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•Όταν ρίχνετ’ δ χάρος σέ ζωή ξακουσμένη,
Είν’ άνάστασις τότε τοΰ θανάτου 5) χτυπιά.
"Αν τά μάτια της σβύνουν, καί ή δψι χλωμαίνει, 
Μά ή φήμη της, δλη λευθερόνεται πιά,
Καί ξεχύνεται τότε καί παντού ξεθυμαίνει,
"Όταν ρίχνετ’ δ χάρος σέ ζωή ξακουσμένη.

"Οταν έπεφτ’ δ Καίσαρ, σέ χλαμύδα ’θυμήθη 
Νά τυλίζη μεγάλο μά σβυσμένο κορμί·
Κι’ ό μεγάλος, σαν πέφτη ’ςτοϋ θανάτου τά ατϊβ'Κ, 
Τόν τυλίγ’ ή χλαμύδα ποΰ τή λένε ~<μη,

Καί τήν έχουν ’ς εκείνον χαρισμένη τά πλήθη.
Τή χλαμύδα νά γύρη καί δ Καίσαρ θυμήθη....

'Η φωτιά δ,τι τρώγει τοΰ χαρίζει λαμπράδες,
Καί τρισμέγιστος είναι ό μεγάλος νεκρός,
Είς τήν κάσσα του γύρω γονατίζουν χιλιάδες,
Τόν χαϊδεύει ή Δόξα, τού γέλα κι’ δ Καιρός,
Καί τά μάτια τοΰ καίνε άναμμέναις λαμπάδες.
'II φωτιά δ,τι τρώγει τοΰ χαρίζει λαμπράδες.

“Όταν τέτοιο μεγάλο μάς ανοίγεται μνήμα,
Τής ψυχής τά θεμέλια τά τινάζει σεισμός,
ΓΙοϋ τόν νιώθει δ Τύπο.;, τών ρητόρων τό Βήμα,
Καί ή λύρα τοΰ ψάλτου κι’ δ βαθύς του κλαϋμός, 
Κι’ άρχινάς, ιστορία, νά σκαλϊζης τό θύμα,
Όταν τέτοιο μεγάλο μάς ανοίγεται μνήμα.

Κι’ ή ζωή δποΰ σβύνει τή ζωή δποΰ μένει
Τήνε κάνει νά λάμψη. νά φανή, νά χυθη.
Είς τόν ίσκιο που ρίχνει ή ιτιά ή θλιμμένη 
Ξεφυτρώνουνε όόδα καί δαφνοΰλες κι’ άνθοί,
Καί μέ πόνους καί θρήνους πιό πολύ άνασταίνει 
‘Η ζωή δποΰ σβύνει τή ζωή δποΰ μένει!

Κι’ δ νεκρός όταν είναι βασιληας, κι’ άπ’ τούς πρώτους, 
Άπό ’κείνους ποΰ έχουν υπηκόους καρδιαΐς,
Καί τό στέμμα δέ στήνουν ’ςτό πλατύ μέτωπό τους 
Νάχη λάμψι άπό πέτραις ή άπ’ άνθη εύωδιαΐς,
Μά τό φέρνουν πλασμένο άπό φως ’ς τό μυαλό τους, 
Κι' δ νεκρός όταν είνε βασιληας, κι’ άπ’ τούς πρώτους,

__  '
Κι’ δταν έχη άστράψ» σέ πβ^ρίδα μεγάλη,
Καί περίλαμπρο θρόνο άά/ει ρί$Ε βουβό,
Παλληκάρι, ’ς τά πρω^Μτής νεότατος κάλλη,
Μά ’ς τού λόγου τή χάριβ^ό σιοστός Μιραβώ,
Καί τοΰ άνοιγ’ ή Δόξα, μα^’ δ Φθόνος, άγκάλη,
Κι’ δταν έχη αστράψει σέ ^πατρίδα μεγάλη·

β.

Κι’ δταν έχη άφίσει τή σπη.ίιά του, τό Βήμα,
Κ’ έχει γίνει δ Mur φτερωμένος αϊτός,
Καί τόν είδαν νά πλεύση’ς τοΰ αίθέρος τό κύμα,
Τήν πνιγμένη πατρίδα γι^^βΛώση αυτός 
Μέ τό έσχατο αντάμα τής πορφύρας της τρίμμα,
Κι’ δταν έχη άφίσει τή σπη./ιά του, τό Βήμα·
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Κι’ όταν ένας εκείνος είνε ό'λ’ ή Γαλ'λία.
Σάν -Λ. χρώματα όλα μιά άκτίς μοναχή,
Καί χωρίς μεγαλείο, καί χωρίς υπουργεία,
Πάντα ήξευρε νάνε τής πατρίδας ξ ;υχή
Με τοΰ νοΰ του τή λάμψι, τής φωνής τή μαγεία,
Κι’ όταν ένας εκείνος είνε ό'λ' ή Γαλλία.

Τότε όπου υπάρχει μια γωνιά μέσ’ τή σφαίρα. 
Κάθε πέννα’καί λύρα καί μυαλό καί καρδιά, 
Μυρολόγια θά χύσουν άπό πέρα ώς πέρα,
ΚΓ ή δική μου ακόμη αρρωστιάρα λαλιά.
’Σ τήν πε·/τάρφανητόλοι τοΰ αίώνος Μητέρα, 
"Οπου όπου υπάρχει μια γωνιά μέσ’ τή σφαίρα !

— Σάς ζηλεύω, μεγάλοι των Εθνών Κυβερνήται ! 
Μοΰ θυμίζετε πάντα τόν παληό μας θεό.
Μ’ ένα νεΰμά σας μόνο, σαν εκείνος, κλονεΐτε 
Τόν λαμπρόν "Ολυμπό σας, τό φτωχό τό λαό. 
Κεραυνό σαν κι’ εκείνος γιά κοντύλι κρατείτε.
Σάς-ζηλεύω, μεγάλοι των ’Εθνών Κυβερνήται.

Σάς ζηλεύω, μεγάλοι τών Εθνών Κυβερνήται !
"Ενα νέφος τό Δία έκρατοϋσε κρυφτό.
Κι’ ή μεθύστρα σας γλώσσα πού συχνά τή ’μιλεΐτε 
Καί σάς κρύβει, δέν είνε σαν τό νέφος αυτό :

’Σ ταϊς φουρτούνες, τή Φήμη, αντί τάφο, θά βρήτε. 
Σάς ζηλεύω, μεγάλοι τών’Εθνών Κυβερνήται.

’Αλλά πάλι, μεγάλοι τών ’Εθνών Κυβερνήται,
Δέν σάς είνε γραμμέναις ή μεγάλαις χαραΐς !
Τό κρασί στολισμένο μέ μυρτιαΐς δε θά πιήτε,
Ούτε ήσυχου ύπνο ’ς άγκαλιαΐς άνθηραΐς.
Καί σέ πόλ.εμο πάντα τή ζωή παραιτεϊτε.
Σάς λυπούμαι, μεγάλοι τών ’Εθνών Κυβερνήται 1

Τά μεσάνυχτα είπαν πώς έβγήκ’ ή ψυχή του.
Τής ημέρας ό ήλιος πάλι έφάνη πρωί,
Μά δέν ήρθε κΓ ό ήλιος τής Γαλλίας μαζή του. 

Κι’ άπό τότ’ ή Γαλλία έχει νύχτας ζωή.
Καί τού κάκου ό ήλιος τήν σκορπά τήν αυγή του. 
Τά μεσάνυχτα είπαν πώς έβγήκ’ ή ψυχή του.

ΤΩ πατρίς μ.ου, τρελλή μου γαλανόστολη κόρη.
'Ο δικός σου Δεκέμβρις σάν Άπρίλις γελά.
Αλλού δέρνουν βορριάδες, χιόνια κρύβουν τά όρη, 
ΚΓ εδώ αύρας παιγνίόια,καί λουλούδια πολλά.
’Σ τόν αιθέρα σου τρέχει ή καρδιά μου, ’σά’ φλώρι, 
ΤΩ πατρίς μου, τρελ,λή μου γαλανόστολη κόρη

"Ολα τ’ άνθη σου όλα μ’ απονιά νά θερίση,ς.
Τ’ όνομά του νά πλέξης άπ’ αυτά λατρευτό.
Σ’ ώνειρεύθη άκαίρια. δίχως Τούρκου άλύσσεις,
Σάν νά ήτον παιδί σου μακρυσμένο κι’ αυτό,
Μέ αδούλωτα πόδια καί με χέρια επίσης·
"Ολα τ’ άνθη σου ολα, ω πατρίς, νά θερίσης.

Παντού όπου υπάρχει μιά γωνιά μΐσ’ τή σφαίρα. 
Κάθε πένα καί λύρα, κάθε νούς καί καρδιά. 
Μυρολόγια νά χύσουν άπό πέρα ώς πέρα,
ΚΓ ή δική μου άκόυ,η άορωστιάρα λαλιά.

’Σ τήν πεντάρφανη όλοι τού αίώνος Μητέρα* 
"Οπου, όπου υπάρχει μιά γωνιά μέσ’ τή σφαίρα 1

Ιίο/στής ΙΙαλαμ,ας.

