίυτα πληρούμενον έκ νέου. 'Π διαδ.χική άϋτη λειτουργία 
“οΰ κυπέλλου έπαναλαμ.βάνεται πολλάκις, πλήν τό πυρώδες 
άότόν οΰδέμίαν ίόχύει νά παραγάγη, μεταβολήν έπί τών προ

σώπων τού έστιατορίου, άτινα είτε χαρίεσσαι κόραι ώσιν, είτε 
μεγαλοπρεπείς δέσποιναν, είτε έπίσημ.ο» κύριοι, έζακολουθούσι 
να ροφώσι μετά θαυμασία; έμ.βριθείας τούς σπινθήρα; τού 
Jfjfpoo εκείνου πυρός. Καί καθ’όλην τήν διάρκειαν τών μεγα
λοπρεπών τούτων γευμάτων οΰδέ ή ελάχιστη έπιφώνησις 
ταράσσει τήν επίσημον σιγήν ήτις επικρατεί έν αΰτοϊς, καί 
Λ ήν τόσω περίδοξοι καθίστανται οί άγγλοι.

Τά γεύμα είναι ή τελική διασκέδασις έν τώ Eastbourne- 
Μετά τό πέρας τούτου τά δύο φύλα διαιρούνται είς δύο με- 
ϊ«λας φάλαγγας, ών ή μεν συνίσταμένη έκ τών Κυριών ά- 
«οσύρεται ζ!; πτ,ν αίθουσαν (Drawing-Room) τού ξενοδο- 
Ζε'·Τ·>, ή δέ τών άνδρών είς τό κ απνιστή ριον (Smoking Room). 
Είς τό πρώτον μέρος παρίσταται μ,ονότονος, πλήν έπιβλητι- 

■/·η σκηνή, ήν άποτελούσιν αί εμβριθείς δέσποιναι βεβυθισμέ- 
ναϊμετ’ επιμόνου προσοχής είς τήν μελέτην τών έσπερινών 
^φήμεριδων, καί αί αφελείς δεσποινίδες ών τήν νεανικήν ζωη- 

Ρ’τητα καταστέλλει ή αυστηρά θέα τών σοβαοών εκείνων 
τίπών τής ‘Ρωμαίας mat:ona. Τίνέ; έκ τών αβρών τούτων 

ιΧανίόων συμπιέζονται παιδικώς έπί ενός άνακλίντρου καί

διαλέγονται μετά τής σιγηλής εκείνης φωνής, ής ό μυστη
ριώδης ψίθυρος περιέχει άρρητον γλυκύτητα. "Ετεραι κλίνου- 
σιν έπιχαρίτως τήν ώραίαν κεφαλήν των έπί τών σελίδων 
ποιητού τίνος ή συγχρόνου μ.ύθιστοριογράφου,· άλλ’ ή επιπό
λαιος ηλικία ήν διατρέχουσι παρακωλύει τήν διάρκειαν τής 

μελέτης των καί περισπά τήν προσοχήν των καί τό ήρεμον 
βλέμμα των ότέ μέν έπί τής Οροφής, ότέ δέ έπί τού δαπέδου, 
καί άλλοτε έπί των επίχρυσων τοίχων τής αιθούσης. Μία 
πλησιάζει είς τήν θυρίδα, καί πρός ηδονικήν ασχολίαν μετα
χειρίζεται τούς ροδαλούς δακτύλους της δι’ ών κρούει έν 
φαντασιώόει ρυθμώ τάς ώραίας ύέλους. Τούτο διεγείρει τάς 
«οιλαρμονικάς τάσεις έτέρας δεσποινίδας ήτις εγείρεται ήρέμα, 
διευθύνεται είς τό κλειδοκύμβαλον καί ζητεί από τάς λοιπά; 
κυρίας τής αιθούσης τήν άδειαν τού νά παίξη έπί τού κλει
δοκύμβαλού. Αί φιλόσπουδοι δέσποιναι λαμβάνουσιν έκτρασιν 
άπαρεσκείζς, καί άφίνουσι σπασμωδικώτατον μορφασμόν δη- 
λούντα τήν έντύπωσιν ήν ταϊς παρέχει ή αυθάδης αύτη αϊ- 
τησις. Έν τούτοι; ή ευγένεια τάΐς απαγορεύει νά έκφράσωσι 
ρητώς τήν άπαρέσκειάν των, έν ώ άφ’ έτέρου αί δεσποινίδες 
ένθουσιαζόμεναι υπό τής εΰαρέστου ταύτης προτάσεως τής 
ομήλικός των, τήν έπικροτοΰν μετά τοιαύτης αυτομάτου συμ
φωνίας, ώστε μία σύγχρονος κραυγή εκβράζεται εντός τής 
αιθούσης δίκην κύματος αίφνηδίως έκοηγνυμένου.

