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ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΛΟΥΙ ΜΠΛΑΝ!

Τάς λέξεις ταύτάς μετεβίβασε προχθές απανταχού γής δ 
τηλέγραφος έκπληρών τό μισθωτόν καί τετριμμένο-» αυτού 
καθήκον, ό'πως πρό δύο περίπου εβδομάδων ειχεν ανακοινώ
σει τά συγχαρητήρια προστυχού τινός τραπεζίτου εις ένα 
φίλον του βασιλέα επί τφ ισοζύγιο» τοϋ προϋπολογισμού ένός 
συνταγματικού Κράτους. Ή άφομ.οιωματική αυτή εργασία τού 
τηλεγράφου άνέμνησεν ήμΐν τά νεκρώσιμα τροπάρια τά εις 
πάσαν · κηδείαν ψαλλόμενα ύπό πεπρωμένων τινών ιερέων, 
οίτινες νομίζουσι πεπεισμένους πλέον ημάς, ύπό τήν έπτ'ρειαν 
των ρινοφθόγγων αυτών κοασμών, ότι πάντεςίσοι «δίκαιοι καί 
αμαρτωλοί», ό'πως τό Ευαγγέλιον ειχεν εξισώσει τούς ’Ιου
δαίους πρός τούς "Ελληνας, τούς δούλους πρός τούς έλευθέ- 
ροτς. Τά νεύρα μου θορυβούμενα πάντοτε εις τάς φωνάς α'ί- 
τινες έκδηλούσι τάς ταπεινωτικάς αύτάς εξισώσεις τάς άφο- 
μοιούσας τούς γενναίους στρατιώτας πρός τούς άκαμάτους 
βασιλείς, τούς εντίμους πένητας πρός τούς ά'ρπαγας πλου 
σίους, τό 'Ελληνικόν έθνος τό δι’ εαυτού πρυσκτησάμενον τήν 
άγηρω αυτού δόξαν πρός τούς 'Εβραίους, ους δ ’Ιεχωβά πάν
τοτε έχειραγώγει προσωπικώςκατερχόμενος επί των όρέωντών 
υψηλών, συνεταράχθησαν εις βαθμόν άκατάσχετον καθ’ήν ςιγ- 
μήν ειδον μεταδιδομένην ύπό του τηλεγράφου την πένθιμου εί- 
δησιν της απώλειας τοϋ Αουί-Μπλάν, ήν άγγελοι μελανειμο- 
νοϋντες ήξιζε νά διασαλπίσωσιν από άκρου εις άκρον τής γής. 
Α: μεταξύ τώνχυδαίων χρεωγραφοπωλών ανακοινώσεις έχουσι 
λοιπόν τήν αυτήν αξίαν καί ή άνακοίνωσις τής τελευτής άν- 
δρός, δστις έπί ήμισυν ήδη αιώνα πληροί τήν ατμόσφαιραν 
διά τής ήχούς τού προσφιλούς αύτού ίνόματος, δστις μειρά
κιου έτι κατήρξατο τού ύπέρ των πασχόντων άγώνος, δστις 
άπό τού σπουδαστηρίου άνακυκήσας σύμπασαν τήν Ευρώπην 
δι’ ένός φυλλαδίου αύτού κατέρριψε θρόνους δι’ άλλων αυτού 
συγγραμμάτων, ήγε καί έφερεν εις Sv νεύμά του μυριάδας

πολλάς εργατών, καί εις ξένην χώραν φυγάς διετήρει άσβε- 
στον τήν εστίαν των αναμορφωτικών τής κοινωνίας αρχών;
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'Ο οίχοχνρης βασιλεύς Λουδοβίκος Φίλιππος λησμ.ονήσας 
ότι τό στέμμα αύτού είχε παραλάβει από οδοφραγμάτων 
βαμμένων με τό αίμα των δημοκρατικών, παραδοθείς εις 
τούς πλουτοκράτας καί περιστοιχισθείς ύπό πολιτικών οΐ- 
τινες μίαν μόνην τάξιν εννοούν νά βλέπωσι κυβερνώσαν τήν 
Γαλλίαν, τήν τάξιν τών παχύσαρκων βιομηχάνων, τών ηδυ
παθών κυβιστών τού χρηματιστηρίου, έξύπνησε μίαν ημέραν 
ένδοξον τού 1848 — τήν 24 Φεβρουάριου — διά νά λάβη 
τήν άγουσαν πρός τήν Μ. Βρεταννίαν οδόν. Αυτή ήτο ή κυ
ρία καί μόνη αιτία τής πτώσεως τού ήγεμόνος έκεινου, διότι 
τάς ιδιοτροπίας τών κοινοβουλευτικών καί τάς φιλοδοξίας 
τών εις τά παρασκήνια τής πολιτικής παλαίστρας ραδιουρ- 
γούντων ήθελε δυνηθή, νά ματαίωση ή ικανοποίηση. ουδέ θά 
κατώρθουν ούτοι νά άνατρέψωσιν ένα θρόνον,' άν δεν εϊχον 
κλονήσει αυτόν αί συνεχείς καί φοβεραί προσβολαί αίτινες 
από τών λεγομένων κάτω στρωμάτων καταφέροντο κατ’ αυ
τού. ©αρραλεώτερος δέ αντιπρόσωπος τών στρωμάτων εκεί
νων ύπήρξεν δ Λ,ουε Μπλάν.

τΠτο γόνο; οίκου επιφανούς, —διότι δ πατήρ αύτού έχρη- 
μάτισεν έπί τών οικονομικών ύπουργός τού βασιλέως τής 
'Ισπανίας ’Ιωσήφ Βοναπάρτου — εγεννήθη έν Μαδρίτη τώ 
1811, έν ακμή τις Καπολεοντίου ισχύος, καί όμως ή ευγε- 
νής καί φιλάνθρωπος αυτού φύσις παρώρμησεν αυτόν εις τήν 
μελέτην τών κοινωνικών αναγκών καί τήν πατρικήν μέρι
μναν τών πασχουσών τάξεων τών λαών. Δέκα καί εννέα ετών 
ηλικίαν φέρων ήρξατο διδάσκων τά μαθηματικά. Μετ’ οδ
πολύ εύρίσκεται παιδαγωγός παρά τινι βιομηχάνω εν τή πό- 
λει Arras, ένθα δημοσιεύει τρία φιλολογικά του έργα βρα- 
βευθέντα ύπό τής εγχωρίου Ακαδημίας, μετά δύο έτη δια- 
κρίνεται εν τοϊς συντάκταις τής ’£0ν/.χής, έκεΐθεν μετά
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βαίνει αρχισυντάκτης τού Bon Sens καί κατόπιν ίδούει_2£- 
ριοδικάν Λ,Γζ/ζ· .TO.Zinxi/Q χοίΓωτιχήι; χαΐ ι/ιΐ.ίο.ίονιχι^ς ττ/,ο/ι- 
Λη>», ένθα έδημοσίευίε τα περίπυστα αύτοΰ Ι^Τρα περί κδιορ- 

γαΓωσιως τής εργασίας.
Τά άρθρα ταύτα έκδοθέντα τώ 1840 έν ιδιαίτεροι φυλ- 

λαδίω παρήγαγον καταπληκτικήν έντύπωσιν εις άπασαν τήν 
Ευρώπην, άνεκίνησαν σφοδρά; οικονομολογικά? συζητήσεις, 
προύκάλεσαν τήν μελέτην τών περί κοινωνικής άναμορφώ
σεως θεμάτων, καί έκλόνησαν τάς πεποιθήσεις πολλών έξ 
εκείνων, οίτινες τέως έλάτρευον ώς δόγμα θρησκευτικόν τήν 
άπόλυ τον ελευθερίαν τού βιομηχανικού καί κοινωνικού αντα

γωνισμού.
Λί ίδέαι αΰταί τού Λουΐ Μπλάν άναλαβούσαι πρακτικήν 

τινα ζωήν τώ 1848 κατέπεσον δυστυχώς έν μ-έρει, είτε 
διότι οί περί τόν Τίαπολέοντα έξεμεταλλεύθησαν καί έξε- 
πόρνευσαν αύτάς πρός διαβουζόλησιν των πολλών, είτε διότι 
οι πλείονες τών καταλαβόντων τήν εξουσίαν μετά τήν πτώ
σιν τού Λουδοβίκου Φιλίππου άπεδειλίων πρός πάσαν κοινω
νικήν καινοτομίαν καί σκοπίμως έπολέμουν αύτάς ϊνα καταβά- 
λωσι τήν καταπληκτικήν επιρροήν ήν έκέκτητο ό Λουί Μπλάν.

