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ΤΟ ΣΥΜΒΟΑΑΙΟΝ
Τό ανένδοτον υπουργείου Τρικούπη επιθυμούν νά ζατα- 

στρέψή ριζιζώς τήν πεπαλαιωμένην έκείνην συναλλαγήν τοΰ 
Κουμουνδούρου δστις μετά τής συνήθους αΰτώ άκηδίας οΰδέ 
τά αποδεικτικά μέσα τής συναλλαγής έκανόνιζεν, οΰδέ τάς 
έξ αΰτής υποχρεώσεις τών συναλλασσομένων, άφίνων είς ανω
μαλίαν τοιουτοτρόπως τά εθνικά συμφέροντα καί τά τής 
έσωτερικής διοικήσεως τοΰ Κράτους, άπεφάσισε νά συντάζη 
κατ’ αΰτάς συμβολαιογραφικόν έγγραφον μετά τών βουλευ
τών εκείνων, οϊτινες εννοούν νά μείνουν σταθεροί εις τό πρό
γραμμα καί τάςάρχάς τοΰ κόμματος. Τοιουτοτρόπως ελπί- 
ζεται δτι Οά προληφθώσι πλέον αί παλινωδίαι καί αί άπό 
τοΰ κόμματος άποσκιρτήσεις βουλευτών, ώς αί τών ασυνει
δήτων Άντωνοπούλου, Χατζοπούλου, Μεσηνέζη, Κοντογού- 
ρη κλπ. κλπ. καί Οά κατασταλή ή αυθάδεια εκείνων, οϊτι
νες τολμώσι νά έζετάσωσιν τί είπεν άλλοτε δ άρχηγός τοΰ 
κόμματος τών προγραμμάτων. Πρό πάντων δε Οά κανονι- 
σΟώσιν άπαξ διά παντός τά τής προτύπου ελληνικής διοι- 
κήσεως. Έδόθη ώς ήκούσαμεν καί σχέδιον συμβολαίου είς 
τόν συμβολαιογράφον Κ. Γρυπάρην έχον κατά τό περιεχο- 
μενον ώς έξής:

«Ένεφανίσθησαν άφ’ ένός μέν δ κ. Τρικούπης ως αρχη
γός τοΰ κατά τής συναλλαγής κόμματος και άφ’ έτερου οι
Κύριοι.........βουλευταί καί συνωμολόγησαν τά εςής. *0 μεν
Κ. Τρικούπης υπό τήν έκτεΟεΐσαν ιδιότητα του οικειοθελώς 
καί άπαραβιάστως παραχωρεί πρός τούς άνω μνημονευθέν- 
τας βουλευτάς τά έξής : ά. Πρός άπαντας μεν γενικώς καί 
ένα έκαστον άπάσας τάς έν τή επαρχία έκαστου δημοσίας 
θέσεις, άπαγορευομ.ένου αΰστηρώς τοΰ νά διορισθή υπάλλη
λος είς τινα επαρχίαν, κατ’ άπαίτησιν βουλευτοΰ έζ άλλης 
επαρχίας, άνευ προηγούμενης συνεννοήσεως μετά τοΰ ενδια
φερομένου βουλευτοΰ, άποδεικνυομένης έγγραφως δια τής 
ϋπό τήν σημείωσιν τοΰ διορίζοντος βουλευτοΰ λέςεως «Δέ

χομαι». ’Εννοείται δέ ό'τι δ άποδεχόμενος βουλευτής δικαι
ούται νά πέμψη, είς τήν επαρχίαν τοΰ διορίζοντος, ίσοδυνά- 
μου θέσεως ύπάλληλον. ’Εν περιπτώσει καθ’ ήν πλείονες 
τοΰ ένός βουλευταί έκ τής ίδιας έπαρχίας εισιν υπουργικοί, 
γίνεται διανομή, τά καθέκαστα τής δποίας ώς πρός τήν δια- 
τίμησιν έκάστης θέσεως καί τόν κανονισμόν έν γένει τών 
μερίδων κανονισθήσονται δι’ ιδιαιτέρων συμφωνιών, β'. 
Πρός έκαστον δέ τών άνω μνημονευθέντων τά έξής. "Ητοι 
πρός μέν τόν Κύριον κ. "Εν προξενεΐον, τέσσαρας Έπάρχους, 
τρεις ’Εφόρους, πέντε τελωνοφύλακας καί έ'να δικαστικόν 
κλητήρα, πρός δε τόν. κύριον .... Ένα σταθμάρχην καί 
τήν έκσφενδόνισιν τοΰ έν τή πρωτευούση τής ’Επαρχίας του 
’Εφόρου είς τό προσόιορισθησόμενον υπό τοΰ βουλευτοΰ μέ
ρους, είς τόν κύριον......... (ένταύθα καταγράφονται λεπτο
μερώς τά τής μερίδος έκάστου βουλευτοΰ καί έν γένει κατά 
τά δικαιώματα αυτού). Γίνεται δέ δήλον ότι πάσα οίαδή- 
δήποτε σύστασις βουλευτοΰ λογίζεται ώς απέναντι τοΰ πα
ρόντος συμβολαίου γινομένη καί καταγραφομένη είς ιδιαίτε
ρον επί τούτω βιβλίου εκπίπτεται έκ τής μ,ερίδος του άμα 
πραγματοποιηθή.

Αί μετά τήν άνωτέρω άφαίρεσιν τών είς τούς βουλευτάς 
παραχωρουμένων θέσεων ύπολειπόμεναι θέσεις, ώς καί αί διά 
τών νεωτέρων νόμων δημιουργούμεναι άνήκουσιν άποκλει- 
στικώς είς τούς συγγενείς κουμπάρους κομματάρχας καί ψη
φοφόρους τών κυρίων Υπουργών.

Οι Συμβαλλόμενοι βουλευταί άντί τών παραχωρουμένων 
αΰτοϊς ύποχρεοΰνται νά άποδέχωνται άσυζητητεί πάν μέ
τρου τής Κυβερνήσεως καί πάν νομοσχέδιου άνεξελέγκτως 
καί ασχέτως πρός πάσαν ιδέαν έκφρασθεϊσαν προηγουμένως 
υπό τοΰ αρχηγού τοΰ κόμματος έπιτρεπομένου νά ψηφοφο- 
ρώσιν άντιθέτως πρός τούς λόγους τοΰ άρχηγοΰ μόνον, όταν 
ούτος έκφράσή έν τή Βουλή ότι δηλόνει μόνον τήν ατομικήν 
του γνώμην ώς λόγου χάριν έπί τοΰ περί τοΰ βουλευτοΰ 
Διαλέτη ζητήματος. Οΰδεμία τροποποίησις έπιτρέπεται είς 
οΰδέν νομοσχέδιου, είμή έάν γείνη, υπό ύπουργοΰ ή ύπό τών
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επί τούτω σρισθησομένων βουλευτών. Έπίσης ούδεμία έπε- 
ρώτησι; έπιτρέπεται είμή μετά προηγουμένην συνεννόησιν 
πρό; τόν αρχηγόν τοΰ κόμματος. "Οσοι τών συμβαλλομένων 
βουλευτών έπιθυμώσι νά λάβωσί τι πλειότερον τή; όρισθεί- 

ση; ανωτέρω μερίδας ΰποχρεοϋνται νά έπευφημώσιν εί; τοΰ; 
λόγους τού άρχηγού, όταν μάλιστα έντόνω; εκφράζεται οία- 
δηποτε ίύεα, ιδίως δέ νά διακόπτωσιν έν τγ Βουλή καί νά 
δυσφημώσιν οπού άν ΐστανται πάντα αντίθετον.

Οί 'Υπουργοί ΰποχρεοϋνται νά μένωσιν έν τοΐ: ύπουρ- 
γειοι: άπό πρωία; μέχρι νυκτός άκροώμενοι τών συστάσεων 
τών βουλευτών και παραλαμβάνοντες σημειώσεις, άφίνοντε; 
πρό: τούτο πάσας τάς άλλας έργασίας και ιδίως τάς ανα
γόμενα; εις τόν προϋπολογισμόν καί τά φορολογικά νομο
σχέδια καί αναθέτοντες τά τοιαΰτα είς έπί τούτω γραφείς.

Πάσα άθέτησις τών άνω συμ.πεφωνημένων συνεπάγεται 
κατά τοΰ άθετήσαντος βουλευτού ποινικήν ρήτραν δραχμών 
χιλίων πληρωτέων πρός τόν έπί τών οικονομικών υπουργόν 
κ. Καλλιγάν κατά τήν νεαν νομισματικήν μονάδα καί τήν
\ . . , Λ, V ‘, 1 , ,
ύια παντός μέσου καταοιωςιν αυτου κηρυττομενου μετά 
πάντων τών συγγενών καί φίλων του εκτός τοϋ νόμου (hors 

In Ιοί).

Άγνοούμεν άν υπέγραψε μέχρι τοϋδε κανείς τών βου
λευτών τά ανωτέρω συυ.βόλαιον άμβλυωποΰσι ©αίνεται πρός 
τήν έκ τοιαύτη; συμβάσεως τακτοποίησιν τής έν γένει διοι- 

ζΤ(*7εί·)^.
κ/ζά τ»/>· άντιγραφηΓ,

Κρϊ.Κρ?.

ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝ ΙΩΤΙΚΑ
XV

Οί αύτοφρούρητοε

[Συνέχεια ογμ-ιώνίων Άλ. Λεονάροου, πιρί Μαυροβούνιού']

Αιαπρεπής έν Άθήναις δέσποινα, καταναλίσκουσα τάς 
στιγμά; τού βίου τη; εί; άγοθοεργία; καί τακτική τών 
πτωχών μου «Μαυροβουνιωτικών» άναγνώστρια, μέ γρώ- 
τησε κατ’ αύτά: διατί δέν έγραψα τι μέχρι τοϋδε καί περί 

τού έν Κετίνγ Σωφρονιστηρίου, κηδομένη ή άξιοσέβαστος 
δέσποινα καί πςρί έκείνων άκόμη τών έν τγ φυλακή τού 
Μαυροβούνιου ευρισκομένων ατυχών μελών τής κοινωνία;.

Περί τού Σωφρονιστηρίου Κετίνη; είχον γράψει πολλά έν 
κεφαλαίω έπιγραφομένφ «ή πρωτεύουσα τού Μαυροβούνιου.» 
Άλλ’ έπειδή τό κεφάλαιον αύτό είσέτι δέν έδημοσιεύθη, 
άποσπώ σήμερον έξ έκείνου τ’ άφορώντα εί; τήν έρώτησιν 
τή; φιλάνθρωπου Κυρίας, έλπίζων νά εϋρωσι ταύτα χώρον 

έν ταΐς στήλαις τοϋ ΛΙή Χ.άνεσν.ι άν ό φίλο; διευθυν
τή; αύτού κ. Βλάσιος Γαβριλίδης, ένεκα σπουδαιότερα; πρός 
δημοσίευσιν ύλης, δέν ανακράζει «στενά μοι πάντοθεν, φίλε 
άναχωρητά» καί θέση αύτά είς τό άρχεΐον του.

HI Tainnitsa, ή τό Σωφρονιστήριον, κεΐται έν τή. πεδιάδι

ο “Ορα 25,60,74, 83,97,406,106,059,165,207,203.214
τ'-ύ εζί,υς 1 884 καί άριδ. 3 ε. ε. τής Έ φ η μ ε ρ ί 3 ο ς—άριΟ. 276 
ε- ε. Μή Χάνεσαι, II ο ι κ ί λ η ν Στοάν τοΰ 1882 καί 1883 
καί ’Λ ν α τ ο λ : z δ ν Ήμερο λ ό γ ι ο ν.

τής Κετίνη; παρά τοΐς άρχαίοις καί νέοι; ήγέμονικοϊς άνα- 
κτόροις. Είναι δέ ίσόγαιον λιθόκτιστου τετραγωνικόν κτίρΑν, 
έχον έν όλω μήκος καί πλάτος 50 ώς έγγιστα μέτρων. Τά 
έν τή. μοναδική ταύτγ έν Μαυροβουνίω φυλακή κελλία είσί τόν 

άριθμόν I 0 καί εχουσιν έν μέν σιδηρόφρακτον παράθυρου έπί 
δημοσίου δρόμου, έτερον δ’ έν τή αύλγ τού σωφρονιστηρίου. 
Έν έκάστω τών 10 αύτών κελλίων, τά οποία είσίν άρκούν- 
τως ευρύχωρα, διαιτώνται 6 μέχρι τό πολύ 8 κατάδικοι.

Τά κελλία καί γ αύλή τή; φυλακής είσίν όσον τό ίφιχτόν 
καθαρά, ώ; καί οί φυλακισμένοι οΐτινες πλύνονται δίς τής 
ήμέρας· καί έν αύτή τή φυλακή φέρουσιν ούτοι τήν έθνικήν 
αύτών ένδυμασίαν. Πάντες δ’ είσίν υγιέστατοι, εύρωστοι καί 
ζωηροί, χάρις είς τήν καθημερινήν αύτών έργασίαν.

Τούς καταδίκους άσχολεϊ καθημερινώς ή Μαυροβουνιωτική 
κυβέρνησι; εί; δημόσια έργα, εί; ττ,ν οδοποιίαν καί τόν καλ
λωπισμόν τής μικρά; πρωτευούσης καί τών προαστείων αύ
τή;, δίδουσα, είς πάντα κατάδικον κατά μέν τάς έργασίμου; 
ήμέρας ημερομίσθιον λεπτών 75. κατά δέ τάς έορτασίμους 
τοιαύτας, καί τάς Κυριακάς, μόνα λεπτά 62 1 /2. Διά τοϋ 
ημερομισθίου τούτου προμηθεύεται έκαστος έξ αύτών τά τής 
τροφής καί τόν καπνόν του. Τούς άπορωτέοους τών καταδί

κων ένδύει ή κυβέρνησις. Κατά πάσας δέ τάς μεγάλα; έορ- 
τάς άποστέλλονται αύτοί; έκ τών ανακτόρων αμνοί, άρτος, 

ρακί, τ.'ΐτ.νο; καί οίνος. Τού; άσθενούντα:, ή καί ολίγον άδια- 
θετοϋντας τών καταδίκων, είσάγουσιν άμέσως είς τό ηγεμο
νικόν νοσοκομείου, ένθα τυγχάνουσιν έπιμελεστάτης περι- 
ποιήσεως.

Είς τήν Μ.Δ. πτέρυγα τού Σωφρονιστηρίου εύρίσκεται 
φυλακή τού ωραίου φύ.Ιου, ουδόλως συγκοινωνούσα πρός τήν 
τών άνδρών. Ή φυλακή όμως τών γυναικών δέν έχει αύλήν, 
διότι καί αί θύραι καί τά παράθυρα τών 5 γυναικείων κελ
λίων δίδουσιν έπί τής όδού. Καί αύτοϋ άκόμη προνόμια αί 
γυναίκες !

Τό Σωφρονιστήριον έπεσκέφθην ήμερα εορτής, άνευ ειδικής 
τινο; άδεια;, διότι ή μοναδική Ούρα αύτοϋ μένει ί/ρδά/οιατη 
άπό τής άνατολή; μέχρι τής δύσεως τού ήλίου καί πάς ί 
βουλόμενος δύναται νά είσέλθγ άκωλύτως έν αύτώ. Φρουροί 
έξωθεν ή έσωθεν τής φυλακής δέν υπάρχουν. Οί φυλακισμέ

νοι είσίν αύτοφρούρτύπ it καί τήν κλείδα τί; Ούρας τοϋ 
σωφρονιστηρίου κρατεί ό μάλλον έλαφρόποινο; κατάδικος (!) 

Αύτός καί μόνο; έκπληροϊ χρέη ΰισ]ΐοφΰ.1αχος.
Εί; τά; θύρας τών 1 0 κελλίων ούτε κλείθρα δέν ύπάρ- 

χουσι, ούτε φόβο; περί δραπετεύσει»; τών καταδίκων υπάρ
χει, διότι ούτοι γνωρίζουσι καλώς ότι άν, δραπετεύοντες, 
καταφύγωσιν εί'ς τι χωρίου τοϋ Μαυροβούνιου, ή έπί τοΰ αυ
στριακού ή οθωμανικού εδάφους, θά συλληφθώσι πάραυτα 
καί θά σταλώσι δεδεμένοι είς Κετίνην, όπου, πλήν τής δι
πλασιάσει»; τή; ποινή; των, τούς αναμένει καί ό δημοσία 
ραβδισμό;, ον πάς Μαυροβούνιο; αποφεύγει ώς τήν μεγαλη- 
τέραν άτίμωσιν τοϋ ανθρώπου. Πολλάκις πολλοί καταδικασ- 
θέντε; εί; τόν δημοσία ραβδισμόν έπροτίμησαν ν’ αύτοκτο- 
νήσωσι, παρά νά υποστώσι τήν μεγάλην αύτήν καταισχύνην. 
Αισχρόν έπίση; θεωρούν, τό νά καταφύγωσιν, ώς δραπέται 
έκ τή; φυλακή;, έπί τοϋ αλβανικού εδάφους. 'Ημέραν τινα 
ώμίλουν μετά καταδίκου εργαζομένου μόνου έπί τή; οδού τή; 
'Ριέκας. Δεν σε ήλθε ποτέ εί; τόν νοΰν, τόν ήοώτησα, νά 
δραπετεύσγς ;

— Αύτό, μοί άπεκρίθη υπερηφάνως, δέν είναι πα.Ι.ίηχα- 
^ίσιο πράγμα. "Όταν έκαμα, έκεΐνο ’πού έκαμα, ήξευρα ’πώ- 
μ’ έπερίμενε 6 χρόνια φυλακή. Αΐ! τά ί ’πέρασαν, δόξα

τώ ©εί», μοΰ μένουν άκόμα δοό, θ’ άπεράσουν κι’ αύτά καί 

θά ζωθώ πάλιν τ’ άρματά μου!

