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ΓΡΛΦΕΙΟΝ, όδός Μουσών, Άριθ. ί, άπέναντι τής οίχίας Φι.Ιήμονος παρά τήν π.ίατεϊαν τοϋ Συντάγματος.—

ΔΙΑΤΙ ΚΑΤΕΠΕΣΕ;
*11 πτώσις ένός μήλου ένέπνευόεν εις τόν Νεύτωνα τόν νό

μον τις βαρύτητος* ή κατάπτωσις τής κυβερνήσεως έπλη- 
ροφόρησε τούς πάντας ττερί τής βαρντητος τοΰ αρχηγού της. 
Με τόσην ταχύτητα οΰτε λίθος έκσφενδονιζόμενος πίπτει.

Είς έν τών τελευταίων φυλλαδίων τοΰ γελοιογραφικοΰ πε
ριοδικού Fliegende Blatter (ΦνΛ.ία πτερίοντα) έξεικονίζε- 
το τό έξής άκρον άωτον τυχύτητ& 'ίππου. Δύο "Αραβες ίπ- 
πεΐς κατεδίωκον άλλήλους· ό δεύτερος έξηκόντισεν ακόντιου 
χχτά τοΰ πρώτου. Άλλ’ ό ίππος του έδραμε τόσον, ώστε έ- 
τρίλαβε τόν δρόμον τοϋ ακοντίου,, τό όποιον ούτω διεπέρασε 
τόν ίδιον αναβάτην.

*Η είκών αυτή μάς έφάνη είκών ’τής Κυβερνήσεως. <Ό κύ
ρος Τρικούπης άμα ώς έπέβη τήν φορβάδα τής εξουσίας, έ- 
ζεσφενδόνισε κατά Κουμουνδούρου τό ακόντιου τής ’Εθνικής 
Καταδίκης. Άλλ’ ή φορβάς του ετρεξε τόσον πολύ, ώστε 
πρίν εύρη, τόν εχθρόν τό ακόντιου, εύρε τόν ίδιον αναβάτην. 
I Καί τώρα, ό κ. Τρικούπης άντί τοΰ ακοντίου, έχει τήν 
ράχαιραν τοΰ "Εθνους είς τήν καρδίαν.

ρ Γενικήν άκούομεν έκπληξίν διαρρέουσαν, ώς ραγδαίαν βρο- 
/.ήν τά ίμάτια, δι’υπουργικών καί^άνθυπουργικών φαλάγγων : 

L ■— Πώς έπεσεν αυτός ό άνθρωπος τόσον όγλίγωρα !
Καί όμως ή έκπληξις έπρεπε νά έχη τήν αντίθετον στροφήν : 
— Πώς δέν έπεσεν αΰτός ό άνθρωπος όγλιγωρότερα !
Δέν πρόκειται περί τής αξίας αυτού· πρόκειται περί τής

’*άνης ημών. Ό κ. Τρικούπης έφάνη κατώτερος καί τής 
^«χίστης μεταρ^υθμιστικής ίδιότητος' έφάνη όμως πολύ i- 
[*τερος καί τής ύπερθετικωτέρας περί αΰτοΰ άποπλανητικής 
■^λήψεως. Εις τοΰτο τόν θαυμάζομεν. *0 ξηρός έκεΐνος καί 
Ρίήλα τος ρήτωρ, ό καί τήν γλώσσαν τήν έλληνικήν άκόμη

ώς άλλος Λεκατσάς μή δυνάμενος νά προφέρη, ό πρό μιας 
δεκάδος έτών γνωστός ώς φιλέλλην, δ καθ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής Έθνοσυνελεύσεως άπαξ μόνον ίσως τολμήσας νά 
λαλήση, ό πεφημισμένος αριστοκράτης, ό τραχύς, ό αυστηρός, 
ό αποκλειστικός άνθρωπος τών σαλονίων, ό μονοκόμματος, ό 
σιδηροΰς, ό τόσον άπέχων τοΰ υγρού κουμουνδουρικού χαρα
κτήρας, ό τίποτε ρωμαίικον μή έχων έν έαυτώ, οΰδέ αΰτάς 
τάς τρίχας τής κεφαλής του, ό δύσκολος, ό στρυφνός, ό άν 
θρωπος τών βιβλίων, τής μελέτης καί τών αγρυπνιών, ό 
κουάκερος, ό πουριτανός, ό διαμαρτυρόμενος, ό μηδέν ρυ
παρόν ανεχόμενος έν τή πολιτική, ώς οΰδέμίαν κηλίδα έν 
τώ υποκαμίσφ του, ό διά τάς αμαρτίας τής Αγγλίας γεννη
θείς "Ελλην, διότι άλλως, ό Γλάδστων ή ό Βήκονσφιλό θά 
εύρισκον έν αΰτώ φοβερόν αντίπαλον, αΰτός ό ίδιος σίρ Χα
ρίλαος Τρικούπης, άπεκαλύφθη έντός ολίγων μηνών τό λου
λούδι τής ρωμιοσύνης, ό ύγρότερος τών πολιτευομένων, ό 
ένδοτικώτερος τών χαρακτήρων καί ό έπικινδυνωδέστερος 
τών δημαγωγών '.

Οΰδείς άνθρωπος έξηπάτησε τόσον χυδαίως τόν τόπον, 
δσον αΰτός !

*0 διάσημος ηθοποιός τοΰ Γαλλικού θεάτρου Γκώ, μετα
βαλλόμενος είς τόν υβόν γελωτοποιόν τής αυλής τοΰ Φραγ
κίσκου Α'. Τριμπουλέ, δέν θά υφίσταται τοιοΰτον καλλιτεχ
νικόν μεταμφιεσμόν, οίον ό πρό τής πρωθυπουργίας του άρ
χηγός τής άντιπολιτεύσεως κύριος Τρικούπης. *0 φοβερώτερος 
τών έγγαστριμύθων, άν τόν ήκουε τότε καί νΰν, θά τόν έκή- 
ρυττεν άρχηγόν του.Ο'.μεγαλείτεροισχεδιασταί μετεμφιεσμών, 
άν τόν έβλεπον τότε καί νΰν,θά τοΰ έβγαζαν τήν σκούφια των 1

Καί τί δέν ύπεσχέθη αΰτός ό άνθρωπος !
Θά ώδήγει είς Μενδρεσέ τόν Κουμουνδοΰρον, μετά δύο 

συνυπουργών του, καί τήν ήμίσειαν κουμουνδουοικήν 'Ελλάδα, 
μεΐον ένός.

Θά έκαθάριζε τήν διοίκησιν.
Θά περιώριζε τήν οικονομικήν σπατάλην, 
θά άνεκαίνιζε τήν νομοθεσίαν.
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Θ’ άναόιωργάνιζεν έπί νέων βάσεως στρατόν καί ναυτικόν..
Καί έπί τέλους :
Θά ουνεκάλει Έθνοσυνέλευσιν.
Θά. έτιμώρει τόν Βασιλέα, τολμήσαντα νά διαλύση τήν 

Βουλήν παρά τήν γνώμην τοΰ κυρίου Τρικούπη.
Θά περιιύριζε τήν βασιλικήν αΰτήν προνομίαν.
Καί, άνδέν έπετύγχανε τοΰ σκοπού του δι’έκφοβίσεως, θά 

άνεκήρυσσε τήν Δημοκρατίαν.
“Η δη ό Σύλλογος "Εγερνες, ό κύριος Καζάζης, ό κύριος 

Βαλέττας καί ο κύριος 'Ιεροκλής είχον συντεταγμένα; ίσως 
καί τάς προκηρύξεις ! *

* *
Ό τόπος ήτο κεκμηκώς. Εΐχεν άπαυδήσει άπό τήν κυβέρ- 

νησιν τού κυρίου Κουμουνδούρου, ήν εΐχε καταστήσει μανιω- 
δεστεραν καί καταθλιπτικωτέραν αΰτή πάλιν ή παρέμβασις 
τού κυρίου Τρικούπη καί ώς κυβερνήτου καί ώς αντιπολιτευό
μενου. Εΐχε λησμονήσει τόν φθονερόν διώκτην τού Δεληγεώρ 
γη, τόν ματαιούντα πάσαν μόνιμον κυβέρνησιν. Εΐχε λησμο
νήσει τάς περί τού 'Ελληνοτουρκικού ζητήματος παλινωδίας 
καί τήν φοβεράν έκείνην παραφροσύνην τής έπιστρατείας. Έ- 
ζήτει νέον άνθρωπον, μέ πρόγραμμα άναμορφώσεως. Ένεκολ- 
πώθη τόν κύριον Τρικούπην καί ή καταπληκτική πίεσις τής 
κοινής γνώμης, άμα συνελθούσης τής νέας Βουλής, τώ έδωκε 
πλειοψηφίαν σχεδόν τά δύο τρίτα τού όλου άριθμοΰ τής 
Βουλής.

