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Β. ΓΑΒΡΙΗΑ1ΔΗΣ μεϊμχτη!

ΓΡΛΨΕΙΟΝ, οδός Μουσών, ’///«#. 4, απέναντι τής οΐχίας ΦιΛήμονος παρά τήν π.Ιατιΐαν τοϋ Συντάγματος.—

ΒΟΥΛΗ
Τρέτη — 4 Δεκεμβρίου.

α Μάτια πού δέ βλέπονται, γλήγορα λησμονοϋνται.»
’Αναγκάζομαι δ αχάριστος, άμα είσελθών νά καταλάβω 

τήν θέσιν μου, νά έρωτήσω τόν πλησίον μου ποιος είναι δ 
έχων τόν λόγον έπϊ τοϋ Βήματος· και ήτο δ γνωριμώτατος 
κ. Δουζίνας, δ παρέχων τάς ζωηροτέρας ίσως γραμμάς εις 

τούν άναγραφεΐς τοΰ βουλευτικού μας χρονικού.
Πταίει δέ εις τούτο ή οκταήμερος διακοπή ένεκα τής α

σθένειας τού κ. Κουμουνδούρου, τοϋ δποίου πολύν καιρόν α
κόμη θά ποθώμεν νά έπανίδωμεν τό φαιόν έπανοφόρι, τό 
διακριτικώτερον σημεϊον, άπό τοϋ δυσαναβάτου ύψους τοϋ 
θεωρείου μας, τής παρουσίας τοϋ μελιχρού άνδρός- καϊ τού 
δποίου τό έδώλ'.ον ώς χήρα κακομαθημένη δέχεται ήδη άνευ 
διακρίσεως κόμματος ή σώματος ή στόματος καϊ χωρίς τίνος 
διακοπής, ώς παρετήρησα, πάντα θέλοντα νά δοκιμ-άση έπ’ 
αυτού τάς συγκινήσεις μιας πολιτικής αρχηγίας. ’Απαράλ
λακτα και ημείς έν τώ μαθητικοί μ.ας σταδίω πόσαις φοραΐς* 
έτρυφήσαμεν έπϊ τής κενής έδρας τού διδασκάλου μας.

Δόξασοι δ Θεός! ή Βουλή, ώς νά έπηρεάζη αυτήν ή κατά- 
στασις τοϋ άναορωνύοντο; πολιτικού της έπιδεικνύει τήν I 
άκούραστον, άλλί ήσύχως έκδηλουμένην πολυπραγμοσύνην " 

τού δπό άνάρρωσιν ευρισκομένου.
Διό καϊ τό θέμα τής ήμερησίας όιατάςεως δέν είναι ές 

εκείνων άτινα ΰποτρέφουσι τάς καταιγίδας τών γρονθοκοπη 
μάτων τοϋ Βήματος, τούς κεραυνούς τού βραχνού ξελαρυγ- 
Χ’άσματος, καί τούς χειμάρρους των συνήθων φιλοφρονήσεων· 
δέν πρόκειται μέν ούτε περί τής ισορροπίας τού προϋπολογι
σμού, άλλ’ ούτε καί περί τοϋ υπηρέτου τού Λαμπρυνοπούλου-

ή συζήτησις αφορά είς τήν ένεστώσαν κατάστασιν τής Δι
καιοσύνης.

'Ο βουλευτής Βόλου κ. Φιλάρετος είναι δ πατήρ τής συ
ζητήσεως ήτις άπό πολλών ημερών ένεκυμονεϊτο. Ό κ. Φι
λάρετος, νέος γνωστός διά τά έπιδειχθέντα έν διαφόροις εΰ- 
καιρίαις φιλελεύθερα φρονήματα αυτού, καϊ γνωστότερος ήδη 
ώς δ μόνος άπηλλαγμένος τής ρουσφετομανίας, καί προξένων 
μοι τήν αυτήν έντύπωσιν ήν καϊ είκοσαέτις ηλικία ανέραστος 
έν μέσω τής προκλητικωτέρας νεότητος, παρέχει τουλάχι
στον ελπίδας, άν οχι πολεμικής ευφυΐας, άλλά χρηστοήθειας, 
καϊ τούτο δέν είναι ολίγον.

Είχεν άλλοτε υποβάλλει έπερώτησιν περί τής πλημμελούς 
λειτουργίας τοϋ δικαστικού οργανισμού’ δ αρμόδιος ύπουρ- 
γϋς υποβαλών αυτήν εις τούς Προέδρους καϊ Εισαγγελείς 
τού Κράτους έζήτει δι’ αυτών νά μάθη κατά πόσον είναι 
τούτο ακριβές. Κομίζω ότι κάθε νοικοκυρά δέ θάχη παρά 
καλά λόγια νά ’πή γιά τό σπήτί της.

Τινέ; έκ τών προσκληθέντων άπήντησαν, τινές όχι· ή σή
μερον δέ ώρίσθη ώς ημέρα συζητήσεως τοϋ θέματος.

'Ο κ. Φιλάρετος προοιμιάσθη γενικά τινα περί δικαιοσύ
νη;· είναι ύπηρέτις τή; πολιτείας· όταν ή δικαιοσύνη πά- 
σχγ, πάσχει καϊ ή πολιτεία- όταν άλλοι κλάδοι νοσοϋσι, τό 
κακόν δέν είναι άνεπανόρθωτον. Καϊ θέτει ούτω τό ζήτησα:

Καλαί καϊ χρήσιμοι διατάξεις έν τώ όργανισμώ περιήλ- 
θον εις αχρηστίαν παρακαλώ τόν υπουργόν νά εΐπη, διατί 
τούτο: ά/λαι δέ διατάξει: δέν συμβιβάζονται ποός τό Σύν
ταγμα- δι’ αύτάς νά συσταθή επιτροπή.

Ό κ. Φιλάρετος κατόπιν ενδιατρίβει είς τάς προεδρικά; 
καϊ είσαγγελικας απαντήσεις’ α; πλεΐσταί ουδόλως ή ελά- 
χισται /'ιαφωτίζουσι τό ζήτημα- τινέ: δονυατιζουτι τό ά· 
νυποστατον τών ένδοιασμών του- άλλαι διακρίνονται έπϊ 
λακωνικότητι, καί μία διά τήν παράτα ξιν τή σ/ηοικής 

, φράσεως άναντα, πάταντα, χάταντα, φθονηθείσης υπό τοϋ
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Στεφανίδου. Ποιείται εξαιρετικήν μνείαν τή:»<>)·;/<■ ί'/Υρ,^οδς 

άπαντήσεως τού εισαγγελεως κάλαμων, καί τή; τού εϊσαγ- 
γελέως τών έν Πάτραις έφετών, άνακοινούντος Οτι ή δικαιο
σύνη έν Πάτραις εύρίσκεται εϊς πολύ δυσάρεστον κατάστασιν.

Ό κ. Φιλάρετο; υποστηρίζει δτι παραβιάζεται ό οργανι
σμός τών Δικαστηρίων. Φρονεί επιβλαβείς τάς άνασυζητησεις 
τών υποθέσεων, πολλάκι; τρις και πεντάκι: καί εξάκις. Πολ
λοί πολιτευόμενοι δικηγορΐσκοι έν ταϊ; έπαρχίαις, καί οί οι- 
κασταί μεθ’ ολας τάς χρηστάς αυτών διαθέσεις, παρασύρον- 
ται συμπαθούντες. "Ενεκα τής κακής εκλογής τών καταστη
μάτων καί τής συχνής αυτών αλλαγής δέν δύνασθε νά ευ- 
ρητε άπιφάσεις έκδοθείσας προ πενταετίας. "Οσιο είναι ώ- 
ραϊον ότι οι έλληνε; είναι ίσοι ενώπιον τοΰ νόμου, τόσω μένει 
άνεφάρμοστον πρό πάντων ε’ς.τό στάδιον τής προδικασίας έν 
τη ποινική δικαιοσύνη· καί αναφέρει τό παράδειγμα υποδί
κου επί ένδεκα έτη '. Εισαγγελείς τινες άποδίδουσι τό κακόν 
εις τήν ανεπάρκειαν τής μισθοδοσίας, άλλοι εις τήν τοΰ προ
σωπικού, άλλοι εις τούς δικηγόρους, άλλοι εις τούς εγκλη
ματίας, καί άλλοι εις τήν πολιτικήν έπίδρασιν· τρεις ή τέσ- 

σαρες δέ εϊς τάς προσθέτους εργασίας δι’ ών επιβαρύνονται 
οί δικασταί.