ΧΡΟΝΙΚΑ
Εκεί πού θά μαυροφορούσε τήν "Ωραν του ό Τρικούπης 

και θά εζεφωνει συγκινητικούς λόγους εις τήν Βουλήν, καλ
λίτερα θά εκαμνε αν συνεβούλευε τήν Αυλήν νά άναβάλγ ό- 
/.ιγας ήμιρας τό επίσημο φαγοπότι της καί νά μήν άνεχθή 
ημέραν τόσω πένθιμον όχι' πλέον δι’ "Ελληνας καί βρωμο- 

"Ελληνας και Συνέδρια καί Ίίπειρο-Θεσσαλίαν. αλλά διά 
πάντα «rfyowor, τό ελληνικόν άνάκτορον νά έχη, τσουμποΰσι, 
εις τό οποίον νά παρακάθηται ό πρωθυπουργός, οί υπουργοί 
καί τό προεδρείου τής Βουλής. Τήν αυτήν ημέραν καθ’ ήν 
ο: ύποκριταί εκλαιον διά τόν Γαμβέτταν εις τήν Βουλήν, μετ’ 
όλίγας όύρας εγέλων εις τά άνάκτορα. Τήν αυτήν ημέραν 
καθ’ ήν έκηδεύετο ό Γαμβέττας, f/W.7fror αί κοιλίαι τών 
αρχόντων μ.ας εις τ’ άνάκτορα. Καλός ήτο ό Γαμβέττας, 
Μεγαλειότατε, όταν εζη και όταν μετέβαινες εις ΓΙαρισίους 
πρώτον πρώτον κ’ έπεσκέπτεσο αυτόν ! Τώρα πού ’πέθανε, 
πού δέν δύναται νά γράψη ό Μίέ·>>' ότι τήν Κωνσταντινού 
πολιν θά τήν πάρωμεν χάρις εις τήν προσωπικήν τού Βασί
λειος επέυ.βασιν παρά τοίς ϊσχύουσι, τώρα τήν αυτήν ώραν 
καθ’ ήν κατατίθεται ζεστός άκόμη όκαθ’'Γμάς μέγας ευερ
γέτης τού "Εθνους εντός τού τάφου του, ύψούτε σείς τόν 
καμπανίτην εις υγείαν τής Κυρίας . . . Κυβερνήσεώς Σας.

Καί ποία άντίφασις εις τόν άνθρωπον αυτόν τόν επί το- 
σοΰτο πλήρη αντιφάσεων, ώστε νά τόν νομίζη τις ότι έσωτε- 
ρικώς είναι άνθρωπος διπλούς, ώς οί εξωτερικοί δικέφαλοι, 
καί διά τούτο άλλη ύπόστασις Τρικούπη όμιλεΐ σήμερον καί 
άλλη αύριον.

Εις τήν Βουλήν είπε·/ ότι υπό τόσης κατείχετο συγκινή- 
σεως, «ήτις δέν θά έπέτρεπεν εις ημάς καί άν ύπήρχεν ά- 
πόλυτος εις τούτο ανάγκη ίνα προβώμεν/r iipfjila πνεύματος 
fit; έργαοΊαν.Ώ.

Καί εις τά άνάκτορα είχεν όχι μόνον ηρεμίαν πνεύματος, 
άλλα φαιδρότητα πνεύματος καί ψυχής διά νά φανή όσον τό 
δυνατόν ευάρεστος εις τούς κυρίους του '. !

Ό βουλευτής ’Αττικής ζ. Ζυγομαλάς άπηύθυνε καί εις 
ημάς επιστολήν δι’ ή; αναιρεί ότι έλαβε δώρον 80 στρέμ
ματα. ώς εγραφεν ό Μίών δέν έλαβε είμή μόνον 30 στρέμ
ματα, τών οποίων τήν νομήν καί τήν επικαρπίαν (τής κυ
ριότητας όλων τών γαιών μενούσης εις τήν Κοινότητα Σαλε- 
σίου) διέθεσε·/ υπέρ αγαθοεργών σκοπών.

Ή δωρεά λοιπόν έγένετο δεκτή, άλλ’ ώς πρός τόν αριθμόν 
δέν είναι σύμφωνοι ό Λ/ώ/* καί ό Ζυγομαλάς. "Αν ήθελε νά 
δωρήσγ εις τήν Κοινότητα καί τήν επικαρπίαν τών 30 
αυτών στρεμμάτων, λέγων : "Ελαιον δέ Συγγρού μή λιπα- 
νάτων τήν κεφαλήν μου. θά μάς ήτο πλέον ευάρεστος ό X. 
Ζυγομαλά;

Έςεδοθησαν έν όγκώδει τόμω 440 σελίδων αί 'Οδοί.το- 
ριχα! Σηρειέσεις τού κ. Χπυρέδωνος ΙΙαγανελλ»!· 
περιλαμβάνουσαι πρώτον τούς Σε/αροές rf/<: Λ/οι· και δεύ-

τερον τήν Στρατιωτιχήν χατά.Ιηύιν ’’Μρτης χαι Θεσσα.Ιίας. 
Αί σημειώσεις αύται είναι έξ άνταποκρίσεων δημοσιευθεισών 
έν ταΐς Ν έαις Ίύέαις καί τώΛ εο.έο'νω Κωνσταντινουπόλεως. 
Ό κ. Παγανέλλης διεκρίθη έν άμφοτέραις ταίς περιστάσε- 
σιν, ώς νά ήτο "Αγγλος ανταποκριτής. "Εχει τήν πραγματι
κότητα καί τό εύθυμον τών έπιστελλόντων εις τά μεγάλα 
άγγλικά φύλλα. Τό βιβλίον του άναγινώσκεται ώς μυθιστό
ρημα, διότι εκάστη έπιστολή του ήτο καί ίν διήγημα. Μυ
θιστόρημα όμως πλήρες πραγμάτων, ειδήσεων, περιγραφών, 
σκέψεων. Πρωτεύουσαν θεσιν κατέχει ή ψωμαντική εκείνη ά- 
νάβασίς του εις τά .Μετέωρα, καί ή ρωμαντικωτάτη περι
γραφή τής Νέας Μονή; τής Χίου, καί τοΰ άσκητοΰ Παχω- 
μίου, ήμιφρενοβλαβοΰς, μέ τρεις δυστυχείς μαθητάς του, 
ζώντας άσκητικώ; έντός σπηλαίου.

Αί κυριώτεραι θεσσαλικαί πόλεις καί χωρία, ή "Αρτα τής 
Ηπείρου, υπό τήν άνταποκριτικήν γραφίδα του παρίσταν- 
ται προ τοΰ αναγνώστου ώς έν άναγλύφω, ιδίως δέ 
περιγραφαί καί έκδρομαί καί ειδήσεις καί ίστορικαί υπομνή
σεις βρίθουσιν έν τω ώρζίω βιβλίω τοΰ κ. Παγανέλλη, 6- 
περ έλπίζομεν, ότι διά τήν πρωτοτυπίαν, τό λιτόν καί εύ- 
χαρι τοΰ ύφους, τό φιλάληθες καί τήν ψυχικήν ευγένειαν τοΰ 
γράφοντας, μέ τά βαθύ αυτού αίσθημα, όπερ διαρρέει πάν
τοτε τά; γραμμάς του, θά διαδοθή, εις πολλών χεΐρας, ώς 
λίαν ευάρεστον ανάγνωσμα.

Χήμχρον ανατέλλει εις ή Ι’ραφεϊόν μας πωλούμενο; 
αντί 3 φράγκων, ό Α' τόμος τών προαναγγελθέντων Ποιημά
των τού Σουρή άντί φράγκων, οί έν τοίς γραφείοις τών 
διαφόρων εφημερίδων έγγραφέντες συνδρομηται θά λάβωσι 
τόν τόμον έκ τού γραφείου όπου ένεγράφησαν. Ό Α' τόμος 
περιέχει τήν 'Ιστορίαν τοΰ 'Ελληνικού ζητήματος, τήν μό

νην αληθινήν ιστορίαν τοΰ τραγικοκωμικοΰ αυτού επει
σοδίου τών εθνικών μας σελίδων. ’Αρχή αρχή (ριγονράροΐ'χ 
οί λόγοι τοΰ Δεληγιάννη εντός καί έκτός τού Συνεδρίου τοΰ 
Βερολίνου. Οί λόγοι ούτοι είναι σχεδόν άγνωστοι εις τό Πα
νελλήνιον καί πρέπει νά γνωσθοΰν. ’Εν μέρει Β' είναι τά πε
ρίφημα ά«’ εδώ κε’ άπ’ έκεε. Καί εντός μηνάς επί τέ
λους έκδίδοται καί ό Β' τόμος.

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΤ
’Επί τή έπαιτική όλων τών εφημερίδων, τών κομμάτων 

ιδίως έξυμνήσει τοΰ Γαμβέττα ώς "Ελΰ.ηνο; καί φιλέλλη
να: καί ήμιέλληνος, καί τή. αποκλειστική λύπη, ώς θανόντος 

.ενός φίλου τής 'Ελλάδος, άνεμνήσθη τις τών γειτονισσών 
«'•τινες. επί τώ θανάτω πατρός πολυμελούς οικογένεια.', όλο· 
ούρον-αι τόν άπολεσθέντα χονίιπάρον των!