Πώς άντήμειψεν ή μάλλον πώς έξεδικήθη τόν εθνικόν ε
κείνον ενθουσιασμόν ;

Άφιερώθη οΰχί εις τήν κυβέρνησιν τού τόπου του, άλλά 
κυρίως είς τήν κυβέρνησιν τοΰ κόμματος. Καί πάλιν όχι όλου 
τού κόμματος, άλλά μέρους αΰτού, άς εϊπωμεν τού άνθογά- 
λακτος. Φύσει φατριαστής καί αποκλειστικός, έπεβουλεύθη 
τήν ίδιαν αυτού πολιτικήν μερίδα, έδημιούργησεν κόμμα έν 
κομμάτι, υπέγραψε τά τραπεζικόν συμβόλαιον τού Μεφι- 
στοφιλούς του Καλλιγά, διένειμε ρουσφέτια δεξιά καί άρι- 
στερά, έκράτησε τά μεγαλείτερα δι’ εαυτόν καί τούς στε
νούς του φίλους, καί σχηματίσας τήν μωράν πεποίθησιν ό'τι 
ό τόπος μή θέλουν νά έπιστρέψη καί πάλιν είς τόν Κουμουν- 
δούρον Οά άνεχθή αΰτόν ώς τό έλασσον κακόν έθεσε διά τοι- 
ούτου ισοζυγίου τού Προϋπολογισμού τάς βάσεις πενταετούς 
καί δεκαετούς πλουτοκρατικής βασιλείας !

*
* *

"Ο,τι ήδύνατο νά τώ προσπορίση φίλους, περί τούτο έστρά
φη ή έκτακτος πολιτική του εΰφυία. “Ανθρωπος στενής καρ- 
δία ς καί στενοτέρας διανοίας, δέν έζήτησε τήνδύναμίν του 
έν τώ τόπω καί έν τώ λαώ, άλλ’ είς ώρισμένας τάξεις συμ
φερόντων καί είς ώρισμένας τάξεις τής κοινωνίας. Έξυπνίσας 
μίαν πρωίαν πρωθυπουργός, έστράφη δεςιά, έστράφη αρι
στερά, έστράφη πρός άνατολάς καί πρός τήν δύσιν καί είδε 
πού φυσά ό χρυσούς άνεμος. Έκανόνισε πρός τάς μετεωρολο- 
γικάςτου παρατηρήσεις τό πηδάλιον τής πολιτείας καί είπε: 
a Δέν τά κουνώ άπό ’δώ.» Τό περίφημον έκεΐνο τού Μάκ 
Μαών: «"Οπου έτάχθην, έκεΐ καί μένω.» Αι οίκονομολογι - 
καί του γνώσεις τώ άπεκάλυψαν ότι κατά τήν τρέχουσαν 
δεκαετίαν ή καί πενταετίαν, θά καταρτισθή ή 'Ελλάς οίκο- 
νομικώς. Θά καταναλωθώσι κολοσσαΐα κεφάλαια· καί θά σχη- 
ματισθώσι κολοσσαιότεραι περιουσία·.. 'Ο τόπος διά τής συγ
κοινωνίας θ’ άλλάξη δψιν οί κοινωνικοί δροι θ’ άλλοιωθώσιν· 
τά μεγάλα ονόματα, αί ίςορικαί άναμνήσεις, α: μικρά·. έπαρ- 
χιακαί έπιρροαί, Οά καταπέσουν· καί θά ύψωθή δυναμις με

γάλη, άλλος 'Εωσφόρος, ό Πλούτος. Συμφέρει, είπεν, έμοί νά 
άναπετάσω τήν σημαίαν αΰτού. Συμφέρει έμοί νά γίνω ό πο
λιτικός τών πλουσίων. Συμφέρει έμοί νά άντιπροσωπεύσω 
έγώ τά κεφάλαια. Άφίνω τήν φτωχολογιά, τούς Μεσσηνίους 
καί τά μικρά έκ τής έξουσίας ωφελήματα, είς τόν κ. Κου- 
μουνδούρον. ’Εγώ θά περιποιηθώ τήν Τράπεζαν, τούς Τρα- 
πεζίτας καί τάς ’Ανωνύμους Εταιρίας. Θά χάσω ίσως τό 
όνομά μου, άλλά θά γίνω μέγας ανώνυμος.

Εΐπε, καί έγένετο.
Έσχηματίσθη μία 'Εταιρία ’Ιησουιτών, τό στενόν κόμμα 

τού κ. Τρικούπη· έπί κεφαλής δ’έτέθη αΰτός μέγας Τουρκουε- 
μάδας. Τό μυστικόν πρόγραμμα τής Εταιρίας αΰτής εΐνε ή 
προσεχής άληθής κυριάρχησις τού τόπου. 'Η Εταιρία διαι
ρείται είς μεμυημένους καί άμυήτους. Ο: πρώτοι έχουν τά 
μεγάλα κεφάλαια καί εΐνε ολίγοι· οί δεύτεροι τά μικρά καί 
εΐνε πολλοί. Οί βουλευταί τής Θεσσαλίας βεβαίως δέν εΐνε έκ 
τών πρώτων. Τά έξωτερικά ρατη.τ.Χάχ, τά ποΛάς θόρυβος 
διά τίποτε, οί περισπασμοί τού έθνους είς άγονα ζητή
ματα, ή στρατοκρατική πολυτέλεια, τό υποχείριον τής Δι
καιοσύνης, εΐνε μεταξύ τών όρων τού Καταστατικού. Άλλ’ό 
οΰσιωδέστερος όρος εΐνε έκεΐνος 8ν ειπομεν : ό σχηματισμός 
συστηματικής καί τραπεζιτικής πλουτοκρατίας.

Α *
*

Τί έγινεν έντός όλων αΰτών ή άναμόρφωσις, ή έκκαθάρισις, 
ή οικονομία, ή έκ τών στρατιωτικών βαρών άνακούφισις, ή 
τιμωρία τού Βασιλέως καί ή άνάρρησις τής Δημοκρατίας;

Κατεπόθι,σαν ύπό τών ιδίων γεννητόρων των, ώς ένίοτε 
ύπό λωποδυτών καταπίνονται νομίσματα ή κοσμήματα.

Καί αΰτοί οί σιδηρόδρομοι — τό μέλλον δηλαδή τής 'Ελ
λάδος ·— έθυσιάσθησαν είς τήν τραπεζιτικήν μανίαν τού κυ
ρίου πρωθυπουργού, καί άντί εΰρέων σιδηροδρόμων ένομοθε· 
τήθησαν στενοί άμαξόδρομοι

'Ο δέ άνθρωπος τών δανείων καί τής άνανεώσεως τού προ
νομίου τής Εθνικής Τραπέζης, ό άνθρωπος τών οικονομιών, 
ό έναντίος καί τού έλαφροτέρου φόρου έπί τών οίνων, ώς έγ· 
γίζοντος τάς έ.Ιενθερίας τοΰ ποΜτον (εΐνε αί λέξεις του) 
έφορολόγησε τόν οίνον, τά οινοπνεύματα, τόν καπνόν καί όλους 
τούς άλλους φόρους, καί άνελθών έπί τό βήμα εΐχε τό θάρρος 
νά έκφωνήσν ότι ό μέν φόρος τών κεφαλαίων είνε σο.ίοιχισμάς. 
ό δέ φόρος τού εισοδήματος μόνον τό μισθολογίου τών ύπαλ- 
λήλων δύναται νά προσβάλλη ! !

” * Λ
*

Καί τώρα έξακολουθεΐτε έκπληττόμενοι άκόμη πώς τοιοΰ- 
το ύπουργεϊον κατέπεσε καί μήν έκπλήττεσθε πώς τοιούτον 
ύπουργεΐον άκόμη δέν έπεσεν ! Καλιβάν.

------------------------------------------------------- —

ΒΟΥΛΗ
ΪΙχρχσκευή — 26 Νοεμβρίου.

Ούτε μίαν ώραν δέν έζησεν ή συνεδρίασες.
Τό ηφαίστειου όπερ άναμένομεν νά έκραγή έκ τού περί Μ-

πνοΰ νομοσχεδίου δέν εβγαλεν άκόμη καπνόν. (
Μόνον ό κ. Δεληγ,άννης άκούει άπό τοΰ στόματος τοΰ #·

πουργού τών Οικονομικών τάς αίτη,θείσας πληροφορίας "ου

περί σιγάρων χάρτινων καί περί σιγάρων πούρων καί τουμ- 
πεκί καί ταμπάκου. Νομίζει τις ότι άπελπισθείς νά περι- 
μένη πλέον πρωθυπουργικόν χαρτοφυλακίου σκέπτεται νά 
άνοίξ-ρ καπνοπωλείου.