Καί δέν είχον δίκαιον ν’ άποβλέπωσιν ώς εις σωτήρα είς 
τόν φιλάνθρωπον εκείνον άνδρα οί πολυάριθμοι έργατικοί 
πληθυσμοί τής Γαλλίας, οίτινες άναλόγως τής μεγάλης ή 
μικρά: βιομηχανικής κινήσεως είργάζοντο αίφνης νυχθημερόν 
έν τοΐς πνιγηροΐς καταστήμασι ή έρρίπτοντο εις τού: δρόμους 
άνευ ούδεμιάς φροντίδος περί τής μαραινόμενης ζωής εαυτών 
καί τών τέκνων των, περί τής σωματικής των ευεξίας, περί 
τού άρτου καί τής ενδυμασίας αύτών ;

Πρώτος έκεΐνος μετά τάς φαντασιοπληξίας — τάς φιλάν
θρωπους άλλους καί φιλοπροόδους—τού Σαίν-Σιμών δέν είχεν 
έξαιτησει παρά τής Πολιτείας παρέμβασίν τινα λογικήν καί 
δικαίαν ούχί υπέρ τής ανικανότητας καί τής κοινοκτημοσυ- 
νείου ίσότητος, άλλ’ υπέρ τής φιλότιμου εκείνης εργατικότητας 
ήτις αδυνατεί νά παλαίση κατά τού αλαζόνας πλούτου τού 
διατιθέντος όλα τά μέσα όπως καταβάλη, έξευτελίση καί 

υποδούλωση, τήν έντιμον πενίαν;
Κατά τούς πρώτους μήνας τής Φεβρουριανής έπαναστά

σεως ό Λουί Μπλάν καί τοι μέλος άπλούν τής προσωρινής 
κυβερνήσεως, ήτο όμως ό ισχυρότερος Κυβερνήτης τής Γαλ
λίας καί άπέκροζσε μέν έντόνως τήν περί δικτατορίας πρό- 
τασιν ήν ΰπέβαλον αύτώ αι έργατικαί τάξεις, αλλά διώκει 
πράγματι τήν πρωτεύουσαν καί δι’ αυτής τήν Γαλλίαν, διότι 
έκεΐνος μόνος ήδυνήθη διά τής έπιρροής αυτού νά άποσοβή- 
ση τά αποτελέσματα τής όργής τού λαού κατά τών δειλών 
καί αδέξιων μελών τής προσωρινής Κυβερνήσεως, άτινα δέν 
είχον εννοήσει ότι τήν ανατροπήν τού 1848 δεν παρήγαγον 
λ.όγοι πολιτικοί καθαρώς, αλλά καί κοινωνικοί.

'Ότε ώς πρόεδρος επιτροπής τίνος επί τών εργατών έδί- 
δασκεν αύτοϊς μαθήματα κοινωνικής προόδου καί μεταρρυθ- 
μίσεως έν ταΐς αΐθούσαις τού Λουξεμβούργου, όπου νύν εδρεύει 
ή Γερουσία, έν τώ μεγάρω τούτω έφαίνετο οίονεί ιδρυμένος 

μαντικός τρίπους. εις ού τούς λαοπνεύστους, αλλά σαφείς 
φθόγγους, οί μετά τού μεγάλου προφήτου καί διδασκάλου 
αυτών συνεδριάζοντες αντιπρόσωποι τών εργατικών τάξεων 
έκίνουν ούτως ή άλλως τά πλήθη, ουδέποτε όμως αύτά διευ- 
Ουνοντες κατά τών έν τώ Δημαρχείω έδρευόντων Κυβερνη
τών, ώς έν τή ορμή τών παθών είχεν ισχυρισθή ή συκοφαν
τία. Ό Καβαινιάκ όστις προϊστάμενος τής Προσωρινής Κυ
βερνήσεως, ότε ήτο συγκεκλημένη ή Έθνοσυνέλευσις, έζή- 
τησε τήν εις δίκην εισαγωγήν τού Λουί Μπλάν, ώμολόγει εί- 
λικρινώς μετά τήν πτώσιν τής Δημοκρατίας τήν βαθεΐαν αυτού

μετάνοιαν έπί τούτω, καί κατεδίκαζεν έαυτόν έπί έλαφρότητι 
τοσούτω μάλλον έπιμέμπτω, όσω τόν Λουί Μπλάν στενό
τατη φιλία εϊχε συνδέσει πρός τόν έτερον αυτού αδελφόν 
Γοδοφρέδον Καβαινιάκ.

Παράδοξο; έν τούτοι: ή τύχη τού περιφανούς εκείνου άν- 
δρός! Ένώ ειλικρινώς έπόθει τήν κατεύνασιν τών πληθών 
καί έκθύμως είργάζετο πρός ματαίωσιν τών βασιλικών καί 
Ναπολεόντειων σχεδίων, κατηγορήθη ώς άμεσος μέν ύπο- 
δαυλιστής τής εναντίον τής Συνελεύσεως στάσεως τής 15 
Μα'ί'ου, έμμεσος δ’ ένοχος τής φοβέρας στάσεως τού ’Ιου
νίου τού 1848 τής προκληθείσης διά τού χρυσού τών 
Βοναπαρτών, οίτινες έπιτηδείως έξεμεταλλεύθησαν τήν υπό 
τής Έθνοσυνελεύσεω; διάλυσιν τών Εθνικών λεγομένων, 
ήτοι Κυβερνητικών Εργοστασίων, άπερ είχον συστήσει 
παρά τήν γνώμην αυτού οί περί τόν ΛΙαρή καί τόν Άρ- 
μάν Μαρά. Έφθόνουν τήν δόξαν τού Λουί Μπλάν οί πα
λαιοί κοινοβουλευτικοί παλαισταί οί περιορίζοντες τάς όψεις 
αυτών εις τά παιγνίδια τών αναβάσεων καί τών πτώσεων 

υπουργείων, οί μή αισθανόμενοι, ώς έκεΐνος, τά κοινωνικόν έ
δαφος τής Ευρώπη: ύποσκαπτόμενον υπό τών γογγυσμών τών 
πολυαρίθμων έργατικών τάξεων τού λαού. ’Λνέγραφον μέν 
καί αυτοί έπί τής σημαίας τού πολιτικού αυτών βίου τό έμ
βλημα τής μεγάλης έπαναστάσεως τού 1789' αλλά τά πλή
θη δέν παρεδέχοντο είμή τήν έρμηνείαν ήν είχε διατυπώσει 

έκεΐνος έν τοΐς δυσί πρώτοι; τόμοις τής «*Ιστορίας τήο Γα.Ι- 
.Ιιχής Έπαναστάσεως», ούς είχεν έκδώσει τώ 1847, οϊτι- 
νες έθεωρούντο ώς έπισπεύσαντες τήν ανατροπήν τού 1848 
καί τών όποιων τήν πολύτιμον συνέχειαν έξηκολούθησε καί 
έπεραίωσεν έν Λονδίνω, οπού είχε προσφύγει ίνα σωθή από 
τής καταδικαστικής άποφάσεως τού στρατοδοκείου, είς 8 είχε 
παραπέμψει αυτόν διά τήν στάσιν τού Ιουνίου ή άγνιόμων 
καί άφρων Έθνοσυνέλευσις.

*
Λί φοβεραί τού 1870 περιπέτεια', τής Γαλλίας έπανήγα- 

γον καί αυτόν είς τούς κόλπους τής πατρίδος του καθ·/ιμαγ- 
μένης ήδη καί τιμωρούμενης σκληρώς, διότι πρό είκοσι καί 
δύο ετών έπροτίμησε νά Ουσιάση άνδρας ώς τόν Λουί Μπλάν 
καί τόν Λεδρού Ρολλέν, ϊνα ευχαρίστηση τούς δειλούς ή φθο
νερούς, οίτινες αύτεκαλοΰντο μέν συντηρητικοί, είργάζοντο δέ 
είτε έν γνώσει, είτε άνεπαισθήτως, πρό: επάνοδον τών Βονα
παρτών. τών αληθινών καί μόνων αιτίων τής φρικωδεστέρας 
τών ανατροπών έξ όλων όσα; ύπέστη ποτέ ή Γαλλία.

’Αλλά δέν έπεφυλάσσετο μόνον ή απηνής αύτη ίκανοποίη- 
σις είς τόν Λουί Μπλάν. Λί περί διοργανώσεως τής εργασίας 
ίδέαι αυτού έγένοντο κατά μέγα μέρος άποδεκταί υπό τε τών 
νεωτάτων επιστημόνων καί υπό πολλών Κυβερνήσεων, τό δέ 
άσπλαγχνον καί άπάνθρωπον δόγμα τού απολύτως ελευθέρου 
διαγωνισμού, τό δόγμα εκείνο καθ’ 8 ή Πολιτεία ώφειλεν α
παθώς νά βλέπγ πεινώντας καί γυμνητεύοντας τούς εργατι
κού: πληθυσμούς κατέπεσεν ήδη άπό τού εικονοστασίου ε
κείνου είς 8 οί πλουτοκρατικοί καί οί Έγωϊσταί είχον υψώ

σει αυτό.
'Ο Λουί Μπλάν ούτε κατεδέχθη, ούτε είχεν ανάγκην νά 

προσφύγη είς ττ,'/ δυναμίτιδα όπως πείσφ τά Κοινοβούλια και 
τάς Κυβερνήσεις νά μεριμνήσωσιν υπέρ τών πασχουσών τά
ξεων τού λαού. Τά όπλα αυτού—ή γραφίς καί ό λόγος— 
ήσαν πολλώ ισχυρότερα τής δυναμίτιδος. καί εις τάς πολυα
ρίθμου; αυτού συγγραφάς, είς τάς ανταποκρίσεις, άς έπεμ- 
πεν έκ Λονδίνου εις εφημερίδας τών Βρυξελλών καί τών 
Παρισίων. είς τά άρθρα άπερ έδημοσίευεν έν τώ ’Λγγλικω 