ϊ Ωραία ήτο καί ή διαφιλονείκησις τοΰ φιλελληνισμού τοΰ 
Βζμβέττα μεταξύ τής συμπολιτεύσειος καί άντιπολιτεύ- 
5ϊ',)ς. Οί λόγοι τοΰ Δεληγιάννη ότι περισσότερον τόν λυπεί- 
ΐα’· η άντιπολίτευσις άπό τήν συμπολίτευσιν, διότι ο προ- 
βωοινός αρχηγός αυτή; χάρις ει’ς τόν Γαμβέττα έλαβε τόν 
Φάραντον 'Ροντήρειον στέφανον, ήδύναντο νά συγκινήσουν 

Ε(?ι .... γελώτων!

ΔΙΚΗ ΒΕΛΕΝΤΖΑ
ΣΓΜΞΔΡΙΑΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ

Τό άληθές είναι ότι άπό τήν προκειμένη·/ δίκην λείπει τό 

κυριώτερον πρόσωπον, τό όποιον ίσως οί πλειότεροι μαντεύετε.
Ό Ιούλιος Μοανώ, ό γνωστός· συγγραφεΰς τών Μιχαστι,· 

χώ>· χωμιχύχ, δέν παρίσταται κατά τήν επίσημον δίκην ίσως 

μάλιστα τήν ώραν αυτήν κλαίει τόν θάνατον τοΰ μεγάλου 
συμπατριώτου του, καί όμως άν ήτο εδώ θά μάς προσέφερεν 
ενα άκόμη τόμον έκ τών άμ'.μήτων δικαστικών του.

Περί τοΰ Δικαστηρίου τών Συνέδρων, περί τών δικηγόρων 
καί περί τοΰ άκροα ;ηρίου σάς είπον χθες ολίγα έν παρόδω. 
Σήμερον θά μέ χαρίσετε σλίγην υπομονήν, διά νά σάς εΐσάξω 
εις τόν κύκλον τών ενόρκων ούχί ώς κατηγορουμένους, άλλ’ 
ώς θεατά; απλώς.

‘II όλη τών ενόρκων άποψις δίδει τήν εικόνα έπαρχιακοΰ 
δικαστηρίου, διότι καί ή μορφή αυτών καί τό ένδυμα ώς έπί 
τό πολύ εγχώριον ή έθνικόν καί τό κά.θισμ.ά των παρά πολύ 
άφελές καί σχεδόν ήμελημένον. καί ή εξωτερική των περιβολή 
άτημέλητος, καταμαρτυροΰσι τήν επαρχιακήν των προέλευ- 
σιν. Άλλ’ εις έμέ μερικαί γονναι με τάς όποιας καλύπτον
ται, ·χερικζί ζά.τ«ι, άλλα δερμάτινα έπανωφόρια, μοί ζά- 
μνουν τήν έντύπωσιν θηριοτροφείου, μολονότι ή καθόλου αυ
τών φυσιογνωμία προδίδει άγαθωτάτους ανθρώπους.

'Ο Πρόεδρος τών ενόρκων είναι κατ’ εξοχήν λεοωμένος· 
φέρει καί αυτός φουστανέλλαν ή οποία ίσως άκόμζ/ δέν έκη- 

λ'.δώθη είς πλύσιμον τό φέσιόν του είναι καί αυτό πεπαλαιω
μένου, άλλ’ εις τό κατώτατον μέρος τό περιβάλλει κύκλος 
μελανός έν είδε·, πένθους πρός τήν νεανικήν του πάλαι ποτέ 
ηλικίαν. Μία άλλη έξ ύφάσματος ποικιλοχρόου, ώς ή ίρις, 
ζώνη περιβάλλει τήν μέσην του* άπό τοΰ λαιμού του προ
βάλλει υποκάμισσον πρό τοΰ όποιου οί κολλάροι τοΰ κ. πρω
θυπουργού θά ώχρίων έξ άνταναζλάσεως, καί πρός τόν κορ
ιών τής δεξιάς χειρός έπαναφαίνετμι τό αυτό υποκάμισσον
σκοτεινότερου πάση; περιγραφικής.....μελάνης.— Καί όμως
ύπό τήν λεροιμένην έκείνην περιβολήν ίσως κρύπτετα ψυχή 
ευσυνείδητος καί δικαία. Ποιος τό ξεύρει ! "Ισως όμως κρύπτε
ται καί ψυχή ενόρκου. ΚΓ αυτό ποιό; τό ξέρει!

Οί λοιποί ένορκοι δεν διαφερουσι πολύ τοΰ προϊσταμένου 
αυτών, τό δέ σύνολον μοί ένθυμίζει άρματω.Ιιχ'ΐχ παρέαν έν 
τώ μέσω τής όποιας πρόκειται νά τεθή τό έ'/το ripri, κα
θώς μετά μικρόν θά τεθή εις τό δικαστήριον τών ένορκων 
τό ζήτημα τής καταδίκης καί τής άθωώσεως τών κατηγο

ρουμένων.

"Ολη ή πρωινή συνεδοίασις πρόκειται νά καταναλωθή εις 
τήν έξέτασιν τοΰ κ. Τοικούπη καί τοΰ κ. Παπαμιχαλοπού- 
λου, ουσιωδών και τών δύο μαρτύρων καί ώς έκ τής θέσεως 
αυτών εν σχέσει πρό; τήν προκειμένη·/ δίκην, άμφοτέρων δια- 
τελεσάντων υπουργών τών Οικονομικών κατά τόν χρόνον τοΰ 
ελλείμματος, αλλά καί εκ τής πλησμονής τών ερωτήσεων, 
αίτινες τοίς άπευθύνθησαν, ιδία πρό; τόν πρώτον, καί αί'τινες 
είχον μάλλον χαρακτήρα χοτΰέντας φΓ/.οδόξων τινών μετά 
τοΰ κ. Πρωθυπουργού ή σκοπόν έξακριβώσεως τής άληθείας.

'Ο κ. Πρόεδρος έν γένει μέν εΰγενέστατος, προσηνής καί 
γλυκύς τούς τρόπους πρός πάντα;, ύπερηζόντισεν όλα; του
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καθώ; τόν άγγλον Ψόγκτοϋ Jules Verne ο: στοιχηματίσαντε; 
μετ’ αυτού ευπατρίδαι· εντεύθεν εξηγείται καί ό θόρυβο; έν 

αρχή.— Άλλ’ ή συνεδρίασι; χθέ;, κατηναλώθη εΐ; τήν συγ
κρότησή των ’Ενόρκων καί εΐ; άλλα τινά προκαταρκτικά, ε
πομένως σήμερον έμελλον νά έξετασθώσιν οί μάρτυρες.

Ό κ. Τρικούπη; είναι πάντοτε ό ίδιο; άνθρωπο;. Δέν με
ταβάλλει ποτέ τήν μορφήν του καθώ; δέν μεταβάλλει τά 
λεκτικόν του ύφος, καί καθώ; δέν μεταβάλλει τό ένδυμά 

του. Πάντοτε σκυθρωπό; τήν όψιν, ηχηρό; τήν φωνήν, καί 
επιβλητικό; τόν ιματισμόν.— Είναι δέ παράδοξο; ή επικρα
τούσα ένότη; έν τή τριπλή αυτού ίιποστάσει. "Οταν λαλή, 
νομίζει τι; ότι οί υψηλότατοι κολάροι του έπινεύουσιν, αί δέ 

ϊ συσπάσει; των όφρύων του έπικροτούσι τά λεγάμενα του. 

Κατά τόν Αύγουστον, λέγει περίπου, τοϋ 1 880, έλαβον 
μίαν ανώνυμον επιστολήν άποκαλύπτουσάν μοι τήν κατά- 
στασιν τοϋ ταμείου Θηβών. ‘Αργότερου ήρώτησα τόν Σαμο- 
θράκην, όστι; μέ διεβεβαίωσεν, ότι ύπήρχεν έλλειμα εΐ; τό 
ταμεΐον έκεϊνο, μή άνερχόμενον τά; 50,000 δραχμών, άλλ’ 
ότι διά συμβιβαστικού τρόπου ήδύνατο ό ταμία; Θηβών νά 

τό καΛ'ύψη. Τότε έσκέφθην περί άντικαταστάσεω; τοϋ τα- 
μίου έκείνου δι’ άλλου προσώπου. Τό πρόσωπον έκρινα καλόν 
νά ληφθή έκ τή; κεντρική; υπηρεσία;, αλλά τοιούτον δέν 

ΰπήρχεν ώ; έκ τή; αποστολή; των υπαλλήλων τοϋ υπουρ
γείου εΐ; τά μέρη όπου παράγεται σταφί;. ΪΙετεκάλεσα τότε 
τότε τόν Τσικνόπουλον, όστι; ήλθεν, άλλ’ ολίγον βραδέως, 

άπησχολημένο; καί αυτό; εΐ; άλλην υπηρεσίαν. Άλλ’ ό Βε
λέντζα;, ώ; ό Σαμοθράκη; μοί ειπεν, είχε μάθει τά; ΰπο- 
νοία; μα;, καί έκρί-αμεν καλόν νά άναβάλλωμεν τήν κατα- 
δίωξιν, όπω; άπροσδοκήτω; καταλάβωμεν αυτόν άλλ’ έν 
τω μεταξύ τούτω, τήν Κυβέρνησίν μ.ου διεδέχθη άλλη· τά 
λοιπά έμαθον έκ των εφημερίδων.