'Η παρατεινομένη άπουσία τού Κουμουνδούρου τηρεί αμή
χανους τάς τάξεις τής άντιπολιτεύσεως, έκτος τών φίλων 
τούς οποίους έχει τήν τιμήν νά άντιπροσωπεύη ό Δεληγ,άν- 
ντ,ς· τώρα είνε ευκαιρία νά τόν καμαρώσωσι κάμνοντα πρόβες 
αρχηγού άντιπολιτεύσεως.

I 'Ο κ. Μπούτος εισάγει είς τήν Βουλήν τό περίεργον είδος 
ταχυδρομικών τηλεγραφημάτων, τηλεγραφήματα δηλ. τά 
όποια ήσαν έτοιμα νά άποσταλώσιν έκ τής έπαρχίας του, 
έπικροτούντα τά μέτρα τής Κυβερνήσεως, καί έμπόδισεν έ
κεΐνος μή διδων σημασίαν είς τά τοιαύτα· άλλά δέν εμπο
δίζεται ήδη, ταχυδρομικώς άποσταλέντα, νά τά παρουσιάσνι. 
Σχίρτσο διά νά ποικίλη, τήν μονοτονίαν ώς διά τής νομίμου 
όδού καταφθανόντων σωρηδόν τηλεγραφημάτων ποάς τήν 
Βουλήν.

Κουτρούλης.

ΧΡΟΝΙΚΑ
Οί νέοι συνδρομηταΐ -ίαμβάνουσι δωρεάν δ.Ιην τήν μέ

χρι τοΰδε έχδοθεΐσαν σειράν τον ωραίου Μυθιστορήματος, 
μας, δπερ βαθμηδόν εξελίσσεται μαγικόν χαι τεχνιχώ- 
τατον.

Οί δέ συνήθεις άγορασταί τοΰ φύλλου έξαιρετιχώς δΰ-

I? ΕΠΙΦΪΑΑ1Σ ΜΠ ΧΑΝΕΣΑΙ I?Κί-----------------------------------------------------------

ΜΓΒΙΣΤΟΡΗΜΛ

(Συνέχεια ίί» άρ·.Ο. 379)

I — Τότε καί χωρίς νά σάς ύποσχεθώ, οφείλω νά ύπα- 
χούσω, 'Υψηλότατε.
I — Εόρτασε λοιπόν τήν τελευταίαν εορτήν σου, κόμη, 
ί!? τό μέγαρόν σου, καί έτοιμάσου δ’ έκστρατείαν όσον τά
χιστα.
ί — Θά προσοέοω πολλάς έορτάς, 'Υψηλότατε, 
r — Άνά μίαν δι’ έκάστην ερωμένην σου : 
ι 'Ο γέρων Μαδροζίνης έμειδίασεν.
■ — ’Ενθυμείσαι ένίοτε τήν νεότητά σου, φίλε μου; τώ εΐ- 
Wv ό Δόγης.

Καί έγερθείς μετέβη ακολουθούμενος ύπό τού Σανούτου είς 
pi* παρακειμένην αίθουσαν, όπου ήτο συναναστροφή άνδρών 
ρ«ι γυναικών.

νανται νά προμηθευθώσι χαΐ δλην τήν σειράν άντί δεκάρας 
εχαστον αριθμόν, ένφ τά παλαιά φύλλα πωλοϋνται άντί 
είκοσι λεπτών.

ΓΓοοπαρασκευάζεται έν πολλή ποιχι.Ιία, έπιμε.Ιεία, α
φθονία γελοιογραφιχών είχύνων τοΰ άπαζαμίλλου κ. Άν- 
νΐνου τοΰ Άσμ.οδχέου τό

ΓΕΛΟ1ΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΑΟΕΙΟΝ 
ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

τον 1883. Oliv ταϊς Έπαρχίαις Έπιστάταιδέον άπο τοΰ
δε νά μάς όρΐσωσι τον αριθμόν τών αντιτύπων όσα θά 
χατανα.Ιώσονν.

Θά είναι μεγά.Ιη επιτυχία, θά πω.Ιεϊται δε άντί 1 1)2 
ypa. γχον.

Τά γύΛ.Ιον μας συνήθως έχδίδοται τήε· προτεραίαν τής 
εις τάς όδοΰς πω.Ιήσεώς του χαι διανομής είς τοι·ς συνδρο- 
μητάς.

’Εσχέφθημεν Λοιπόν τήν προτεραίαν νά τά παραδίδωμεν 
χαΐ εις πώ.Ιησιν, άν χαΐ θά ipipij ήμερομηνίαν τής έπιονσης, 
διά νά μή μπαγιατιάό,ή εις τά υγρά ΰπόγει τών Γρα
φείων μας.

'Ο θάνατος τού Αουΐ ΔΙπλάν, ένός τών έξοχωτέρων άνδρών 
τής Γαλλίας, καί ώς ιστοριογράφου, καί ώς οικονομολόγου 
καί ώς βουλευτού καί ώς ρήτορος παρήλθεν έδώ άπαρατήρη- 
τος. Καί τί δέν παρέρχεται έδώ απαρατήρητου! Καί όμως 
ήτο υ.ία τών έκτάκτων φυσιογνωμιών τού αίώνός μας, έν τών 
περιέργων εκείνων πνευμάτων, άτινα έγώ καί οικογένειαν 
αΰτών καθιστώσι τήν κοινωνίαν καί τό Κράτος, επαναστά
της ώς οΰδείς άλλος, αναμορφωτής έξ ένστικτου καί ιστορικός

ΑΙΜΑ ΑΝΤΙ ΔΑΚΡΓΩΝ

'Ο Σανούτος έςήλθε περί τά μεσάνυκτα έκ τοΰ Δουκικού 
άνακτόρου. ΤΙΙτο σκυθρωπός, δέν έλεγε λέξιν, καί ό Μαύρο: 
οστις τόν περιέμενεν έν τοΐς προθαλάμοις έπί ώρας πολλά: 
καί τόν ήκολούθησε, δέν έτόλμα νά τώ άποτείνη τόν λόγον,

"Λμα ώς κατέβησαν είς τήν πλατείαν, έστήθη σύνους έπί 
όλίγας στιγμάς.

— Εύρέ λοιπόν μίαν γόνδολον, Μαύρε, εΐπεν, είναι άνάγ- 
κη νά ύπάγωμεν είς τό μέγαρον.

Ό Μαύρος έσπευσε νά ύπακούση. Μετ’ όλίγας στιγμά: 
έπανήλθεν έπί γονδόλας μετά δύο έρετών.

Ό Σανούτος έπέβη αΰτής καί έκάθησαν παρά τήν πρύμνην
— Πού διατάττει ό αΰθέντης νά ύπάγωμεν; ήρώτησεν : 

εις τών κωπηλατών.
— Έκ τού άντιθέτου μέρους τής πλατείας τού 'Αγιοι 

Μάρκου, άπήντησεν ό κόμης· καί κάμετε γρήγορα.
Άκούσα; τήν φωνήν ταύτην ό έ'τερος κωπηλάτης, πάρε 

τήρησεν ύπούλως τόν Σανοϋτον καί κατεβίβασε μέχρι τώι 
οφθαλμών τόν πίλον. Έφαίνετο δέ διανοούμενός τι ύποπτοι 
καί ζοφερόν.

"Αμα ώς άπεμακρύνθη έπ’ όλίγον άπό τής προκυμαίας ί 
γόνόολα, ό άνθρωπος ούτος ήρχισε νά κραυγάζη πρός τόι 
σύντροφόν του έν γλώσση τινι, ήν ό Σανούτος καλώς έννόει 
αϋτη ήτο ή 'Ελληνική.
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έκ των διαυγεστέρων. Ήτο ή ψυχή τής έπαναστάσεως τού ' 
1848. ‘Υπήρξε δέ ό μόνος ίσως ευτυχής, δστις είδε μίαν 
κοινωνικήν έπανάστασιν ήν εΐχε έν τώ πνεύματι και τοϊς 
συγγράμμασιν αυτού τιθεμένην εις ενέργειαν—έστω καί προσω
ρινής; Ύπήρξεν ό ιδρυτής τώ ’Εθνικών έπονόμασθέντων ’Ερ
γοστασίων.

Τό Μή Χάνεσαε έκ σεβασμού καί θαυμασμού πρός 
τοιαύτην δπαρξιν παρεκάλεσεν ένα των έξοχωτέρων δημο
σιογράφων καί πολιτευόμενων δπως σζιαγοαφήση αυτήν έν 
τώ φύλλω -τής προσεχούς Τρίτης.