"Οτε έπεσκέφθην τό Σωφρονιστήριον, εΰρίσκοντο έν αύτώ 
66 κατάδικοι, ών ό νεώτερος ήγε τό εικοστόν έτος τή; ήλι- 

κία; του καί ό γηραιότερο; τό τεσσαρακοστόν. Εύθύς ώ; 
είσήλθον έκει, πάντες οί φυλακισμένοι έξήλθον τών κελλίων 
αύτών, έν οί; έπρογευμάτιζον, καί χαιρετίσαντε; με μέ περι- 
εκύκλωσαν κρατούντες άνά χεΐρας τό κάλυμμά των. Τοΐς 
είπον νά καλυφθώσιν, άλλ' ήρνήθησαν νά τό πράξωσιν, άκο- 
λουθούντε; τό έθιμόν των. Μοί προσέφερον μετά πολλή; εύ- 
γενείας τρίπουν κάθισμα, οίνον, δν έπιον, καί σιγάρον όπερ 
έκάπνισα- ήγνόουν οί δυστυχείς τίνι τρόπι» νά μοί έκδηλι»- 
σωσι τήν συγκίνησιν καί εύχαρίστησίν των, διά τήν επίσκε
ψην μου.

— Καλώ; ορίσατε, κύριε, άνέκραξεν είς τών καταδίκων 

'Ελληνιστί, εύθύς ώς μ’ είδεν είσελθόντα έν τγ αύλγ τή; 
φυλακή;.

— "Λ ! βλέπω ότι όμιλεΐ; τήν γλώσσάν μου, τφ άπε- 
κρίθην. Καί πού τήν έμαθες ;

— Σ’ τήν Κωνσταντινούπολι, όπου ήμουν περιβολάρης
'Ελληνικά ’σπήτια.
— Καί διατί εΰρίσκεσαι τώρα έδώ μέσα ;

— *Α, τίποτε, γειά ένα ptxpo φόνο, μοί άπεκρίθη άφε- 
λέστατα.

— Καί οί σύντροφοί σου είναι καταδικασμένοι εί: πολ
λών έτών φυλάκισιν ;

— ΑΙικροδουλιεαΐ; ποιο; ένα, ποιος δύο, τρία, πέντε καί 
10 χρόν$α. "Ενας μονάχα θά γεράση εδώ μέσα.

Άπέφυγα τού νά τόν έρωτήσω περί τού λόγου τή; κατα
δίκης αύτού, ώς καί τών λοιπών συντρόφων του, διότι τούτο 
δυσαρεστεΐ τού; φυλακισμένους.

(Συνέχεια ίίε σριΟ. 377]

«Φίλτατέ μοι καί έντιμε κόμη Σανούτε,
Σάς παρακαλώ νά παρουσιασθήτε σήμερον εις τό παλά- 

τιον τού άγ. Μάρκου περί τήν τρίτην ώραν τής νυκτός. 'Η 
A. Ε. σ Δόγης έπιθυμεΐ νά σά; άνακοινώσγ τι,

Μαρίνος Αορζένης 

Γραμματεύς τγ; A. Ε."

— Τί θέλουσιν άπό έμέ; είπεν ό Σανούτος, άφού άνέγνω 
”ήν επιστολήν ταύτην. Δέν είμαι διά τίποτε.

Καί έξηπλώθη στενάζων έπί τού άνακλίντρου. Περιεστρά- 
φη έπί τών δύο πλευρών, εχασμήθη έπί πολύ καί τέλος 
«γερθεί; έκρότησε τά: χεΐρας.

Θεράπων τι; είσήλθε.
— Δέν ήλθεν ό ιατρό; μου, Λαυρέντιε; είπεν ό Μάρκος.
— Άπό πολλ.οϋ περιμένει εί: τόν προθάλαμον, αύθέντα.

— Βλέπω, τώ είπον, ότι όλοι είσθε υγιέστατοι, εύρωστοι 
καί ζωηροί, έδώ μέσα.

— "Αμ γιατί όχι, μ’ άπεκρίθη ύψωσα; τό κάλυμμά του, 

ό Γοοπούάρ (ηγεμόιν) έκτισε τή φυλακή ’; τόν πλειό καθα
ρόν ά.έρα τή; Κετίνη; γ,ά νά μήν αρρωστούμε.

Καί τωόντι, εύαερωτέρα καί ύγιεινοτέρα θέσι; εκείνης, 
πρό; άνέγερσιν σωφρονιστηρίου, άδύνατον ήν νά εύρεθγ έν Κε- 

τίνγ. Άνεμνήσθην τότε τού φοβερού Αίίόρισί καί τών λοιπών 
φυλακών τών Αθηνών καί ώκτειρα έκ νέου τήν τύχην τών 
έν διηνεκεΐ άεργία διαιτωμένων έν τί, μεμολυσμένγ άτμο- 
σφαίρα τή; φυλακής έκείνη; τόσων δυστυχών πλασμάτων.

Έν τώ Σωρρονιστ.ηρίω έμεινα έπί ήμ.ίσειαν ώς έγγιστα 
ώραν, συνδιαλεγόμενος μετά τών υποδίκων, διά τοϋ γνωρί- 
ζοντο: τήν γλώσσάν μα; συντρόφου των καί άπηύθυνον αύ- 
τοΐ; διαφόρου; ερωτήσεις, είς τάς οποία; παραδόξως πω; 
καί ώς συνεννοήσεω; μοί έδιδόν συγχρόνως όλοι τήν αύτήν 
άπάντησιν. Ούδεί; έξ αύτών γογγύζει, κατά τή; ένεστώσης 
θέσεώ; του· πάντες άναγνωρίζουσι τό σφάλμα ή τό έγκλημά 
των καί όμολογοϋσιν ότι δικαίως είσί τιμωρημένοι. Τούς ήρώ- 
τησα άν έκπληρώσι τά θρησκευτικά καθήκοντά των καί μοί 
άπεκρίθησαν, οτι ένίοτε τούς επισκέπτεται ό ίερεύ; τοϋ μο
ναστηριού. Τινές έξ αύτών μ.οί παρεπονέθησαν, ότι δέν είχόν 
τι πρό; άνάγνωσιν, ένώ άλλοι εΰρισκον αύτό όλω; περιττόν. 
Είς μάλιστα μ’είπεν, αναστενάζω·/, «”Λς μάς λείπγ καλλί
τερα ή άνάγνωσις, διά νά μή μανθάνω μεν τί γίνεται είς τόν 
κόσμον.» Ούδεί; ομω; εξέφραζε τό έλάχιςον παράπονον κατά 
τού Σωφρονιστηρίου καί τού έν αύτώ βίου τών καταδίκι·.ν. 
Ιίαθά μοί είπον ούτοι, δέν θλίβει αύτού;, ούδέ τού; στενο- 
χωρεΐ τόσον, τό χρονικόν διάστημα τή; ποινής, ήν οφείλουν 

ν’άποτίσουν, όσων ή στέρησι; των ο dine (δηλ. άριστείων 
καί παρασήμων των) τών γιαταγανίων καί τών άσηρίνιων

— Είπέ τω νά είσέλθγ.
— Είναι καί μία κυρία σκεπασμένη μέ πέπλον ήτις ζητεί 

άκρόασιν παρά τής Τ. Ε.
— Τότε άς είσέλθγ πρώτη ή κυρία.
— Είναι καί νέο; τις ναυτικός, όστι; έχει επιστολήν πρό; 

τήν Τ. Ε. άλλά θέλει νά τήν δώσγ μέ τά; χεΐράς του.

— ”Λ; είσέλθγ πρώτη γ κυρία καί ά; περιμένγ ούτο; 
καί ό ιατρός.

— 'Ορισμός σας, έξοχώτατε.
Καί ό θεράπων έξήλθε.

Μετ’ ολίγα; στιγμά; είσήρχετο ή κεκαλυμμένη τήν μορφήν 
κυρία. Μίτο υψηλή, ισχνή, ξανθή καί μελανείμων.- "Αμα 
είσελθούσα ανύψωσε τόν πέπλον της.

— Σύ είσαι λοιπόν, ’Ολυμπία ; είπεν ό Σανούτος, καί 
είναι άνάγκη νά έμβαίνγ; σκεπασμένη εις τήν οικίαν μου ;

— Οί ύπηρέται είναι περίεργοι, κύριε κόμη, καί τούτο 
δέν μοί άρέσκει.

— Καί τί νέα μοί φέρει; ;
— "Ελαβον σήμερον επιστολήν παρά τή; αδελφής μου.

Καί ένεχείρισε φάκελλόν τινα εί; τόν Σανούτον. Τόν άνέ-
πτυξεν ούτο; καί άνέγνω.

ι.Ί’ι.Ι-άτη ιιοι άόι^ρή,
.... Είπατε εί; τόν κόμητα ότι εί; οσα; νήσου; μετέβην 

μετά τοϋ συζύγου, 8ν εύηρεστήθη νά μοί χαρίση. έπεσκέφθην
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πιστοΛιων των. Μεγίστην, άπερίγραπτον λύπην και καται
σχύνην τοϊς προξενεί ή στέρησις αυτών. Ουδέποτε Ο’άκούσγ, 
τις Μαυροβούνιον κατάδικον νά εί'πη, «πότε θ’ανακτήσω την 
ελευθερίαν μου ;» Θά τόν άκούσν, όμως δι’δλης τής ήμέρας 
ψάλλοντα τό άσμα τών φυλακισμένων,

"Αχ '. πότε, πότε θά ζωσθώ 
Καί πάλε τ’ άρματά μου, κτλ.