'Ο κ. Φιλάρετος γνωματεύει δτι έν τμήμα τού ’Λρείου 
Πάγου πρέπει νά άναλάβν τήν γνωμοδότησιν περί τών παύ
σεων, διορισμών, καί μεταθέσεων, δπερ ή Βουλή, ώς εικός, 
αποδέχεται δυσαρέστως έν αποδοκιμασία καί ψυθιρισμφ· δτι 
δεν πρέπει νά δικηγορώσιν ο! πολιτευόμενοι, δπερ εξεγείρει 
τήν άγανάκτησιν τού Στεφανίδου, διότι τό δικηγορεΐν δέν είνε 
ατιμωτικόν επάγγελμα, καί ή δικαιοσύνη δέν έπιρρεάζεται 
υπό τών βουλευτών δτι ό μισθό; εΐνε ανεπαρκής.

Ό κ. Φιλάρετος επί τέλους προτείνει νά συστηθή πεντα
μελής επιτροπή διά. νά έξετάση κατά πόσον κανονικώς λει
τουργεί ή δικαιοσύνη, καί νά ύποβάλη περί τούτου έκθεσιν.

Μετά τόν Παλαμήδην, φρονοϋντα οτι πρέπει τελεσφόρως 

ή βουλή νά άσχοληθή έπί τού ζητήματος, αφού τό εθεσεν 
άπαξ, ώμίλησαν οί κ.κ. Φλογαίτης καί Ποταμιάνος, δτε διε. 
κόπη διά τήν επαύριον ή συζήτησις, μ.ή ούσης απαρτίας.

Καί ό μέν Φλογαίτης ήκούσθη μετά μεγάλης προσοχής· ό 
λόγος του άνεπόλει τόν έτερον λόγον του έπί τού οικονομι
κού ζητήματος, έπίσης ριζοσπαστικός, θηρευων τάς άκρας 
μεταρρυθμίσεις, καί ανατρέχω εις τούς θεσμούς τών πεπολιτι- 
σμένων κρατών. Άπεφήνατο κατά τής προφυλακίσεως, κατά 
τής έφέσεως,καί ήρεύνησε τήν δικαστικήν διοίκησιν έν Πρωσ- 
σία, Βελγίιο, Γαλλία, Αγγλία, ’Αμερική. ’Αφού οί Εισαγγε
λείς έξαρτώνται από τά νεύματα τής εκτελεστικής εξουσίας, 
πώς νά λειτουργή κανονικώς ή Δικαιοσύνη;

Ό δέ Ποταμιάνος ώμίλησε μετ’ έξαιρέτου ευγλωττίας καί 
πειστικότητας επιχειρημάτων, καί τοι αύτοσχεδίως άναλα- 
βών ν’άντικρούση επιχειρήματα τών δύο προλαλησάντων. Λυ
πούμαι δτι δέν ήδυνήθην έξ ίσου ακριβώς νά άντιληφθώ τά 

καθέκαστα τής ομιλίας του ένεκα τής κατηραμενης ακουστι
κής, μεθ’ ή; συνειργάζετο καί ή ιδιότροπος επιμονή τού ρή
τορας νά άπευθύνηται μόνον πρός τά μέλη τής δεξιάς, στρέ 
φων μικρόν τά νώτα πρός τάς θέσεις τής άντιπολιτεύσεως,καί 
έξ ολοκλήρου πρός τό θεωρείόν μας. Καί αυτό, νομίζω, θά 
ήνάγκασε τόν κ. Στάϊκον νά ανακράξη: ft Λοιπόν εμείς νά φύ- 
γωμε !»

‘ϊπερμαχεί τού θεσμού τής έφέσεως καί τής προφυλαζί- 
σεως' νομίζει δτι ώ; λειτουργεί ή δικαιοσύνη δέν έχει ανάγκην 
τής συντόνου μερίμνης τών βουλευτών· δτι δεν έπρεπε νά γί-

νη λόγος εν τφ κοινοβουλίω έξευτελιζων τήν Δικαιοσύνην, . 
καί έκσφενδονίζων ύβρεις κατά δικαστικών προσοόπων· δτι μό
νον βραδύτης περί τήν διεξαγωγήν τών υποθέσεων υπάρχει· 

οτι άν χωλαίνη ή δικαιοσύνη, αιτία είνε ούχί ατέλεια οργα
νισμού, άλλά κοινωνικοί λόγοι, τούς όποιους δεξλώς υποδει

κνύει. Καί θεωρεί άναφωλή τήν περί επιτροπής πρότασιν.— 
'Ιίδέως δέ ήκούετο κα ό μεταλλικός ήχος τής φωνής του. ,

‘Ο κ. Τρικούπης, καταλιπών τήν συνήθη νωχελή άπάθειάν 
του, ήκροάτο αυτού έν προσοχή. ’Εν γένει ό κ.* Ποταμιάνος ·; 
φαίνεται ότι δσω σπανίως ενθυμείται τό Βήμα, τόσω καλώς 
γνωρίζει τί άξιοι εκείνο παρά τών επισκεπτών του.

Κουτρούλης.

ΕΥΤΥΧΩΣ
γίνονται καί μερικά καλά. Καί τό όλιγώτερον καλόν δέν 
είναι βεβαίως αί περί τήν γυμναστικήν πρόοδοι κατά τήν 
τελευταίαν ιδίως τετραετίαν. 'II παρέμβασις τού ρωμαλέου 
αυτού κλάδου, ως τίνος δυνατής πλατάνου, εις τά τής δημο
σίου εκπαιδεύσεως, παρέχει βεβαίαν έλπίδα δτι εντός ολίγου 
θ’ άποτινάξή τό διπλοΰν ράσον τής θεολογικής ψευδοηθικής 
καί τής σχολαστικής ύευδοπαιδείας καί θά παραστή εύστα- 
λής νεάνις, λευκή, υψιτενής καί υπερήφανος ώς άγαλμα 
άρχαΐον.

Άπό τής ύπουργείας τού Μαυροκορδάτου αρςάμεναι αι 
περί τήν γυμναστικήν κυβερνητικά! μέριμναι, έζακολουθήσα- 
σ«ι επί Κουμουνδούρου χρηματίσαντος έπί ικανόν καιρόν ώς 
υπουργού τής παιδείας, έλαβον έντασιν αρκετά μεγάλην σχε- 
τικώς πρός τό παρελθόν έπί τής ένεστώσης ύπουργείας τού 
κ. Λομβαρδού.

'Ο άερωδέστερος καί αΐσθηματικώτερος τών αντιπολιτευό
μενων έφάνη εις τό ζήτημα τούτο τής γυμναστικής έκ τών 
θετικωτέρων. Ένόησεν δτι τά ιερότερα χρήματα είναι τά 
χάριν τής γυμναστικής διδόμενα. Ένόησεν δτι άν πρόκειται 
νά έχωμεν άλλα ημερότερα, ηθικότερα καί γενναιότερα απο
τελέσματα παρά τά μέχρι τούδε έκ τής δημοσίας έκπαι- 
δεύσεως, θέλομεν τά έχει καί δι’ άλλων μέν εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων, εις άς πράγματι φιλοτιμώ: κατέγινε, άλλά 
κυρίως διά τής γυμναστικής ήτις φρονηματίζει καί φέρει σω
τήριον αντιπερισπασμόν εις εκείνο τό ίερεςεταστικόν μαρτύ
ριαν τό έν τοίς δημοτικοί; σχολείο;:, τοίς έλληνικοΐς καί τοίς 
γυμνασίοις διά τόν λεγομένων κλασικοθρησκευτικών σπουδών 
ίζασκούμενον έπί τής νεωτέρας γενεάς.

Πρός τούτο διεκλάδωσε τήν γυμναστικήν καί έκτος τής 
πρωτευούσης, εΐσήγαγεν αυτήν εις όλα τά γυμνάσια τής πρω- 
τευούσης, κατέστησε τούς μισθούς τών διδασκάλων άνθρω- 
πινωτέρους, ήλάττωσεν όσον ήδυνήθη — όχι Ομως καί εντε

λώς— τόν ρουσφετικόν χαρακτήρα τοΰ γυμναστηριακού 
προσωπικού καί προέβη εις τό σπουδαιότερον όλων διάβημα — 
τό όποιον αυτό καί μόνον αρκεί νά έξασφαλίση τήν έπί τού 
’Έθνους μας ευεργετικήν έπίδρασιν τού κ. Λομβαρδού — κατέ
στησε δηλαδή τό μάθημα τής γυμναστικής ύίτοχρεωτε- 
κόν, ΐσόβαθμον πρός τήν'Ιεράν Κατήχησιν καί τήν'Ιεράν 
'Ιστορίαν καί τά άλλα 'Ιερά καί ’Ανίερα.