'Μ βροχή τής παρελθούσης Τετάρτης διελεύκανε νομίζο- 
[ζ,εν τά πειράματα τοΰ κ. Μαρκοπούλου καί τής Πιστωτικής, 
καθ’ δσον άφορά τήν διά Βεσουβίου όπόστρωσιν τών ’Αθηνών. 
Οί λίθοι αυτοί τρώγονται ώς νά ήσαν κουραμάναι και οί περί 
πατηταί είχον τήν δοεξιν είς τούς πόδας. ’Εντεύθεν έκαστος 
λίθο; σχηματίζει καί ένα λακκίσκον έκαστος δε λακκίσκος 
θά είναι και 8ν λεκανίδιον κονιορτοϋ ή λάσπης.Σημειώσατε δτι 
αυτά γίνονται υπό τήν άβράν πίεσιν τών πεζοδρόμων. ’Αλλά τί 
θά τήν κάμουν αυτήν τήν λιθόστρωσιν τά πέταλα τών ίππων καί 
τών τροχών τό κύλισμα καί τών κάρρων τά μπουμπούνισμα ; 
"Ολα αυτά θά είναι διά τήν παλαβήν (έκ τής λάβας) αυτήν 
λιθόστρωσιν τόσα είδη λειοτριβείων. Καί θά ροφώμεν ουτω 
μίαν σάλτσαν ναπολιτάνικην έκ κονιορτοϋ καί λάβας. "Οπι
σθεν δέ δλων τούτων ΐσταται απειλητική ή Φυσική τοΰ κ. 
Στρούμπου, προλέγοντος δτι ή λιθόστρωσις αυτή θά μετα- 
βάλη τά; ’Αθήνας είς Φούρνον !

Ένθυμεΐσθε δτι τό Μή Χί νεβαο εγραφεν οτι ή πλέον 
τοΰ συρμού πό.ίχα θά ήτο ή Λοταμΐτις. Καί προσεκάλει τόν 
άκούραστον πολκοσυνθέτην κ. Μηλιαρέσην νά δοκιμάσφ. Χθες

έλάβομεν είς τό Ι'ραψεϊον μας τήν Πό.ίχαν Jvvapitiia εν 
τώ πρωτοτυπώ, άφιερωμένην είς τό Μή Χανεσαε, υπό τού 
κ. Μηλιαρέση καί σήμερον ό φαιδρός Καίσαρης θά τήν έχη 
είς τήν Μουσικήν πρόγραμμα τής Πλατείας Συντάγματος 
προτελευταίαν. Νά τήν ακούσετε μέ προσοχήν, μήπως σάς 
άνατινάξη είς τόν αέρα !

’Από τής προσεχούς έβδομάδος έπανέρχεται έκ τής 'Ρεμ- 
βασμουπόλεως δι’ αεροστάτου ό αθάνατο; Σουρής είς τήν 
πρωτεύουσαν τού Μή Χάνεσαι. Τώ προετοιμάζεται έ
κτακτος υποδοχή.

Αέν αρκεί δτι τόν Δεληγιάνην άποχωροϋντα τού βήματος 
διαδέχεται καί άντικρούε· σ άσπλαγχνος αντίπαλός του κ. 
Παλαμήδης.

Πρόκειται τώρα καί τήν Πρωίαν τού κ. Αεληγιάννη νά 
τήν κυνηγά κατά πόδας ή 'Εσπέρα. τού Παλαμήδη.

'Π έκδοσίς της άρχεται λίαν προσεχώς.

Ό κ. Στέφεν καθυπέβαλεν είς τό υπουργείου σύστημα 
Φυλακών πλήρες. ’Απαιτούνται όμως εκατομμύρια πρός 
πραγματοποίησίν του. Πού θά εΰρεθούν ;

Καμμία έφημερίς δεν έγραψεν δτι κατά τού δυστροπωτέ- 
ρου δλων τών Τμηματαρχών κ. ΙΙανταζή φουρκισθεΐσα καί 
αυτή ή οροφή τού γραφείου του κατέπεσε νά τόν πλάκωση, 
αλλά δι’ ενός έπιτηδείου ελιγμού έκεΐνο; άπέφυγε τό πλά
κωμα.

Ένθυμεΐσθε δτι πέρυσι πάλιν τό πάτωμα διά τής έκρή- 
ξεως πυρίτιδας έκ τοΰ Γαλλικού καταστήματος ήθελε νά τόν 
άνατινάξη πρός τήν οροφήν, άλλ’ άπέτυχε.

dev τ' άχούα αυτά ό κ. Πανταζής!

Ό κ. ‘Ράλλης έπανόρθωσε τήν περισυνήν βαρβαρότητα 
ενόρκων άπαλλάξας τόν είς δεκαετή δεσμά καταδικασθέντα 
Κιρκάσιον Σεφίκ Κιτίγκον, διότι είχε γανταοθρ α.π&πν.αα.ν 
δολοφονίας κατά τού κ. Σκαλιέρη.

Τό Μή Χάνεσαε τότε εϊχεν υποστηρίξει τήν άθώω- 
σίν του!

'Η σκηνή είς τό άναβρυτήριον.
— ‘Ορίστε, κύριοι, νά ίδήτε άραπάδες, άραπίναις, άγριαν- 

θρώπους, πού παίζουνε διάφορα δργανα. Δύο δεκάραις για 
τού; κυρίους καί μία γιά τά παιδιά καί τούς αξιωματικούς.

Δίδετε τάς δύο δεκάρας καί τί βλέπετε;
— Τέσσεραις κούκλαις άράπικαις μέ μουσική !!
Τό γραφείου τού Μή Χάνεσαι προσφέρει καί πάλιν 

δύο δεκάραις εις τόν κ. Διευθυντήν τής ’Αστυνομίας νά ίδή 
καί τό θέαμα αυτό.

Μεσιτοφουρτούνα !
Είς μετά τόν άλλον στενοχωρούνται καί . . . . τά τινά

ζουν.
Τό Λαύριον ένήργηστ !

Τό περί Λντοφρονρήτων άρθρον τού φίλου μας κ. Λεονάο- 
δου άνεγνώσθη μετά τής αυτής απληστίας μεθ’ ής καί ή 
ΜασσαΜώτις τού Μαυροβούνιου έν τή Νεα Έγημερΐόι είς 
στίχους τού κ. Καμπούρογλου. Έν γένει κατήντησαν άδυ- 
ναμία τού δημοσίου τά Μαυροβουνιωτικά τού κ. Λεονάρδου.

----------------- ~<ι ι )οθο < ■ c—-------------------

ΦΡΟΤ-ΦΡΟΥ
Πού τήν έχει ό κ.πρωθυπουργός τήν σφοδροτέραν άντιπο- 

λίτευσιν;
Δυστυχώς άπό κάτω του.
Διότι οΣό.Ιων χα> νίός εΤνε φλόγα καί κρασί εναντίον του! 
Προσοχή νά μή τόν άνατινάξη είς τόν άέρα, μέ κανένα. ..

φελλόν σαμπάνιας.

Τώρα είσήχθησαν καί οι εξής χαρακτηρισμοί τών κυρίων 
Βουλευτών, τής άριστερας καί τής δεξιάς.

Χωρ ζονται λοιπόν είς :
Π ελαγοδρομούντα ς.
’Αραγμένους.
Άγκυροβολούντας.
Καραβοτσακισμένους, καί 
Κολυμβώντας.
Μεταξύ τών τελευταίων τούτων είναι καί b κ. Κανάρης.

Καί είς ειλικρινής ’έμπορος.
’Έφερεν εσχάτως κουβέρτας.
Τόν έρωτώμεν, ποιον είναι τό υλικόν του. 
Καί μ.άς άπαντά :
— Ούτε μαλλί βέβαια, ούτε μπαμπάκι!!

Καί άλλη απεργία :
Τών φετεινών σαλονίων εναντίον τών παρασίτων, προικο

θηρών, σαλιάρηδων, χορομανών καί λοιπών.
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— Τήν χάριν.αύτήν υ.όνον τήν χάριν ζητώ, σύντροφέ μου, 
έλε·'ε· νά υ.οί τον παοαδώσης, νά μοί τόν άοήσης είς 'ζάζγεϊ- 
ρά; υοι. Ε’.ναι αυτός! άπο πολλοϋ τον εζήτουν. Τόν έζήτουν 
είς τήν Κόλασιν καί τόν εύρισκω εδώ ! "II νά με φάγη ή νά. 
πιω έγώ τό αίυ.ά του ζ.αί ν’ άποθάνω.

Ό ετεοος έοετη; δεν άπήντησε καί έφαίνετο, οόδεν έννοών. 
Άκούσας τήν Φωνήν ταύτην ό Σανούτος, έσκ.’ρτησεν. έταρά- 
χθη. καί χωοίς να δυνηθή ν’ άντιλ.η.φθέ καλώς τήν έννοιαν. · > « , · « « ι «, f ’ · 5* · u » · r,
wi λΐζζων εζ.ε'.νων. ο:Λ/.α μάλλον. ως ες ενστίκτου. ηγεδ»ίζ, 
και έιιερεν αυτομάτως τήν χείρα είς τό έν τή ζώνη αυτού 
έγχειρίδιον.