Έω; έδώ έτελείωσεν ή ουσιώδη; κατάθεσι; τού κ. Τρι-

αυτά; τά; ιδιότητα; προκειμένου νά έξετάση τόν κ. Τρι- 

κούπην. Έλέπτυνε τήν φωνήν του, ήμιέκλειεν ενίοτε τού; ο
φθαλμού; του, ύπεβοήθει καί διά των χειρών του τήν γλώσ
σαν του,όσάκι; αυτή. έβραδυπόρει εΐ; τά; ερωτήσεις καί σχε
δόν συνεκινεΐτο, οσάκις ό κ. Πρωθυπουργό; έλάμβανε μόνο; 
τήν έρώτησιν από τοϋ στόματά; του καί την έξετύλισσε εΐ; 
άπόκρισιν ενίοτε διδακτικήν διά τού; δικαστά; καί διά τού; 

δικηγόρους.

&·■ '
Πρόεδρος. Κά έλθη ό κ. Τρικούπη;!
Εΐ; τό όνομα αυτό άπαν τό ακροατήριου μέχρι τή; στιγ

μή; έκείνη; δεδομένου εΐ; συζητήσει; καί συνδιαλέξεις καί 

εΐ; ευφυολογία; προσήλωσε τήν προσοχήν του πρό; τό προε
δρείου· θόρυβο; μάλιστα ασυνήθη; έπηκολούθησε τήν προσ- I 

φιόνησιν τοϋ Προέδρου έν είδει διαδηλώσεως, τήν όποιαν 
μόλι; κατεσίγασεν ό δραστήριο; κλητήρ Κούνα; καί τά επα
νειλημμένα τοΰ πλήθου; συριστικά σσ σσ !

Ό άνθρωπο; αυτό; ό,τι καί άν είπωσιν είναι ό δυνατότε
ρο; των 'Ελλήνων. Έπρόκειτο χθέ; νά έξετασθή- είναι μάλι
στα ό πρώτο; των μαρτύρων ή συνεδρίασι; ήρξατο τήν έν- 
νάτην καί ημίσειαν ώραν· πάντε; τον άνέμενον, καί πάντε; 
άμφέβαλλον άν θά δυνηθή νά παραστή τήν ώρισμένην ώραν. 
*Εφερον μάλιστα καί τά; κρίσεις των δίκαια; κατ’ έμ.έ :

— 'Ο άνθρωπο; αυτό;, έλεγον, κοιμάται τά μεσάνυκτα,
• σηκώνεται τό πρωί εΐ; τά; πέντε καί εργάζεται όλην τήν 
ϊ ημέραν σά μηχανή σιδερένια. ’’Εχει στη ράχη του τρία όλό- 
| κλήρα υπουργεία, καλά ή κακά, αυτό δέν τό εξετάζω· σχε- 
I δόν δέν τρώγει, σχεδόν δέν πίνει, σχεδόν δέν πληροί καμ- 
ίμίαν του ανάγκην καί σχεδόν σχεδόν . . .

— Χαρίλαος Τρεχούηης, έφώνησεν ό Πρόεδρο;.

— Παρών ! ήκούσθη ή φωνή τού χαλύβδινου πρωθυπουργού 
πρό; κοινήν έκπληξιν όλου τού ακροατηρίου, όπερ τόν έδέχθη

κούπη· άλλ* ό κ. Πρόεδρο; όέν έννοεΐ νά τόν άφήση νά φύγη 
χωρί; νά τού ΰποβάλλη μερικά; ερωτήσεις, χάριν άβρότητο; 
μάλλον πρό; τό πρόσωπον ή πρό; διαφώτισιν τή; ΰποθέ- 
σεως, οί δέ δικασααί καί πολλοί τών συνηγόρων έννοοϋν νά 
μιμηθώσι τόν κ. Πρόεδρον, έ-ι ω άντίθετοί του τινέ; ευρίσκουν 
τήν ευκαιρίαν νά τόν πειράζωσι· έντεύθεν έπακολουθοΰσιν οί 
κάτωθι διάλογοι :

77f)de(lfctc Είπατε μοι, Κύριε μάρτυ;, ό κ. Σαμοθράκη; έξ 
ειλικρίνεια; σά; άνέφερε τό έλλειμ.μα ή μ.ήπω; υπεκρύ- 
πτετο εΐ; τού; λ,όγου; του γνώσι; τών καταχρήσεων τού τα
μείου Θηβών;

Τ^ιχονηης Δέν ήνόησα εΐ; τού; λόγου; του κατάχρησίν 
τινα, διότι τότε ευθύ; θά προέβαινον εΐ; καταδίωξιν τού έγ- 
κλήματο;.

Β,Ιάχος. Είπατέ μοι σά; παρακαλώ, ό Διευθυντή; τοϋ Λο
γιστηρίου δύναται νά προβή άφ’ έαυτοϋ εΐ; καταγγελίαν 
κατά τινο; ταμειακού υπαλλήλου ;

Ε?; τήν έρώτησιν αυτήν, τήν οποίαν παρηκολούθησαν 
πολλαί άλλαι, ό Τρικούπη; μεταβάλ.λεται εΐ; ολίγον 'Ρον- 
τήρην καί παοαδίδει Διοικητικόν Δίκαιον.

Άλλ* όταν ό δικηγόρο; Βλασσόπουλο; έτόλ.μησε νά τόν 
έρωτήση άν μετά τήν λήψιν τή; άνωνύμοϋ έπιστολή; άνήγ- 

γειλε τό περιεχόμενον εΐ; τά; τισσα^ας ivrdjitic τοϋ κρά
τους, καί οί πλείστοι ένόμισαν ότι έπρόκειτο περί τών Ευερ- 
γετίδων Δυνάμεων, ό Πρόεδρο; ΰπονοήσα; υπαινιγμόν τινα 

κατά τού Πρωθυπουργού, μεταβάλλεται εΐ; άντιλήπτορα αυ
τού καί σχεδόν επιβάλλει σιωπήν εΐ; τόν τολμητίαν συνή

γορον.
Αφού δέ ώς έπιδόρπιον έτέθη καί τό ζήτημα τού δια- 

τάγματο; τή; παύσεω; τοϋ Βελέντζα τό οποίον ό κ. Τρι- 
κούπη; άνεκάλεσεν, ή μάλλον έβεβαίωσεν ότι ουδέποτε έλαβε

γνώσιν τοιούτου μή κοινοποιηθέντο;, έκρίθη επαρκή; καί ά- 
πεχώρησεν.

"Πδη ολο; έκεϊνο; ό κόσμο; άρχίζει ν’ άναπνέη ήσύχω; 
καί βαθμηδόν ν’ ανακτά τήν φαιδρότητα καί τήν ζωήν του, 
τήν οποίαν σχεδόν έπίεζεν ό συννεφώδη; πρωθυπουργό; μ’ ό
λην τήν γελαστήν έξω μορφήν τού ουρανού καί τά; άλλεπαλ- 
λήλου; παρατηρήσει; τού Κούνα πρό; τό άκροατήριον οσάκις 
έτόλμα νά χον>·ηθ)~ι.

ΊΙ έλευσι; ένό; περιέργου βραδυγλώσσου τού οποίου έπει- 
ράθη νά έμποδίση τήν είσοδον ό κλητήρ προσείλκυσε τήν 

προσοχήν πολλών.
— Δέν σ’ άφίνω, λέγει ό Κούνα;, μ.οϋ άπαγορεύεται.
— Μά γιατί κύ κύ κύριε Κου, κον, κου Κούνα άφίνει; 

τόσους άλααα άύλου; ;

'Ο κ.Πρόεδρο; εκφωνεί τό όνομα τούΐΐαπαιχεχαλοτϊού- 
λου όστι; προσέρχεται σταθεί; καί ούτο; κατ’ άντικρύ του.

Είπατέ μοι, λέγει, κύριε Μάρτυ;, καί τόν κάμνει μίαν μι- 
κράν άνακεφαλαίωσιν τήν όποιαν ώ; φαίνεται άπειλεϊ νά έ- 
παναλάβη 150 φορά;, έάν ισάριθμοι μάρτυρε; έξετασθώ
σιν όλοι.

Ό κ. Παππαμ.ιχ_αλόπουλος μέ πολλήν απάθειαν καί μέ 
ήσυχον άφηγηματικόν ύφο; δίδει εΐ; τόν πρόεδρον τάς άπαι- 
τουμένα; πληροφορία;, ών τό ουσιώδες συνίσταται εΐ; τό ότι 
τήν έλλειμ.ματικήν κατάστασιν τοϋ ταμείου Θηβών έμαθε 
μετά τήν γενομένην έπιθεώρησιν καί αυτό;.

Αλλά τότε ό κ. Πρόεδρος μέ βουκολικήν απλότητα :
— Είπατέ μοι κύριε μάρτυς, τόν έρωτά, γνωρίζετε ίσως

άν ό κ. Τομαρόπουλο; έδωροδοκήθη διά μαλλιών, βουτύρου, 
γιαούρτη; κτλ......