— Play, please!
Καί ή μουσική κόρη ρίπτεται πρό τού κλειδοκύμβαλού 

μετά τής απληστίας νηπίου είς δ έπιτρέπουσιν έφοδον κατά 
κερασιών. Καί είναι πλήρης ευδαιμονίας, διότι αποσπά τήν 
επιδοκιμασίαν τόσων άγνωστων όμ,ηλίκων, μεθ’ ών τήν άδελ- 
φοποιεΐ ή συμφωνία τών διαθέσεων και τών ετών.

'Η σκηνή αυτή, ήτις είναι σχεδόν στερεότυπος έν ταϊς αί- 
θούσαις τών μεγάλων ’Αγγλικών ξενοδοχείων, λαμβάνει ένίοτε 
περιέργους τινάς ποικιλίας. Ούτω ενθυμούμαι ότι εσπέραν τινα 
βαρυνθείς τήν πυκνήν άτμ.οσφαΐραν τού καπνιςηρίου, έζήτησα 
νά διέλθω είς τήν αίθουσαν στιγμάς τινα; ήδείας αναψυχής 
έν τω μέσω τόσων ευάρεστων προσώπων. ’Ητο κυριακή, καί 
ή αίθουσα ητο πλήρης κυριών. Αίφνης άναφύεται ή πρότασις 
τής μουσικής, ήν άκολουθεΐ γενική κραυγή έκπλήξεως, οργής 
καί μονονουχί φρίκης.

— Μουσική ! Κυριακήν !
Γνωστόν ότι έν ’Αγγλία κατά τήν αναπαυτικήν καί ίεράν 

ταύτην ημέραν άπαγορεύεται πάσα διασκέδασις, ή δέ μου
σική θεωρείται ώς βεβήλωσις.

— Good Gracious! άναφωνεϊ παχεΐά τις γραία άνεγεί- 
ρουσα μετά τρόμου τό βλέμμα της έκ τών σελίδων τής 
‘Αγίας γραφής.

— VVhal shame ! ( Τί ’ντροπή !) επιλέγει έτέρα κροτού
σα μανιωδώς τούς ")‘prc/νς της έπί τής στρογγύλης τρα
πέζης.

‘II δυστυχής νεάνις, ήτις μόλις άφιχθεισα έκ Γαλλίας 
ήγνόει τού; αΰστηρούς τούτους κανόνας τής άγγλικής κοινω
νίας, έπυρπολήθη υπό ερυθήματος, καί έρριπτε βλέμματα κα
ταφυγής είς τήν μητέρα τη,ς. :■·' ( I

— Βεβαίως είναι Εβραία ! έψιθύρισεν έτέρα μεσήλ,ίζ, ής 
τήν επαρχιακήν καταγωγήν έμ.αρτύρουν τά πομπωδώς κα- 
λύπτοντα τούς δακτύλους καί βραχίονας άφθονα*κο
σμήματα. Δέν ήδύνατο νά πιστεύση ότι άπό χείλη, χριστια
νικά θά ήδύνατο νά εξέλθη τοιαύτη βέβηλος πρότασις.

Έπί τέλους κυρία τι; καλυπτόμενη καθτδί.ην τήν σάήν^ν 
ταύτην ύπό τών αΰλα ών τής Ουρίδος. ένθα ερέμβαζε πάραττή- 
ρούσα τήν θάλασσαν ήγερθη καί έδειξε μορφήν τόσω περικαλ
λή καί άθώαν, ώτε έκ πρώτης οψεως ήδόνασό τις νά διακρίνη
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τήν καρδίαν ττ,;. Είχεν ακούσει τά; οργίλου; επιφωνήσεις και 
έπλησίασε πρός τό κλειδοκύμβαλον μέ ύφος ανέκφραστου γλ.υ- 
κυτάτη; στοργής κ’ έθώπευσε διά ττ; χειρός ττ; τόν βρα
χίονα τή; ήμιδακρυούσης Γαλάτιδος.

— Θά παίξτ,ς, άγάπημου, ( on .-hall play, my dear) τή 
λέγει μέ τόνον πλήρη μητρικής φιλοστοργία;, καίτοι ήτον ή 
πρώτη στιγμή ίσως καθ’ ήν ώμίλει μετά τής νεάνιδος.