Τοΰ λοιπού οΰδεις τών μαθητών τών Γυμνασίων θά δύνα- 
ται νά διαφυγή τό σωτήριον υ.άθημα τής Γυμναστικής καί 
ή νεολαία τών Γυμνασίων μας, χάρις εις τόν κ. Λομβάρόον, 
θά έξέρχηται έρρωμενεστέρα ή τό πριν.

Μετά τού υπουργού καί οί διδάσκαλοι καί διευθύνοντες 
ανέπτυξαν εφέτος ζήλον Οερμότερον ή άλλοτε. ’Ιδίως ό κ. 
Φωκιανός, ό διευθυντής τού κεντρικού Γυμναστηρίου, ζατέβα- 
λεν ιδιάζοντας κόπους καί εϊργάσθη μετ’ αϋταπαρνήσεως.

'Γπό τήν επιστασίαν αυτού καί τήν «κάματον συνεργασίαν 
τού ύπ’ αυτόν πρώτου διδασκάλου τό παρά τό Στάδιον Γυ
μναστήριο') ήλλαξεν δψιν. Ιΐΰτρεπίσθη. έξωραίσθη καί άνέλαβε 
πλήρη τήν πανοπλίαν του.

Αί κυβερνητικά! αύται μέριμναι έξύπνισαν τήν ληθαργού- 

σαν κοινωνίαν καί οί φοιτώντες τώρα εις τό Κεντρικόν Γυμνα- 
στήριον άπό τής πρώτης χαραυγής μέχρι δύοντος ήλιου είναι 
τριπλάσιοι ή άλλοτε.

Τίποτε άλλο δέν μ,ένει είμή ό κ. Λομβαρδός νά απαίτηση 
γενναιοτέραν μερίδα χάριν τής Γυμναστικής. Ευτυχώς καί ε
κείνη ήν έζήτησε,σχετικός πρός τήν επαιτείαν καί τήν ισχνό- 
τητα τοΰ παρελθόντος, είναι άρκούσα.

Έν τφ προϋπολογισμφ είναι άναγεγραμμέναι ίίΟ μέν 
χιλιάδες, έφ’ άπαξ, πρός ιδρυσιν νέων Γυμναστηρίων έν ά'π'ασι 
τοίς Γυμνασίοις τοΰ Κράτους· 4S δέ χ.λ. διά. τά προσω
πικόν τών είρημένων Γυμναστηρίων καί χιλιάδες διά 
τά γυμναστικά μηχανήματα καί τό προσωπικόν τού έν τή 
πρωτευούση Γενικού Δημοσίου Γυμναστηρίου, πλήν τής απο
στολής αυτού πρός έκγύμνασιν τών φοιτητών καί πολιτών, 
έχοντος καί ειδικώτερον προορισμόν τής μορφώσεως ειδικών 

τής Γυμναστικής καθηγητών, θεωρητικός τε καί πρακτικός.
ΙΙοσόν τοιούτο πρώτην φοράν ζητεί "Ελλην υπουργός υπέρ 

τού έλληνικωτέρου καί άρχαϊκωτέρου τούτου κλάδου τής α

γωγής καί αυ’τό τό πρώτην φοράν είναι όλον πρός τι
μήν τού υπουργού τής Παιδείας Κ. Λομβαρδού.

Καλεδάν.

---------------- —ο~Η<υί)0·< >-------------------

ΧΡΟΝΙΚΑ
Ένθυμείσθε τήν κλοπήν ήτις συνέβη έν τώ αΰστριακφ άτ' 

μοπλοίω άπό Κων]τόλεως εις Πειραιά εις ένα πρώην Γερουσια
στήν τού Χιλή. Έπρόκειτο περί είκοσι λιρών καί ενός εν
τάλματος εις τράπεζαν, τό όλον 18,000 φρ.

'Π κλοπή συνέβη ώς εξής :

'Ο πρώην γερουσιαστής τού Χιλή,Αοράϊλ τ’όνομα, κατώκει 
έν Κωνσταντινουπόλει εις τι Ξενοδοχείον τής Μεγά-ίης ’(ίόου 
τού Πέραν. Έν τφ αναγνωστήριο) συνωμίλει μέ ένα 'Ισπα
νόν εύγενή, εκεί δέ μεταξύ άλλων ήτο καί εις τριάκοντα έως 
τριάκοντα πέντε ετών, όστις έξελαμβάνετο ώς "Αγγλος καί 
"Αγγλος λίαν ιδιότροπος.

Ότε έπέβη ό Αοράϊλ έπί τού άτμοπλοίου διά Πειραιά είδε 
καί τόν ϊδιότροπον ’Άγγλον, όστις καί τού άπηυθύνθη ίσπα- 
νιστι. 'Ο Αοράιλ, ιδών τόν ’Άγγλον ότι γνωρίζει τήν γλώσ
σαν του. συνήψε εύάρεστον διάλεξιν καθ’ όλον τόν πλούν.

Μεταξύ άλλων ό ιδιότροπος ’Άγγλος τοΰ έλ.εγεν oot αΰ- 
σοι οι Περουβιανοί είναι πολύ δρακόντιοι. Καί τοΰ διηγήθη 
ότι επειδή εις φυλακισμένος διά κλοπήν έδωραδωκησε τούς 
σκοπούς και έδραπέτευσε, τήν επιούσαν αμέσως οί φρουροί 
των φυλακών έτουφεκίσθησαν.

Τά εσπέρα: τής τελευταίας νυκτός, ότε τήν επιούσαν έμελ- 

λον νά προσοομισθώσιν εις Πειραιά, ο ιδιότροπος ’Άγγλος 
ί-πρότεινεν εις τόν Λοράίλ νά πίωσι καφέν ά.Ζά εοϋρκα. 'Ο 
Αοραϊλ αφού τόν ϊπιε ίζαλίσθη καί ήθελησε νά κοίμηθή.

Προσέθεσε μάλιστα :
— Τί διάβολο ! αυτοί οί Τούρκοι βάζουν σπίρτο σ’τόν κα

φέ του: ;
Τήν νύκτα κατά τάς ένδεκα εΰρέθησαν αί λάμπαι τής ΑΖ 

θέσεως σβυσμέναι.
Εις Σουηδός, όστις δέν ειχεν ύπνον, ήναγκάσθη ν’ άνάψη, 

έν κηρίον ι’δικόν του καί νά άναγινώσκφ.

Είδε λοιπόν τόν ϊδιότροπον Άγγλον νά εισέλθη εις τό δω- 
μάτιον τού Λοράίλ.

Τήν επαύριον ό Χιλιανός έχασε τάς χιλιάδας του.
’Αμέσως ύπωπτεύθη τόν ϊδιότροπον "Αγγλον, τού όποιου 

ή μικρότερα ιδιοτροπία δέν θά ήτο βεβαίως ή τού ϊδιοποιεΐ- 
σθαι ξένα χρήματα,καί άμα άποβάς εις Πειραιά κατήγγειλε 
τόν "Αγγλον καί εις τόν πλοίαρχον καί εϊς τόν αστυνόμον 
Πειραιώς, όστις καί συνέλαβε πράγματι τόν ύποπτον, και 
άφού έκαμε σωματικήν άνάκρισιν έπ’ αυτού, καί δέν ευρε 
τίποτε, τόν άπέλυσεν.

Άλλ’ ό κ. Διευθυντής, εϊς Sv ό Χιλιανός άπετάθη, διέτα
ξε τήν έκ νέου σύλληψιν τού υπόπτου, τόν όποιον καί παρέ- 
δωσεν εϊς τό άκοίυ.ητον βλέμμα'τού ίκανωτάτου άστυνομικοΰ 
βοηθού κ. Κολοκοτρώνη.

Ο'ύτος παρέλαβε τόν Χιλιανόν καί κατήλθον εις Πειραιά, 
ήρεύνησαν όλα τά ξενοδοχεία, ηύραν τά ίχνη του εϊς τρία 

έξ αυτών, χωρίς νά άνεύρη τόν ίδιον, έτρεξε εϊς τό αυστρια
κόν πρακτορείον, άνεκάλυψεν ότι έλαβε δύο εισιτήρια, έν διά 
Σύρον καί άλλο διά Κέρκυραν, έτζλεγράφησε καί εδώ καί 
έκεΐ, έστειλε τηλεγραφικός διά τής Εισαγγελίας ένταλμα 
συλλήψεως, καί μετά μίαν εβδομάδα ό καλός μας ιδιότρο
πος ’Άγγλος συνοδευόμενος υπό Χωροφυλάκων ώδηγεϊτο εϊς 

τού Κόκλα.
'Ο ιδιότροπος Άγγλος ήτο διάσημος κλέπτης, καταγό

μενος έκ Καναδά· είναι γνωστός εϊς όλα; τάς αστυνομίας 

τών ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων, ό πολυγλωττότερος τών 
ανθρώπων, ώραιωτάτης φυσιογνωμίας, εΰγενέστατοι τρόποι, 
ώμίλει μετ’ ένθουσιασμού μετά τού κ. Κολοκοτρώνη περί άρ- 
χαιοτήτων, σχεδόν φιλέλλην, καί έφερε τό όνομα ’Ιωάννης 
Λεοναρδΰ.