Έν ώρα πολέμου οί φυλακισμένοι εξέρχονται του Σωφρο
νιστηρίου, ό'πως και ούτοι πολεμά,σωσι κατά τοΰ κοινού εχ
θρού. Ο: έπιζώντες έξ αυτών επανέρχονται μετά τό πέρας 
τού πολέμου εις τό Σωφρονιστηρίου πρός άπότισιν της ποι
νής των, ί,ν ό ήγεμών έλαττοϊ, άν ούτοι ήγωνίσθησαν άν- 
δρείως. Σπανίως ό ήγεμών έλαττοϊ ποινήν καταδίκου- οσά
κις όμως τό πράξη τούτο, γίνεται κατά τήν ημέραν τής εορ
τής τοΰ αποστόλου Πέτρου τού πάτρωνας τού Μαυροβονίου. 
Ή θανατική ποινή κατηργηθη άπό 6 ήδη έτών υπό τού 
ήγεμόνος έν Μαυροβουνίω, μεταβληθεΐσα εις ισόβια δεσμά. 
Δέν έκρινε δίκαιον νά στερήται ό άνθρωπος τής ζωής αυτού, 
ένεκα έγκλήματος δυναμένου άλλως νά τιμωρήται διά τής 
εις ισόβια δεσμά ποινής ήν θεωρεί βαρυτέραν και παραδειγ- 
ματικωτέοαν.

'Οσάκις δ ήγεμών διέρχεται πρό τού Σωφρονιστηρίου, οί 
κατάδικοι παρατάσσονται <7<ς γραμμήν, χαιρετώσιν άποκα- 
λυπτόμενοι έδαφιαίως τόν αγαπητόν αυτοΐς Γασποόάγ, καί 
ζητωκραυγάζουσιν υπέρ αυτού. Ενίοτε πλησιάζει αυτούς, 
τοΐς όμιλε' μειλιχίως καί τούς νουθετεί. Αυτή δ’ είναι ή 
ύπερτάτη ευδαιμονία τών ατυχών εκείνων άνθρώπων. Άφί- 
νων αυτούς δ ήγεμών διατάσσει τόν συνοδεύοντα αυτόν ύπα-

σπιστήν του, νά τοϊς δώση χρηματικόν τι ποσόν, δπερ, ει
σερχόμενοι έν τή αυλή τού Σωφρονιστηρίου, διανέμονται 
μέχρις οβολού.

Διέρχονται δέ τόν βίον οί αύτοφρουρητοι έν αδελφική όν
τως αγάπη καί δμονοία. Τάς κυριακάς καί έορτάς διασκε- 
δάζουσι γπρεζηδόχ, διανεμόμενοι τήν τροφήν, τόν οίνον καί 
τόν καπνόν των, εϋθυμούντες, άδοντες, έν συνοδεία τής πε- 
φιλημένης των Γ'ζοϋζ.έας· καί χορεύοντες πρό τής πλατείας 
τού Σωφρονιστηρίου, χωρίς ποσώς ν’ άπομακρύνωνται αυτής.

Ούτε δύστροπου εΐσαγγελέως άδεια, οΰδ’ ή παρουσία 
αποτόμου δεσμοφυλακος απαιτείται, δπως οί συγγενείς, οί 
φίλοι καί οί ξένοι έπισκεφθώσι δίς καί τρις τής ήμέρας καί 
έφ’ όσην ώραν βούλονται τούς φυλακισμένους έντός ή πρό 
τού Σωφρονιστηρίου, κατά τάς μή εργασίμους ήμέρας. Μόνον 
καθ’ ήν στιγμήν μεταβαίνουσιν έν σώματι εις τήν έργασίαν 
των, οΰδείς δύναται νά τούς πλησιάση. Έν τφ τόπω όμως 
τής έργασίας οί αύτοφρονρητοι κατάδικοι δύνανται νά συν- 
διαλεχθώσι, μεθ’ οίουδήποτε βούλονται.

Περί τών έν τή ijiv.laxy τοΰ ώρα/ου ιρΰ.Ιου κρατουμένων 
12 καταδίκων γυναικών δέν έχω πολλά νά σημειώσω, διότι 
αΰταί δά είναι 'ποΰ είναι αντοιγρούρητοι καί ζώσιν δλως 
άμερίμνως. Τρεφόμενα* 1, καί ένδυόμεναι δαπάναις τού δημο
σίου ταμείου, εργάζονται δι’ ίδιον λογαριασμόν καί σπανίως 
ασχολούνται εις δημόσια έργα. Εισίν όμως υποχρεωμένα! νά 
πλύνωσι, διορθόνωσι καί ράπτωσι τά ένδύματα τών κατα
δίκων άνδρών. Ζώσι καί αύται έν αρμονία, άδουσαι, χορεύ- 
ουσαι καί έν πάση αδιαφορία κάθηνται έργαζόμεναι, ή συν- 
διαλεγόμεναι έξηπλωμέναι πρό τών έπί τής όδού τών κελ- 
λίων των Ουρών. Εΰθύς ώς έπλησίασα αΰτάς ήγέρθησαν μ’ 
έχαιρέτισαν καί κατά τό έθιμόν των ήθέλησαν ν’ άσπασθώ- 
σι τήν χείρά μου, δπερ άπεποιήθην. Καί αί δώδεκα αύται

αντογρονρητοι φυλακισμέναι ήσαν γυναίκες εύρωστοι, υγιείς, 
ροδιναί καί φαιδραί τήν δψιν, εΰειδεϊς καί ήγον τό εικοστόν 
μέχρι τό πολύ τριακοστόν τής ήλικίας των.

— Βλέπετε αΰτήν έδώ Κύριε : μοί είπεν δ έκ τών κατα
δίκων ώς διερμηνεύς χρησιμεύων μοι. Λΰτή έτράβηξε έτσι 
γειά χάζι μιά πιστόλια απάνω ’ς τήν άνδρα της καί τόν 
άφησε ’ς τόν τόπο. Λέγουν ’πώς δ μακαρίτης είχε νά κάμη 
μέ μιά άλλη γυναίκα ’ς τό χωριό του, μά έγώ δέν τόν πέρνω 
’ς τήν ψυχήν μου.

Κατόπιν μ’ έδειξεν ώραίαν καί νεαρωτάτην γυναίκα εί-
πών μοι:

— Ξέρετε γιατί είναι ’ς τή φυλακή αυτή έδώ ή στρΙγΛα ; 
Γιατί έβαλε μιά νύκτα φωτιά ’ς τήν καλύβα τής πεθερά; 
της καί τήν έκαψε δλοζώντανη. Λένε πώς έφταιγε καί έκεί- 
νη, γιατί έβαζε ζιζάνια ’ς τό ανδρόγυνο. Μά εγώ δέν τήν 
πέρνω κι’ αυτή ’ς τή ψυχή μου.

Καί ταύτα τά ολίγα περί τών φυλακισμένων γυναικών.

Τά κατά τήν δίκην τών υποδίκων έχουν ώς έξης.
Πας υπόδικος προσέρχεται κατά τήν δικάσιμον ημέραν

εις τό Βε,Ιΐχι σοϋδ (άνώτατον δικαστήριον) μόνος καί άνευ 
τής έλαχίστης στρατιωτικής συνοδείας. Εΰθύς δ’ ώς κατα- 
δικασθή εις φυλάκισιν, παοαδίδει τά άριστείά του, τό για
ταγάνι '/.αλ τά ασημένια πιστό.Ιια του εις χείρας τής δι
καιοσύνης, (ήτις τά φυλάττει εΰλαβώς μέχρι τής άποφυλα- 
κίσεως τού καταδίκου) καί πορεύεται μόνος εις τό Σωφρο- 
νιστήριον, ένθα παραδίδει αΰτός έαυτόν εις τόν ώς άνω εί
πον δεσμοούλακα—κατάδικον, εις ού τάς διαταγάς τυφλοΐς 
δμμασιν πάντες οί κατάδικοι ύπακούουσιν. Αμφιβάλλω άν 
εις οίονδήποτε άλλο κράτος του κόσμου, δύναται ασφαλέστε
ρο-) πάσα κυβέρνησις νά φρουρήση διά τών στρατιωτικών ή

τών αστυνομικών οργάνων αΰτής τούς έν ταϊς φυλακαΐς κρα
τουμένους. Δι’ αυτόν τόν λόγον άπεκάλεσα (και πάντες οί 
έν Κετίνη συνάδελφοί μ.ου τά παρεδέχθησαν) τούς έν τώ 
Σωφρονιστήριο) Κετίνης κρατουμένους ΐίαύτοιρρονρήιους)).

Αγνοώ άν άνταπεκρίθην πληρέστατα εις τήν έρώτησιν 
τής προκαλεσάσης τήν μικράν ταύτην περί τοΰ Σωφρονιστη
ρίου Κετίνης δημοσίευσιν σεβαστής δεσποίνης. Περί ένός 
μόνον εΐμί βέβαιος, δτι ή άνάγνωσις αΰτής οΰδενός θέλει κι
νήσει τόν οίκτον ή τήν φρίκην, άφού αυτοί ούτοι οί αντοχρον- 
ρητοι οΰδόλως παραπονούνται κατά τής ένεστώσης κατα- 
στάσεώς των.