"Ολων τά βλέμματα έστράφησαν πλήρη μανιώδους έκπλή- 
ξεως κατά τοΰ νέου τούτου θρησκευτικού έχθροϋ. Αί ευλαβείς 
γραιαι ίδι'ως τόσον έξεμάνησαν, ώσει άνά τήν αίθουσαν διε- 
δόθη περίεργό; τι; ήχος όμοιος πρό; γρυλλισμόν

— Ί'πάοχει τι; άντιτείνων ιίς τήν θρησκευτικήν μουσι
κήν ; (Sacred music) ήρώτησεν ή περικαλλής προστάτις.

‘Η έρώτησις αύτη ήτον έξαίρετον δίλημμα. "Απασαι έσί- 
γτσαν μέχρι καί αύτών τών γραιών, αίτινες άφοπλισθεΐσαι 
τόσον έπιτηδείως, ύφίσταντο τρομερούς σεισμούς τών νεύ
ρων έν τή άπροσδοκήτω έκείνη ήττη των.

Είτα ή άγαθή έκείνη καλλονή, πεισθεΐσα έκ τή; γενική; 
σιγής, οτι ούδεί; αντιτείνει έστράφη πρό; τήν προστατευο- 
μένην της.

— Δύνασαι νά παίςης τό «Frommighly Kings !» ήρώ- 
τησεν.

— Όχι ’. άπήντησεν αύττ πλήρης νευρική; ταραχή;.
— Γνωρίζει; τό «J knew my redeemer li>elh?
— Ούτε !
"Ολα ταύτα τά άσματα, άτινα κατατάσσονται εις τήν λε- 

γομένην θρησκευτικήν μουσικήν, είναι καθαρά; αγγλικής φύ- 
σεως, καί βεβαίως δέν ήδύναντο νά ήναι γνωστά εις μίαν 
κόρην, ήτις μ,όλις έγκατέλιπε τά Παρθεναγωγεία τών Πα
ρισίων.

’Εν τούτοι; ή ταραχή τή; δυστυχούς νεάνιδος τύζανεν έπί 
μάλλον καί μάλλον, ώς ή σύγχυσι; τοΰ μαθητου εξεταζόμε
νου Αί λοιπαί δεσποινίδες συνεμερίζοντο συμπαθέστατα τήν 
δυσάρεστον θέσιν της.

Οί οφθαλμοί τών γραιών έξτστραπτον έκ χαράς.
Αίφνης έξω τή; αιθούση; έν τή παραλία αντήχησαν μου

σικοί τινές τόνοι έξερχόμενοι άπό ένός έκ τών μηχανικών 
έκείνων όργάνων, άτινα στρέφουσιν έν τοΐς οδοί; πτωχαί τι- 
νε; ’Ιταλίδες. Ό ήχο; ήτο παράτονος καί χασμωδικός.

— Τί είναι αύτό ; ήρώτησε μία έκ τών τή; αίθούσης.
— Ave Maria, άπήντησε μηχανικώς ή νεαρά Γαλλίς, νο- 

μίζουσα ό'τι ή έρώτησις αύτη ητο νέα έζεταστική απόπειρα 
πρός αύτήν.

— Ave Maria'· έπανέλαβεν ή προστάτις. Γνωρίζεις αύ
τήν τήν μουσικήν :

— "Οχι τήν ίδιαν. Γνωρίζω τήν σύνθεσιν τοΰ Gounod.
— Gounod ! ανέκραξε μία άναμιμνησκομένη τοΰ Faust,

άλλά ή μουσική του δέν είναι θρησκευτική !
— Πλήν τό Λνβ Maria είναι Θρησκευτικόν, άπήντησεν 

έντόνω; ή άγαθή δαίμων τή; Νεάνιδος,
— Παίξε κόρη μου, είπεν είτα αποτεινόμενη πρός τήν 

Γαλλίδα.
Ή νεάνι; έθιξε μετά δεξιά- ζωηρότητα; τά έλεφάντινα 

όστεΐδια. Κρίνω περιττόν νά προβώ περαιτέρω. Ή μουσική 
τοΰ Gounod καί ή έντύπωσι; ήν διεγείρει είναι απερίγραπτα.