Τού επεισοδίου τής δραπετεύσεως καί τής δωροδωκίας έν 

Περού ήρως, δπερ διηγείτο τόσον απαθώς έν τώ άτμοπλοίω 
εϊς τόν κ. Αοράϊλ, ήτο αυτός ό ίδιος.

Ήθέλησε νά έπαναλάβη τό περουβιανόν του κατόρθωμα 
καί εϊς τάς ήκιστα ρωμαντικάς φύλακας τού Κόκλα.

Τήν προχθεσινήν νύκτα κατώρθωσε περιβαλών μ.έ κάλτσαις 
τά ύποδήματά του νά έξζπατήση τήν εσωτερικήν φρουράν 
τών φυλακών καί κρατών τυφέκιον εϊς χεΐρας, ό’περ μυστη- 
ριωδώς είχε κρυμμένον εντός τοΰ φορτσεριού του, ευρέθη ό 
ήρως μας έπί τής στέγης υπό τόν άσθενώς άστεροφώτιστον 
ουρανόν, μελετών νέα άθλα ότε τό Γκρα τού έξιο τών φυλα
κών σκοπού τόν σημαδεύει καί τον πέρνει κάτω.

Τη επαύριον, διά νά τελεί ώσωμεν ολίγον μυθιστορικός 

τόν βίον καί τήν πολιτείαν τού αληθούς μυθιστορικού αυτού 
ήρωος, Sv πτώμα κατέκειτο έν τή αυλή τού Κόκλα, ό δέ α
στυνομικός βοηθός Κολοκοτρώνη;, μεταβάς ϊνα μαρτυρη'ση 
περί τής ταυτότητος. ήκούσθη λέγων με τό μεφιστοφιλικόν 
του μειδίαμα :

— Αύτός είναι !

Είναι βέβαιον πλέον ότι υπάρχει πλήρης ελευθεροκοινωνία 
μεταξύ Γουδή καί τής πρωτευούσης. "Οχι μόνον ό ’Ιατρός 
τού Νοσοκομείου περιφέρεται κυνικώς εϊς τήν πόλιν, άλλά 

καί οί μετκβαίνσντες συγγε'/εΐ; πρός έπίσκεψϊν ΐώ'ν άσθεν’ών
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των πηγαινοέρχονται άκωλύτως. *11 δε σαββανωμένη έξωθεν 
άμαξα των εύλογιώντων πηγαινοέρχεται έν πομπή, θέτουσα 
εις κυκλοφορίαν τό μίασμα, ώς νά ήτο μετοχαί Λαυρίου. Καί 
δμως έχομεν τούς τελειότερους περί Καθάρσεων νόμους.Τί μάς 
ωφελούν; Ή ευλογία μεταδίδοται παντού, διότι είναι ή μόνη 
βρωμογυναΐκα τήν όποιαν δεν καταδιώκει ή αστυνομία. Α: 
κοιναί γυναίκες πάσχουσι τά πάνδεινα υπό τών αστυνομικών 

οργάνων ή ευλογία όμως είναι ασύδοτος, αφορολόγητος, 
ελεύθερα εις τούς περιπάτους, εις τά; επισκέψεις, τάς όποιας 
κάμνει είς τίμια σπίτια, εις τά καζζά?·, εις τά δργια, είς 
τάς συχνάς πυκνάς μετοικήσεις. Καμμιά μέρα θά δούμε τάν 
αγαπητόν ITaJriarOpwmr νά νράφη: *0 κ. Διευθυντής
έκοιμήθη μέ την Ευλογίαν. Οΰδέν παράδοξον ! ’Αφού αντί 
αστυνομίας έχομεν Ευλογίαν. ’Εκείνη ύπεχώρησεν εις αυτήν. 
Καί νά έΛωμε’ν 'υπουργόν τών ’Εσωτερικών : τόν κ. Τρικούπην ! 

Διατί όχι"; Δέν αγωνίζεται νά έξομοιωθή καθ’ ολα μέ τόν 
προκάτοχόν του κ. Παπαμιχαλόπουλον ; Έπ’ εκείνου είχομεν 
τόν Κοιλιακόν, έπ’αύτοΰ την Ευλογίαν '.

Οι φοιτηταί τής ιατρικής ύποχρεούνται νά άκούωσι τό 
μάθημά τής Φυσικής ώς καί τό τής Ανατομίας. Έν τούτοις 
α: ώραι τών δύο μαθημάτων συμπίπτουσι. Αυτού τού άτοπου 
λοιπόν τήν θεραπείαν ζητούσι δι’ αναφοράς των ο: φοιτηταί, 
όπως μή εΰρίσκονται συχνά πυκνά εις τήν θέσιν τού Ήρα- 
κλέους ΐδρώνοντος έως νά έκλέξη μεταξύ ’Αρετής καί Κα
κίας, άν καί ή αναλογία δέν είναι δι’ όλου ακριβής ώς πρός 

τού: επίσης άξιοτίμους καθηγητάς κκ. Στρούμπον καί Δα

μιανόν.

Καί οί φοιτηταί τής φιλοσοφικής Σχολής, ώς μάς πληρο- 
φορούσιν, ύπέβαλον αναφοράν έν ή όμως δέν πρόκειται περί

φιλοσοφίας, αλλά μόνον περί ζαιοΛογιας· θέλουσι δηλ. νά 

κλείση τό Πανεπιστήμιου ένεκα τής έπιτάσεως τής ευλογιάς, 
καί καθόσον μεταξύ τών προσβεβλημένων άριθμούνται καί 

περί τούς δεκαπέντε φοιτητάς.

Ήτο αδύνατον νά περάσητε εμπρός άπό τάς μεγαλοπρε
πείς βιτρίνας τού καταστήματος τού κ. Πατσκρά έπί 
τής έρμαϊκής οδού, χωρίς νά βραδύνετε τό βήμα σας, νά 
στρέψητε τά μάτια σας εις τά λαμπρά καταστόλιφα ύελώ- 
ματα, χωρίς νά ζηλεύσητε κανέν χαριτωμένου πραγματάκι 
προκύπτον άπό τά βάθη των, χωρίς νά καμαρώσετε μέσα 
εκεί ολόκληρον τόν έαυτόν σας, άν είσθε χοχχ/τα —τό όνομα 
είναι γένους κοινού. — Φαντασθήτε τώρα τί θά συμβαίνη μέ 
χίλια ώραϊα καί απροσδόκητα αντικείμενα μέ τά όποια έ- 
γεμίσθησαν άπό προχθές α: βιτρίναις· είναι τά πρώτα πορ- 
φ/ρώματα τής αυγής τών Χριστουγέννων καί τού Νέου έ
τους. Τά παιδιά είναι φόβος μή τρελλαθούν προ αυτών, καί 
οί μεγάλοι νά γίνουν παιδιά. Τί κούκλαις, άναμένουσαι νά 
λατρευθώσιν άπό μικρούς Πυγμαλίονας ! τί μαγικά παλάτια 
μέ άνοικτά παράθυρα, δι’ ών προφαίνονται λευκά παραπε
τάσματα, καί τάπητες, καί κλίμακες, καί κοιτώνες, καί vt- 
πτήρες, τί σταύλοι, τί άλογα, τί κρεβατάκια, ώς νά πα- 
ρίσταται ή σκηνογραφία άγαπημένου τίνος παραμυθιού τής 
παιδικής ηλικίας ! Πού νά τά ένθυμ.ούμαι ολα ! Περάστε άπό 
κεϊ καί είίαι άδύνατον νά μή καρφώσετε τό βήμά σας εμπρός 
των. νά μή στυλώσετε τά μάτια σας, καί έπί τέλους νά μή 
αΰτοθαυμασθήτε έν πλήρει άνέσει, όσοι είσθαι χοχχέταις.

Παραπλεύρως δέ τής 'Αγιοβασιλιάτικης αυγής τήν όποιαν 
άναδίδουσιν αί βιτρίναυ τού Πατσιφά, τό εμπορικόν τού Κα- 
τελούζου τηρεί έν άντιθέσει νοικοκυρίστικην σοβαρότητας είς

τάς έπίσης ώραίας καί μεγαλοπρεπείς βιτρίνας του. Εκεί υ
φάσματα πολύχροα καί πολύτιμα και κανιστράκια έργατικά 
καί μπουκαλάκια μ,υρουδικών, καί σκανδαλώδεις κάλτσαι, 
κυαναί, έρυθραί, ρόδιναι, παρδαλαί, άποκαλύπτουσαι τόν τύ
πον τής θαυμασιωτέρας κνήμης.