Ό δε Μαύοο; άπεπήδη.σεν. ήνοιξε υ.ε-'άλους τούς οτ,θαλ- » Κ · / *<* *(Λου;. ζα·. ο: so'z/ts; του φαγζρ Co·/'.-. ω σζοτε·..
Έν τούτο·; ό α.θονπος. δτιις είπε τάς σνωτεοω λέξεις 

έ.-.λ,ηνιστ:. ε χεν ίφήσει την κώπην καί άρπάσας δι’ άκαρι 
αίου κινήυ.ατος τόν Σανούτον από τού γενείου, τό κατερριφεν 
εγκάρσιον επί τών ζυγών τής γονδολας καί έπάτει τό γόνυ 
επί τού στήθους του.

Συνέβησαν δε ταύτα αστραπηδόν. Ο Σανούτος δέν προέ- 
λαβε ν’ ά.ντιτάξη άμυναν.

Ό έτερος κωπηλάτης ίυ.εινεν άναυδο; θεωρών τήν πάλην.
‘Ο δε Μαύοο; έπετέθη όρμητικώς άπό τών νώτων κατά 

τού αντιπάλου τού Σζνούτου. "(Ιρπασεν αυτόν όπισθεν εκ τού 
αύχένος. και άνασπάσας το γΐζταγάι. δπερ εφόρει εις τήν 
ζώνην, τόν έμαχαίρωσεν είς τόν δεςιόν μηρόν.

Ούτος ήσθάνθη τήν αιχμήν τού σιδήρου, κάί έφερε μέν 
τήν μίαν χείρα. πρός τόν μηρόν αλλά διά τής έτέρας εκρά 
τει είσέτι τόν κόμητα καρφωμένου έπί τού ζυγού μέ τήν κε
φαλήν έπί τής κωπαστής.

— Θάρρος, κύριέ μου. θάρρος, έκραζεν ό Μαύρος· τώρα 
θά τόν όίψω είς τήν θάλασσαν. Άλλ’ ήδη ό έτερος κωπηλά
τη: έκοινεν επίκαιρον νά άναμιχθή. καί συνέλαβε τόν Μαύ
ρου άπο τής μασχάλης, τώ κατήνεγκεν επί τής κεφαλής 
άοθονα. καί ταχέα κτυπήματα διά τού σκαλμού. Ό Μαύρος 
έζαλίσθη καί κατέπεσεν έπίστομα παρά τήν πρώραν.

‘Ο Σανούτος παλαιών καί αμυνόμενος άδιακόπως, είχε 
κατορθώσει νά ύπεγεοθή κατά τό ήμισυ όπό τήν πίεσιν τού 
ο ντιπάλου του. δστις ή εΦειδετο αυτού, διότι δεν τω εβυθισεν 
είς τό στήθος τό έγχειρίδιον, δπερ έκράτει, ή δέν έλαβε και
ρόν νά πράξη τούτο, ένεκα τού έκ μέρους τού Μαύρου αντι
περισπασμού καί τού τραύματος, δπερ παρ’αυτού είχε λάβει.

Τότε ό Σανούτος έγειρθείς κατέστη έπί μίαν στιγμήν ισό
παλος πρός τόν ανταγωνιστήν του καί έσυρε τό έγχειρίδιον. 
Άλλ’ ούτος τόν ήρπασε δευτέραν φόοάν άπό τού λαιμού, τού 
έκράτησε τήν πάλλουσαν τό έγχειρίδιον χείρα καί τόν έστρο- 
φοδίνησε δίς καί τρις μέ λίαν ρωμαλέους βραχίονας.

’Αλλά καί δευτέραν φοράν ό Σανούτος άνέλαβε δυνάμειί. 
Ή-έθη πάλιν καί συλλαβών λίαν σφοδρώς τόν άνθρωπον άπό 
τάς κόμης καί άπό τού βραχίονας, έπειράθη νά τόν άνατρέψη. 
Τότε ό έτερο; κωπηλάτης, θελήσας νά βοηθήση^τδν σύντροφόν

του, ωφέλησε μάλλον έξ άδεξιότητος τόν ανταγωνιστήν, διότι 
οπω; ησαν αμφότεροι συμπεφυρμένοι καί πλαγιασμένοι μέ 
τάς κεφαλάς έπί τής κωπαστής, έπιχειρήσας νά άπαλλάξη 
τόν σύντροφόν του άπό τών περιπτύξεων τού Σανούτου καί 
ωθήσας βιαίως εκείνον, έδωκεν είς τούτον καιοόν νά παρα- 
σκευάση, νέαν έφοδον, ήτις ήτο καί ή βιαιοτάτη πασών.

’Αλλά τότε ό δεύτερος ερέτης, ώθησε τόσον ίσχυρώς τόν 
Σανούτον, δπως ητο όρθιος έπί τού ζυγού, όίστε τόν έρριύεν 
άκων είς τήν θάλασσαν.

— Τοσον τό καλλίτερον. είπεν ύπαγε ε’ς τόν διάβολον, 
λυσσασμένη γάττα.

’Αλλά παρά πάσαν αυτού έλπίδα, ό σύντροφό: του, μόλις 
ίδών τόν Σανούτον βυθισθέντα είς τό κύμα, έρρίφθη καί αυτός 
εις τήν θάλασσαν κατόπιν έκείνου.

— Δέν έννοώ τίποτε ! έκραξεν ό έτερος. Λοιπόν έτρελλάθη 
αυτός ό δαιμονισμένος· ό σύντροφός μου ; ό ταλαίπωρος ! 
Κρίμα, ητον καλός οίνοπότης, ποτέ μας δέν έμαλώσαμεν έν 
καιρώ τής μέθης. Αλλά τί νά έπαθεν άπόύε τάχα ; Τό είδα 
εγω, οτι είχε τρελλαθή. Διά τούτο μοί ώμίλει Γραικικά ! Βέ
βαιον σημεΐον τρέλλας.

Και εστάθη παρατηρών προσεκτικής τά κύματα. Μετά 
τινα χρόνον, είς μέρος τι τής θαλάσσης λίαν άφεστήκός άπό 
της γονδόλας, εφάνησαν δύο σκιαί συγκρουόμεναι καί πα- 
λαιουσαι, ως κήτη. ’Ησαν s Σανούτος καί ό άντίπαλός του, 
άρτίως άύαδύύτές έκ τόύ υδατος.

— ’Α, νά τοι! είπεν ό έρέτης· έξακολουθούν καί μετά τό 
λουτρόν τά παιγνίδιά των.

Έσκέφθη έπι μίαν στιγμήν. Είδε τόν ένα έκ τών δύο βυθι- 
σθέντα έκ νέου.

— ’Αλλά τώρα είναι καιρός έγώ νά τό στρήβω. Δέν είναι 
ευχάριστον πράγμα νά έπισκεφθή τιςτά υπόγεια τής Αιθούσης 
τών Δέκα.

Καί άρχισε νά κωπηλατή.
Τή αυτή στιγμή ό Μαύρος, συνερχόμενος έκ τής λιποθυ

μίας του, έστέναξε καί έκινήθη ελαφρώς.
— ’Α> ,υ·°ί ένθυμίζεις τήν παρουσίαν σου, φίλε μου, είπεν 

ό πορθμ.εύς. Πρέπει νά είσαι ευχαριστημένος, διότι δέν σέ 
στέλνω νά εύρη,; τύν αόθέντην σου. Καί άφήσας τάς κώπας, 
επλησίασε πρός τόν Μαύρον.

— Πώς τά περνάς, φίλε μου; τώ είπεν κρούων τόν ωμόν 
του. Μήπως έχει; βάρος είς τόν στόμαχον;

Καί ήρεύνησε τά θυλάκιά του ζητών νά εύρη κέοαατά τινα.
Μετ’ ίλίγον ή γόνδολα έφθασεν είς τήν προκυμαίαν. ‘Ο 

πορθμεύς έσκέπασε τόν Μαύρον μέ τεμάχιον παλαιού ιστίου 
καί έγεινεν άφαντος.