— Δέν γνωρίζω.

26 ΕΠ1ΦΪΑΑΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 26

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια ΐίε »ριθ. 393)

— θά υπάγω, κύριέ μου.
Τήν στιγμήν ταύτην, κάτωθεν τού βράχου, έφ’ ού έκάθηντο 

οί δύο διαλεγόμενοι, είχε προσεγγίσει εΐ; τόν αΐγιαλόν άκά- 
τιόν τι έλαυνόμενον υφ’ ενός έρέτου. Έπί δέ τή; παραλία; 

τή; υπό τόν βράχον, ήτι; ήτο ή κυριωτάτη προκυμαία τού 
όρμου έκείνου (έφαίνοντο δέ ορμισμένα έν αύτώ όκτώ ή δέκα 
πλοιάρια), εφάνη γυνή τι;, φέρουσα ένδυμα μοναχή;, καί ά- 
κολουθουμένη υπό μοναχού βαστάζοντο; δισάκκιον. Ουτο; 
άπέθηκε τό δισάκκιον έπί τινο; πέτρα;, προεχούση; έπί τή; 

άμμου, καί ή μοναχή τόν έβοήθησε κατά τήν έκφόρτωσιν 

ταύτην.
—'Ο Θεό; νά σοί άποδώση πολλαπλάσιον τόν μισθόν, Νεε- 

μ.ία, ειπεν ή γυνή έκείνη. 'Γγίαινε, καί παρακάλεσήν τόν πα
τέρα Άμ-μοϋν νά δέηται υπέρ εμού.

Τόν ήχον τή; φωνή; ταύτης άκούσα; ό πρεσβύτερο; τών 
δύο άνδρών τών έπί τού υψου; τοϋ βράχου καθημένων, άνε- 
σκίρτησεν, ήγέρθη καί έκινδύνευσε νά καταπέση πρηνή; εΐ; 

τόν κρημνόν.
— Μηνά ! Μηνά ! ήκουσε; τήν φωνήν ταύτην ; ’ΐδέ τήν 

καλογραίαν έκείνην ΐδέ ’.

— Τί είναι, κύριέ μου ;

— Τί; είναι έκείνη ή γυνή ;

— Δέν εΐξεύρω.
'Η γυνή, περί ή; ώμίλουν, έβλεπε πρό; τόν αΐγιαλόν, ό

που προσήγγιζε τό ρηθεν άκάτιον, καί είχεν έγκαρσίω; έ- 
στραμμένα τά νώτα πρό; τού; δύο ξένου;. Ά λλ’ ό άναγνώ- 

στη; ένόησεν ότι αϋτη ήτο ή μοναχή ’Αγάπη. .Μετά τήν 
άναχώρησιν τή; Βενετή; έπισκεπτρία;, τό κελλίον τη; είχε 
παραδόξω; καταστή πνιγηρά ειρκτή πρό; αυτήν. Τή έφαί- 
νετο ότι οί τέσσαρε; τοίχοι συνεσφίγχθησαν, συνηντήθησαν καί 

άπετέλεσαν ένα, ότι ή στέγη είχε ταπεινωθή, καταρρεύσει 
καί συναντήσει τό έδαφο; καί δέν ήδύνατο πλέον νά σκέπη 
αυτήν. Ή κλίνη τη; είχε γείνει σιδηρά καί πεπυρακτωμένη 
έσχάρα, όμ.οία μ’ έκείνην, έφ’ ή; ώπτήθη ζών ό άγιο; Λαυ
ρέντιο;· τό προσκεφάλαιον δέν άνέπαυε πλέον τήν κεφαλήν 
τη;, άλλ.’ έκαιεν αυτήν εκατέρωθεν καί καθίστα φλογερόν καί 
πυρετικόν τά έρευθο; τών παρειών τη;, δέν παρείχε πλέον 
ύπνον, άλλ’έκυοφόρει όνειρα, όνειρα συνεχή, άλλόκοτα καί λη-
ρώδη.'Π τελευταία λ,έξι; ήν τή είχεν εΐπεί ή Βενετή, έγεινεν

άλυσι; πεοισφίγγουσα διά μυρίων κρίκων τήν καρδίαν της. 
’Ησθάνετο τό πεπρωμένον ωθούν αυτήν άκατασχέτως. Δέν 
ήδύνατο πλέον νά πατήστ, άσφαλώ; έπί τού σειομένου έδάφους.

’Ησθάνετο τήν άνάγκην νά φύγη. Δέν έτόλμα νά όμολο- 
γήση πρό; έαυτήν ότι μετέβαινε πρό; άνεύρεσιν τοϋ « Βενε- 
τού ευπατρίδου». Άλλ’ άπελογείτο πρό; τήν συνείδησίν τη; 
ότι άπήρχετο όπω; εύρη ησυχίαν αλλαχού. Καί δέν ένθυμεΐτο 
οτι έμελλε νά φέρη, πανταχόσε μεθ’ έαυτή; τήν καρδίαν.

Ουδεμίαν δυναμένη τοϋ λοιπού ν’ άντιτάξη άμυναν ουδέ 
ΐσχύουσα νά παλαίση πρό; τόν άπάνθρωπον τούτον εχθρόν, 
όστι;, παρά πάντα; τοϋ πατρός Άμμούν τού; έξορκισμού;, 
έξηκολούθει νά έμφωλεύη άδιασείστω; έν τω σώματι αυτή;, 
εΰρέθη έν παροξυσμώ πυρετού πρωίαν τινά, καί παρακαλέ- 
σασα τόν Νεεμίαν νά τήν συνοδεύση, κατήλθεν εΐ; τόν λιμένα. 
Αλλά τήν πρωίαν έκείνην άκριβώ;, ειχον καταπλεύσει οι δύο 
εκείνοι ξένοι, οϊτινες έκάθηντο συνοκλαδόν έπί τού βράχου 
καί συνδιελέγοντο. Τό πεπρωμένον άρα παρεσκεύασε τήν

Η ' συνάντησιν ταύτην ;

Έπεθύμουν νά ήτο δυνατόν νά είπω, άνευ λυρισμού, τά; 
περί τούτου σκέψε·.; μου. Αλλά τί; κατεδίκασε τήν δυστυχή 
ανθρωπότητα εΐ; τό νά ζή τόν θετικόν καί κτηνώδη τούτον 
βίον ; Τί; κατεδίκασεν αυτήν ή νά έρπη χαμαιπετώς κυλιν 
δουμένη έν τω βορβόρω, ή νά νομίζηται ότι παραφρονεί άν 
έπιχειρήση νά έντείνη στιγμιαίαν τινά πτήσιν μέ πτερά μύρ-

ΙΙοία είρων τύχη ηΰτοσχεδίασεν άρα τήν παρά τόν βράχον 
τούτον συνάντησιν τοϋ άνδρό; έκείνου τοϋ κεκυφότο; υπό τό 
βάρος τή; θλίψεω; καί τή; γυναικό; ταύτη; τή; οΐστρηλά- 
του υπό τού σφοδρού πάθους, δύο δυστυχών μή δυναμένων 
νά ένωθώσιν όπω; άποτελέσωσι μίαν ευτυχίαν ; Δέν ήτο καλ- 
λίτερον νά μή έπανίδωσιν άλλήλου; ποτέ, δέν ήτο αίρετώ- 
τερον νά μή είχον ποτέ ΐδεί άλλήλου; : Δέν ήτο ανεκτότερου 
νά είχ ον ήδη άποθάνει,δέν ήτο εύκτότερον νά μή είχον ποτέ 
γεννηθή ; Όποια σπαρακτική συνάντησι;, όποιο; κεραυνοβό

λο; άντικρυσμο;, καθ’ δν ή μέν κεφαλή τού ένό; έφαίνετο ότι 
έμελλε νά γείνη κεφαλή Μεδούσης, ό δέ κορμ.ός τή; έτέρα; 
στήλη άλό;!

Τί; δύναται ν’ άτενίση πρό; τοιαύτα θεάματα, χωρί; νά 
θαμβωθή τά; οψει; ; Τί; δύναται νά προσψαύση τήν λάβαν 

ταύτην, χωρί; νά καή τά; χεϊρας ; Τού άφηγουμένου τοιαύ
τα; σκηνά; κινδυνεύει νά παραλυθή ή γλώσσα ή νά συντριβή 
ό κάλαμο;. Αίρετώτερον είναι νά καλύπτωνται καί νά παρέρ- 
χωνται έν σιγή, ή νά προλαμβάνωνται καί νά μ.ή εΐσάγων- 
ται έπί τή; σκηνή; τά καυστικά ταύτα βλήματα. *11 ύλη 
αύτη είναι ζών πϋρ, σχ ηματίζεται, σαρκοϋται καί έμψυχούται, 
κινείται καί έμπνέεται, λαμβάνει φωνήν καί φαίνεται κραυ- 
γάζουσα πρ ; τόν άσύνετον τόν νομίζοντα ότι κρατεί αυτήν, 
καίτοι έκφεύγουσαν άπό τών χειρών του καί άφανιζομένην

(’Ακολουθεί)
ΛΙποέμ.
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Ειτα έρωτάται περί τής ποιότητος ένός έκαστου τών κα
τηγορουμένων.