Θ(ατή, είς τάς αγορεύσεις αυτού τάς Αγγλιστί ή Γαλλιστί

γινομένας έν τή, Αγγλική πρωτευούσή, δύναταί τις νά είπη 
άνευ υπερβολής, ώφείλοντο πολλά νομοθετήματα εν τε τή 
Γαλλία καί τή Μ. Βρεττανία κανονίζοντα τάς ώρας καί τήν η
λικίαν τών εργατών,άναγνωρίζοντα ώς ηθικά σωματεία έργα- ! 
τικούς τινα; συνδέσμους, καί καθόλου δεικνύοντα στοιχειώ
δη τινά τουλάχιστον μέριμναν περί τών έργατικών τάξεων. 
*11 έργασία μένει είσέτι έν πολλοί; δούλη τού κεφαλαίου* 
άλλ’ όπωςδήποτε έπεκράτησε πλέον καί ώρίμασεν ή ιδέα ότι 
ή σχέσις αυτή; πρέπει νά ύποβληθή είς δικαιοτέρους τινά: 
κανόνας, μή βλαπτομένης μέν τής εύλογου υπεροχή; ήτις ο
φείλεται είς τήν μείζονα ικανότητα καί δραστηριότητα, άλλα 
άφ’έτέρου καταργουμένων τώνάπηρχαιωμένων εκείνων φραγμών 
ούς πολλάκις ευρίσκει ενώπιον αυτής ή απλοϊκή καί έστερη- 
μένη δολιότητος ίκανότης—τών φραγμών εκείνων είς ών τήν 
κατερείπωσιν καθήκον έχει νά παρέμβη ή Πολιτεία, άν έπι- 
θυμή νά. όνομάζηται έκπολιτιστική, άν θέλη καί ήξεύρη νά 
διαχειρίζηται τήν άμείλικτον τής δικαιοσύνης ρομφαίαν.
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Είς μάτην έδοκίμασεν ή συκοφαντία πο'λλάκι; νά κατατά- 
ξη τόν Λουί Μπλάν μετχζύ τών συνήθων άνατροπέων. Τό 
γενικόν σέβας δπερ άπήλαυε καθ’ άπασαν τήν Ευρώπην ό 
έντιμος καί ειλικρινής αυτού χαρακτήρ, άφώπλιζε τούς τα
πεινού: συκοφάντας, καί ώς ό Ματσίνης ήζουσε ζών έτι τούς 
πρό; τήν ένότητα τή; ’Ιταλίας αγώνας αυτού άνακηρυχθέν- 
τες ώς πρακτικούς καί αγαθοεργούς, ουτω καί ό Λουί Μπλάν 
είχε τήν εύχαρίστησιν νά ϊδτ, πρό τών οφθαλμών αυτού τόν 
μέν Βίσμαρκ είσάγοντα νομοσχέδιον περί συντάξεως τών α
πομάχων εργατών, τόδέ ’Αγγλικόν Κοινοβούλιον ψηφίζον 
τήν άναγνώρισιν τών Trades Unions καί τού; λοιπού; ευερ
γετικούς ιόμους ού; προΰκάλεσεν ό μετά τού περικλεούς 
Βράϊτ συνεργασθείς βουλευτής Μουνδέλλα—έργάτης μέν ποτέ 
γενόμενος καί αυτός, κατόρθωσα; δέ διά τής με- 
σολαβήσεώς του μεταξύ κεφαλαιούχων καί εργατών όπως οί 
πρώτοι άναγνωρίσωσιν ώς δικαίας πολλά; τών απαιτήσεων 
τών δευτέρων.

‘ΟΛουί Μπλάν δέν άνήκεν είς τήν κατηγορίαν τών άνδρών, 
οίτινες θά έπεθύμουν ΰπευθύνως νά κυβερνώσι τά Κράτη καίδι’ 
έπιδεξίου πελαγοδρομία; νά έπιτυγχάνωσι τού σκοπού αυτών. 
Καί άνεγνώριζε μέν τήν ευγένειαν τής ψυχής καί τών διαθέ
σεων τών άνδρών εκείνων οίτινες μείναντες έν Γαλλία έπάλαιον 
όσημέραι κατά τού δεσποτισμού, άλλα έκεΐνος δέν 
ήσθάνετο έν έαυτω τό θάρρος νά θυσιάση έστω καί μοίραν 
μικράν τής συνειδήσεώς του ϊνα ομόση όρκον είς τό άπό τού 
1851 διά τής βίας καθιδρυθέν καθεστός. Ένήργει άλλως 

- έπί γενικωτέρου σταδίου ώς ό Βίκτωρ Ουγκι-ι καί ό Ίϊδγάρ 
Κυνέ, πάντε; δέ όμοΰ οί έν τε τή Γαλλία καί τώ έξωτερικώ 
άγωνιζόμενοι υπέρ τών δημοκρατικών ιδεών είς ενα καί τόν 
αυτόν άπέβλεπον σκοπόν, είς τό αυτό κατέληξαν τέρμα, τήν 
έγκαθίδρυσιν τής δημοκρατίας δι’ ής μόνης είναι δυνατόν νά 
λυθώσι βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον τά ποικίλα κοινωνικά ζη
τήματα είς ά μόνον οφείλει νά αφορά σήμερον πάσα εύ κεί
μενη Πολιτεία. Τά παιγνίδια τού κοινοβουλευτικού πολιτεύ
ματος τά όποια συνήθως έν τοΐς συνταγματικοί; κρά- 
τεσι καταντώσι νά θεωρώντας ώς ό κύριος σκοπός τών ε
θνών καί τά όποια έπιτηδειότατα εκμεταλλεύονται οί συν
ταγματικοί βασιλείς, μένουσιν ώς καί είναι απλά μέσα κοι
νωνικής άναμορφώσεως έν τοΐς δημοκρατικοί; πολιτεύμασι 
άτινα ούτε έπιτρέπουσιν ούτε εννοούσι πυγμαχία; ρητορι
κή; αγόνους καί επιδεικτικά:.

* *

Ό ανένδοτος χαρακτήρ τού Λουί Μπλάν κατεδείχθη καί 
έν τή άπό τού 1870 έθνική συνελεύσει τής Γαλλίας, έν η 
σταθερώς υποστήριξα; τάς άρχάς αυτού περί (χχ.ίήτον δη
μοκρατική; Κυβερνήσεως άντιθέτω; πρός τό σύστημα ορι
στικής Προεδρεία;, περί ένιαίας αντιπροσωπείας κατά τού 
θεσμού τών δύο Βουλών κτλ. ύπεχώρησεν όμως πατριωτι- 
κώτατα κατά τήν έπιψήφισιν τού συνόλου τού Δημοκρα.τικού 
Συντάγματος, φρονών ότι οπωσδήποτε έπρεπε νά ψηφισθή ή 
Δημοκρατία ϊνα μή σύν ταΐς πολιτικαϊς ελευθερίας; ταΐς ά 
πειλουμέναις έκ τής τότε ΰποψηφιότητος ήγεμονοπαίδων τι- 
νών κινδυνεύσωσι καί αί προσδοκιόμεναι κοινωνικαί μεταρρυθ
μίσεις, αϊτινες είχον άποτελέσει τό κέντρον τών πράξεων καί 
τόν άξονα τών συγγραφικών αυτού αγώνων.

* *
¥

'Η κηδεία τού ενδόξου άνδρό; έσται άναντιρρήτως έκ τών 
έπιβλητικωτέρων παρισινών κηδειών. Οί παλαίμαχοι άγωνι- 
σταί τού 1830, τού 1848 καί τού 1870 θέλουσι συνδράμει 
είς τήν έπί τής οδού Rivoli οικίαν αυτού κατά χιλιά
δας, ώς είχον συροεύσει περί τό φέρετρον τής Άγγλίδος συ
ζύγου αυτού, ήν νυμφευθείς τώ 1865 άπώλεσε τώ 1876.0; 
νεότεροι τών εργατών, καί τοι ίδόντες άποκρουσθείσας πολ
λάκις ΰπ’ αυτού τάς ανατρεπτικά: των προτάσεις κατά τε 
τήν πολιορκίαν τών Παρισίων καί έπί τής Λημοβασιλεία: τού 
Μαρτίου τού 1871, δέν θέλουσι λησμονήσει ότι πολλ.άκις 
ύπέστη τάς προσβολάς τών όπισθοδρομικών, ύπερασπίζιυν ά- 
νενδότως τά καλώς εννοούμενα συμφέροντα τών πασχουσών 
τάξεων τού λαού. Ο άνήρ έκεΐνος, οστις έν τή μακρά. αυτού 

'Ιστορία τής Γα.Ι.Ιιχής Έτταναστάσιως κατέκρινε τόσον 
σφοδρώς τάς όμοσπονδιακάς ιδέας τών Γιρονδίνων, δέν ήόύ- 
νατο παλινωδών νά μετάσχη, τού είς δήμους αυτονόμους κα- 

κερματισμού, περιορισθείς μόνον κατά τά τελευταία αυτού 
έτη νά αναγνώρισή τήν ανάγκην περιωρισμένης τινός δημοτι

κής άποκεντρώσεως. 'Ο εύγλωττος συνήγορος τής μεγάλης 
τών πληθυσμών έκάστου έθνους καί όλων όμοΰ τών λαών άλ- 
ληλεγγύης, οΰδ’ έπί τών άπειλητιζωτέρων κινημάτων έλη- 
σμόνησεν έαυτόν ούτως, ώστε νά έπιδοκιμάση μεμονωμένα; 

όρμάς, έν αίς έκινδύνευεν ή κεντρική αυτή ιδέα — ιδέα είς 
τήν όποιαν τοσούτον έπέμενεν, τήν όποιαν τοσάκις έπανέλα- 
βεν έν άπάσαις αυτού ταΐς συγγραφαΐς, ιϋστε πολλοί τών 
συγχρόνων δημοσιολόγων έξεδήλωσαν τόν θαυμασμόν αυτών 
έπί τή άντιθέσει ήν παρέχει ό άτομιζώτατος αυτού χαρα
κτήρ πρός τήν αρχήν τής καθολικής άλληλεγγ'ύης καί κα
θολικής όμοπραξίας. Τινές δέ τών εύφυολόγων έτόλμησαν καί 
νά έοωτήσωσιν αυτόν προκλητικώς γράφοντες εάν ήθελέ ποτέ 
θυσιάσει τήν ατομικότητα αυτού τήν έπιφανή έν πολιτική 
καί κοινωνική καταστάσει τοιαύτη; όμοπραξίας, οϊα ήθελεν 
είναι ή πάσας τάς ικανότητας καί τάς ύπεροχάς συμφύρουσα 
πρός έπίτευξιν ενός άμαλγάματος, έν ώ ούδεμία διάκρισις 
συγγραφέως έξοχου καί ίδεολόγου δεινού πρός αμαθή καί 

κοινόν χειρώναζτα.
Ό Λουί Μπλάν όμως δέν ήτο έξ εκείνων ούς ό τυχών φέ

ρει εις άμήχανον θεσιν, καί ή είς τούς διαστροφείς τών ιδεών 
αυτού άπάντησις ύπήρξεν έσαεί ότι διά τής όμοπραξίας ένόει 
μόνον σκόπιμον καί υπό τής Πολιτείας διευθυνομένην πορείαν 
τών λαών καί πατρικήν τών αδικούμενων ή τών αδυνάτων 
έπίβλεψιν, ούχί δέ καί κηδεμονίαν καταργούσαν τάς φυσικά; 
διακρίσεις ή παρακωλύουσαν τήν άνάπτυξιν τών ικανοτήτων.