— ·Α > -Μϊ—

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
ΠΤΩΜΑ ΑΝΤΙ ΠΤΩΜΑΤΟΣ ■

Τή9 έπομένην νύκτ'α άν^ωτήίς μεΜά ΛερίκιίΑ πέ'ί'ι
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κΤΙΜΕΟ DANAOS ΕΓ DONA FERENTES»
[Ή σκηνή παριστά στρατόπεδο·;* έρημον. Μακράν είς τό 

βάθος φαίνεται ή Άκρόπολις τού Κουμουνδούρου. Έπί τών 
έπάλξεων άμυδρώς διακρίνονται πεφοβισμέναι αί κεφαλαι 
τών πρώην υπουργών του. Πρό τών τειχών τής Άκροπόλεως 
έν τώ μέσω τής σκηνής φαίνεται όγκος παμμέγιστος. Είναι 
ό Κυβερνήτης μεταμορφωμένος είς Δούρειον ίππον. Δεξιά τής 
σκηνής φαίνεται αναγόμενος ό στόλος τοΰ Τρικούπη πλησί- 
στιος. Μετά μικρόν έρημία πλήρης. Τότε ανοίγεται ή πύλη 
τής Άκροπόλεως καί εξέρχεται ί γηραιός μετά εντελούς πο
λεμικής πανοπλίας. ’Ακολουθείται ύπό τού Σωτηροπούλου 
κρατοΰντος πέλεκυν, ηγείται δέ 5 Σιβιτανιδης κρατών φανόν. 
Ή συνοδεία προχωρεί πρός τόν Δούρειον Κυβερνήτην έξηπλω- 
μένον τάνάσκελα].

Χεβετανέ'ης
Καί τέλος πάντων, γηραιέ, ό φοβερός εχθρός μας 
άπήλθε σύρων μετ’ αυτού άράς καί βλασφημίας.

Χωτηρόϊΐουλος (τρέμων)
Τί είναι τούτο ! (δείκνυσι τόν Δούρειον Κυβερνήτην).

Χεβετκνέδης
Τίποτε.
Γηραιός

Πώς τίποτε ! Δέν βλέπεις ; 
"Ιππος σωστός, και τί σωστός, πανύψηλος ώς όρος.

Χωτηρόπουλος
Μωρέ κοιλία '· Κοιλαράν $εν είδα τόσον άλλον.

Χιβιτανίδης.
"Εχετε δίκαιον. Άλλά τί νά σημαίνει τάχα

ό ίππος ούτος;

τήν κεφαλήν καί ένδεδυμένος μακρόν μανδύαν είσήλθεν είς 
καπηλεϊόν τι κατά τινα δύσφημον όδόν τής Βενετίας. Ήτο 
μέλας τήν χροιάν μέχρι τών ονύχων. "Αμα είσελθών περιέφε- 
ρεν έταστικόν βλέμμα είς τούς θαμώνας καί διευθύνθη πρός 
τήν κάπηλον.

— Δέν μοι λέγεις, κυρά, τής είπε- συχνάζει έδώ ό περί
φημος Σκιάχτης, ό υδρόβιος ;

— Τί τόν θέλεις ; είπεν ή γυνή αύτη κυττάζουσα ύπόπτως 
τόν Μαύρον.

Ήτο γυνή, ής τό βλέμμα προύτείνετο πάντοτε κοπτερόν 
πρός τούς αγνώστους, οϊτινες είσήρχοντο τυχαίως είς τά κα
πηλεϊόν της, χωρίς νά είναι τακτικοί θαμώνες. "Αλλως δέ τά 
πλείστον τών τοιούτων συνέκειτο πάντοτε έκ κατασκόπων, 
λωποδυτών καί πορθμέων υπόπτου διαγωγής

*Η γραία Κοκκινού (ούτως ώνομάζετο) ήτο μεσίτρια μάλλον 
ή κάπηλος. Πρός αΰτήν άπετείνοντο πάντοτε οί εισερχόμενοι 
είς τό καπηλεϊόν ϊνα ζητήσωσιν υπηρεσίαν τινά μή εΰκόλως 
κυριολεκτουμένην.

— Τόν θέλω διά νά τώ δώσω χρήματα, είπεν ό Μαύρος.
— Πρόκειται διά καμμίαν εργασίαν;
— Άκριβώς.

— Ε’ίπέ είς έμέ ό,τι είναι, και τώ λέγω έγώ.
— Άλλά δέν είναι έδώ ό ίδιος ;

Είναι έδώ. άλλά δέν πιστεύω νά άφήση τούς συντρό
φους τής μέθης τθυ καί νά ϊλθη νά συύόμιλήσητε.

Γηραιός.
Σιωπή ! (σα/Ατεrat).
Οί ξένοι, οί όποιοι

τόσον καιρόν μάς έκλεισαν έντός τής πόλεώς μας, 
ίδόντες ότι δι’ αυτούς αδύνατον θά ήτο 
ή άλωσις τής πόλεως της φουστανελλοφόρου, 
άπήλθον, κ’ ϊνα φθάσωσιν αισίως είς τόν τόπον 
τής ξενιτείας, άφησαν, ευχήν εις τόν θεόν των, 
τόν ίππον τούτον. Προσοχή καί σέβας είς τό ζώον.

Χωτηρόπουλος (δωπίΰωζ την σιαγόνα τοϋ ϊππόν.} 
"Ω τόν καϋμένον ! "Ομοιος τού Ιίετμεζά δέν εινε ;

[‘Ο Σιβιτανιδης φέρει τό φώς πανταχού.] 
Γηραιός [πρός· τοϊς ir rij άκρο.τδ.έίί.]

Ανάψατε φανούς πολλούς, τά τύμπανα κροτείτε. 
Χορεύετε, μεθύετε καί όλοι τραγουδείτε.
Οί ξένοι άνεχώρησαν. ’Ελεύθεροι δέ πάντες 
έξέλθετε καί τούς αγρούς τού ίδικού μου κράτους, 
θερίσατε, τρυγήσατε.

[y// ί.τά.έ<ξ«<· φωτίζονται. Έζάρχεται ύ Μί.Ιησις 
ήγονρενος ρεγάΛης ύμάδοςί]

Χωτηρόπουλος
ΤΩ γηραιέ, τόν ίππον

καλόν εινε νά φέρωμεν έντός τής πόλεώς μας·
Νά μένη εί; άνάμνησιν τής νίκης μας κ’ είς αίσχος 
τών ξενοφρόνων.

Χεβιτανιδης
Άριστον ! 'Ν πρότασις άρίστη. 

Παπαμ-εχαλόπουλος (φωνάζει μακρόθεν]
τΩ άφρονες τί πράττετε ; Τούς ξένους αγνοείτε ; 
Φοβούμαι τούς Τρικουπικούς, τά δώρά των φοβούμαι.

— Προσκάλεσέ τον, σέ παρακαλώ. Ειπέ τω ότι θά κερ
δίση πολλά χρήματα.

Ή Κοκκινού έκραξε.
— Σκιάχτη ! έλα έδώ.
Άνήρ τις φέρων ναυτικήν ένδυμασίαν, έχων ηρακλείους 

ώμους καί ογκώδη κεφαλήν, ήγερθη έκ τίνος τραπέζης.
— Τί μέ θέλεις Κοκκινού ; είπεν.
— Ό Μαύρος αΰτός θέλει νά σέ όμιλήση.
'Ο Σκιάχτης έπλησίασε κυττάζων ύπόπτως τόν Μαύρον.
— Τί θέλεις νά μ’ είπης;
— "Ας καθίσωμεν είς μίαν άκρην, άν έγαπάς. Φέρε μας 

οίνον, γραία Κοκκινού, είπεν ό Μαύρος.
Καί έκάθισαν παρά τινα τράπεζαν. Ή Κοκκινού έθηκεν 

έπ’αΰτής φιάλην οίνου καί δύο ποτήρια.
— Μ’ έστειλεν ό κύριός μου νά σοί αναθέσω μίαν υπηρε

σίαν, φίλε μου, είπεν ό Μαύρος.
— Καί τίς είναι ό κύριός σου:
— Είναι ό κόμης Σανοΰτος.
— Διατί τόσον εύκολα μοί τόν όμολογείς ;
— Διότι δέν εκτίθεται κατ’ οΰδέν. Μόνον τής έπιτηδειό-

τητός σου έχομεν ανάγκην, καί δέν ζητούμεν νά πράξης έγ
κλημα.

— Οΰδ’ έγώ πράττω εγκλήματα.
— Δέν αμφιβάλλω ότι ούτως έχει.
— Λοιπόν τί πρέπει νά κάμω;

Τό είπε κι’ ό Βιργίλιος. Τιραίω Αταναόζχβε ! 
Αγράμματοι '. ’Απαίδευτοι! Σταθήτε. Δώσατε μοι

παλτάν ! Παλτάν, παλτάν ζητώ νά θραύσω τό θηρίον.
Καί τότε μετ’ έκπλήξεως θά ϊδητε τί έχει

είς τήν κοιλίαν μέσα του, τί πειρασμούς καί πόσους 
διαβόλους ! Άψρον, Γηραιέ, ή φρόνησίς σου πού ;

[Σύρει το ζίφος χιά .τ.ώ/rrft την χυι.Ιίαν τον Λονρείον.] 
2Ετεναγμ.ός (εκ τοΰ ίππου]

Κατάρατος νά ήσαι σύ καί υπουργός ποτέ σου 
νά μή γενής. ΤΩ γηραιέ, άν θέλ.ης πάντα νέος 
νά ήσαι, είς τήν πόλιν σου τήν τρισευτυχισμένην 
είσάγαγέμε. 'Υπουργόν θά μ’ έχης άντί τούτου,
8ν καταρώμαι.