Έν Άθήναις, Νοέμβριος ,882.

Ό Άναχω ρητής.

ΑΝΩ-ΚΑΤΩ
Εις έν έκ τών παρελθόντων φύλλων τής ’’Εχημερίόος δ 

κ. Δουζίνα: άποστελλων παρατηρήσεις τινάς δια τά περί 

αυτού γραφέντα ύπό τού συντάκτου τών πρακτικών τής 
βουλής, άρχεται ώς έξης: οντες ελεύθεροι νά εκθέτετε δ
σον θέλετε σατνριχΰς τά έν τή βουλή, γενόμενα, φρονώ δ
μω; κτλ.

Καί διά μέν τό οντες άφίνομεν τού: μαθητάς τοΰ Γυ
μνασίου νά όμιλήσωσι- διά δέ τό σατνριχώς τί ιά. εϊπωμεν; 
ή λησμονεί δ Κύριο; δτι καί ή άπλουστέρα αναγραφή τών 
γενομένων έν τή Βουλή, καί μάλιστα τών ύπ’ αυτού λε
γομένων, διαχέει εΐ; τόν λόγον άπλετον σατυρικήν φαιδρό- 
δρότητα ;

πάντα τά γυναικεία μοναστήρια. Άλλ’ οΰδαμού κατόρθωσα 
νά λάβω πληροφορίας περί τού ατόμου, υπέρ ού δ κόμης 
φαίνεται τοσούτον ενδιαφερόμενος. Δέν άπελπίσθην καί θέλω 
εξακολουθήσει τάς έρευνας μου. ’Άν δέ άνακαλύψω τι, θέλω 
τόν πληροφορήσει άνευ αναβολής.

Άλλ’ είναι άξιον καί πρέπον, όταν είναι τις κόμης Σανού
τος, νά άναζητή τοσούτον έπιμόνως καί πεισματωδώς μίαν 
καλογραίαν ;

Ή άόε.Ιφή σου Κοειχελέα.»

— Σέ ευχαριστώ, ’Ολυμπία, είπεν δ κόμης συμπτύξας τήν 
έπιστολήν. Γράψε πρός τήν αδελφήν σου τάς τρυφεράς εΰγνω- 
μοσύνας μου.

— Ή καλωσύνη σας, κύριε κόμη.
— Είσελθε εις τόν κοιτώνα μου νά άναπαυθής, καί μετά 

τάς ακροάσεις μου θά έλθω νά σ* έπισκεφθώ, άν μοί τό έ- 
πιτρέπν,ς.
Ή ’Ολυμπία ήνέωξε κρυφίαν τινά θύραν, ήν έφαίνετο καλώς 

γνωρίζουσα. καί είσήλθεν εις τόν κοιτώνα.

'Ο δέ κόμης έκάλεσε τόν θεράποντα καί τόν διέταξε νά 
εΐσαγάγη τόν νέον τόν κομίζοντα έπιστολήν.

Είσήλθε τότε νέος φορών ναυτικόν πίλον καί ενδύματα, 
ήλιοκαής καί θρασύς τήν δψιν.

— Κάπου σε είδα, τώ είπεν ό κόμης. Τίς είσαι'.
— Είμαι δ ΚαρτάτΊης. είπεν δ νέος, καί πρό οκτώ έτών

υπηρέτησα ύπό τάς διαταγάς τού κυρίου κόμητος, έλαβον 
μάλιστα αφορμήν νά ευχαριστηθώ μαζύ του.

— Εις ποιαν περίστασιν ;
— "Οταν, άφού τήν έγλυτώσαμεν άπό τάς χεΐρα; τών 

Γενουαίων, δ κύριος κόμης μάς έγκατέλιπεν εις τήν νήσον 
Νάξον, έμέ καί τούς συντρόφους μου.

— Καί τί μοί τό λέγεις αυτό, κτήνος; Δέν σοί ήρκει δτι 
έγλύτωσες άπό τούς πειρατάς ; Μοί οφείλεις τά λύτρα, τά 
,οποία ποτέ δέν θά κατόρθωνες νά πληρώσης.

— Δέν είχον σκοπόν νά παροργίσω τόν κύριον κόμητα.
— Τότε λοιπόν είσαι πολύ ανόητος.
— Ζητώ συγγνώμην.
— Είσαι φλύαρος. Δός μοι τήν έπιστολήν τήν οποίαν μοί 

φέρεις, καί φύγε άπ’ εδώ.
— Δέν έχω έπιστολήν διά τόν κύριον κόμητα.
— Τί λοιπόν είπες εις τόν υπηρέτην μου ;
— Είπα έν ψεύδος εις τόν υπηρέτην σας, διότι άνευ τού

του δέν θά μέ εΐσήγεν έδώ, ουδέ σείς θά τφ τό έπετρέπετε 
ίσως.

— Λοιπόν ήπάτησες έμέ, αυθάδη;
— Δέν σάς ήπάτησα- υποθέσατε δτι είμαι έγώ αΰτάς 

έπιστολή. Ίίδυνάμην έπί τέλους νά πλάσω μίαν έπιστολήν 
καί ευκόλως θά έδανειζόμην δύο ή τρία άσπρα νά πληρώσω 
ένα γραφέα διά νά μού τήν συντάξη. Άλλά δέν τό έκαμα,

διότι ήθελα νά σάς εϊπω τήν άλήθειαν. Δέν έχω έπιστολήν, 
J «λλ.’ έχω σπουδαίας πληροφορίας νά σάς δώσω.
“I — Ποιας πληροφορίας ;

— 'Ο κύριος κόμης θά μοί πλήρωσή τόν ναΰλ.όν μου καί 
τήν τροφήν μου άπό Νάξον μέχρι Βενετίας, τά χασομέριά 
μου καί τούς τόκους τών 'έξ έτών. Καί θά τώ δώσω τά; 
πληροφορίας ταύτα ς.

— Προτιμάς τό κάτεργον ή τήν αγχόνην ; είπεν δ κόμης 
δίψας βλοσυρόν βλέμμα πρό; τόν απαιτητήν τούτον.
I — Τό εϊξευρα πολύ καλά δτι δύνασθε νά τό κάμητε. 
Άλλά δέν ειξεύρετε όμως τί θά ειπή απελπισία. Βεβαιωθήτε 
δτι θά μέ εΰεργετήσητε με τό κάτεργον καί θά μέ σώσητε 
μέ τήν αγχόνην.

— Είσαι αστείο; πονηρός, είπεν δ Σανούτος. Σέ ενθυμού
μαι τώρα. Σύ είχες κάμει καί τούς άλλου; νά άποστατήσΟύν 
εναντίον μου.

— Διότι είχα πάντοτε έν παράπονον εις αυτόν τόν κό- 
βμον, τό δτι αί ύπηρεσίαι μου δέν έξετιμήθησαν διά τούτο 
θέλω νά τάς εκτίμηση πρώτην φοράν δ κύριο; κόμης.

— Καί πόσον θέλεις νά τάς έκτιμήσι·);
Ε — Είκοσι φλωρία άρκούσι.
ί — Θά σού δώσω τά είκοσι φλωρία- άλλ’ άν έκεΐνο τό 
όποιον θά μοί είπης, δέν είναι άξιον λόγου, θά σέ κρεμάσω. 
I — Δέχομαι, είπεν δ ναύτης.
\ Ό κόμης καθήσας παρά τήν τράπεζαν έγραψε πρός τόν

ταμίαν του γραμμάτων είκοσι φλωρίων διά τόν κομιστήν, 
καί τό έδωκε πρός τόν άνθρωπον.

— Λοιπόν τελείονε τώρα, λέγε.
— Κύριε κόμ,η, δ Μούχρας είναι εις τήν Βενετίαν.
'Ο κόμης ώχρίασε.
— Ποιος Μούχρας ;
— ’Εκείνος,τού δποίου δ κύριος κόμης ήρπασε τήν γυναίκα 

πρό οκτώ έτών.
— Τίς σοί τό είπε ;
— Τόν είδα.
— Καί τί κάμνει έδίύ ;

— Δέν εΐξεύρω. Άλλά θά μάθω, άν μ.’ έπιφορτίζη δ κύ
ριος κόμης.

— Δέν ένδιαφέρομαι ποσώς δι’αΰτό. Άλλ’ άν μ.άθγς τι, 
εΐπέ μοί το.