'Π ισχυρά καί έμφαντική άτομικότης τού χαρακτήρος τού 
Λουί Μπλάν κατεδείχθη έν πολλαΐς τού βίου αυτού περιπέ
τεια-.;, ώς λ. χ. ότε πα*ς έτι παρουσιασθεί; εις τόν έκ μη-
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τρό; συγγενή αυτού Κορσικανόν διπλωμάτην Pozzo ill Borgo,' 
διατελούντα τότε πρεσβευτήν τής ’Ρωσσίας έν Παρισίοις, 
επέταξε κατά γής μετ’ αγανακτήσει»; κερμάτιά τινα χρυσά, 
άτινα μετά νεύμα τού αλαζόνα; διπλωμάτου πρός τόν υπη
ρέτην αύτοΰ έκόμισεν ούτος έκ παρακειμένου δωματίου καί 
ένεχείρησεν εις τόν φιλότιμου νεανίαν, όστις τήν ηθικήν μόνον 
αυτού προστασίαν προσήρχετο ζςιοπρεπώς νά ζητήση.

Αλλά πλήν τών εργατικών τάξεων Οέλουσι θρηνήσει ά- 
ναντιρρήτως τήν απώλειαν τοϋ Αουι Μπλάν καί οί τής Γαλ
λική; φιλολογία; θιασώται άναμιμνησκόμενοι ότι πολλών έκ 
τών έργων αυτού η έκδοσις υπήρξε μέγα φιλολογικόν γεγο
νός και ευρωπαϊκήν σχεδόν έπήνεγκε συντάραξιν. Τό περί 
ζ/ιυορη-ώσίω; ri/C Εργασίας βιβλίον έκδοθέν τώ 1840, ή 
δίτομος 'Ιστορία τί/; Λεχαετίης «.τό τσΡ 1830—1840, έκ- 
δοθεϊσα τώ 184!, οί δύο πρώτοι τόμοι τής 'Ιστορίας τής 
Μεγά.ίης Επα ναστάσεως ν&οιώί'ΐτζ; 1847, άνεγνώσθη- 
σαν ώ; τό έπαγωγότερον τών μυθιστορημάτων,διότι έκτο; τών 
καινών ή καινοφανών ιδεών, τά έργα ταύτα κέκτηνται καί 
ιδίαν γραφικήν καλλονήν ήν ούδαμώς έλαττοΐ τό πομπώδες 
πολλάκι; τού ύφους καί αί διΟυραμβικαΐ πτήσεις εις υψηλά; 
ατμόσφαιρα;, άφ’ ών προμαντεύει τό υπό άλλους κοινωνι
κού; ορού; μέλλον τής άνθρωπότητος. Ί1 δίτομο; δε έκείνη 
Εισαγωγή εις τήν Ιστορίαν τή; Γαλλική; Έπαναστάσεω; 
ΰπήρξεν δ πρόδρομο; τού νέου συστήματος τή; ιστοριογρα
φίας, τού Βραδύτερου έπισφραγισΟέντο; υπό τού κ. Μισελέ, 
όστις περιήλθε μεν εις φιλολογικήν πάλην πρό; τόν Λουΐ 
Μπλάν, ότε ούτο; έξεδωκε τό δεύτερον άπασαν τήν πολύτο
μου αυτού ιστορίαν, άλλα δεν ήδ,νήθη νά άρνηθή τήν με- 
γάλην αξίαν καί τών φιλοσοφικωτάτων καί πρωτοτύπων 
προεισαγωγικών αυτού σκέψεων καί τών αυθεντικών εγγρά
φων, άτινα δ Λουΐ Μπλάν άνεκάλυψεν έν τη βιβλιοθήκη τού 
Βρετσαν.κού Μουσείου. Τό άπό τού 1849 —1851 περιοδικόν.
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(Σινέγεια ί-ίι ίριΟ. 381)

— Άλλά καί σύ θά μού φανής ώς βρυκόλακα;, σύντρο
φέ μου.

Αιατί:
— Αιότι οί πεθαμένοι βρυκολακιάζουν έφέτος.
— Καί είμαι πεθαμένο; έγώ : είπεν δ Μορώζης.
— Ίΰλησμόνησα· μοί έφάνη δτι ώμίλουν μέ τόν πνιγμέ- 

νον, τόν όποιον ζητούμεν.
— Παράξενος είσαι ή έτρελάθη; ;
— Έμέθυσα καί δεν ειξεύρω τί λέγω, είπεν δ Σκιάχτης·
— Άλλ’ άφού θέλει; ομιλίαν μέ τόν πνιγμένον, έκδύσου 

λοιπόν καί βούτηξε, είπεν δ Μορώζης.
— ’Όχι, θά βουτήξη; πρώτος εσύ.
— Είναι λοιπόν ή σειρά μου ;
— Βέβαια, δι’ απόψε.
— Σύ δέν θά βουτήξη;:

οπερ έξέδιδεν έν Αονδίνω, υπό τόν τίτλον δ Νέος Κόσμος, 
έξήσκησεν επίσης μεγάλην επιρροήν επί τών πνευμάτων κατά 
τήν εποχήν εκείνην, αί δε έξ ’Αγγλία; εις τόν Παρισινόν 
Λρού-or δημοσιευόμενα*, καί έπειτα εις πολλούς τόμου; έκ- 
δοθεϊσαι έπιστολαί αυτού έθεωρήθησαν καί υπό τών άσπον- 
δωτέρων αυτού εχθρών δημοσιολόγων ώς άριστον άνθολόγη- 
μα πρακτικωτάτη; πολιτική; περινοία; καί εμβριθούς παρα- 
τηρήσεως τών έν τή Μ. Βρεττανία πολιτικών καί κοινωνικών 
φαινομένων. *

X X
Τήν στιγμήν ταύτην άναντιρρήτω; αί στήλαι πασών τών 

εφημερίδων τού κόσμου ασχολούνται περί τό σεβαςόν καί δη- 
μοτικώτατον όνομα τού προχθές άπελθόντος περιπύστου άν- 
δρός. Έπί ήμισυν ήδη αιώνα ό άνήρ άπό καιρού εΐ; καιρόν 
έτάρασσε τούς κύκλους τών υπνωτικών συνταγματολόγων ή 
τήν αναπαυτικήν ήδυπάθειαν τών πλουτοκρατικών, άνασύρων 
έκάστοτε τά καλύμματα τών Σαρδαναπαλείων αυτών κλι
νών, όπως άναπολήση ότι τό ερυθρόν χρώμα, οπερ φαίνεται 
κατεσπαρμένον έπ’ αυτών εύαρέστως καί ποικίλλει τήν λευ
κότητα αυτών, δέν είναι χρώμα ερυθρών ρόδων άνθολογη- 
θέντων άπό τών εαρινών κήπων ού; ή πρωινή τοϋ ουρανού 
δρόσος ποτίζει, αλλά χρώμα στιγμάτων ίδρώτος καθημαγ- 
μένου, όστις άπέσταξεν επί τών κλινών εκείνων άπό τού πε- 
πονημένου μετώπου ή άπό τών κατεσχισμένων χειρών τών α
ποκλήρων εκείνων ανθρώπων, οιτινες ουδέποτε ήδυνήθησαν ή 
ουδέποτε ή θέλησαν νά μάθωσι πώς ν’άπατώσι τού; αδελ
φού; των.

Πολλών τού; κύκλου; έτάραξεν, άλλά καί μυριάδων τάς 
καρδίας άνεκούφισεν,αισθανόμενα; ότι δπάρχουσιν επί τής γης 
άνδρες άλγοϋντες έπί τοϊς δεινοπαθήμασι τών άσθενών καί 
τών άποκλήρων, πολυαρίθμων αναγνωστών αυτού τάς ψυ- 
χάς παρεμύθησεν, χιλιάδα; όλα; ανθρώπων έν τώ φοβερώ τή;
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— "Οταν άναβής σύ.
— Κάπως ήρχισα νά ζεσταίνωμαι, καί θά πέσω εκεί νά 

δροσισθώ.
Καί δ Μορώζης έξεδύθη ταχέως καί επεσεν εις τήν θά

λασσαν. Έβυθίσθη καί έγεινεν άφαντος υπό τήν τρόπιν.
'Ο Σκιάχτης έμεινε κρατών τάς κώπας.
— "Ενα πνιγμένον ζητούν, έμονολόγει. Μήπως έχεις λά

θος, Μαύρε, καί ήθελες νά εΐπης σκοτωμένον; Πού νά σού 
εύρω έγώ τόν πνιγμένον ,· Μέ μίαν μαχαιριάν ήμποροϋσα νά 
σε υπηρετήσω. Άλλα πνιγμένον : πού νά τόν ευρώ ;

Καί έμεινεν άλλόφρων.Αί κώπαι έξέφυγον άπό τών χειρών του.
— Πνιγμένον ! επανέλαβε· καί δέν είναι λυπηρόν νά ά- 

ναγκασθή τις νά πνίξη μέ τάς χεϊρας τόν καλλίτερον φίλον 
του ; Καί διά πενήντα φλωρία !