Ουδέποτε ή άκαθαρσία ύψωσε τόσον ευρεΐαν κεφαλήν όσον 
έπί τού νΰν Διευθυντού τής άστυνομίας. Πολύ φιλογύνης 
πρέπει νά είναι ό κ. Διευθυντής. Μάς είπον ότι εις τόν μέ- 
γαν Σκυβαλώνα, έκεϊ κάτω εις τήν Κολοκυνθούν, είναι άνα- 
πεπταμένα είς πανδαισίαν καί φαγαπότι μέγας αριθμός πτω
μάτων ίππων, έκεϊ δ’ έπάνω είς τόν σιδηρόδρομον άλλα 
πτώματα ζώων άσθενών χρησιμεύουν τροφή είς χοίρους. Δέν 
μπορεί νά διέλθη άνθρωπος έκείθεν Οί διαβαίνοντες πιάνουν 
όχι τήν μύτη των, άλλά καί τήν καρδιά των. Μία γυνή 
ήσθένησεν έκ τού θεάματος έπί τρεις ημέρας. Κύριε άγγλο- 
μαθημ.ένε Τρικούπη, έσο όλιγώτερον άκάθαρτος.

Άφίκετο ό υιός τού κ. Κουμουνδούρου Σπύρος. *0 δεύτε
ρος ούτος υιός υπενθυμίζει τόν πατέρα τής ηλικίας του. Είναι 
καί αυτός φαιδρός, ομιλητικός· μειδιά καί καθώς εκεί
νος. Οί γνωρίζοντες αυτόν πολύ εύρίσκουσιν ότι έχει καί τόν 
ίδιον χαρακτήρα. Ημείς εύχόμεθα νά μήν είναι τόσον ένδοτι- 

κός καί νά ανακαίνιση τό στάδιον τού πατρός του συγκιρ- 
νών τήν ελληνικήν φύσιν του μέ τόν ευρωπαϊσμόν, έξ ού πολλά 
Οά προσεκτήσατο έφόδια διά τό πολιτικόν του στάδιον.

'Ως νά μήν ήρκει ή στέρησις καί αυτού τού άρτου τών 
πτωχών τάξεων κατά τάς ημέρας αΰτάς τής έπαράτου εΰ- 
φλογίας, πρέπει ν’ άγοράζωσι καί τό μπόλι, καί μάλιστα

νά τό άγοράζωσι πολύ άκριβά· 2 φράγκα τήν πένα έπροκή- 
ρυξεν ό κ. Παππαδάκης αντιπρόσωπος μιά.ς έμβολιαστικής 

έν Αυστρία έταιρίας· έχει βλέπετε καί ή Εύφλογία τούς 
αντιπροσώπους της· καί τώρα ποιος έχει νά δώση 2 φράγκα 
άπό τήν γζωχοΜιγιά διά νά έμβολιασθή ; Πρέπει έπειτα νά 
μείνη δύω ημέρας νηστικός, καί ν’ άποθάνη άπό τήν πείνα 
διά νά γλυτώση άπό τήν εΰφλογιάν. Τί λέγετε κύριοι άρρό- 
<fiot τής υγείας τών συμπολιτών μας ; δέν είσθε άξιοι λιθοβολή- 
ματος έκ τής άσυγγνώστου άκηδείας σας ;

Είς τοσούτον σημεϊον τελειότητος έχει φθάσει ή ταχυδρο
μική υπηρεσία έν τή πρωτευούση, ώστε όταν ζητάτε έπιστο- 
λήν, σάς έρωτούν.

— Άπό πού περιμένεις ;
Τώρα άν ή τελειότης έξακολουθήση, εννοείται ότι μίαν ημέ

ραν θά σάς έρωτήσουν.

— Τί σάς γράφουν ;

'Ο κ. Κουμουνδούρος εμάθομεν, ότι κατά τήν κρισιμωτέραν 
στιγμήν τ-?,ς άσθενείας τού πατρός του, ύψώσας τόν λιχανόν 
του πρός τόν ουρανόν ικέτην πλέον καί οΰχί απειλητικόν :

— Θεέ μου, είπε, άν έχρειάζεσο ένα Κουμουνδούρον, δέν 
έπερνες εμένα ;

Ή κατά τού κ. Άριστείδου Ο’κ-.νόμου, ενός τών διαπρε
πών έλλήνων πολιτευομένων λιβελλογραφική απόπειρα τού 
βουλευτού Αττικής κ. Ν. Λεβιδου μάς ένέπλησε λύπης διά 
λ)σμόν του. Νεαροί πολιτευόμενοι δέν υβρίζουν έγκαθεσταμέ- 
νας υπολήψεις. Πρώτον, διότι δέν τάς φθάνουν καί γίνονται 
γελοίοι. Δεύτερον, διότι αυτό τό είδος τής πολεμικής μόλις

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια ΐίε άριΟ. 383)

— Ώς φαίνεται, έλεγε, δεν τής έπερίσσευσεν άλλη τέχνη, 
διά νά μοί δώση. Διότι άλλη εγεινε μαστροπός, άλλη Ηγού
μενη, άλλη εταίρα, άλλη αρχόντισσα καί άλλη κλέπτρια· 
εμέ, τί άλλ.ο ήδύνατο νά μέ κάμη ή νοσοκόμο·/ διά τούς αρ
ρώστους ; Άλλ’ ας ήμουν τουλάχιστον νοσοκόμος διά τούς 
υγιείς! Γραπτόν εις τήν κεφαλήν μου ήτο καί τούτο !

Έξεφιτύλισε τάν λύχνον καί ήοχιζε νά παρασκευάση ξαν
τόν διά τόν ασθενή.

— Διά σε τό κάμνω τούτο, γυιε μου. έλεγε·/ ώς άποτει- 
V/'ζένη πρός τόν νοσούντα. όστις δεν ήδύνατο νά τήν άκούση. 
Ησύχασε καί βάστα καλά τήν καρδιά σου. Δέν ε’μπορώ νά 
βλέπω άορωστον νά παλαίη καί νά φωνάζη κατά κοράκων, 

όπως σύ κάμνεις.
*11 γυνή αυτή εκαλείτο, πρός μυκτηρισμών ίσως, υπό τών

γειτόνων γραΐα Φορκίνα καί ήτο έβδομηκοντούντις· έπρέσβευε 
δέ ώς δόγμα έξ άποκαλύψεως ότι ήτο άτρωτος κατά πά- 

σης νόσου. Ειχεν αντιμετωπίσει εικοσάκις, κατά τό μακρόν 
κομβοσχοίνιον τών ετών τής ηλικίας της, τήν λώβην, τήν 
πανώλη καί τήν ευλογιάν, είχε νοσηλεύσει τυφικούς, χολερι
κούς καί όστρακιώντας. Κατά τήν νεότητά της ήτο κλειδό- 
μαντις προλέγουσα τήν τύχην είς τούς διαβάταςκαί μετήρχετο 
ενίοτε τήν μαγείαν. Είχε παριέλθει τήν ’Ιταλίαν πωλούσα τό 
έμπόοευμα τούτο, έωσότου ημέραν τινά ό 'Αρμοστής τής 
πόλεως τού Παταυΐου διέταξε νά τήν συλλάβωσι καί τήν 
ρίψωσιν είς τήν φυλακήν. Διήλθεν έν αυτή άκριβώς τά έτη 
εκείνα τής νεότητος, καθ' ά ήδύνατο νά έλπίση ότι θά έτε- 
λειοποίει τό επάγγελμά της. Άλλ’ ήδη τούτο κατεδικάσθη 
εις νέκρωσιν καί έτάφη έν τή κόνει τής ειρκτής. Έξελθούσα 
έκ τού σωφρονιστηρίου εκείνου ήναγκάσθη νά άλλάξη έπάγ- 
γελμα καί εγεινε νοσοκόμος. Δέν ήτο ευχαριστημένη έκ τού
του, άλλά δέν ήτο πλέον καιρός νά έκλέξη άλλο.

*Π γραία Φορκίνα, ίήτις έπεκαλεΐτο ενίοτε καί θειά Γρα
φτώ, ένεκα τής φράσεως ήν συνείθιζε· γραπτό ήτον χαΐ 
roFro/), έτρεφε·/ αποστροφήν κατά παντός υγιούς άνθρωπον, 
δέν ήδύνατο νά ύποφέρη τάς ροδόχρους παρειάς, καί έπεθύ- 

μει ΐνα πάσα ή άνθρωπότης, άν ήτο δυνατόν, πέση κλινήρηςκαί 
νοσούσα έπί μιας κλίνης, ΐνα νοσηλευθή παρ’αΰτής. Άλλά 
τού-ο ήτο προφανώς λήρος πυρέσσοντος, οίον ουδέποτε είχε 

νοσηλεύσει.