— Καλώς.
— Καί είναι άπό πολλού ένταύθα ;
— Άπό ολίγων ήμερων.
— Τίς είναι δ σκοπός του.
— Κάτι μοί λέγει δτι δ σκοπός του είναι διά τήν αΰθεν- 

τίαν σας. Άλλά κρύπτεται έπιμε/.ώς.
— ΙΙού κατοικεί;
— Οΰδαμού φαίνεται νά κατοική. Άλλ’ Sv έχη, φωλεάν 

τινα. θά τήν άνακαλύψω.
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"Η εκπλήττεται διά τό ταπεινόν αΰτό ύφος τοΰ γράφειν, 
καθ’ 8 φρονεί οτι δέν πρέπει νά γράφη τι.; έπάνου κατου 
δπως κουβεντιάζει, δτι δέν πρέπει νά άφινη τή πένα του 
νά είκονίζη.καί τό ελαφρότερου μειδίαμά του, καί ότι πρέ
πει ριετά πομπής καί σοβαρότητος ιεροκήρυκας νά άναγρά- 
φωνται ακόμη καί οί λόγοι τοΰ Τράκα καί αί θεωρίαι τοϋ 
Δουζίνα ;

* *
X

Τό τέλος μια; κουβέντας:
— Μά πώς τήν μετεχειρίζετο λοιπόν μέ τοιοΰτον σκαν

δαλώδη τρόπον, άφοΰ ήτον προστάτης τής Κυρία: !
— Βέβαια- καί σύ άν ήσουν μπροστάτης τό ίδιο θά έ

χανες.
* *

V
Έπί τοΰ γραφείου τοΰ Μή Χάνεσαι άναγινώσκω τήν έ

ξής άγγελίαν :
ΆγγεΛία Περιχ.Ιέονσ ‘Ραυτοπού.Ιου'.

“Ανθη χα,ι ΣχιαΙ 
{ποιήσεις}.

ΔηΚαΧή θέλει νά μας ’πή οτι τά άνθη του θά ήνε τόσω 
μεγάλα, ίσως είς μέγεθος κοΰοκυθίάς, ώστε νά έξαπλώνωσι 
καί σκιάς. Τοΰτο ήδυνάμεθα νά τό ύποθέ τωμεν μόνον πρίν 
τά ίδωμεν, άν δέν μάς έπειθε καθ’ ολοκληρίαν περί τή; 
κολοκυθέν.ας φύσεως τών άνθέων του, παραθετων έν τή 
αγγελία του προκαταβολικό»; ολίγα μπουμπουκάκία, οίον :

Συχνά άπό/ι/σα ά.τ’ τήν χαρύιά μου 
Σαν ρίχνουνε ό^νάσχοτη σχιά,
Τά Άγρια, γαραΐς χι' αίσθήματά μου —

Μιχρά ποιήματα μου,
Ν’ άπ.Ιώνονται τά β.Ιέπω ταπεινά.

— "Υπαγε καί φρόντισε, είπεν ό κόμης, συνοδεύσας τάς 
λέξεις διά κινήματος τής χειρός.

*0 ναύτης προσεκύνησε βαθέως καί έξήλθε θλίβων είς τόν 
κόλπον του τό πιττάκιον τών είκοσι φλωρίων.

— Λαυρέντιε, είπεν ό Σανοΰτος, μή είσάγης άκόμη τόν 
ιατρόν. Φέρε μοι ενταύθα τόν φίλον μου Αύγουστον νά τόν ίδώ, 
διά νά διασκεδάσω όλίγον.

Καί ταΰτα είπών ήνέωξε τήν κρυπτήν θύραν καί εισήλθε 
διά τινας στιγμ.άς παρά τή ’Ολυμπία, ήτις έκάθητο νω/ελώς 
έπί τίνος έδρα; παρά τήν κλίνην του.

Τή άπέτεινε φιλικά μειδιάματα, τή έδώρησε θωπείας τινάς 
καί τή είπε ;

— Μήπως στενοχωρεΐσαι μόνη σου ; θά σοί φέρω ευθύς 
τόν φίλον μου Αύγουστον σύντροφον, διά νά σέ διασκεδάση

Καί έπανήλθεν είς τό σπουδαστήριόν του, δπου εύρε τόν 
φίλον του Αύγουστον.

Ήτο δέ ούτος υπερμεγέθη; κύων μέλας καί ούλόθριξ καί 
έκβάλλων κοκκίνας άστραπάς άπό τών οφθαλμών. "Αμα ώ; 
είδε τόν κόμητα, εγρυξεν ΰποκώφως, έδειξε τούς όδόντας καί 
ήρχισε νά σείη τήν ουράν.

Ό κόμης τόν έθώπευσε, τόν έλαβεν άπό τοΰ ώτός καί τόν 

έφεοε πρός τήν ’Ολυμπίαν.
— Διασκεδάσατε έδώ καί οί δύο, είπε.

Καί έκλεισε τήν θύραν τοΰ κοιτώνας.

Με τής χαρύι&ς τίί μύρο ποτισμένα 
Έ.Ιπίζω ενωμένα

Έμε νά ζωγραφίζουνε πιστά.
Όνουλουλ οΰ.

ΕΞ ΙΤΑΛΙΑΣ
R Ο L L I Ν Α Τ—Ρ ΟΙ Τ » X Β A S’ .

Σήμερον μετά τήν άνιαράν άνάγνωσιν τών Ελληνικών εφη
μερίδων έυ.έθυσα άπό ζωήν, άπό τρέλλαν, άπό παρ«λογι
σμόν άναγινιόσκων τά; Γαλλικά;.

Ιίίμεθα έμβρυα καί μόλις ή ασυνείδητος οργανική δύναμις 
κινεί τοΰ σώματός μα; τά μέλη· καί έκείνοι ώριμοι ήδη έν 
τή ζωή τοΰ κόσμου βιοϋσιν. Εκείνοι έχουσιν υπουργούς οί 
όποιοι όιά ορεκτικόν άρπάζουσιν έν μέρος τής ’Αφρική; καί 
500 έκατομμύρια άπό τά παπάκια- τού χρηματιστηρίου διά 
τά μικρά έξοδα· καί ήμεί; Τρικούπην κινδυνεύοντα νά πάθη 
δυσπεψία·' άπό όλίγον βοήρχ,ον Κωπαίδο; καί Καλλιγάν 
ριχνόμενον εί; ρεμον.Ιαν δεκαρών ημείς Κώσταν ρήτορα καί 
εκείνοι Αουίζαν Μιχάλαιναν* εκείνοι Slioll καί ημείς Καμ- 
πούρογλουν, έκείνοι Ερρίκον Ε'. καί ήμεί; πρίγγηπα Σοΰ- 
τσον ημείς χαστούκια, έκείνοι βετριόλι· ήυ,είς χωροφύλα
κας, εκείνοι . . , ή ! οχι’ αυτή είναι μία έξαίοεσι;· χωροφύ
λακας ζωηρούς, σφριγώντας ώ; τού; ίδικού; μας, δέν έχουσιν 
έκείνοι.

Άλλ’ άντί Σουρή, τοΰ αγαθού, τοΰ ηπίου Σουρή, αυτοί 
έχουν 'Ρολλινά' άντί Δεκάστρου. Ποατρινά.

λ *
¥

— Λαυρέντιε, έκραξε πρός τόν θεράποντα, έμβασε τώρα 
τόν ιατρόν.

Καί ευθύς είσήλθεν άνήρ κυρτός, μεσήλιξ, χαιρετίζων ΰπο- 
κλινώς κατά πάσαν στιγμήν. 'Ο κόμης τώ έκαμε νεΰμα νά 
καθίση.

— Πώς έχετε, κύριε κόμη; είπεν ό ιατρός· έπήρατε τά 
φάρμακα, τά όποια σας προέγραψα ;

— Δέν έπήρα τίποτε, είπεν ό Σανοΰτος.

— Παραμελείτε τήν υγείαν σας. Έν τούτοι; ή νευρική 
κατάστασις, έν ή διατελείτε, δύναται νά έχη κακά αποτε
λέσματα.

'Ο κόμης δέν άπήντησεν. Έπεκράτησεν έπί τινα χρόνον 
σιγή, καθ’ ήν ό ιατρό; έσκέπτετο ό'τι δέν ένόει διατί ήλθε 
καί ό'τι καλλίτερον θά ήτο νά περιμένη είσέτι έν τώ προ- 
θαλάμω μάλλον, καί μετά τόν Αύγουστον.

— Δέν μοί λέγεις, ίατρέ, είπε λύσας τήν σιωπήν δ κό
μης· ποιαν δίαιταν νομίζεις ό'τι αρμόζει νά ακολουθώ» σύμφω

νον πρός τήν κράσίν μου :
— Τό περί διαίτης κεφάλαιον, είπεν ό ιατρός άναλαβών 

στομφώδες ήθος, παραδέχεται μέν ό Γαληνός καί Ιπποκρά
της, άλλ’ ή νέα ιατρική έχει ολως διάφορον γνώμην. Αυτί 
προτιμά τά καταπότια, τά κλύσματα καί τά καθαρτικά εν 
γένει. Διότι άν ήτό τι ή δίαιτα, όλως περιττή θά ήτο ή 
ιατρική.