Έν τώ μεταξύ δ Μορώζης είχεν έπισκεφθή δίς τόν πυθ
μένα τού ΰδατο; καί είχεν άναδύσει δίς. Καί πάλιν έβυθίσθη 
έκ τρίτου.

— Πενήντα φλωρία ! έπανέλαβεν δ Σκιάχτης· μέ πενήντα 
φλωρία ήμποροϋσα νά αποκτήσω καί έγώ μίαν τράταν, νά 
ζήσω ώς άνθρωπος, καινά τήν γλυτώσω άπό τούς όνυχας τής 
κυράς Κόκκινους, ή οποία καταπίνει εις τόν πάτον τού βαρε
λιού της όλ,ους τούς κόπους μου. Άλλά μέ εϊκοσιπέντε φλω
ρία δέν κάμ.νω τίποτε, εΐμή νά ήμαι μεθυσμένος μίαν εβδο
μάδα. ’Εμπρός, άπόφασις !

'Ο Σκιάχτης ήγέρθη καί έγυμνώθη έν άκαρεϊ. "Ελαβεν άπό

δπάοξεως άγώνι ένίσχυσε διά τού παραδείγματος τής καρτε
ρίας αυτού, τοϋ σιδηρού καί ανενδότου αυτού χαρακτήρος καί 
τούς άμερολήπτους πάντα; κατέπεισεν ότι ή μεγάλη έπανά- 
στασις τής Γαλλίας δέν ήτο έργον δαιμόνων τοϋ "Αδου, ώς 
πολλοί ήγωνίσθησαν νά παραστήσωσι παρερμηνεύσαντες τάς 
παρεκπροπά; αυτής. Αί παρεκτροπαί αύται εμφανίζονται ή- 
μϊν, υπό τήν γόνιμον γραφίδα τού Λουΐ Μπλάν, ώς υψηλή πα
ραφροσύνη τού πατριωτισμού, θυσιάζουσα τάς υπάρξεις εις τόν 
βωμόν τής πατρίδος, ώς ή Σπάρτη συνείθιζε νά πράττη τι έ- 
ξαλείφουσα τήν έννοιαν τοϋ ατόμου ενώπιον τής ωμής καί τής 
δόξης τής Πολιτείας, ώς οί νομ.οι τού Λυκούργου καθώρι- 
ζον. Άνάγνωτε έν τώ δευτέρω τόμω τής ’Ιστορίας τής γα.Ι- 
.Ιιχής έπαχαστάσεως τό μαγευτικόν έκεΐνο κεφάλαιον έν ω 
κεϊται ή θαυμασία παραβολή τοϋ Βολταίρου πρός τόν Ρουσώ 
καί θέλετε εννοήσει τό πνεύμα όπεο καθωδήγησε καί τόν συγ
γραφέα έν τή εκτιμήσει τού παρελθόντος καί τόν άνδρα έν τή 
πρακτική αυτού πολιτεία. Θέλετε έκ τοϋ κεφαλαίου μόνον έ- 
κείνου κρίνει ότι δ Λουΐ Μπλάν έγραφε μέν καί έπολιτεύετο 
παρά τόν Σηκουάναν, ένεπνέετο δέ έκ τής αύρας τών δρο
σερών παρόχθιων τού ήμετέρου Ευρώτα καί γόνος τών νεω- 
τέρων χρόνων είχε βαπτισθή εις τά ρείθρα τοϋ αρχαϊκού ε
κείνου ποταμίου τής Λακωνίας. Οίίτες

ΒΟΥΛΗ
Αευτέρα — 29 Νοεμβρίου.

Πρό; τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων
Κύριοι ^ον.ΙειταΙ

Οί Οθωμανοί άπό Λάρισσαν παραπονοϋνται κατά τού Α
στυνόμου· βάζει ανθρώπους δεκαμέραις φυλακήν. Σαγγελέγα;

~λί% κρυπτής θήκης κείμενης παρά τήν πρύμνην τής λέμβου 
έν γεταγάνιον.

’Έπειτα μετανοών τό άφησε πάλιν.
— ΤΑ, όχι! καλλίτερα μ.έ τάς χεϊρας, είπε.
Καί πάλιν μετεμελήθη καί τό έλαβε.
— Μέ τά; χεϊρας ; Μέ τάς χεϊρας δύναμαι νά τελειώσω· 

άλλά πρέπει νά αρχίσω μέ τό γεταγάνι.
"Εκρυψε τούτο, κρατών άπό τής λαβής, υπό τόν βραχίο- 

νά του καί σταθείς έπί τή; πρώρας έβυθίσθη κατά κεφαλής 
εις τό ύδωρ.

Ό Μορώζης, όστις εδρίσκετο κατ’ εκείνην τήν στιγμήν εις 
τόν πυθμένα, τόν είδεν άνευ υποψία; κατερχόμενον. Άλλ’ δ 
Σκιάχτης τόν ήρπασεν άπό τοϋ τραχήλου καί τού έβύθισε 
τό γεταγάνιον εις τό στήθος.........

Είτα τόν έλαβεν άπό τοϋ λαιμού καί τόν έστραγγάλισεν.
Ό άτυχή; Μορώζης, μετά ματαίαν πάλην καί φρικώδει; 

σπασμούς άγωνίας, έξέπνευσεν άνελθών εΐ; τήν επιφάνειαν 
τοϋ υδατο;.

Ό Σκιάχτης έλαβε τό πτώμα, έτι άσπαϊρον, καί άνυψ;·;- 
σας αυτό μέχρι τοϋ χείλυυς τής λέμβου, προσέδεσεν εις τόν 
λαιμόν του λίθον τινά, χρησιμεύοντα ώς έρμα, καί τό έβύ- 
θισεν εις τόν πυθμένα τής θαλάσσης, άφού έσημείωσε καλώς 
~ό μέρος, ΐνα ένθυμήται.

Τήν εργασίαν ταύτην έξετέλεσεν δλω; απαθώς· έφαίνετο 
ότι είχε /ιονστύσει.

δέν λέγει τίποτε. Μουφτής πήρε βακούφια τρώι ούλα, κανενός 
δέν δίνει, τζαμία κρεμήζει, κανείς δέν λέγει τίποτε, με στη 
φυλακή εβρεο επεστάτη βάλανε, ανθρώπους όλους γδινει, 
μπακάλι σύντροφο έχει, ψεύτικε αποδείξει κάνει, παραδες 
πέρνει, κανείς δέ βλέπει δουβλετΓ δέν θέλει δ θεός αυτά δέν 
Οελει.

τζανουμ Βουλή, βγάλε όλους αυτούς έξω. Πετμεζιάς καλά 
λέγει, ποδιά ίφιλησε καλός άνθρωπος είνε έμαθα.

Ό Ντουλος Σας 
Σαγίπ Αγάς.

Είνε κατά λέξιν καί κατά γραφήν ή έν τή Βουλή άναγνω- 
σθεΐσα αναφορά έκ Ααρίσσης, τήν όποιαν, ώς φαίνεται παρα
τυχών εκεί δ παλαιός Χατζή Σάββας τοϋ Μή Χ,άνεσαε 
συνέταξεν ή έκτελών χρέη τούρκου άναφορογράφου, ή άπό πό
νον πρό; τήν ταρασσομένην εύνορ.ίαν άποςείλα; αυτήν υπό τό 
ψευδώνυμον 'Αγΰς. Μέ πόσην δέ εύχαρίστησιν άνεγνιό-
σαμεν τήν Ανατολίτικη νοστιμάδα της έν μέσω τού πλήθους
τών άλλων τηλεγραφημάτων καί αναφορών μέ τήν ,τοζάττ/ζ 
καί έλληνίζουσαν φράσιν των, τώνδποίων τήν άνάγνωσιν δεχό- 
μεθα άπό τίνος έν αρχή πάσης συνεδριάσεως ώς τό χοχορίτσι 
τής επικείμενης ευωχίας.

Άλλ’ ή αναφορά τού Χατζή Σάββα ιδιαιτέρως έχει πρός 
τάς άδελφάς της τόν αυτόν λόγον τόν όποιον έχει πιάτο γε
μάτο άπό αχνίζοντας .τασα-κειριτ/δίζ· πρός καζάνι πλήρες όι- 
ζιοϋ νεροβράστου.

Εν τή ήμερησία διατάξει είνε άναγεγραμμέναι άκριβώς δέ
κα συζητήσεις διαφόρων νομοσχεδίων.

Άλλά τό ar θέ.Ι-ρ ύ θεός τού Ναστραδή Χόντζα πρέπει 
διά τήν Βουλήν, είδος Ναστραδή Χόντζα καί αυτήν, νά άντι- 
κατασταθή διά τοϋαχ θέ-ίονκ αί έπερωτήσεις.

— ΑΪ, φίλε μου Μορώζη, έλεγεν, υπομονή· παθαίνομεν 
πολλά άπό τούς φίλους μας. Άλλά ποιος πταίει; σοί έφαί
νετο εύκολος εργασία τό νά εύρωμεν τόν πνιγμένον. Άλλ’ 
είχες δίκαιον διά σέ ήτον εΰκολον. Διότι διά νά φονευθή 
τις δέν απαιτείται νά κάμτ, κόπον. Τό δύσκολον είναι νά 
φονεύση τις.

Διενοεΐτο νά σβέση τόν πυρσόν καί νά άπέλθη. Ό πυρσός 
ούτος είχεν άπαίσιόν τι φως. Έψώτιζε τόν άνθρωπον τούτον 
γυμνόν, αιμοσταγή καί φρικώδη, κύπτοντα έπί τής θαλάσ
σης, ήτις είχε πρό μικρού καταπιεί £ν πτώμα.