[πάντες εχπ.Ιήσσοτται. Ό ΠαπαμιχαΛόπουΛος ιχ 
τοΰ βάρδους βω6αίνεται.\

Γηραιός.
ΤΩ θεοί, τί Οαύυ-α τών θαυμάτων I

[ήχούντων βιολίων ελληνικών είσάγεται ό ίππος είς 
τήν άκρόπολιν.]

ΙΙατιαιαιχαλόπουλος [άρχίζων νά ύρι.ίή 
ο.1ίγον κατ' ό.ίίγον]'

Τιμαίω ντόνα ντάναουμ, τιμαίω νταναόζκβε.

Χφίγξ.
.{->-------- ----------------------------------

ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ
Περί τοΰ προσφορωτέρον τη Έ.Ι.ίάδι σωφρονιστικοί/ σν~ 

στήρατος. Τούτο ήτο τό άξιον πάσης προσοχής θέμα τής δμι- 
λίας τού ύφηγητοΰ τής Ποινικής Νομοθεσίας κ. Δαμιανού 
Βορρέ, άνωγνωσθέν τήν προχθεσινήν Παρασκευήν έν τώ φιλο
λογική Συ) λόγω Παρνασσώ.

Άκροασθέντες μετά προσοχής τό ανάγνωσμα, νομίζομεν 
ότι ευχαριστούμε·; τούς άναγνώστας τού Μή χανεααι, 
όπερ τόσω θερμώς διεξήλθε τοιούτου κύκλου θέματα, παρέ
χοντας συντομωτάτην αΰτού άνάλυσιν.

* *
*

Τώρα κατά τάς παοαμονάς συστηματικής τίνος εργασίας 
πρός βελτίωσιν τών φυλακών μας κρίνει έγκαιρον νά άνοιξη 
συζήτησιν περί τού ποιον έκ τών έν χρήσει σωφρονιστικών 
συστημάτων δύναται καταλληλότερου νά είσαχθή παρ’ ήμΐν 
συμφώνως μέ τάς κλιματολογικάς ιδιότητας τού τόπου καί 
τάς διαθέσεις καί τόν χαρακτήρα τού "Ελ.ληνος.

Τρία εινε έν Εΰρώπη τά σωφρονιστικά συστήματα : τό σύ
στημα τής άπομονώσεως, σωματικώς καί πνευματικώς, τών 
καταδίκων, τό τής πνευματικής άπομονώσεως, ήτοι τό τής 
κοινής φυλακίσεως, απαγορευόμενου αΰστηρότατα τού όμι- 
λειν πρός άλλήλους* καί τρίτον τό προοδευτικόν σύστημα.

Τά δύο πρώτα έρείδονται έπί τής αΰτής βάσεως, κατά δια
φόρους τρόπους έπιδιωκομένης· τό δέ τρίτον προήλθεν έκ 
πής συνενώσεως τών δύο άλλων συστημάτων.

Αφού έμνημόνευσεν ό κ. Βορρέ; έπακριβώς τάς άρετάς 
αϊτινες προβάλλ.ονται ύπό τών θιασωτών έκάστου τών άνω
τέρω συστημάτων, έφερεν είτα τόν λόγον και έπί τών μειο
νεκτημάτων τής άπομονώσεως. Έκηρύχθη δέ ΰπέρ τού προο
δευτικού ή ’Ιρλανδικού καλούμενου, τού πάντων τελειοτέρου,

τού καλλιεργηθέντος ύπό τού κατ’ εξοχήν πρακτικού πνεύ
ματος τών "Αγγλων, καί καρποφορήσαντος.

■k X 
¥

Τό ’Ιρλανδικόν σύστημα περιλαμβάνει τρία στάδια : πρώ
τον, τό στάδιον τής άπομονώσεως· κατ’ αΰτό έγκλείεται ό 
κατάδικος είς κελλίον, ως έν τώ πρώτω συστήματι, περιέ- 
χον πάντα τά χρειώδη· άλλ’ ή εργασία δέν εϊνε υποχρεωτική 
ώς έν τφ ανωτέρω· άπεναντίας ή μεγίστη μέριμνα κατα
βάλλεται περί τήν θρησκευτικήν καί πνευματικήν μόρφωσιν 
τού καταδίκου.

Δεύτερον, τό στάδιον τής κοινής φυλακίσεως, εις 8 μετα
τίθεται δ κατάδικος, επί έννέα μήνας ύποστάς τήν περίοδον 
τή; άπομονώσεως, έάν κατ’ αΰτό τό διάστημα έπεδείξατο 
καλλίστην διαγωγήν καί σημεία έπανορθώσεως. Ει’ς τό στά
διον τούτο προαλείφεται διά τήν ini δρω άπεΛενθίρωοιν, τήν 
δποίαν ή διεύθυνσις δικαιούται νά παρέχη εί; τόν κατά τά 
δύο τρίτα ύποστάντα τήν ποινήν του μετ’ έξαιρέτου φρο- 
νήσεως.

Τρίτον, τά στάδιον τής δοκιμασίας, καθ’ 8 πλήρης έλευ- 
θερία παρέχεται τώ καταδίκω νά άναπτύξη πάσαν αυτό
βουλον αΰτού ενέργειαν έν ταϊς φυλακαΐς· τούτο εινε ή λυ
δία λίθος εκείνων, οϊτινες μέλλοντες μετ’ οΰ πολύ νά άπο- 
δοθώσιν είς τήν κοινωνίαν, πρέπει νά δοκιμασθώσι μήπως ή 
έν τή φυλακή έξαίρετος διαγωγή δέν εϊνε αποτέλεσμα ηθι
κής έπανορθώσεως, άλλά πονηρά; προμελέτης καί υποκρι
σίας· γίνεται δ’ ώς έπί τό πολύ κατάδηλον τούτο, διότι ή 
ένέργεια ύστερον άπό τόσα δεσμά δέν δύναται ή νά επίδειξη 
τάς φυσικά; αΰτής δρμάς.

* **

Τού ανώτερου ’Ιρλανδικού ή προοδευτικού συστήματος 
τήν εισαγωγήν προτείνει καί έν ‘Ελλάδι, άλλά μετά τινων 
τροποποιήσεων, τών δποίων αί κυριώτεραι εινε αί έξής :

Νά έλαττωθή τό χρονικόν διάστημα τής άπομονώσεως 
άπό έννεαμήνου είς πεντάμηνον, δώτι, λ.έγει, είναι άφόρητον 
ύπό τόν φαιδρόν καί γελ.ώντα οΰρανόν τής ‘Ελλάδος δια- 
πλάττοντα τόσον εύθυμον καί ζωηρόν καί άνυπόμονον τόν 
χαρακτήρα, καί είναι κίνδυνος, άντί νά άποδίδωμεν τιθασ- 
σευθέντας πολίτας είς τήν κοινωνίαν, νά παρασκευάζωμεν 
υποψηφίους διά τό μετ’ όλίγον άνεγερθησόμενον κατάστημα 
τοΰ Δρομοκαίτου.

Νά ένασχολώνται οί κατάδικοι είς γεοπωνικάς καί γεωρ- 
γικάς πρό πάντων έργασίας, διότι αί γεωργικαί τάξεις πα- 
ρέχουσι τού; πλείστους έξ αΰτών, ούτω δέ καταστώσιν αί φυ- 
λακαί μας καί φυτώρια πάσης περαιτέρω γεωργικής άνα- 
πτύξεως.

* *
*

Τά ανάγνωσμα τού κ. Βορρέ μάς ήρεσεν. ’Εκτός τής επι- 
καιρότητος καί τού διαφέροντος τό όποιον διεγείρει ή οΰσία 
αΰτού, ήτο συντεταγμένον έν γλώσση ομαλή καί ήδέως ά
κουομένη, προέβαινεν έπιμελώς έκτυλισσόμχνον, καί ήτο άκρι- 
βές ώστε νά μή άφινη δυσεξήγητον άπορίαν έν τώ πνεύματι 
τού άκροατού. Έπιτυχώς άνέπτυξεν ιδίως τά μειονεκτήματα 
τού άπομονωτικού συστήματος καθ’ ά, αφού σκοπός αΰτοΰ 
είναι ή έκφόβισις καί ή έξέγερσις τής συνειδήσεως, είς μέν 
τόν ευθύς έξ άρχής μετανοήσαντα μετά τήν τέλεσιν τού αδι
κήματος είναι άνωφελές τούτο, είς δέ τόν έμμένοντα, προσ- 
βαλλομένης τής ύπεροι! ίας του, διεγείρει τούς σκοτεινότερους 
λ.ογισμούς καί τά βδελυρώτερα έλαττώματα.