(Ακολουθεί)

Ό Σουρή; άπό μακρών έτών, μέ σύντροφον τήν Μοΰσάν 
του, ψάλλει, ψάλλει, ψάλλει’ καί γελά όταν γελά τή; πα
τρίδας του ή καρδιά, δακρύζει όταν αυτή πικραίνεται, καί 
λησμονεί σάς δύο ευτυχίας τοΰ κόσμου τούτου, τον έρωτα 
και τό ρετσινάτο, όταν τού; στίχου; του πυρακτοΐ τή; 
ελευθερία; ή πνοή. Καί τούς στίχους του όλους, όλου; τού; 
γνωρίζομεν καί ύπό τά παράθυρα ερωμένης, καί περί τά 
χείλη —επληρωμένου ποτηριού, τού; βλέπομεν έκάστο'ε πε- 
τώντας ώς έρωτιδεϊς ή συμπλεκόμενους είς αειθαλή στε
φάνην. Καί τώρα πού τού; γνωρίζομεν τούς στίχου; αυτού;, 
οί όποιοι μάς συγκινοΰσι, μάς κάμνουν ν’ άγαπώμεν, μά; 
Ενθουσιάζουν, μάς μεθύσκουν, πόσοι ένδιαφερόμεθα δια τό 
βιβλίον τοΰ Σουρή, τό όποιον μετ’ όλίγον θά τούς περιλάβη 
όλους ;

Άλλ’ έκεϊ, νά ό Ρολλινά- ποιο; είναι ; χθέ; οΰδείς θ’ 
άπήντα είς τήν έρώτησιν αΰτήν σήμερον όλοι οί Ιίαρίσιοι 
περί αυτού μόνον ασχολούνται. Είναι ποιητή;· ποιο; τό 
λέγει; Μία ηθοποιός- ή Σάρα Βερνάρ· μά οί στίχοι του ποΰ 
είναι; τίς τού; γνωρίζει; Κανεί;· δέν έδημοσιεύθησαν ά 
κόμη’ δέν έτυπώθη μέχρι τούδεοΰδ’εί; έξ αΰτών* καί λοι
πόν ; Λϊ ! ό Ρολλινά είναι ό πρώτος ποιητής τής ημέρας 
lout de m0me" τό όνομά του πληροί τό παρόν, εκεί· τό 
μέλλον αναμέ ει τού; στίχους του Είναι τι γνωστόν έξ 
αυτών ό τίτλος τής συλλογή;" Λίευρώσεες· τίτλος φυ
σιολογικός, παθολογικός" έκφρασι; υπερθετική τοΰ σημείου 
ε!; 8 άφίκετο ή φιλολογική έξέλιξις* Νευρώσεις : αύριον Οά 
έχωμεν Υστερισμούς, Συγχοπάς, Άποπ.Ιηζίας : ή ποίησι; 
άπολιποΰσα τά υπέρτερα στρώματα τοΰ ηθικού κόσμου 
κατέρχεται έν τω όργανισμώ, εί; τό αίμα, είς τά νεύρα, είς 
τά έντερα, είς τάς κύστεις' δέν θά πας νά τήν εύρης έσύ, 
εκεί, Σουρή μου.

* *
*

Καί παρά τόν Ρολλινά ό Ποατρινά. Φαντασθήτε τόν 
ρωμαντικόν Δέ-Κάστρο άλλοιούμενον καί μεταβαλλόμενον 
εί; τήν ύπεοθετικωτέραν έκορασιν τοΰ ουσιολονισμοΰ* φαν- 
τασθήτε τήν πραγματικότητά του τήν Δεκάστρειον έλαυνο- 
μένην μέχρι; έξοντώσεως, μέχρι τής άνυπαρςία;· νά ό Ποα- 
τρίνά' τόν γνωρίζουν όλοι σήμερον εί; Παρισιού;· οΰδείς τον 
είόενείναι αόρατος* τά έργα καί τούτου είναι μέλλοντα" θά 
δημοσιευθώσιν ό τίτλο; των Chloroses, "Χλωρώσεις Σ

Εννοείται ότι ούτος είναι ή γελοιογραφία τοΰ Ρολλινά, 
άλλ’ υπάρχει έν τώ κόσμω τή; τέχνης έν ή έγεννήθη. Νά 
ή ζωή, νά ή κίνησι:, ό πυρετό;, η τρέλλα, ή μανία, ό βίο; 
ό σημερινός. Μέχρι; ού φθάσωμεν έπί τό σημείο·» αυτό, ή 
Τράπεζα έχει καιρόν ν’ άγοράση τρεΐ: φορά; όλην τήν Ελ
λάδα, £ Το κούπης νά γείνη μεγαλοφυής, ό Καλλιγα: σο
βαρός, ό Κώστας Γαμβέττα;, ο: χωροφύλακες νά άνασκο- 
λοπίσουν άλλήλους, ό Σουρή; νά τρελλαθή καί ό Δεκάστρο; 
νά λησμονήση τήν Μάρτυρα του Αικατερίνην.

ΧΡΟΝΙΚΑ
£ Έπερνούσαμε προχθές άπό τό Τελωνείον καί τυχαίως εί- 
σηλθομεν είς τήν παρακειμένην αυλήν τή; λεγομένη; Σχολή; 
των Ναυκλάστρων. Βλέπομεν τό ήμισυ αΰτής κατεχόμενον 
από σάκκους, ούς έξελάβομεν ώς περιέχοντας τορπιλλ.οϋλι- 
χον. Πλησιάζομεν ένα έξ αΰτών, είς 8ν διηνοίγετο έν τώ

μέσω όπή καί βλέπομεν άνακύπτουσαν ώραιοτάτην γαλέταν. 
Έρωτώμεν καί μάς λέγουσιν ό'τι όλοι αυτοί οί σάκκοι (πλή
ρεις γαλετών) υπέρ τάς χιλίας πεντακόσια; όκάδας ήσαν 
προωρισμένοι διά τούς πτωχούς ’Αλεξανδρινούς πρόσφυγας, 
ή δέ διανομή των ανατεθειμένη είς τόν κ. Λιμενάρχην Πει
ραιώς. Κατά τήν ρωμαίϊκην δμως συνήθειαν, καθ’ ήν ή φι
λανθρωπία είναι είδος τι αγγαρείας κτηνώδους, έστάλησαν 
είς τήν αΰλήν τών Ναυκλάστρων νά φιλοξενηθούν. Καί είναι 
τόσον καλός ό Διευθυντής τής Σχολής, καί δέν τούς πετά 
τούς σάκκους είς τήν Οάλ.ασσαν νά φθάσουν κολυμβώντες είς 
τό Λιμεναρχείον. Είναι δά καί αΰτό τό 'Υπουργείου τών 
Ναυτικών ό'λο πρόνοια ! 'Η καρδία τοΰ Κανάρη παρά τόν 
απόπατον ή γαλέττα τοΰ δημοσίου σαβοΰρα διά τά ναύκλα- 
στρα. Ψιλοδουλειαΐς ! Καί όμως πόσοι άρά γε πρόσφυγες θά 
έπλάγιασαν νηστικοί, είς ούς άνήκεν ή γαλέττα αυτή !

Έγράψαμεν περί μικρών τινων βελτιώσεων τάς όποιας δ 
μικρός μα; φίλος (pas plus haul qup £a) κ. Καλλιγάς είσή- 
γαγε είς τό Τελωνείον. Προσετέθη, εϊχομεν είπή, καί ύπε- 
λεγκτής. Διά νά μή νομίση δμως ό κόσμος ό'τι έγένετο καμ- 
μία μεγάλη εΰκολία εί; τούς κυρίους έμπόρους, σπεύδομεν νά 

σάς πλ.ηροφορήσωμεν δτι κατ’ ουσίαν ή κατάστασις μένη η 
αΰτή. Οί ’Έμποροι /ύρώνονν εως ού τελωνίσουν πράγμα. 
Καταστήμα-α νέα τά όποια θέλουν ν’ άνοίξουν τώρα, ώς 
έν τών εδωδίμων, κατά τήν Όύόν Σταύίου, άναβάΤλονν τήν 
έναρξίν των έως ού εύρουν σειράν νά τελειώσουν τό εμπό
ρευμά τιον. Ό υπελεγκτής είναι καί αΰτός μία πολυτέλεια.

Οί νυκτοκλέπται πρό πολλ.οΰ έστησαν λημέρι είς τήν 

Π.ίατεϊαν Συντάγματος. Είναι ώς βλέπετε σατυρικοί Νυ- 
κτοκλέπται. Θέλουν νά σατυρίσουν τό βασίλ.ειον τοΰ κ Κοσ- 
σονάκου έν τή έδρα του. Αί νυκτοκλοπαί έδώ βλαστάνουν ώς 
άνεμώναι μετά βροχήν. Μετά τόν 'Μρχάγγε.Ιον τό Καπνο
πωλείου τής 'Αγοράς τής 'Μ6άνης. αΰτήν ή Εμποριχή 
Αποθήκη τοΰ καλλίστου γείτονός μας κ. Ευθυμίου, δστις 
ζήσας τόσα έτη έν ’Αγγλία, τρίβε1 τούς οφθαλμούς του μή 
θέλων νά πιστεύση είς τό νέον αΰτό είδος τής ελληνικής ά- 
σφαλείας. Μετ’ αΰτόν, τήν ιδίαν νύκτα, άλλο ραπτάδικο, 
κάτωθεν τής Οικίας Λουλούδα. γειτονικόν καί αΰτό. Τρομερά 

τριγυρίζουν τό Μή Χάνεσαε. Φαίνεται θά τό έχουν κα
λόν οιωνόν νά μήν άπομακρύνωνται άπό τό κουμουνδουρικόν 

ρήμα.