Αίφνης δ Σκιάχτης συνέλαβεν ιδέαν τινά.
— Καί άν τόν φάγωσιν αί φώκαι ; είπε. Δέν έκαμα 

τίποτε.
Έβυθίσθη έκ νέου εις τό ύδωρ.
Μετ’ ολίγον άνέδυ φέρων καί τό πτώμα τοϋ Μορώζη. Τό 

άνεβίβασεν εις τήν λέμβον.
— Θά τόν υπάγω εις μέρος ασφαλές, είπε- έχω έγώ τά 

θαλάμι μου, όπου δέν φοβείται τίποτε,
"Ηρχισε νά κωπηλάτη λίαν ΐσχυρώς.
"Εφθασεν εις όρμον τινα απόκεντραν.

"Εροιψε τόν Μορώζην εις τήν θάλ.ασσαν καί ελθών τόν 
κατέκλινεν εις ρηχόν τι μέρος, υπό βράχον τινα κρεμάμενον 
ώς άφλαστον νηός υπέρ τήν αΐγιαλόν. Ύπ’ αυτόν έσχηματί- 
ζετο άμμώδές τι καί άπόζρυφον άντρον, ώς λίκνον παιδιού 
κατά τό σχήμα. Ήτο τό θα.Ιάμι τοτ, ώς τό ώνόμαζεν δ
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— Έγώ είμαι, γυναίκα μου,—άν θέλη ό Θεός ...
— Είμαι ή Βουλή—άν θέλουν αί έπερωτήσεις.
Διότι δέν δύναται νά άναπνεύση χωρίς αΰτών, καί πολλά-

Καί μόλις πολλήν ώραν, άφ* ής άνήφθησαν αί λυχνίαι τοΰ 
φωταερίου, καταπαυσάσης τής πνιγηράς ΰστριας τών έπερω
τήσεων, είσερχόμεθα είς—τήν αχανή ρητορείαν τοΰ κ. Δελι- 
γιάνη.

Δέχομαι τήν προσβολήν πλήρη ίπποτικής γενναιότητας· 
δέν ήτο απροσδόκητος' τήν έπερίμενα* έγνώριζα ότι κατά τήν 
τρίτην συζήτησιν τοΰ νομοσχεδίου περί συστάσεως ταμείου 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως θά ώμίλει* καί σήμερον τό έπε- 
βεβαίου ό πρό αυτού έγειρόμενος λοφίσκος τόμωνκαί έγγράφων.

"Εσχον λοιπόν καιρόν νά συναρμόσω στερρώς περί τό νευ
ρικόν μου σύστημα τόν αλυσιδωτόν θώρακα τής υπομονής, 
οστις έλειτούργησε θαυμασίως έπί μίαν καί ήμίσειαν ώραν, 
καθ’ ήν ώμίλησε.

Κατακρίνει τό νομοσχέδιου ώς ατελές καί μή πληρούν τόν 
σκοπόν 8ν προτίθεται, προπάντων δέ ενδιατρίβει διατραγω- 
δών τήν υπό τοΰ Λομβάρδου γενομένην όιατραγώόησιν—ση
μειώσατε ότι τήν λέξιν μεταχειρίσθησαν άναιξαιρέτως πάντες 
οι περί τής ομιλίας αυτής ένασχοληθέντες βουλευταί—τής 
δημ. έκπαιδεύσεως. Ποιούμενος μνείαν καί τοΰ κ. Καλλιγά 
έντή άμαξοδρομία τοΰ λόγουτου,θέλει νά λεπτουργήση τά’κατ* 
εκείνου ριπτόμενα βέλη,συμφώνως πρός τά τοΰ ίδιου κ. Καλ
λιγά, οίον :

κ‘0 κ Καλλιγάς φρονεί οτι πρό τής τρίτης Μαρτίου τό 
φώς καί τό σκότος, ή θάλασσα καί ή ξηρά, τό στερέωμα καί 
τό χάος, ήσαν μεμιγμένα.»

Καί φροντίζει νά έπαναλαμβάνη τάς φράσεις του τάς γενο- 
μένας μετ’ ευφημιών άποδεκτάς υπό τής μερίδος του, οίον :

Σκιάχτης, καί ήτο προωρισμένον νά χρησιμεύση ώς τάφος τοΰ 
άτυχούς Μορώζη.

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΣΤ'.
ΕΟΡΤΗ

Μετά μίαν έβδομάδα άπό τών γεγονότων, άτινα διηγή- 
θημεν, άσματα, ορχήσεις καί μουσικά όργανα ήκούοντο καθ’ 
δλην τήν νύκτα έν τώ μεγάρω τοΰ κόμητος Σανούτου.

Οί διαβάται συναντώμενοι καθ’ οδόν ήρώτων άλλήλους 
καί παρήρχοντο.

— Τί τρέχει; ό κόμης άφησε τήν μελαγχολίαν του ;
—'Ο κόμης αναχωρεί καί άφίνει υγείαν είς τούς οίλους του.
Περί τήν πρώτην ώραν τής νυκτός σ κόμης Σανούτος εΐχεν 

έγερθή άπό τής κλίνης καί έκάλεσε τόν Μαύρον.
— "Ελα, θέλω νά ένδυθώ, τώ εΐπε. Δέν πρέπει ό Λαυρέν

τιος νά ίδη τήν κατάστασίν μου.
— Εύθηνά τήν έγλύτωσα, αύθέντα, είπεν ό Μαύρος. 'Ο 

σύντροφός του έκείνου τοΰ λυσσασμένου μοί εΐχε δώσει 
πέντε μέ τήν κώπην. νομίζω, κατακέφαλα. Μέ έπήρε διά 
ψόφιον καί μέ άφησε νά ρέγχω, αύθέντα.

— Άλλ’ άφού έρρεγχες, πώς ήδύνατο νά σέ πάρη διά 
ψόφιον ;

— Διότι έρρεγχον έπίτηδες διά νά τόν άπατήσω,αύθέντα.
— Τό σωστόν είναι οτι θά τά είχες χάσει.

«Ό κ. υπουργός τής παιδείας δέν είχε μ.όνον άγνοιαν, άλλά 
καί άγνοιαν τής άγνοιας του.

Γίνεται απόπειρα ύπό τής Βουλής κατά τινα στιγμήν 
σφουγγίσματος τοΰ ρήτορος. άπαλλαγής μέχρι τής επαύριον, 
ο κ. Στάϊκος μάλιστα έχει τήν αβρότητα νά προφασισθή τήν 
κόπωσιν τοΰ κ. Δελιγιάννη, έπί τόσην ώραν λαλοΰντος, άλλ’ 
οι πνεύμονες του διαμαρτύρονται, καί μέχρι τής έβδομης καί 
ήμισείας έξακολουθεΐ ή λεπτομερής έπίκρισις καί κατάρριψις 
τών εκπαιδευτικών χάρτινων πύργων τοΰ υπουργού τής Παι
δείας.

Κουτρούλης.
----------------------- η >Τ>8θι <11»----------------------------

ΧΡΟΝΙΚΑ
Οί νέοι σννθρομηται Λαμΰάνονσι δωρεάν οΛην την μέ

χρι τοΰδε έχδοθεΐσαν σειράν τον ωραίου Μνθιστορήμιιτδς 
μας, δπερ βαθμηδόν έΕ,ε.Ιίσσεται μαγικόν καί τεχνικώτατον.

Οί δέ συνήθεις άγορασταί τον γν.ί.1ου έζαιρετιχώς δδ- 
λ’απται χά προμηθενθώσι καί δ.Ιην τήν σειράν άντί. δεχά- 
ρας εχαστον άριθμάν, ένω τά πσ.Ιαιά γν.Ι.ία πιν.Ιοννται 
άντί είκοσι Λεπτών.

Προπαρασχενάζεται έν ποΛ.ίή ποιχι.Ιία, ε'πιμε.Ιεία ,άγθο- 
νέα γε.ίοιογρηφιχων εικόνων τον απσραμί.Ι.Ιον χ. 'Avrivov
τον Άβ}χοδα£ου τό’

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΆΟΓ1ΟΝ 
ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

τοΰ 1883. Οί έν ταϊς Έπαρχίαις Έπιστάται δέον άπύ

'Ο κόμης έκαμε δύο ή τρία βήματα μέ πόδας αίμ.ωδιών- 
τας καί έχώλαινεν.

’Εξέβαλε τό ύποκάμισόν του καί έδειξε τό στήθος καί τάς 
πλευράς πλήρεις μωλώπων καί τραυμάτων έφερε τρεις έπι- 
δέσμους περί τάς μασχάλας.

’Ησθάνθη οδύνην ώχρίασεν έδακνε τά χείλη. 'Ο Μαύρος 
τόν ύπεστήριξεν, ίνα μή πέση.

— Και πώς θά δυνηθή ό αΰθέντης μου νά ύποόεχθή ά
πόψε τούς φίλους του; εΐπεν ό Μαύρος.

— Καί όμως είναι ανάγκη· ούδείς πρέπει νά υποπτεύση. 
τό άτυχες έκεΐνο συμβάν.

— Άλλά διατί ή αύθετιά σας νά βιασθή νά δώση τήν 
έορτήν είς τήν οικίαν του ;

— Διότι βιάζομαι νά εκστρατεύσω. Καί δέν δύναμαι νά 
αναχωρήσω χωρίς έορτήν. Άλλ’εκείνη τοΰ διαβόλου ή περί- 
στασις, ή τρομερά νύξ έκείνη, μέ κατέστρεψε, Μαύρε!

— Άρκεΐ ότι ή αύθεντιά σας έξήλθε νικητής.
— Κακή νίκη ήτο αύτή, φίλε μου Μιρχάν.
— Διατί, αύθέντα ;
— Διότι. ... νά σέ πάρη ό διάβολος, καί μή μοι κάμνης 

πλέον λόγον περί τούτου. "Ω πονώ, πονώ !
'Ο Σανούτος συνέσφιγξε σπασμωδικώς τούς σδόντας.
— Θάρρος αύθέντα!
— Δέν είναι τίποτε. Σύ είξεύρεις άν έχω θάρρος. Άφού

τοΰδε νιϊ μάς όρΐσωσι τόν αριθμόν τών αντιτύπων δσα θά 
χατανα.Ιώσονν.