Έν τούτοις ό άσθενής έφαίνετο άποκοιμ.ηθείς. 'Π νύξ έπρο- 

χώρει καί ή θειά Γραφτώ ένύσταξεν έπίσης καί ήρχισε νά 
κινή άνω καί κάτω τήν κεφαλήν, ώς πλοΐον έν σάλω κυμά
των, άμα καθημένη έπί τού σκαμνιού της καί έχουσα τό 
ξαντόν είς τάς χεΐρας.

Ώνειρεύθη δέ ότι εύρέθη έν άπειρομεγέθει θαλάμω νοσο
κομείου έχοντι χιλίας κλίνας καί χιλίους ασθενείς έκ διαφό
ρων νοσημάτων, οίτινες άμα ίδόντες αυτήν τή έτεινον έκ τών 
κλινών των τάς παλάμας ζητούντες νά τοΐς εϊπη τήν τύχην 
των. 'Η θειά Γραφτώ εύχαριστήθη έκ τούτου, καί ήτοιμάζετο 
νά ικανοποίηση τήν εύλογον έπιθυμίαν των, άλλά παραδόξως 
ευρέθη έκεϊ παρών ό αμείλικτος Αρμοστής ή Ποδέστας τού 
Παταυΐου, καί άπηγόρευσεν άποτόμως είς τήν Οειάν Γραφτώ 
νά έξασκήση τό επάγγελμα τούτο. Τήν ήπείλησε δέ ότι άν 
φωραθή λαθραίως λέγουσα τήν τύχην είς τινα. θά τήν στείλη 
κατ’ ευθείαν είς τάν δήμιον, τόν άνασκολοπιστήν, διότι τό 
Κράτος δέν είχε πλέον προσόδους όπως τήν τρέφη είς τό δε- 
σμωτήριον.

‘Η θειά Γραφτώ έςύπνησε κατατρομαγμένη.

Τήν αυτήν στιγμήν έκρούσθη ή Ούρα τού οίκίσκου.
Ή γραία Φορκίνα ήγέρθη καί έζήτει πού νά κρυβή νομί- 

ζουσα ότι ό κρούων ήτο ό ’Αρμοστής ή καί ό δήμιος τού Πα- 

"αυΐου. Έφαντάσθη ότι Οά ήτο καλάν νά χωθή υπό τήν κλίνην 
τού ασθενούς.

Ή θύρα έκρούσθη πάλιν έπανειλημμ,ένως.

'Η Φορκίνα έστρεψε τούς οφθαλμούς καί έπροσπάθει ν’άπο- 
σείση τήν σκιάν, ·?,ν κατελιπεν είς τήν φαντασίαν της τό 
ονειρον.

Ειμπορεΐ νά μή είναι καί ό δήμιος, έλεγεν.

Άλλά τί θέλει έδώ ό δήμιος ; Ποιος ειμπορεΐ νά βλάψη 
μίαν τιμίαν γυναίκα ; Άλλά ποιος νά είναι ;

Έπλησίασεν είς τήν θύραν, πατούσα έπ’ άκρων τών ονύ
χων, καί ήκροάσθη. ’Έθεσε τόν οφθαλμόν είς τήν οπήν τού 
κλείθρου, άλλ’ οΰδέν ήδύνατο νά διακρίνη έν τφ σκότει.

— ’Άνοιξε, γραΐα Φορκίνα, έκραξαν έξωθεν.

— Ποιος είναι;
— ’Εγώ είμαι.
— ΙΙοΐος σύ ;
— Έγώ, ό Μηνάς.
— Ποιος Μηνάς ;
— 'Ο Μηνάς, ό σύντροφος τού Ίωάνου Βενδίκη.
•— Τίνος Ίωά'/νου Βενδίκη ;
— Τού Ίωάννου Βενδίκη, οστις είναι άσθενής είς τήν οι

κίαν σου.
'II γραΐα έσκέφθη έπί στιγμήν. Συνήρμοσε τάς άναμνήσεις 

της καί είπε.
Μποέμ..

(’Ακολουθεί)
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επιτρέπεται μεταξύ τών Μελιταίων. 'Ημείς δέν επιθυμούσα
με* νά βλέπωμεν τόν βουλευτήν ’Αττικής σνακατωμένον μέ 
οικόπεδα και Καραλήδες· άλλά δεν έπεθυμούσαμε περισσότε

ρον νά χναγνώσωμεν τόσον αγροίκους έπιθεσεις του κατα 
πρώην βουλευτοΰ, άπολαύοντος πραγματικής υπολτψεω; καί 
έν Καλαβρύτοις καί έν Αττική καί ε’ς όλον τό έθνος, τού 
όποιου τό οίκονομ.ικάν πρόγραμ.μα έδέξατο φέτος όλης ή άν- 

τιπολίτευσις, ένώ ό χ. Αεβιδης ε?να· βέβαιον ότι μέχρι τοϋδε 
δεν υψόθη έκ τής τάξεως τών άντιπροσώπων εκείνων οϊτινες 
γίνονται βουλευταί διότι τρέχουν ακούραστα ύπέρ τών ιδιω

τικών υποθέσεων τών εκλογέων καί διότι έτυχε νά είναι ευ

νοούμενοι Δημάρχων.
Αύτά μετά μεγάλης μας λύπτς. ’Αλλά τά σπουδαιότερα 

τ* ανέγραψαν αί Neat 'ϊάί'αι καί άς δούμε τί θ’ άπαντήση 
ό κ. Λεβίδης.

----------------------------------------------------------------------------

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ
Τό προχθεσινόν Κήρυγμα τού Μακράκη έν ύβριστικωτάτω 

άρθρω κατά τού αρχηγού τής Άντιπολιτεύσεως —διότι όλοι 
αυτοί οί σφόδρα χριστιανοί είναι οί θηριωδέστεροι κακούργοι 
— εξετάζει άν ό κ. Κουμουνδοΰρο; είναι αντιπρόσωπος τού 

Χριστού ή τού Διαβόλου.
Ώς νά έχρειάζετο μεγάλη θεολογία διά νά καταλάβη, ό'τι 

ούτε τού ενός ούτε τού άλλου είναι αντιπρόσωπος, αλλά 

άπλούστατα τής Μεσσηνίας!

ΑΝΘΥΛΛΙΑ
'Η μεγίστη ευτυχία τής ζωής μας συγκεφαλαιούται εις 

δύω λέξεις : άγάπα καί έργάζου.

Πόσον ευτυχές είναι τό πτηνόν! Ψάλλει δωρεάν τό φώς 
καί τήν αγάπην του, καί δέν τώ μέλει άν δεν τό άκούωσιν.

Έν τή τέχνη, καθώς καί έν τή ηθική καί τή πολιτική 
πάσα επιβολή εύγενής, δικαία, γενναιόφρων, άντλεΐ έξ έαυ- 
τής τήν δύναμιν τού νά καταφρονή πάσαν έπίκρισιν.

Γράφετε σοφοί ! έμπνέεσθε, μουσικοί, ζωγράφοι, άναπλάτ- 
τετε τήν πλάσιν !.. . καί ίσως μίαν ημέραν Θά έχητε τήν 
εύχαρίστησιν ν’ άκούσητε εΰσταλή τινα κύριον νά λεγη εΰ- 
αρέσκως : « Νόστιμο βιβλίον ! Καλή μουσική '.'Ωραία είκών ! » 

Δέν ίκανοποιήθητε ;

Ώ'. διατί νά μή δύναταί τις, εις τάς άκτινοβόλους στιγμάς 
τού έρωτος και τής νεότητος, ν’ άναχαιτίζη τόν όούν τού 
χρόνου, νά σταματά ολίγον, ν’ άπολαύη, λησμονών τά πάντα, 
τάς ουρανίους ταύτας καί άμέτρους ήδονάς ; Διατί ή ακτι
νοβολία αύτη ν’ άμαυρόνηται υπό τών φροντίδων τού μέλ,λον- 
τος ; Ε ίναι τόσον ώραϊον τό νά ζή τις αμέριμνος

Είναι κενή ή καρδία ήτις πληρούται έκ μόνου τού εγωι

σμού.