Εις γερουσιαστής τής Δημοκρατίας τής Χιλή έλθών έν- 
ταΰθα έξ Ευρώπης έπιβαίνων αΰτριακοΰ άτμοπλοίου άπώλεσε 
τήν νύκτα δσον πρόχειρον χρυσόν εΐχεν επάνω του (περί τάς 
20 λίρας) έν ώρολόγιον, κάτι κοσμήματα καί έν συνάλλαγμα 
■400 λιρών. 'Ω; ύποπτος έθεωρήθη πάλιν είς ξένος, ’Άγ 

γλος ή Γερμανός, δστις κάμνει τόν χομισιονάριον καί καθ’ου 
εΐχεν έκδοθή ένταλμα συλλήψεως πρό τίνος, ώς άφαιρέσαν- 
τος έν πεντοχοσάριχον κυρίας τίνος ό'τε άπεβιβάζετο είς 
Βρινδήσιον. Μέ τήν υπόθεσιν αΰτήν τοΰ Γερουσιαστοΰ κα
ταγίνεται πολύ ό Μεφιστοφιλής αστυνομικός βοηθός κ. Κο- 
λοκοτρώνης, διά τήν γλωσσομάθειαν καί τήν διαβολοσύνην 

του, ώς καί δ ανακριτής κ. Αραγούμης. Ό γερουσιαστής εινε 
ώραϊος υψιτενής γέρων, είς 8ν έλπίζομεν ή τε αστυνομία καί 
ή άνάκρισις καί ή εισαγγελία νά παρουσιάσουν τήν 'Ελλάδα 

ευπρόσωπον.

Καί άλλο λόγιου τοΰ Βασιλέως:
Αυτό διά τόν Δήμαρχον.
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Τόν εΐχεν έρωτήσει εις πώς έφάνησαν αί Άθήναι τής 
πριγκηπέσσης Μαίρης.

— Στρέφει, είπεν ό Βασιλεύς, τό βλέμμα στις επάνω καί 
είναι ενθουσιασμένη· βλέπει καί κάτω, καί άπορεΐ διά τήν 
άντίθεσιν.

Κατάντησε πλέον τό Μή Χάνεσαι ειδικόν εί; τό 
διαβιβάζειν Βασιλικά λόγια. Ελπίζει όμως νά μή περιορισθή 

μόνον εις λόγια.

Καί άλλα; δύο άγαπωμένας υπάρξεις ήνωσε τήν Κυρια
κήν ή θρησκεία τή, μεσολαβήσει τοΰ κ. Τιμολέοντος Φιλήμο- 
νος ώς παρανύμφου. 'Ο φαιδρός Ουγγροέλλην κ. Θεμιστοκλής 
Εύγενειάδης καθηγητής της γερμανικής ένεμφεύθη μετά τής 
•/αριέσσης Αθηναίας Φωτεινής Στάμου Μαρίνη. Ο; φίλοι καί 
αί φίλαι τούς άνθοβολοΰσι μ’ εύχάς καί συγχαρητήρια.

Άνεχώρησε διά τήν θέσιν του ό γραμματεύς τής έν Σοφία 
Παραπρεσβείας κ. Α. Σοΰτσος, ό καλός μας φίλος, εις 8ν 
εύχόμεθα πλήρη επιτυχίαν καί έν τφ διπλωματικωτέρω στα- 
δίω εις 0 διά τής νέας δέσεως εισέρχεται.

‘Η Επιτροπή πρός Έμψύχωσιν τής Βιομηχανίας πρόκει
ται αΰριον νά ρίξη χρήματα άπό τά παράθυρά της χίλια 
φράγκα περίπου. διά νά εκδοθή, μία μετάφρασις ένός γελοίου 
βιβλίου περί βάμβακος! "Οσοι θέλουν, άς πάνε κάτω άπό 
τά παράθυρα νά συνάξουν!

_____ ι 3 jgp < °-----------------

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ
Έν έλληνικφ Σχολείω.
— Ποιον μέρος λόγου είναι ό καί;

— Σύνδεσμος χαΐ τών υποδηματοποιών !

’Άκρον άωτον πρόνοιας διά τό μέλλον :
Νά ζητήσγ, ό Βασιλεύς νά μοιράσγ, τήν 'Ελλάδα εις πε

ρισσότερα Βασίλεια, διάνα κάμη, καί αυτός Σύνδεσμον τών 

βασιλέων.

Προσεχώς θά σ/ηματίσωσι συνδέσμου; :

Τά βρέφη κατά τών τροφών των.
Τά έμβρυα κατά τών κοιλιών των.
Αί μαθήτριαι τού ’Αρσάκειου κατά τών διδασκάλων των. 

Οί δικηγόροι κατά τών πελατών αυτών καί τ’ άνάπαλιν. 
Οί ασθενείς κατά τών ιατρών καί τό αντίστροφον.
Οί υπουργοί κατά τών βουλ.ευτών καί ή πλειοψηφία κατά

τών υπουργών.
Ή παοαμάνες έναντίον τών σκαπανέων.
Οί σκαπανείς εναντίον τών παραμανών .... έοοδον.

Ή δούλαις έναντίον τών κυρίων των.
Οί κύριοι εναντίου τών δουλών.... έπίση; έφοδον.

(’Λ κολουθεΐ)

"Εβλεπε τις τούς απειραρίθμους διαρισμούς έξ ών πλη- 

ροΰται ή 'Επίσημος Έγημερις τής Κνβεξνίοίος καί ελεγεν :
— Οί μισοί "Ελληνες περνούνε άπό τήν Επίσημον ’Εφη

μερίδα καί οί άλλοι μισοί άπό τό ’Αστυνομικόν Δελτίον.

Μετά τήν νέαν ονοματοθεσίαν τοΰ Λίώνος άποκαλοΰντε; 
τήν Τετάρτην Τετράδα. καί τήν αμαξοστοιχίαν συρμόν, ή- 
οώτα εις άγνοών τήν νέαν σημασίαν τής λέξεως :

— Ποιον συρμόν ακολουθεί μία γυνή πλέον εΰαρέστως;
Καί άπήντα άλλο; :
— Συρμόν άπό δεκαπέντε βαγόνια γεμάτα .. . άνδρας !

"Ακρον άωτον βουλευτική: λογικής, κατά τήν συνεδρι'α- 
σιν τοΰ παρελθόντος Σαββάτου :

έ?τάί*ος. Καταγγέλλω πλαστογραφίαν δημοσίου έγγρά- 
φου, δι’ ή; έπετευχθη ή si; τήν τελωνιακήν υπηρεσίαν απο
δοχή ανικάνου προσώπου.

Πή.ΙΛιχας. Ούλα ετούτα εινε απίστευτα. Ό πλαστογρά
φησα; δέν ’μπορούσε νά κάμγ πλαστογραφίαις, έπειδή εΐνε 
άνεψιός φίλου μου ιατρού.

ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ

ΚΕΑΤΡΙΚΗ ΑΙΙΟ91ΙΚ3Ι
Έν όδώ ΖΕτα ίου, κάτωθεν τής οικίας Χύτσικα

ΔΙΌΛΟΥΣ ΑΠΟ ΟΛΑ
Αυτό είναι τό σύνθημα τοΰ έν τή οδώ Έρμ,Οΐ» άρ £»2>

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ Κ. ΖΗΣΗ
Ένδύεσθε έκεΐ μέσα έσωτερικώς — δηλαδή άπό άσπρό· 
ρούχα — άπό κεφαλής μέχρι ποδών. Καί γίνεσθε Εγγλέ
ζοι . — Διότι δλα είναι άγγλικά, στερεά καί φθηνά.

Διά τάς κυρίας είναι αληθινός παράδεισος τό Εμπορι
κόν Κ. Ζήση. Μέ τό τίποτε αγοράζετε δλας τάς ιδιο
τροπίας σας καί τά γοΰστά σας. 3000 είδη κοσμημάτων, 
γάντια, αρώματα, Γίσεσίρ,όμπρέλλαις, καί δλα τά ψιλικά σας.

ΔΙΑ ΓΛ1Ι0Γ2
( σ’τό κεφαλάκη σας !) δέχεται δ ροδοζαχαρένιος έμπορος 

Κ. Ζήσης παραγγελία; διά σιρτιμέντα. ασπρορούχων 
μέ τήν μάρκαν σας, εις κάτι τιμάς πού θά κάμετε τόν 
σταυρόν σας ! — Έντός 40 ήμερων δύνασθε καί νά τά φο
ρέσετε.

ΠΑΑΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ 

'Επί τής όδον Έρμοΰ, μεταζύ των ίμποριχων 
Γαδα.Ιά χαΐ Κοχοροποΰ.Ιον.

"Ολα τά είδη γραφικής ύλης.—Επισκεπτήρια χακ- 
κογραφημένα καί άλλα τής στιγμής.—Χφραγίδες καί 
έπικεφαλίδες, χρωμολιθογραφημένας καί μή.—Μόνη αποθήκη 
τών εμπορικών ϋαταατέχων τοΰ Διεθνούς φήμης Κατα
στήματος τοΰ EDLER καί cillsnE τοΰ Άνυβέρου.—Ή Μόνη 
αποθήκη τοΰ περίφημου σιγαροχάρτοο ΖΟΒ. Πρός δέ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΦΑΚΕΑΟΠΟΙΕΙΟΝ.