* **
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•Η νεολαία, ή δποία συνήθως άποτελέϊ τήν πλειονοψηφίαν' 
τών τοιούτων συναθροίσεων, ήτο αραιά. Βέβαια. Περί τον 
προσφορωτερον σαχρροηστιχοΐ· συστήματος ! Τί ψυχρό; τί
τλος ! Δέν πρόκειται νά άπαγγελθώσι φλογεροί καί μετάρ- 
ηιοι στίχοι’ τότε ριόνον εννοεί νά τρέχη καί νά στρυμώνεται’ 
μόνον διά τήν καρδιά της εργάζεται· καί ή χαϊδεμένη καρ- 
δούλά της αγαπά τήν εξωτερικήν στιλπνότητα, δπως τό 
παιδάκι τήν κούκλα του. Καί άν τοϊς ειπήτε δτι ήδύνατο 
προχθές υπό τόν αυστηρόν μανδύαν τής επιστήμης νά διίδη 
τήν ΰψηλοτέραν καί μάλλον συγκινοΰσαν ποίησιν, Οά σάς ά
παντήση : ύετ τό ήζευρα.

Ακροατής.

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ
Ό περίφημος Δόκτωρ Johnson προεκαλεϊτο ημέραν τινά 

νά έκφέρη τήν γνώμην του έπί τοΰ συγγραφέως νέου τινό; 
δράματος.

— Νά σάς ομολογήσω τήν αλήθειαν, κύριοί μου, άπήν
τησεν ούτος, ουδέποτε προϋξένησα κακόν τι είς τόν συγγρα
φέα τούτον. Καί μόλα ταύτα είχε τήν σκληρότητα νά θέλη 
ν’ άναγνώσω τό νέον έργον του.

Ό Κ. είναι γνωστότατος έν Άθήναις διά τάς ποιητικά;

του μελετάς, καί διά τήν περί τήν στατιστικήν δεινότητά 
του. 'Ημέραν τινά παρεκάθετο έν τινι γαμηλίω συμποσίω.

— Είναι περίεργον ! άνέκραςεν αίφνης, άνακύπτων έκ βα- 
θείας καί παρατεταμένης συνοίας. Ένησχολούμην ύπολογίζων 
τούς διαφόρους γάμους, καί άνεκάλυψα δτι κατά τό έτος 
τούτο ένυμφεύθησαν πλειότεραι γυναίκες παρά άνδρες...

'Ιλαρότης γενική περί τήν τράπεζαν.

Ό μικρός Άλέκος δέν είναι πολύ ευχαριστημένος άπό τόν 
πατέρα του. 'Ημέραν τινά μετά σκληράν τίνος πείραν τής 
πατρικής αΰστηρότητος, προσέφυγε νά παραπονεθή είς τήν 
μητέρα του.

— Πώ; είναι πατέρα; μου, άφ’ ού μέ δέρνει ’σάν νά ήμουν 
παιδί του άπό ά'λλον πατέρα καί άλλην μητέρα ! .. .

Γερμανός τις προσεκάλεσε τόν ιατρόν του είς γεύμα. Μετά 
τό τέλος ήρώτησε τήν κόρην του.

— Πόσα ποτήρια έπιεν ό ίατρός ;
— ’Οκτώ μοί φαίνεται.
—'Ο άθλιος ! καί είς έμέ είπε νά μή πίνω παρά μόνον τρία*

‘Ο κ. Π. είναι έπαρχος καί πλήρης όπερηφανίας διά τήν 
θέσιν του, 'Ημέραν τινά άνερχόμενος είς τό γραφείόν του πα
ρατηρεί παρά τήν θύραν κύριόν τινα έν στάσει προσδοκίας.

— "Ε σΰ αΰτού 1 φωνάζει βαναύσως. Ποιον χρειάζεσαι; 
Έμέ;

— Άπατάσθε. Δέν περιμένω σάς, άλλά ένα άνθρωπον.

Jhon Bcll.

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑΣ

ΕΚ II Ε I Ρ Λ I Ω Σ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 π. μ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέας Κορίνθου δι’ ’Ιτέαν, Γαλα- 

ξείδιον, Αίγιον, Ναύπακτον καί Πάτρας.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 μ. μ. Διά Λαύριον, Άλιβέριον, Χαλκίδα, Λίμνην, Άταλάντην, 

(Αιδηψόν κατά τό θέρος), Στυλίδα, Ώρεούς Μιζέλην, Αλμυρόν καί Βώλον.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 μ. μ. Διά Σύρον, Πάρον, Νάξον, "Ιον, ’Αμοργόν καί Θήραν.
ΤΡΙΤΗ 6 1 )2 π. μ. Δι’ Αίγιναν, Πόρον, "Υδραν, Σπέτσας, Χέλιον, Άστρος καί 

Ναύπλιον.
ΤΡΙΤΗ 7 μ. μ. Διά Σύρον, 'Υστέρνια Τήνου, KopQtov καί πόλιν Άνδρου, καί 

κατά δεκατετραήμερον διά Γαύριον Άνδρου, Κάρυστον, Κύμην καί Σκύρον.
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 π. μ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέας Κορίνθου, έν μέν άτμόπλοιον 

κατ’ εΰθεΐαν διά Πάτρας, Κέρκυραν καί Βρεντήσιον, έτερον δέ δι’ ’Ιτέαν, Γαλαξεί- 
τιον, Βιτρινίτσαν, Αίγιναν Ναύπακτον, Μεσολόγγιον, Κυλήνην, Ζάκυνθον, Κατά- 
κωλον καί λοιπά μέρη τής καθόδου τής γραμμή; Πελοποννήσου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 μ. μ. Διά Χαλκίδα, Βώλον, Σκίαθον καί Σκόπελον.
ΠΕΜΠΤΗ 7 π. μ. Διά "Υδραν, Σπέτσας καί Ναύπλιον. 

η 7 μ. μ. Διά Σύρον, Σέριφον, Σίφνον καί Μήλον.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 π. μ. Διά Καλαμάκιον καί έκ Νέα; Κορίνθου κατ’ εΰθεΐαν διά 

Πάτρας, Ζάκυνθον, Κεφαλληνίαν, Παξούς καί Κέρκυραν’ έκ Πατρών δέ έτερον άτμό- 
πλοιον τήν πρωίαν έκάστου Σαββάτου διά Μεσολόγγιον, Αστακόν, Μύτικα, Ζα- 
βέρδα, Αλέξανδρον, ’Ιθάκην, Πρέβεζαν, Σαλαώραν, Βόνιτσαν, Μενίδιον καί Καρ- 
βασαράν.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 π. μ. Δι’ Αίγιναν. Πόρον, "Υδραν, Σπέτσας, Χέλιον, Ναύπλιον, 
Λεωνίόιον, Κυπαρίσι, Μονεμβασίαν, Κύθηρα, Γύθειον, Δεμένε, Καλάμας καί λοιπά 
μέρη τής άνόδου τής γραμμής Πελοποννήσου.

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 1)2 π. μ. Διά Κέαν, Κύθνον, Σύρον, Τήνον Μύκονον καί Κρήτην.

ΔΙ’ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΟΛΑ
Αΰτό είναι τό σύνθημα τού έν τή όδφΈρμού άρ.
Ένδύεσθε έκεΐ μέσα έσωτερικώς — δη
λαδή άπό ασπρόρουχα— άπό κε
φαλής μ.έχρι ποδών. Καί γίνεσθε Εγγλέ
ζοι . — Διότι δλα είναι άγγλικά, στερεά 
καί φθηνά.

Διά τάς κυρίας είναι αληθινός παρά
δεισος τό ΈμπορεκόνΚ. Ζήση. 
Μέ τό τίποτε άγοράζετε δλας τάς ιδιο
τροπίας σας καί τά γούστάσας. 3000 
είδη κοσμημάτων, γάντια, άρώματα, 
νεσεσίρ, ομπρέλλαις, καί δλα τά ψιλι
κά σας.

ΔΙΑ ΓΑΜΟΪΣ
( σ’τό κεφαλάκη σας !) δέχεται ό ροδο
ζαχαρένιος έμπορος Κ. Ζήσης παραγγε
λίας διά σερτεμέντα ασπρορού
χων μέ τήν μάρκαν σας, είς κάτι τιμάς 
πού θά κάμετε τόν σταυρόν σας ! — Έν
τός 40 ήμερων δύνασθε καί νά τά φο
ρέσετε.

ΕΙΣ ΤΙΙ\ ΜΕΓΛΛΙΙλ ΗΛΡΛΓΚΛλ
’Er r;“, εϊσδόω τής αγοράς 

θά βρήτε Μήλα Χκοπέων, σά 
ρο ομάγουλα πεντάμορφης, Χουρ
μάδες του Άεαμπή, Μανδαρενεα 
Δουζίνα, Χταφύλεα νά τα βλέπετε 
καί νά μήν τά τρώτε.

ΚΑΙ ΠΕΤΙΜΕΖΙ