Θέλεις νά λάβης ιδέαν τού θανάτου; Κλείσε τό δωμάτιόν 
σομ καί ύπαγε νά ταξειδεύσης. Εις τήν έπιστροφήν τά ώρο- 
λόβιόν σου θά στέκη, ό καθρέπτης σου θά ήναι θολωμένος, 
αίϊίκόνες τών προσφιλών σου προσώπων θά καλύπτωνται υπό 
το| κονιορτού... Καί θά φανής σύ εις τόν εαυτόν σου άλη- 

θή? βρυκόλακας.

ι
'Γπάρχουσιν ακόμη άνθρωποι διά τούς όποιους τό αγαθόν 

είναι συνώνυμον τού ευήθους.

Ό λόγος λέγει εις τόν άνθρωπον ιι’Έσο δίκαιος»· ή τύχη 
αέσο μέγας». Καί ό Θεός τώ λέγει ιι’Έσο αγαθός».

Οί αριστοτέχναι έχουσι τόν αυτόν λόγον πρός τούς καλλι- 
τέχνας βν λόγον είχεν άλλοτε ή έθνοφυλακή πρός τόν στρατόν : 
’Ολίγοι καλοί αξιωματικοί καί πολλοί κακοί στρατιώται.

'II όρεζις έρχεται μέ τό φαγητόν, λέγουσιν οί Γάλλοι, 
καί ή γονιμότης τού πνεύματος μέ τήν γέννησιν τών ιδεών.

Κατά τούτο διαφέρει ό σμιλών ολίγα από τόν βμιλούντα 

πολλά. ’Αγοράζει πολλά καί πληρόνει τίποτε.

'Ο έξοχος άνθρωπος, όταν δίδη μίαν συμβουλήν, λυπεΐται 
τόν συμβουλευόμενον άν δέν τήν άκολουθήση. 'Ο αναρμόδιος 

όργίζ εται καί ουδέποτε τώ συγχωρεϊ.

Ό αληθής πλούτο; δέν είναι έ υλικός, καθώς ή αληθής 
τιμή δέν είναι τά παράσημα. Εις πλούτος μόνον υπάρχει, : 
τής καρδίας, καί μία τιμή, ή τής συνειδήσεως.

"Εκαστος λαμβάνει τόν πόνον του όπου τόν ευρίσκει.

ΚΟΥΤΑΜΑΡΕΣ
Σύνταγμα πεζικού, ακολουθούν τήν πορείαν του από τίνος 

χωρίου, έμελλε νά διέλθη δι’ έγγύς κειμένου, αλλά χρησι
μεύοντας ώς κρησφύγετου ληστών, δάσους.

Γίνεται σύσκεψις τού αρχηγού μετά τού δημάρχου καί 

τί νομίζετε προτείνει εις τόν συνταγματάρχην ό φρονιμώτα- 

τος δήμαρχος ;Νά προσλάβη τέσσαρας χωροφύλακας διά πάσαν ένδεχο- 
μένην ληστρικήν έπίθεσιν !

Εις τόν υπηρέτην τής Κυρίας Ρ. άπέδιδον πάν τό εις τήν 
οικίαν συμβαΐνον ίτοπον.Μίαν λοιπόν ήέεραν. άκούσας ό'τι ή κυρία του έγέννησε· 

άνεφώ- ησε:— «Νά, τώρβδά νά ’πουν, ότι έγώ είμαι αιτία κ'· τής 

γέννα ς».

Ίππεύς τις, γραφών επιστολήν πρός υπαξιωματικόν του. 
τήν έτελείωνεν ώς έξης:

«Μέ συγχωρεΐς &ν σού γράφω μόνομέ τό υποκάμισο, γ<*τι 
έδώ έχομε ζέστη, πού σκάζει οεΐδει:).

Εις γεύμα, αδέξιος υπηρέτης έρριψε σούπαν έκ τ 
χειλέων πλήρους σουπιέρας έπί τού πολυτελούς μι 
φορέματος κυρίας έκ τών συνδαιτυμόνων.

ΊΙ κυρία ρηγνύει φωνήν σπαρακτικήν.
Δέν είναι τίποτε, τή λέγει ό υπηρέτης,θέλων νά τ 

γορήση, εις τήν κουζίνα εχουμεν ακόμη ένα καζάι

ςς μέχρι 
τάξω τού

παρη-
σούπα.

Εις παραδοξολόγο; άφηγεΐτο τά περίεργα τών περιηγή

σεων του.
Μεταξύ άλλων, έλεγε μίαν ήμέραν:
"Ημουνε εις ένα βουνό έπάνω γιομάτω χιόνια έξαφνα βλέπω 

δύο πεινασμέναις άσπραις αρκούδες· δίδω τόν λόγον τής 
τιμής μου πώς δέν έδιδα μία πεντάρα γιά τήν ζωήν μου τήν 
ώραν εκείνην αλλά τί βλέπω μετά ολίγα λεπτά ; Αί δύο 
ά?κ τοι αρπάζονται άνά μεταξύ των, δαγκόνονται, καί άλ- 
ληλοτρώγονται, έπί δε τού πεδίου τής πάλης δέν έμεινε 
καί από τάς δυώ παρά ένα κομμάτι πετσί.

Εις τόν σταθμόν τού δημοτικού φόρου έσταμ.άτησε φορτη- 
γόν άμάξιον.

Ό υπάλληλος έρωτά τί φορτίον φέρει.
— Γρασίδι, άπαντά ό καρραγωγεύς χαμηλοφώνως.
— Καί γιατί τό λές σιγαλά ;
—· Νά μήν μ' ακούσουν τ άλογα καί τό φάνε.

ΊΙ κυρία Ξ. συνεζήτει μετά τού συζύγου τη; περί τού δώ

ρου, τό όποιον θά προσέφερον, εις τήν θυγατέρα των τήν η
μέραν τής έορτής τού ονόματος της.

Αίφνης τής έρχετα. μία ιδέα.
—ΊΙ καλλίτερα έκπληξις,λέγει, είναι νά τήν κάμωμεν νά 

μάθη τά γαλλικά μυστικά, χωρ·ς νά τό νοιώση διόλου.

Αάμ.ων.

11ΡΟΣ Α ΑΛΙ Δ
ΒΙΚΤΩΡΟΣ ΟΥΓΚΩ

Έπί τού τάφου τού Λ,ουο Μπλάν, άνεγνώσθη ή εξής 
ιοσλαλιά τού Βίκτωρος Ούγκώ, τού ίδιου μή δυνηθεντος νά

παραστή ένεκα τού γήρατος.
I «Θάνατος άνδρός οϊος ό Λουί Μπλάν είναι έκλειψις — σβέν- 

νυται φώς. Κυριεύεται τις ύπό μελαγχολία; μέχρι; άπογνώ-
Β βεως. Άλλ’ αύτή δέν διαρκεΐ’ οί πιστεύοντές είσι δυνατοί- 

ζήν έστι έλπίζειν. "Εν φώς έσβέσθη, άλλ’ ή πηγή τού φωτός 
δεν στειρεύει. Άνδρε; ώς ό Λουί Μπλάν είναι απαραίτητοι.

IΕγείρονται, όταν ύπάρχη αυτών ανάγκη. Τό έργον των ού 
διακόπτεται • μετουσιούται εις τόν βίον τής άνθρωποτητος. 

Θρηνήσωμεν τόν Λουΐ Μπλάν, άλλά μή μόνον θρηνήσωμεν
Β. έμττιστευθώμεν άμα. Τήν στιγμήν αυτήν, από ανώτερου κό- 

σμου, μάς ακούει καί μάς επιδοκίμαζε . Έπόθει τό καλόν 
καί δ ιέ πραξεν αυτό· ήτο εΰφραδής καί υπέροχος. Ώς ιστο

ί ρικό; έδίδαξεν. ώς ρήτωρ έπεισεν, ώς φιλόσοφο; έφώτ.σεν.
Λποδώμεν εις τόν νεκρόν αυτού τιμ.άς. εις τήν μ.νήμην του σέ- 

ίι καί εις τ’ όνομά του αθανασίαν. "Ανδρε; τοιούτοι είσιν 
Απαραίτητοι. Πρέπει ν’ άποθάνωσιν είναι γήινος νόμος· πρέ-

Κ

πει νά υποφέρωσιν είναι ουράνιος νόμος. Ή φύσις τούς γεννά· 
ή Δημοκρατία τούς θέλει. Τί είναι ή Δημοκρατία κατ’ ουσίαν; 
άνθρωπος. Τί είναι ή φύσις κατ'ουσίαν ; Θεός. Άνδρε; ώς ό 
Λουί Μπλάν αντιπροσωπεύουν τήν ύψίστην ευσυνειδησίαν. 
"Ολος ό βίος των είναι μία ιδέα. Καί έχουν διπλοϋν καθή

κον. Προ τής Ιστορίας, τών γεγονότων, τών περιστατικών, 
τών καταστροφών, τών συμβάντων, τών επαναστάσεων, νά 
ύπηρετώσι τούς λαούς· πρά τού Θεού, ν’ άγαπώσεν αυτούς».