θιϊ είναι μεγάΛη έπιτνχία, θά πω.Ιεΐται δέ άντί I 1/2 
ψρά γχον.

•Η Τρίτη ήτο μία τών μελαγχολικωτέρων άττικών ημε
ρών. Άπό βχϋίϊα; πρωίας εΐχε διαδοθή ότι ό άρχηγό; τής 
άντιπολιτεύσεως διέτρεχε τόν έσχατον κίνδυνον. Τούτο ήρκεσε 
νά καταπετάση σκέπην πένθους έπί τών προσώπων όλων 
τών γνησίων Αθηναίων, διότι οί Αθηναίοι όσον είμεθα κακοί 
είς τάς ευτυχίας, τόσον γινόμεθα καί νηπίων άγαθώτεροι είς 
τάς ατυχίας. Καί διατελοΰμεν όλοι πλέον ύπό διαρκή συγ- 
κίνησιν, θολωμένους έχοντες τούς οφθαλμούς, έτοιμους νά 
ξεσπάσουν είς δάκρυα. Εις τήν ψυχολογικήν αύτήν κατάστα- 
σιν συνετέλεσε πολύ ή έσχάτως γενομένη μετάπτωσις τής 
κοινωνίας ύπέρ τοΰ γηραιού πολιτευομένου, τόν όποιον ή- 
σθάνθηοτ·. πολύ ήδίκησε, παρασυρθεΐσα ύπό τεχνικού ρεύμα
τος συκοφαντικής έπιθέσεως καί έζήτει τρόπον τινα ευκαι
ρίαν νά εκδήλωσή τήν μεταμέλειαν της, διότι έφάνη τόσον ά- 
μείλικτος περί πολιτικού καί κυβερνήτου τοΰ όποιου πρώτι
στη αρετή ήτο ή επίεέκεεα·

Τήν ηθικήν μελαγχολίαν τής Τρίτης έδιπλασίασεν ή φυσική 
μελαγχολία τής ήμέρας, βροχεράς, άστάτου, ύγράς. πληκτι
κής, σχεδόν δακρυρροούσης. Ώς νά είχε χάσει σ αττικός ου
ρανός τό φυσικόν μειδίαμά του, διότι είχε χάσει τό δικό του 
καί ό τόσον άγαθώς μειδιών γέρων.

Έσχηματίσθη τότε ίν άκατάπαυστον ρεύμα άφ’ όλων τών 
κέντρων πρός τήν πλατείαν τής ’Ε.Ιενθερίας καί ήτο διαρκές 
άναβοκαταίβασμα έν τή οικία τοΰ γηραιού, πάντων άνερχο- 
μένων καί κατερχομένων ακροποδητί, ένω οί αναρίθμητοι ά
μαξα: άνέστελλον τήν πορείαν των μακράν τής οικίας τοΰ 
πολυτίμου ασθενούς.

Έπί τών έξωστών καί τών παραθύρων τών πέριξ οικιών 
διαγράφονται μορφαί προσεκτικώς θεώμεναι τήν υπ’ αυτας 
κίνησιν, τήν πρό τής οικίας τοΰ Κουμουνδούρου συνώθησιν καί 
τά άναιβοκατεβάσματα, ώς νά ένεκαθιδρύθησαν εκεί άπό 
πρωίας έγκαταλιποΰσαι πάσαν άλλην μέριμναν.

Πολλοί είναι παρατεταγμένοι πρό .τής οικίας, ώς νά κα- 
τοπτεύωσιν έν λεπτομερεία τάς θύρας, τά παράθυρα, τόν ε
ξώστην, τά παραπετάσματα, τούς άνερχομένους καί κατα- 
βαίνοντας. ’Άλλοι περιδιαβάζουσιν ύποκάτω· άλλοι φεύγου- 
σι, καί άλλοι σπεύδουσιν έκεΐ.

"Όμιλοι σχηματίζονται, καί ψιθυρίζουσιν έόώ καί έκεΐ· 
ερωτήσεις, λεπτομέρειαι, αποφάνσεις. Όμιλούσι περί τής έπι- 
σκέψεως τού βασιλέως, ποίςιν ώραν μετέβη. πόσω παρέμεινε, 
πότε έπήγε νά τόν ίδη ό Τρικούπης, εί; ποίαν κατάστασίν 
ευρίσκεται, τίνες ιατροί τόν θεραπεύουν, τί λέγει σ Παπαδό- 
πουλος καί τί σ Βοΰρος.

Μεγάλη καί δροσερά ανθοδέσμη τεθειμένη έν μέσω τής εύ- 
ρείας τραπέζης τής αιθούσης, έν ή συνωθοΰνται ο: έπισκέ- 
πται, αποτελεί μελαγχολικήν άντίθεσιν θαλερας καί εύώ 
δους ακμής, ώσεί άφρόντιδος εύδαιμονίας, πρός τήν άγωνίαν 
καί τάς μαρασμώδεις έλπίδας τών περιεστώτων.

Διαμένουσι σιωπηλοί, οί μέν, νομίζετε, δέν έχουσι τί νά 
έρωτήσωσι πλέον, οί δέ δέν έχουν πλέον νά είπωσιν άλλα, 
καί άλλοι διστάζουσι νά ζητήσωσι πληροφορίας, προκρίνον- 
τες τήν εύλαβή σιγήν. Άλλά μόλις είσήλθεν ό ίατρός κ. Ζω- 
χιός, έσχηματίσθη περί αύτόν κύκλος, απάντων σπευδόντων 
νά άπευθύνωσιν αύτώ τήν ιδίαν έρώτησιν: Πώς είναι; Καί 
ήκούετο ή οωνή τοΰ ιατρού γενναία έν μέσω τής δειλίας καί 
στερρά έν μέσω τών αμφιβολιών άπαντώσα· ένίοτε τήν συνώ- 
δευε καί ύπό μειδίαμα πειρώμενον νά ύποθρέψη τό κύρος της. 
"Ελεγεν ότι ή κατάστασις τοΰ ασθενούς δέν είνε έντελώς απελ
πιστική.ότι άν δένείσέλθη δευτέραπροσβολή, θάπαρέλθη, ό κίν
δυνος,ότι χθες ένεκα τού είσελθόντοςπυρετού, καταταραχθεις ό 
γηραιός ασθενής, διέταξε νά τρέξωσινείς τούς ιατρούς, είς τούς 
οποίους είπε νά τοΐς δώσουν ήρωϊχιϊ φάρμακα, κατά τήν φρά- 
σίν του.

Καί έπέραινε τάς πλ.ηροφορίας του ό κ. Ζωχιός, ίλαρώς 
φιλοσοφών. "Ελεγε δηλ. ότι, μόλις φθάση είς τοιούτο ση
μεΐον ή ζωή, παύει πλέον τό πρωθυπουργηλίκι, καί γίνεται 
ό ίατρός πρωθυπουργός.

'Ο ασθενής έπύρεττεν. Έκ τής έλαττώσεως τοΰ πυρετού 
έξηρτάτο ό μεταξύ έλ.πίδος καί μή τοιαύτης κυματισμός. Καί 
πάντες είχον άνά στόμα τούς βαθμούς τού πυρέσσοντος. Είς 
βαθμός έλαττον ένεψύχου, έγκαρδίωνεν, έχαροποίει· είς βα
θμός περιπλέον προεκάλει αίφνιδίαν τρομακτικήν σιγήν, ού- 
δενός τολμώντος νά άτενίσγ τόν άλλον. Οί ιατροί άπεφαίνοντο 
άπελπιστικώς. Καί μόνον ό πατριάρχης τών άσκληπιαδών 
σεβάσμιος Βοΰρος καί ό πατριάρχης τής φαιδρότητος κ. Ζω- 
χιος ήσαν οί παοέχοντες άκόμη έλπίδας.

Οί υπουργοί είς μετά τόν άλλον έπεσκέφθησαν τόν ασθενή. 
Ό υιός τού γηραιού Κώστας, καταβεβλημένος, έδέχετο τάς
έπισκέύεις.

Τήν 3ην μ. μ. ό Βασιλεύς συνοδευόμενος ύπό τού κ. Χαδζη- 
πέτρου μετέβη είς τήν οικίαν.

'Ο αρχηγός τής άντιπολιτεύσεως έπερίμενε νά ίδη τόν Βα
σιλέα του, μεθ’ ού τόν συνέδεσεν εικοσαετής πολιτική,

τόν ίδή. 'Ο Βασιλεύς όμως έπεμενε καί είσελθών είς τόν θά
λαμον τού ασθενούς παρέμεινε περίπου περί τά είκοσι λεπτά. 
Ό κ. Κουμουνδούρος έφάνη άπολαμβάνων τήν συνέντευξιν τού 
βασιλέως του, δστις τόν διεβεβαίωσεν ότι ή βασίλισσα είναι 
καταλυπημένη διά τήν άοθένειάν του καί Οά χαρή πολύ τώρα 
πού Οά τής πή ότι είναι καλλίτερα. Τόν ένεκαρδίωσε πολύ, 
άν καί, ιυς εΐπεν ό ίδιος, αύτός ενθαρρύνει έκεΐ μέσα όλους τούς
άλλους.