— Ήσαν, λέγει, τιμιότατοι άνθρωποι· ό δέ Βελέντζα: 
έθεωρεϊτο ώς άριστο; πατριώτης. άλλά.— Καί έδώ φέρεται 
έν τω μέσω τό ζήτημα των επαναστατικών κινημάτων, χω
ρίς αυτό νά ήναι κατηγορούμενον, καί παρελαύνουν πρό αυ
τού στοατιωτικώς ή ’Εύηχη "Λμνηι, ύ Έθιιχοι; ύ(σμύη 
τά. πετσώματα καί ό Τσελεπίτσαρης.

Εις μέρη τινα τής μαρτυρίας του ό κ. ΓΙαππαμιχαλόπου- 
λος λαμβάνει ύφος ίεροκηρυκος· έρωτώμεγος επί παραδείγματι 
άν ό Βελέντζας έζήτει συχνά άδεια;.

— Άμ δέν καθότανε ποτέ ό ευλογημένος στή θέσι του, 
άπαντα, έν ω τό ακροατήριου ολίγον καί θά έσταυροκοπεϊτο.— 
Καί τότε ό κ. πρόεδρος νομίζει θεάρεστον νά τού προσφέρη 
καί μίαν καρέγλαν διά νά καθήση πλέον, καί άναπαυτικώτε- 
ρον νά τά είπή, δλα.

— Είναι αληθές, τόν έρωτα ό κ. Πρόεδρος, ότι μετά τήν 
παύσιν τού Βελέντζα, σεϊς τού έχορηγήσατε οίμηνον άδειαν;

'Η έρώτησις βλέπετε αυτή κατ’ ούδέν διαφέρει άπευθύν- 
σεως γυναικός πρός οχληρόν τινα εραστήν όστις ήλθεν νά 
τήν ένοχλήση, καί διά τούτο ό κ. ΙΙαππαμιχαλόπουλος θά 
έξετινάσσετο τής καρέγλας του, έάν δεν ενόμισε εΰλογώτερον 
ν’ άπαντήση.

— Πώς είναι δυνατόν: τούτο δέν είναι αληθές.
Μετά πολλάς άλλα; παρεμφερείς ερωτήσεις έκρίθη καί 

ούτος επαρκής καί έλαβε τήν άδειαν νά άπέλθη.

Ήλθεν ή σειρά τού κ. Σουτηροπούλου- τό ενδιαφέρον 
τού κοινού έκ νέου άναζωπυροΰται καί πάντες συνωθούνται έν 
θορυβώ πολύ, άλλ’ ό Κούνα: μετά των χωροφυλάκων έπα- 
ναφέρουσι τήν τάξιν.

'Ο κ. Σωτηρόπουλος είναι τοσούτον ήρεμος καί τοσαύτην 
πραότητα προδίδει τό εξωτερικόν του. όσην πειστικότητα έ
χει ό λόγος του. Τά δύο του αυτά εφόδια εϊσίν ικανά νά 
τόν διατηρήσωσιν άβλαβή μεταξύ καί τών άγριων θηρίων, 
διά τούτο τόν διεφύλαξαν σώον καί μεταξύ τών ληστών. 
'Ο λόγος του ρέει ομαλός ώς ρύαξ εις τό βάθος τού όποιου 
δέν εύρίσκεται ούτε έν χαλίκιον· ή φωνή του είναι έν γένει 
αχρωμάτιστος, άλλ’ είναι διαυγής καί στρογγύλη, ώς ή τού 
διδασκάλου παραδίδοντος τό μάθημα τής προσωδίας. Κέ- 
κτηται τό προϊόν τής σαφήνειας καί μεταδοτικότητος εις 
μέγαν βαθμόν, τούθ’ οπερ ά.ποδοτεον έν μέρει καί εις τήν ά
κριβή κατανόησιν όλων τών ζητημάτων, άτινα εμελέτησεν. 
'Η μορφή του είναι μάλλον ασυμπαθής, άλλ’ όταν άνοιξη τά 
χείλη του διά νά λαλήση καθίσταται καί αυτή συυ.παθητι- 
κή. Έχει τι τό Ίησουητικόν καί έπλάσθη υπό τής 'ούσεως 
μάλλον δι’ ιεραπόστολος παρά διά πολιτικός. Τό μέτωπο·/ 
του είναι ευρύ, άλλ’οί οφθαλμοί του έχουσι τοποθε τηθή πολύ 
βαθέως εντός τών κροτάφων, αί δέ παρειαί του είσί λίαν 
στεγναί ώς άσκητού τρεφόμενου διά χόρτου καί άρτου ξηρού.

*0 Πρόεδρος δεν έλησμόνησε τήν στερεότυπο·/ πλέον άνα- 
κεφαλαίωσίν του ώς πρός τήν κατηγορίαν τού Βελέντζα και 
λοιπών, μεθ’ S έρωτά τόν μάρτυρα.

Καταθέτει καί αυτός ότι τού έλλείματος γνώσιν έλαβεν 
έξωδίκως μέν δι’ ανωνύμων έπιστολών καί άλλων διαδόσεων, 
άλλ’ ότι ή πραγματικότης αυτού έβεβαιώθη μετά τήν δια- 
ταχθεΐσαν έπιθεώρησιν. 'Ομολογεί τό άμεμπτον τών τριών 
κυρίων κατηγορουμένων καί μετ’ έντάσεως τής φωνής του ο
νομάζει τόν Βελέντζαν άριστον πολίτην, τίμιον υπάλληλον καί 
ώς τόν χνριώηρον .ίαμά per τα τού Θεσσαλικού κινήματος·

ιζετά τόν πανηγυρικόν τούτον ό ϊψνος etc τήν t.lfvdipiar 
θά συνεπλήρου τόν θούριον τού κ. Σωτηροπούλου.

Άλλ’ ήδη καθίζουσι καί -αυτόν εις μίαν καρέγλαν δίκην 
μπερλίνας, ό δέ κ. Πρόεδρος σπεύδει νά συνάξη, τάς ερω
τήσεις.

— Είπατε μοι σάς παρακαλώ, μάρτυς, τών έπαρχων ή 
έξέλεγξις είναι υποχρεωτική ή γίνεται κατά τύπους μόνον ;

— Έπρεπε νά ήναι τοιαύτη, άλλα δυστυχώς είναι τυ
πική ....

Καί πάλιν εδώ άρχίζουσιν αί ερωτήσεις εις τάς οποίας 
όμως λαμβάνουσι μέρος καί οί κατηγορούμενοι αυτοπροσώ
πως, καί επέρχεται σύγχισι; μαρτύρων, κατηγορουμένων, δι
καστών καί συνηγόρων, έκ τής όποιας καί μόνης αφυπνίζον
ται τινες τών ένορκων, ό δέ Πρόεδρος δράττεται τής δυσ
διάκριτου αυτής καταστάσεως καί

'£»; μάς είπατε σείς καί ό Σαμοθράκης καί ό Γορτζής, λέγει 

κλ. κλ. κλ.
’Εντούτοις ό μάρτυς άτάραχος καί απαθής άπαντά εις ό

λους καί διαφωτίζει όλους καί λύει όλα τά λογιστικά ζητή
ματα καί τά διοικητικά μέ άρθρα, μέ χρονολογίας, μέ πα
ραδείγματα καί μέ αριθμούς, εις τρόπον όιστε πολλοί λησμο- 
νούνται, καί τόν έκλαμβάνουσνν ώς καθηγητήν τών μαθη
ματικών 1

— Λεν παραδέχομαι λέγει ακόμη, ότι τό έλλειμμα δύνα- 
ται νά άναβαίνη τό κολοσσιαίο'/ ποσόν εις δ τό άνεβίβασαν 
δυνατόν μετά μίαν άκριβή έξελενξιν νά παρουσιασθή, όλιγώ- 
τερον τού ήμίσεος, διότι έν τώ ταμείω υπάρχουσι πολλοί 
λ)σμοί άνοικτοί,. πολλά κονδύλια άνεξελεγκτα !

Μετά τού κ. Σκαλιστήρη δικαστού ολίγον εξάπτεται έ
νεκα έρωτήσεως τού πρώτου παρεξηγηθείσης. άλλά μετά μι
κρόν έπελθούσης εξηγήσεως έπανακτά τήν ύυχραιμίαν του, 
καί συγχρόνως τήν ελευθερίαν, έξαντληθεισών πλέον τών έ- 
ωτήσεων καί τών μάλλον έχθρικώς διακειμένων πρός τήν
πόθεσιν.