--------- ---------------------------------------------

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΛΟΒΙΑΤΑ ΕΝ E.UAAI
Μού ενοικιάζουν έπί δεκαετίαν τά σπήτςα μου, συμπολι

τεύομαι (σνυτηριτιχοί) δέν μου τά ενοικιάζουν, άντιπολιτεύο- 
μαι (ρέζοσπάσταε).

Τρεγγέτας.
* *

Μού δίδουν ύπουργεΐον τών Ναυτικών, συμπολιτεύομαι, 
(προ(^(ντιχοι) Siv μού δίδουν, άντιπολιτεύομαι, (έ.τβχα- 

στά ται).
Γρεζεώτης.

* *

Θεωρείτε καί εμέ d(,irteJ^ar, συμπολιτεύομαι (7op«c) 
μέ θεωρείτε αρχουζοχωριάτηχ, άντιπολιτεύομαι. (ϊ’ζο//πά- 
χηδες).

Τράκας.
* *V

Είμαι βουλευτής, δμιλώ οικονομολογικά (oixoro/ttxvl)· ih 
είμαι βουλευτής, κατατάσσομαι εις τό -εζικόν

Πετρέταης.
* *

'Υβρίζετε τούς Κουμουνδουρικούς, λαμβάνετε ρουσφέτια- 
[τριχου^ιχοί) υ.ΐίς επαινείτε απλώς, καταδιώκεσθε (άποΛ·- 

τάρροης}. Τρικούπης.
ζήίά τΐρ· άκτιγραγηΓ,

Μάγκας.

Μ

ΠΕΡΙΟΑΙΚΟΝ ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΙΑ 
ΠΑΙΛΙΑ ΚΑΙ ΚΟΓΑΣΙΑ 

’Ιδρυθέν έν ετει 1879 
Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΩΝ 

!! 7,2G0 άντέτυπα Ι{7,200
Ζ.ΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ,

Έλλάίι φο. 2 — Έ'ωτϊριζφ φρ. 3.

ΙΙωλοΰνται και τόμοι τών προηγουμένων έτών, έκαστος 
άντί φρ. “•ί,ϊίΟ, ταχυδρομ.ικώς άντί 2,80. — Τό αν
τίτιμο* δεκτόν καί εις γραμματόσημο* δεκάλεπτο*, έως τρια- 
κοντάλεπτον πάσης έθνικότητος.

ΑΙΙΕΙ'ΘΤΝΤΕΟΝ εις ’Αθήνας, Διεύθυνσιν Αιαπλάσεως 
τών ΙΙαέ ων, Π.Ιατιΐα Συντάγματος, ΒονΛής χαί 
Movomv άριθ. 2.
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ΕΣΤΙΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑ ΚΓΡΙΑΚΗΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑ1Σ 
(Όδός 'Λγχεσμου άριθ. 9)

’Ολίγον ανωτέρω τής μεγάλης οικίας Κούπα.

YAH ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΗ. Μυθιστορίαν, διηγήματα, βιογραφίαι, περιη
γήσεις, κοινωνικά, ιστορικά, ήθη καί έθιμα, ποιήματα, ποικίλα κτλ.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ». Φιλολογικά, έπιστημονικά, καλλιτεχνικά, αινίγ
ματα, χρηματιστικά, πολίτικα». ειδήσεις κτλ.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ) ’Εν Έλλάδι...................................... φράγκα 1‘Ζ
ΔΙ’ ΑΜΦΟΤΕΡΑ 1 Έν τώ έξωτερικω............................. » 20

Ή συνδρομή άρχεται άπό 1 Ίανουαρίου.

Πω^ίΐΓαί χαθ' δ-ίην τήν εβδομάδα ir ταϊς όδοΐς χαΐ τώ γραφείω πρός Λεπτά 
«δ» ίχαστοχ φύΛΛον.

Πας εγγραφυμένος συνδρομητής τής ΕΣΤΙΑΣ λαμβάνει εκ τοΰ γραφείου αυτής 

διάφορα συγγράμματα ε»’ς τό τέταρτον μόνον τής αρχικής αυτών 
τιμής, μετέχει δέ καί λαχείου υπό τής διευθώνσεως τής ΕΣΤΙΑΣ διοργανωθέν- 
τος, λαμβάνων δωρεάν ένα κλήρον αύτοΰ. Τά κέρδη τοΰ λαχείου αποτελούνται 
έκ συλλογών τών έκλεκτοτέρων συγγραμμάτων τής νέας έλληνική; φιλολογίας 
και άλλων αντικειμένων ικανής αξίας· θέλουσι δέ διανεμηθή εις 1 5 αριθμούς κλη- 
ρωθησομένους κατά τήν έκκύβευσιν α'υτοΰ, ήτις γενήσεται τήν τελευταίαν Κυρια
κήν τού Μαρτίου.

Ή πληρωμή τής συνδρομής γίνεται δι’ επιταγών, τραπεζικών γραμματίων τής 
Έθν. Τραπέζης, τοκομεριδίων τών διαφόρων έλληνικών δανείων καί έλλην. Τρα
πεζών, ελληνικών καί γαλλικών γραμματοσήμων, άποστελλομένων έν επιστολή 

συστημένη.
Έν ψύλλον άποστέλλεται δωρεάν ώς δείγμα τού περιοδικού εις πάντα αί- 

τούντα. (!'.— 1)

Αυτάς τά; λέξεις ούτε θά τά; εΐπήτε, 
ούτε θά τάς αΐσθανθήτε, άν τρέξητε νά 

προμηθευθήτε εις τό εμπορικόν

ΧΑΡΑΑΑΜΠΟΪΣ ΣΪΕΚΟΥ
Έχ τής οδού ΈρμΟϋ, άρ. <5 1 , 
ΦΛΑΕΑΑΑΙΣ ΕΓΓΑΕΖΙΚΛΙΣ

χρωματισταΐς καί λευκαΐς, αί όποΐαι 
μεταβάλλουν τήν κλίνην εις αληθές θερ

μοκηπίου.

ΕΤΙ
υποκάμισα γαλλικά, τού τελευ
ταίου συρμού, καί τσιράπια εγγλέ
ζικα, δχι καλλίτερα.

ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΡΑΒΕΤΘΕΝΤΕΣ

ΚΙΛΐΡίΚΙΙ ΛΠΟθΙΙΚΙΙ
Έν όδω Σταδίου, κάτωθεν της οι

κίας δίε.ία.

ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ ΦΓΑΛΚΑΙΣ

Λελτί ι>ν ΙΛ’.
Ό κ. I. Δούμ,ας φυλλάδια καί βιβλ. 120 

Ό κ. Α. Σκουζές................... 35

ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ-ΗΛΘΕ ΧΕΙΜΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΤΕ ΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΑ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤ1ΚΟΝ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Μοναδικόν παράδειγμα!
Ώρισμέναι τιμαέ δι’ όλα τά

είδη των μύρων και αρωμάτων εις τήν 
μεγάλην αποθήκην τού

ΚΗΥΙΈΙ' Υ ΓΕ' PS ΛΑΤΑ
( Όδός Αιόλου )

Τά πλείστα εγγλέζικα, τού ’Άτ» 
κινσων, προμηθευτού τή; Βασιλίσση. 
Βικτι· star.

Έφεύρεσις τής στιγμής ! Τό
Όδοντοσμηκτιχίν ΈΛιίγήριον, συνι-

στώμενον ώς τό καλλίτερον τονωτικόν 
τών Ούλων καί τό δραστικώτερον φάρ- 
μακον κατά τής ’οδονταλγίας.

ΜΕΓΑΑΙΙ 01Ν0ΠΙΗΑ 
ΑΜΠΑΖΟΠΟΛΟΥ

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΥΘΠΝΙΑ 
Λευκού οίνου φιάλη λεπ. GO 
Μελανός » » » <50
(Airηρικά Ααταοτήρατα χαί ύποχα- 

I ταστήιιατα ir 'Λθήναις χαί Πειραιεΐ}.

ΕΙΣ ΤΒΑ ΜΕΓΑΑίΙΑ 1ΙΑΡΑΓΚΑΝ
Έν τή είσόδω τής άγορας

θά βρήτε Μήλα Χκοπίων, σά 
ρο οαάγουλα πεντάμοι- η.-. Χουρ
μάδες τοί Άοασ πή. Μανδαρίνία 
Δουζινα, Χταφύλια ·»α τα βλέπετε 
καί νά μή,ν τά τρωτέ.

ΚΑΙ ΠΕΤΙΜΕΖΙ