Εννοείται ότι σκηναί τόσον ζωηραί καί τόσον ένδια- 
φέρουσαι δέν λαμβάνουσι χώραν ένθα άποσύρονται οι John- 
Bulls. Ού τοι ρίπτονται ακηδέστατα έπί τών ανακλίντρων, 
έξαπλοΰσι τρυφηλότατα τού; πόδα; των καί τούς βραχίονα; 
καί ροφώσι τόν πυκνόν εύώδη καπνόν τών άριστοκρατικών σι- 
γάρω>· των, μετά μακαριότητας καί έπιστμότητο; δυναμένη;

νά τοΐς δώση οψιν Θεών ’Ολυμπίων. Όταν ό λάρυγξ των ξη- 
ρανθή ύπό τής διηνεκούς ταύτη; καπνοβροχθίσεως, ό κωδω- 
νίσκο; αντηχεί, ό θεράπων παρουσιάζεται, καί μετ’ όλ.ίγον τό 
πώμα τοΰ καμπανίτου κροτεί έπί τή; όροφής. έν ώ τό σπιν
θήριζαν υγρόν τής φιάλη; διαχύνεται ζωηρώς εις τό κομψόν 
κύπελλον, καί έκεϊθεν αρδεύει παρηγορώ; κ’ εύφροσύνως τόν 
ούρανίσκον καί τό πνεύμα τών ηρώων τή; ομιχλώδους έκεί- 
νης άτμοσφαίρας.

Κατά τήν ένδεκάτην ώραν τής έσπέρας, τά Easlbourne, 
τό αριστοκρατικώτατον τούτο παράλιον τής Αγγλίας, είναι 
τεθαμμένον έν τή σιγή καί τω σκότει. 'Η παραλία είναι έν
τελώς έρημος, αί οδοί τή; πόλεω; πλήρεις εκτάκτου γαλή
νη;, καί τά κομψά μέγαρα άτινα πρό μιά; ώρα; μόλις διέ- 
χυνον χειμάρρου; αίγλη;, ΐστανται ήδη σκιερά καί πλήρη 
μυστηρίου, άνακύπτοντα έκ τών φυλλωμάτων υφ’ών άπαντα 
σχεδόν περιβάλλονται. Ό δέ συνεχή; ©λ,οΐσβο; τής άρχομέ- 
νης κατά τήν ώραν ταύτην παλίρροιας, άναδίδεται άπωθεν 
ως παθητικόν παράπονον τής γαληνιαίας θαλάσσης διά τήν 
πρόωρον έγκατάλειψίν της. Έν τούτοι; άπέναντι, είς όλίγων 
μιλίων άπόστασιν, ή Γαλλική άκτή τοΰ πορθμού, δέχεται 
τούς αφρούς τών κυμάτων συνηνωμένους μετά τών τρικυμιω
δών καί παννυχίων όογίων τής "Αβρής, καί τής Βουλώνης.

ΤΕΛΟΣ TlMESON.

ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ

RFMPikll ΛΙΙΟΘΙΙΚΙΙ

Έν οδώ 35τα ίου, κάτωθεν τής οιχεας εΥύταεχα

ΔΓΟΛΟΤΣ ΑΠΟ ΟΛΑ
Αύτό είναι τό σύνθημα τού έν τή όδώ Έρμ,οΟ άρ ΚΚ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ Κ. ΖΗΣΗ
Ένδύεσθε έκεϊ μέσα έσωτερικώς — δηλαδή άπό άσ«ρά· 
ρούχα— άπό κεφαλής μέχρι ποδών. Καί γίνεσθε ’Εγγλέ
ζοι . — Διότι ό'λα είναι άγγλικά, στερεά καί φθηνά.

Διά τάς κυρίας είναι άληθινός παράδεισος τά Έμ.«ορι· 
χόν Κ. Ztqovj. Μέ τό τίποτε αγοράζετε ό'λα; τάς ιδιο
τροπία; σας καί τά γούστά σας. 3000 είδη κοσμημάτων, 
γάντια, αρώματα, Γίσίσφ,όμπρέλλαι;, καί ό'λα τά ψιλικά σας.

ΑΙΑ ΓΑΙΪΟΓΣ
( σ’το κεφαλάκη σας !) δέχεται ό ροδοζαχαρένιος έμπορος 
Κ. Ζήση; παραγγελίας διά σερτεμ,έντα ασπρορούχων 
με τήν μάρκαν σας, είς κάτι τιμάς πού θά κάμετε τόν 
σταυρόν σας ! — Έντός 40 ημερών δύνασθε καί νά τά φο
ρέσετε.