Μετά τόν κ. Σωτηρόπουλον έξητάσθησαν οι αδελφοί Τσι- 
κνόπουλοι. έξ ών ό μεν Ταμίας ώμολόγησεν ότι προσεκλήθη 
εις Αθήνας χωρίς νά γνωρίζη, περί τίνος έπρόκειτο καί μό
νον έδώ έξωδίκως έμαθε τά περί Θηβών μεθ’ ο άπήλθεν εις 
τήν θέσιν του’ ό δέ υπάλληλος τού ελεγκτηρίου, ότι ήκουσε 
τόν Οίκονόμον έν τώ αύτώ δωματίω έν ώ παρευρίσκετο καί 
ό Σαμοθράκης, νά λαλή, περί τού ελλείμματος, ά/.λά τούτο 
δέν δ ιευκρινίζεται καλώς, καί επέρχεται μικρά χασμωδία.— 
Ό τελευταίος έβεβαίωσεν ότι πρό εεχοσχετεας σχεδόν τά 
ταμεία δέν εξελέγχονται ύπό τού ’Ελεγκτηρίου· τούτο εκ
πλήσσει τούς πάντα:, άλλ’ ό κ. Πρόεδρος σπεύδει νά δια- 
λύστ) τόν ζόφον διά τής μεθυγραφικωτάτη: έρωτήοεώς του 
πρός τόν ένα 'Γσικνόπουλον:

— Είπε μοι, κ. μάρτυς, ό Βελέντζα: ήδύνατο νά κρίνη, τό 
καλόν άπό τό’κακόν ;

Μ,όκ.

ΒΟΥΛΗ
Τρίτη,—21 Δεκεμβρίου.

Είνε ή ήμέ:α τής κρίσεω: τών αμαρτιών τού Σαββάτου, 
διότι ό θάνατο; χθες τού Γαμβέττα συνεκράτησε τούς ρη
τορικού: κρουνούς τού Δεληγιάννη, καί μάτην χθέ: τά ακροα
τήρια ήσαν κατάμεστα, καί τών κυριών τό Οεωρεΐον εώρτα-

ζε πάλιν τήν άνοιζιν, καί έζωγραφεΐτο επί τών ακροατή
ριων άνυπομονησία τις, ώς άν άνεμενον θέαμα θηριοτροφείου.

Άλλα σήμερον ό κ. Δεληγιάννη; ζητεί έξηγήσεις καί ικα
νοποιήσεις παρά τή: Κυβερνήσεως διά τήν ύβρισθείσαν άντι- 
πολίτευσιν, φέρων πάλιν εις τό μέσον όλην τήν σκηνήν τών 
Σαββατικών οργίων, διαμαρτύρεται διά τάς διακοπάς καί 
τήν άπρεπή συμπεριφοράν τή; συμπολιτεύσεως, τήν όποιαν 
αποδίδει εις τούς ηγήτορας αυτής, καί πρό πάντων εις τόν 
υπουργόν τών Οικονομικών διαπλέει δε τήν θάλασσαν τών 
άναμ.νήσεών του, ενθυμείται και μ.ετά πόνου αναφέρει τάς 
δύο γνωστότατα; τορπίλλας, τήν χ//σ; «γκί/αν καί τήν ή·.το- 
pfwrJpZa/·, διά τών όποιων άλλοτε ό Καλλιγά: είχε-/ άπει- 
λήσει τό πολιτικόν του άκάτιον δέν φείδεται ουδέ τού Τρι- 
ζούπη ώς πρό; τό ζήτημα -ή: υπηρεσίας, καί όλα τά λέγει 
μέ φωνήν ύφωμένην εις τό μή περαιτέρω, βραχνιάσας. άγω- 
νιών, ζάθ.δρος. ώ; Μαινάς, ώς ύπ’ έμέτου καταλαμβανόμε
νος, και τελειώνει τά λόγια του, αφού πρώτον ετελείωσε 
τήν φωνήν του.

Άνελθόντος έπειτα τού α. Λημητραζάκη διά νά συνέχιση 
τήν ομιλίαν του τήν διακοπεΐσαν επί τής παρειάς τού Μαν- 
δάλου, τήν ομιλίαν του επί τού ζητήματος τής άπαρτίας έν 
τή παρελθούση Παρασκευή, φρονεί οτι ή άπαρτία δέον νά 
σύγκηται έξ 124 καί όχι 123, διότι συμπεριλαμβάνεται καί 
ό ανύπαρκτος βουλευτή: Άδάμαντος.

Καί ούτω βαθμηδόν τό ζητημάτιον καθίσταται συζήτησι; 
αδαμαντίνη καί ή μακροτέρα τών συζητήσεων, παραταθείσα 
μέχρι τής έννάτης, τρ,σύνθετος, συγκείμενη έκ τού ζητήμα
τος τής εκλογής Άδάμαντος, τού ζητήματος τού διαιρετού 
τού νομοσχεδίου έπί τή: αναγωγής τών φόρων εις νέας δραχ- 
μ.άς, καί τού τής ώρας καθ ήν είχεν άποχωρήσει άπό τήν 
συνεδρίασιν τή: Παρασκευής ό Ίερομ.νήμων.

Όμιλούσι πολλοί δίς καί τρίς,ό κ. Τρικούπης καί οί δια- 
σημότεροι τών αριστερών, εκφωνούνται άπό τού βήματος ή- 
θικνφιλοσοφικαί συμβουλαί πρός τούς βουλευτάς. ύπομιμνή- 
σκουσαι τήν Ίσοκράτους πρό; Κημόνικον παραίνεσιν, ό κ. 
Σωτήριος Πετιμεζάς. ώ; άντίθεσις τή: κωμικοτραγικής ορ
γής τού κ. Δεληγιάννη, φέρει νοστιμοτάτην στατιστικήν τών 
δειράντων καί δαρθέντων άλλοτε βουλευτών, γίνεται από
πειρα πειραυ.ατικών έρευνών έπί τού χρόνου όν ήδύνατο νά 
διανύση ό κ. Ίερομνήμων άπό τής θεσεώς του μέχρι τής θύ- 
ρα: τή: εξόδου, όμιλούσιν, όμ.ιλούσιν οί άδαμαντολόγοι βου- 
λευταί, μεθ’ S ή Βουλή παραδέχεται τήν ύπό τού κ. Φιλαρέ
του διατυπωθεΐσαν ποότασιν, καθ' ήν λογίζεται έν απαρτία 
μέ 123.

Κουτρούλης.

ΚΟΥΤΑΜΑΡΑίΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
'Ο φίλο: Τ. έπιθυμών νά άνοιξη όμιλίαν μέ τήν κυρίαν X. 

ήτις τού είχε στρέφει τήν ι'χ'χ//, χ.ετά μιά: φιλο-
,γέλου νεάνιδος. πλησιάζει πρός αυτήν, ενώ ταύτοχρόνως 
χετο κατεπάνω των ήμίονος φορτωμένος.

—Κυρία, τής λέγει, παραμερίσατε παρακαλώ ολίγον, διά 
νχ διέ/.θη τά ζώον.

'Π κυρία X. έν τή ύψίστη άφελεία της τού άπαντα :
| —',ύριστε, κύριε, περάστε !

'Ο ’Ιταλός Ρ. άοού έπιε κατά κόρον ζύθον εις τό παντο-

πωλεΐον τού Μ. έδοκίμασε καί τό κονιάκ δπερ τόν κατέστησεν 
εντελώς άναίσθητον. Μετά τό μεσονύκτιον μόλις άρθοπατών 
έςήλθε καί έβλεπε τά: οικίας περιστρεφομένας· αίφνης ΐστα- 
ται σζεφθε'ις ότι άφού όλαι αί οίκιαι περιστρέφονται, μετ’ οΰ 
πολύ θά φανή καί ή δική του. Καί καγχάσας βλακωδώς έπί 
τή επιτυχία τής σκέφεως, έξηπλώθη εις τά πεζοδρόμιο·/, άνα- 
μένων δι’ όλη: τής νυκτός τήν έμφάνισιν τής οικίας του.

Τ ήν πρωίαν έξυπνίσας εύρε τά θυλάκιά του πανί μέ πανί, 
χάρις εις τού: έδώ jtayxovtfithc·

'Ο άγαθός Α. παρεκλήθη παρά τού φίλου του Μ. νά τού 
καθαρίση, τό ώρολόγιόν του, ώ; έχων γνώσιν τού μηχανισμού 
τών ώοολογίων.

Μετ’ ολίγα; ήμερα; τού τό επιστρέφει, εγχειρίζω·/ αύτώ 
ένα ο'δοντωτόν τροχίσκον καί ένα κοχλίαν ώς πριττά.

Μεταξύ πατρός καί υιού :
— Γιατί, παπάκη, άφού ημείς τρέχομεν πολύ, δέν μπο

ρούμε νά φθάσουμε τό άλογο ;
— Γιατί, Γώγό μου, τό άλογο έχει τέσσαρα ποδάρια.
— Κ’ εμείς οί δύο έχουμε τέσσαρα, παπάκη !

‘Τδροπότης.

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
έκδίδοται μεθ’ όλης τής δυνατής φιλοκαλίας, μετά πολλών 
γελοιογραφιών τή; άριστοτέχνου μολ,υβδίδος τού άπαραμίλλου 
Διευθυντού τού ’//οχ/οδα/ου. μετά πλείονος ύλης, μετά πλεί- 
στων Αγγελιών, τό

ΓΕΛΟΙΟΓ’ΓΆΦΤΚΟΚΓ ΉΖΜΕΡΟαΚΟΓΙΟΚΓ

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

<·>ά είσθε περίεργοι νά μάθετε κάτι τι περί αυτού πριν τό 
ίδη τε, ώ: θέλετε νά ’δήτε τήν φωτογραφίαν άπούσης μνηστής 
η ερωμένη: φίλ.ου σας, πριν ή τήν ιδίαν ίδήτε.