Τό παςοιμιώδε; θάρρος τού κ. Κουμουνδούρου ουτω δεινώς 
πάσχοντος δέν τόν έγκατέλιπεν, άν καί συνησθάνθη τό κρί- 
σιαον τής θέσεώς του καί όμως έξηκολούθει δι’ όλης τής 
τυ,έρας έγκαρδιόνων τούς περί αύτόν. Τό έσπέρας μάλιστα 
τής Δευτέρας, οτε ή νόσος του έλαβε τό κρισιμώτερον ση- 
μεΐόν της, προσκαλέσας τόν προσφιλή του Κώσταν, τώ είπε :

— Καιρός είναι Ά. τηλεγραφήσης τού Σπύρου.
Τόν έν Βερολίνιυ σπουδάζοντα νεώτερον υιόν του.



8 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

'Ημείς μετά συγκινήσεως ήκούσαμεν δτι τό τελευταίου 
πρό τής δεινώσεως της νόσου του ανάγνωσμα ήτο τό Λί!) 
Χάνεσαι της Κυριακής.

'Η Τετάρτη, μέχρι μεσημβρίας τουλάχιστον, ότε τίθεται 
τό φύλλου μας υπό τά πιεστήρια, ήτο ή αντίθετος πλευρά 
τής Τρίτης. '// Π.Ιατεία τής Έ.ίενθερϊας ήτο φαιδρά* γιο
μάτη ήλιον, ζωήν καί μειδίαμα. Ό πρόεδρος τής Πλατείας 
είχε περάσει καλλίτερα τήν νύκτα· δ πυρετός ήλαττώθη καθ’ 
ένα βαθμόν,καί καθ’ενα πάλιν ηύξήθησαναίέλπίδεςτούκ.Ζωχ,ού. 
Τό πρωί κατεγίνοντο οί ιατροί είς ενέσεις κινίνου.Αί αίθουσαι 
ό'λαι ήσαν πάλιν πλήρεις· αί γωνίαι κατειλημμέναι άπό τούς 
οίκειοτέρους· αί καρέκλαι άπό τούς νεωτέρους. Οί λοιποί πη- 
γαινοερχόμ.ενοι- καί δ Κώστας έπί τέλους ιλαρότερος έν τή 
υποδοχή τών τόσων ξένων. 'Π ανθοδέσμη είς τόν τόπον της, 
αλλά χθεσινή, ένώ έπρεπε ακριβώς νά ήναι δροσερωτέρα. Οί 
ιατροί πολεμοΰσι τήν άσθένειαν βήμα πρός βήμα. 'Ο δέ ά- 
σθενής έν πλήρει κατοχή τών ψυχικών του δυνάμεων.

Καί αί έπαρχίαι συνεκινήθησαν έκ τής κρίσεως τοΰ αρχη
γού τής άντιπολιτεύσεως. Αί Καλάμαι ιδίως διατελοΰσιν άπό 
χθες είς άέννχον τηλεγραφικήν συγκοινωνίαν. Καθ’ έκάστην 
ώραν πέμπεται τηλεγοαφικώς δελτίον τών ιατρών. Έν τώ 
τελευταίω δελτίο) αναγράφεται δτι ή χρίσις δέν έταάπη έπί 
τά χείρω.

Ό Μάκδεβ επέτυχε πολύ προχθές έν τώ Οεάτρω. Τό 
τρομερόν τούτο αριστούργημα τοσαύτας δυσκολίας παρουσιά
ζει καί περί τήν σκηνικήν διακόσμησιν, καί περί τήν ηθο
ποιίαν καί τόσον στυγνή είνε ή άπ’ άρχής μέχρι, τέλους πλημ- 
μυρούσα τήν σκηνήν φρίκη, ή μή άφίνουσα καιρόν είς τόν θε
ατήν ούτε ν’ άναπνεύση, ώστε μεθ’ δλην τήν άφρόντιδα ευ
κολίαν ήν ανέκαθεν είχον οί ’Έλληνες ηθοποιοί ν’ άναβιβά- 
ζωσιν έπί σκηνής έργα τού Σαίκσπηρ, δ Μάκβεθ δέν 
παρεστάθη έν Άθήναις είμή πρό πολλών έτών, δπότε μάλι
στα καί έσυρίχθησαν οί παραστήσαντες αυτό ηθοποιοί.

Προχθές όμως ή παράστασις έγένετο, δυνάμεθα νά είπω- 
μεν, έπαξία τού έργου. Άπό τών σπουδαιοτάτων σκηνικών 
άχρι τών άπλουστάτων, άπό τής παρελάσεως τού βασιλέως 
Αούγκαν έπί τής σκηνής μέχρι "ής έν τή τελευταία πράξει 
τεχνικωτάτης μονομαχίας, τά πάντα έμαρτύρουν δτι σύντο
νος κατεβλήθη φροντίς, όπως τό δράμα έκτελεσθή μετά τής 
μεγαλειτέρας άκριβείας καί μεγαλοπρεπείας. 'Ο κ. Αεκα- 
τσάς τρις ή τετράκις απέδειξε καί πάλιν γιγαντιαίαν δύ- 
ναμιν ηθοποιίας, άμίμ.ητος καλλιτέχνης δειχθείς προπάντων 
είς τήν Γ'. πράξιν, έν τφ συμποσίω, καί είς τήν Ε'. έν τή 
μονομαχία, τή απελπιστική λύσση τών τελευταίων του στι
γμών καί τής αγωνίας του. Πολύ έπέτυχε καί ή κ. ’Ιωάννα 
Νικηφόρου, θαύμα σίως ΰποδυθεϊσα τό φρικαλέου πρόσωπον 
τής Λαίδη Μάκβεθ, ώς καί δ Κοτοπούλης κατά τήν Β'. δπότε 
άνοίγει παταγωδώς τάς θύρας φωνάζων, κραυγάζων δτι έ- 
σκότωσαν τόν Δούγκαν, καί κατά τήν Ε'. δπότε είσπηδά είς 
τήν σκηνήν όπως φονεύση τόν Μάκβεθ.

Πλήθος ϋπήρχεν αρκετόν. 'II πλατεία κάτω ήτο πλήρης· 
τό υπερώον επάνω ύπερχειλές. 'Π συμπαθεστάτη νεολαία α
πέδειξε καί πάλιν δτι, άν ούχί άλλος αυτή τουλάχιστον εν
νοεί νά ΰποστηρίξη. τόν μόνον έθνικόν θίασον οστις κατηρτί- 
σθη τόσον τελείως. Καί μερικά θεωρεία καί μερικαί κυρίαι. 
Τό Μή Χάνεσαι, θά τά χαλάση φαίνεται μέ τό ώραΐον 
φύλον δπως υπεσχέθη. Τό Σάββατον έν έκτάσει περί ΛΙάχμ.τεθ.

Τά έκ Σύρου θεατρικά νεότερα, ώς μάς τά συνοψίζει έν 
ΰστερογράφοις επιστολής του δ ανταποκριτής μας ’Ράμφος, 
έχουν ώς εξής:

Α'. Ό ύπαστυνόμος Μολοχάδης άπελύθη διά βουλεύμα
τος, παραπεμφθείς έπί άπλή έξυβρίσει κατά τοΰ Είσαγγε- 
λεύοντος κ. Βερροιοπούλου.

Β'. 'Ο θίασος, άν καί είχεν άποφασισθή νά άναστείλη τάς 
παραστάσεις του, μέχρι τής άφίξεως τών νέων τενόρου καί 
πρίμα μ πούμας, θά εξακολούθηση τάς παραστάσεις του, έν 
ειρήνη καί ανοχή, πινόντων δλων πρό τής παραστάσεως όλίγα 
άστυνομικά μο.Ιοχάνθη.

Γ'. Έν τή έκ Σύρας προτελευταία έπιστολή, έν ή άνε- 
γράφοντο αί κωμικοτραγικά1, έκεΐναι σκηναί, παρεισέφρησαν 
τόσα λάθη καί παραλείψεις καί διαστροφαί, ώστε ή έπι
στολή έγινεν αγνώριστος καί υπό τού έπιστείλαντος.

Τήν Τρίτην παραδόζως συνέπεσεν ή έπέτειος τής ιστορι
κής άνευ άπαρτίας συνεδριάσεως τής Βουλής έπί μακαρίτου 
Βούλγαρη.

Πριν ή έπέμ-βη ή δικαιοσύνη είς τά Βελενδζικά, ήρχισε νά 
έπεμβαίνη δ θάνατος. Άπέθανεν υπόδικος δ έπί Βελένδζα 
έπαρχος ©ηβών κ. Μεγαπάνος. Αυτή ή μακρά ύποδικίαμάς 
φαίνεται άληθής βαρβαρότης, ή δέ Δικαιοσύνη μεταβάλλεται 
είς τήν κτηνωδεστέραν αιμοχαρή θεότητα, τής ρομφαίας της 
πληττούσης αδιακρίτως, ώς νά έκυλίετο ή κρατούσα αυτήν 
θεά είς τήν μάλλον ακόλαστον μέθην.

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Έκ τού Έθνιχον Πνεύματος έν διάφορον :
«Αύριον απέρχεται είς Κέρκυραν ή θαλαμηγός '’Αμφιτρί

τη παραλάβη τόν άφιχθησόμενον (έδώ προσέχετε!.. ) 
βλάβη τών συμδ,άδοχον τού Δανικού Θρόνου».

Τί β.ίάβη μπορεί νά είναι ή ευκαιρία ή τό ατμόπλοιου 
πού θά έλθη.

’Αλλά δ σνμδιάδοχος ποιός νά είναι;

Τό Ξενοδοχεϊον τής Αίγυπτον ΧΊΧ'μβΏΛΊ εν τή Νέα 
Έφημερίδι, δτι ξαναάνοιξε καί πάλιν, προσθέτει μεταξύ άλ
λων έν τή αγγελία του δτι ίχαθαρίσθη «.τό χάσης αμαρ
τίας.

'Ημείς περιμέναμε νά γράψη ύστερα άπό αυτό δτι καί 
«μετέλαβε τών άχράντων μυστηρίων» τό Ξενοδοχείου ή Αί
γυπτος.