’ΐδού αμερικανική φωτογραφία σ’ ζύ tpzipi.
ΈΈώφυλλον καλλιτεχνικόν, κατακόκκινο, τής γραφί- 

δος τού κ. Άννίνου.
Έορτολόγεον.
!.*♦ ϊζοεήμ,ατχ σαν μενταλλιύ/ν κρεμασμένα εις τό λαι

μό έκάστου μηνά; τού θερμού τής λίμνης Μεσολογγίου 
ποιητού ΓΙαλαμά.

Έρωτεκόν Λεξικόν. Άπό τό ’Άλφα έως τό
’Ιίΐχέγα. Θά είναι ή μεγάλη έπιτυχία τού "Ετους. Γραμ
μένο άπό τόν ευφυέστερο·/ Παρισινόν. Λέγει τήν αλήθειαν δι’ 
όλα: τάς περιπτώσεις τού γάμου καί τού έρωτος. Θά γίνη 
τό Έςομολογητάριον εγγάμων καί άγαμων. Θά τά εχητε εις 
τήν τσέπη σας ώς μικρόν καθρεφτάκι. Τό χρησιμώτερο Λε
ξικό τού κόσμου. Θά τό συμβουλεύεσθε κάθε λίγο. Αληθές 
μαντείο·/. 'II ευφυΐα συγκεντρωμένη .... Τά άλλα θά τά 
πήτε μόνοι Σας, άμα τό διαβάσετε.

Τό ΓΙαρΟεναγωγεέη, ποίημα έξ έμπνεύσεως τού 
Αρσάκειου. Άγγλικαί ,τΖζ.ός.

Σημειώσεις έκ τού σημειωματάριου ενός διακόνου,
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8 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
τοΰ κύρ Ανθεμίου. Δέν θά λειψή παπά; νά μήν τό διαβάση. 
'Ο Δαμαλά; θά τό καταφάγη. ’Αλλά θά σκανδαλίση καί δλου; 
τού; έκκλησιαζομένου; καί όλα; τά; έκκλησιαζούσα;. Σά; 
λέγω ότι θά σκανδαλίση.

Αί δύο «ίΌοΐίακε, Sv γαρτοπαίγνιον παραμονή; πρω
τοχρονιά; έντό; ταβέρνα; καί άλλο έντό; τή; άριστοκρατι- 
κωτέρα; τών αιθουσών. Περιγραφικότατο·?, είκονικώτατον, 
εΰφυέστατον. Δέν σά; λέγομεν τήν λύσιν. Θά τήν ίδήτε εί; 
τό Αστυνομικόν δελτίον τή; Γη; τοΰ "Ετου;. Λέγομεν τόν 

συγγραφέα: Κάπα ομικρόν, χό, χ,ίτ.α όμικρόν, χό, κτλ. 
’Επί τέλου; ένα «οκό.

'Ο ΜκρδοχκΖος, "Επο; δραματοερωτικόν τοΰ Μυσέ’ 
μετημφιεσμένο; εί; "Ελληνα· φοβερό; άνθρωπο;, άρπάζων 
τά; γυναίκα; άπό μέσ’ άπ’ τά χέρια τών άνδρών των ενα; 
κανδυλανάπτη; εί; τά Πατήσια, ευωχία, καί άλλα.

HotKjixoc τοΰ Σουρή εί; τόν Σατανάν.
Τά γυνκεκεΓκ Αουτρά, ήτοι ξηραί σανίδε; όμιλοΰ- 

σα. ώ; ’Όμηρο; . .. Κλάδο;
ΦυαιοΛογΐα τής μύτης—ΚαραμίΛαις—Χορός— Rai ή 

Πτωχή χαρδία (πολύ πρωτότυπον ποίημα τοΰ κ. Άναστα- 
σοπούλου).

Επιθεώρησες τοΰ 18S^£, κωμωδία τοΰ Σουρή εί; 
σκηνά; τέσσαρα;.

Χκηνή Α'. Λϊγ νπτος χαϊ ΚαραΛή /hpGir.
Χκηνή Β'. Λεχάρα, ΚαΛΛιγΛς, Βάχγος, Καπνός. 
ϋζηνή Τ’. Τό φάσμα τον ΤΛάδατωτος χαι ύ Πα-

μαΛ&ς.
Χζηνή Α'. Εύ.Ιογία χαϊ Τύφος.
Σά; άφίνομεν νά φαντασθήτε τί γίνεται μέσα σ’ αυτά; 

τά; σκηνά;. "ΛΛτρο καί τοΰ Κουτρούλη ό γάμο; !
Καί έπί τέλου; μία μαγευτική
Πατινάδα εί; τά 1882 τοΰ συγγραφέω; τών Γζ.Ιώτων 

Δ. Κόκκου, ποΰ θά τήν τραγουδάτε όλο τό χρόνο.

'Ολόκληρον τυπογραφικόν φύλλον έκ χρωματισμένου χάρ
του καί πεποικιλμένον ύπό εικόνων θά είναι πλήρε; εμπορι
κών αγγελιών, γεγραμμένων ύφ’ όλη; τή; τακτική; συντά- 

ξεω; τοΰ Μή "Χάνεσαι.

Τά δλον δέκα τυπογραφικά φύλλα, αε.Ιίδις I GO. 
Τιμή δέ·—μοναδική έφθηνία—δεκάραι ένδεκα.

ΘΑ ΠΩΑΗΤΑΙ
Τή αυτή ημέρα έν τώ Γραφεΐφ μα;, ('Οδός Μουσών, 

άριθ. 4, παρά τήν πλατείαν Συντάγματο;) έν τοΐ; βιβ.Ιιο- 
πω.ΐίΐοίς καί ύπό ικανών εφημεριδοπωλών.

Ο; Έπιστάται τών Επαρχιών, δπου θά πωλή- 
ται δεκάρας δώδεκα, ά; μά; τηλεγραφήσουν έγκαίρω;.

‘Ο γραμματείς τής σνντάζεως

Kpi-KpS

ΑΝΘΥΛΛΙΑ
Ό γελών αίωνίω;, έχει τήν καρδίαν κλειστήν.

Σέβα; πρό; τού; γέροντα; ! έχει καλώ;· ούδέν τούτου ζαλ- 
λίτερον. Πρέπει νά γείνη δμω; καί τι; διάκρισις.'Υπάρχουσιν 

δμω; πολιοί καί πολιαί. Έάν ή φαυλοβιότη; παρήλλαξε τό 
χρώμα τών μέν, ώ; ή έργασία τών δέ, μή διστάσωμεν τότε 
νά ταξωμεν πολύ ύψηλότερον τοΰ άνευ ηθικού σκοπού μονήροΰ; 
βίου, τόν βίον δστι; άρχεται θερμουργό;, φιλόπονο;, γενναίο;. 
Όταν ήναί τι; είκοσιπενταετή;, είναι συγχωρημένον νά μή ή- 
δυνήθη έτι νά φανή χρήσιμο;. Άλλ’ εί; ηλικίαν εξήκοντα 
έτών, είναι πλέον έγκλημα.

Ιδού διατί ύπάρχουσι ξανθαί τινε; ή μαΰραι κόμαι πολύ 
σεβαστότερα·, ή κρανία τινα φαλακρά καί κόμαι λευκάζουσαι.

Τό ήμισυ σχεδόν τοΰ ανθρωπίνου γένου; άφιεροΐ τό ήμισυ 
σχεδόν τών διανοημάτων του εί; τά χρήν.ατα.

Ό μωρό; εί; τόν μωρόν μόνον εμπιστεύεται. 

Ό άνήρ αγαπά, ή γυνή ήξεύρει ν’ άγαπά.

Οί έπίσημοι άνθρωποι όμοιάζουσιν ολίγον μέ τά ορη. Μα- 
κρόθεν φαίνονται γιγάντια, άλλ’ άμα φθάση τι; εί; τήν κο
ρυφήν, λέγει: αΠώ; ! τόσον μόνον;»

Εϊ; τινα; οικία; έμβαίνομεν διά τή; καρδία;, εί; άλλα; 
διά τή; κεφαλή; καί εί; άλλα; πάλιν, καί αύται είναι αί 
περισσότεραι, είσερχόμεθα άπλούστατα . . . διά τών ποδών.

Ανταλλαγή αισθημάτων, ανταλλαγή πνεύματο;, καιρό; 
χαμένο;, ολαι αί ήθικαί σχέσει; τών ανθρώπων συνοψίζον

ται εις τά; τρεϊ; ταύτα; φράσει;.
Άρμ,ενγκώ

ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Απόψε παρασταθήσεται ό Αήρ· προμηνύεται μεγάλη 

έπιτυχία.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ
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Κ.θ]Λΐψός τόμ,ος έκ 200 σελίδων άντέν. δρ. S2 7a
ΠΟΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ

βιβ.ΙιοπωΚειυν Κ. ΑΜΤΩΝΙΑΔΟΤ ΚΑΙ ΜΠΕΚ, 
Άμφοτέρων έπί τή; Όδοΰ Έρμ.Οΰ.


