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Ο ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΗΘΩΩΘΗ
Αί δύω αΰται λέξεις έκυκλοφόρουν τήν έσπέραν τοΰ Σαβ

βάτου είς άλας τάς ’Αθήνας, καθώς έκυκλοφόρουν οί όμιλοι 
τών παίδων καί έψαλλον τά Χριστούγεννα ’ Παράδοξος σύμ · 
πτωσις ή γέννησις τοΰ Χριστού μας καί ή γέννησις τοΰ Βε
λέντζα μας· άλλ’ είναι μάλλον παράδοζα τά φαινόμενα κατά 
τάς δύω αύτάς γεννήσεις.—Μάγοι τότε, υπουργοί τώρα* 
μύρτος καί λίβανος τότε, χέλια και λαγοί τώρα- άστρον 
λαμπρόν τότε’ άστρον χρυσοΰν τώρα, σωτηρία τοΰ ανθρωπί
νου γένους τότε, σωτηρία τοΰ έλληνικοϋ βασιλείου τώρα ! Λΐέ- 
γας εί κύριε Βελέντζα καί θαυμαστά τά έργα σου.

“Όλα αυτά είναι νόστιμα, είναι καί αληθή, είναι ίσως καί 
ευσυνείδητα κατά τήν ετυμηγορίαν τών ενόρκων· άλλ’ είναι 
επίσης αληθές δτι κατά τήν πολυθρύλλητον δίκην ουδέ τά 
ίχνη ήόυνήθησαν ν’ άποκαλύύωσι τοΰ ελλείμματος τών 
Θηβών.

Ποιος λοιπόν "Ελλην ήρως, έξ εκείνων τούς όποιους περι
γράφει ό Ραμπελέ οτι καταπίνουσιν ένα βώδι ολόκληρον ευ
θύς άμα γεννηθώσι, κατέπιεν ένα ολόκληρον εκατομμύριονέκ 
τοΰ Δημοσίου ; Τό κατέπιεν ό Βασιλεύς j τό κατέπιεν ό Κου- 
μουνδοΰρος ή ό Τρικούπης; Τό κατέπιεν ό Σωτηρόπουλος ή 
ό ΙΙαππαμιχαλόπουλος ; Τό κατεπία-ε εσείς; τό κατεπίαμεν 
έπί τέλους ημείς ;

Ένθυμούμεθα τόν σατανικόν κρότον τής έκρήξεως τοΰ τα
μείου Θηβών ό Δουΐλ'.ος έάν έζερρήγνυτο δλος, δέν Οά έκρότει 
πλειότερον. —'Ημείς τότε, μακράν τών ’Αθηνών εΰρισκόμ.ε- 
νοι, έπιστεύσαμεν δτι πάντες οί “Έλληνες μηδέ τοΰ ΙΙαναγιω- 
τάτου Μητροπολίτου εξαιρούμενου, μηδέ τοΰ προέδρου τοΰ 
Άρείου Πάγου, τοΰ μ.όνου τίμιου "Ελληνος κατά τόν Άμποΰ, 
θά είχον κάποιον μέρος εις τό Θηβαϊκόν δράμα. Έσκεπτό-

μεθα μάλιστα δτι καί ημάς τόσω μακράν ήδύναντο νά κα- 
λέσωσι είς τήν διανομήν τών προσώπων πράγμα τό όποιον 
πολύ μάς άνησύχει, διότι όμολογοϋρ.εν, κύριοι πρωταγωνισταί 
Κυβερνήταί μας, τήν παντελή μας αδεξιότητα περί τήν έκ- 
τέλεσιν δραμάτων τοιαύτης φύσεως. Έπροτιμήσαμεν λοιπόν 
ν’ άναγινώσκωμεν μακρόθεν τά τών προπαρασκευών τής πα- 
ραστάσεως.

”Ω διάβολε ! είς 'ποιον σατανικόν δράμα περιέπλεξες τούς 
πτωχούς μου συμπατριώτας ;

’Ακούσατε εν περιλήψει τήν ΰπόθεσιν τοΰ δράματος οπερ 
Οά επεγράφετο ο Κλέφτης. Ή Ελλάς ολόκληρος άπεικο- 
νίζετα. ώς.ταμεΐον πεπληρωμένον χρημάτων άπό τό όποιον 
κλέπτουσιν όλοι. Κλέπτουσιν υπουργοί, κλέπτουσι πρωθυπουρ
γοί, κλέπτουσι βουλευτάί, νομάρχαι, ταμίαι, τραπεζΐται. 
ιερείς, οπλαρχηγοί, ’Εθνική Άμυνα. ’Εθνικός Δεσμός, έν γέ- 
νει τό έθνος ολόκληρον κ'λέπτει τόν εαυτόν του. 'ΓΙ είκών, 
βλέπετε προσεγγίζει είς τόν Φι.Ιάζ γνροχ τοΰ Μολιέρου· καί 
ήξεύρετε οτι τόν φιλάργυρου άπό τού ασώτου Sv μόνον βήμα 
χωρίζει....

Παρήλθεν έκτοτε χρόνος πολύς καί οΰδέν άκούετο περί 
τοΰ πανδαιμονίου αϋτοΰ δράματος, δτε μίαν πρωίαν αί θύραι 
τοΰ Βαρβακείου ήνοίχθησαν καί δώδεκα μόνον άνθρωποι έ
μελλαν νά δώσωσι λόγον ενώπιον τή; δικαιοσύνης.

Οί υπουργοί παρέστησαν ώς άπλοι μάρτυρες μετά τινων 
άλλων, άπαν δέ τό λοιπόν δικαστηρίου έσπευσε νά καταλά- 
β.- θεατού θέσιν είς τήν έκτύλιξιν τής παραδόξου όποθέ- 
σεως, καθ’ ήν τό πρόσωπον τοΰ πρωταγωνιστοΰ άνετέθη είς 
τόν Βελέντζαν.

’Αλλά ποια έκπληξις ! ‘Ο Βελέντζας κατά τήν δίκην ε
κείνην δέν είναι ό φοβερός έλλειμματία: τοΰ Ταμείου Θηβών, 
δέν είναι ό μέγας κλέπτης ενός εκατομμυρίου δραχμών, δέν 
είναι ό άπογυμ.νώσας τά Δημόσιον χάριν τοΰ ίδιου συμφέρον
τος. δέν είναι ό δωροδοκήσας τούς πάντας όπως καλύψη τήν
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κχτάχρησίν του, δέν είναι ό πλαστογράφησα; τά πάντα διά 
νά εξακολουθήσει τήν καταχθονίαν σπατάλην του, δέν είναι 
δ μέγας έγκληματίας.

'Ο Βελέντζας παρισταται ώς μάρτυς, ώς θύμα, ώς ήρως, 
ώς Μιλτιάδης, ώς σωτήρ της πατρίδος, ώς άποδώσας τήν 
Θεσσαλίαν εις τήν 'Ελλάδα, ώς όδηγήσας τά ελληνικά στρα- 
τεύμαατ, καθώς ποτέ ό Ξενοφών, ώς φιλοδοξήσας καθώς ό 
Καΐσαρ., ό ’Αλέξανδρος καί ό Ναπολέων, ώς δέν είξεύρω τί 
άλλο άκόμη καί μόνον Βελέντζας δέν είναι τήν ημέραν ε
κείνην.

Άλλά τότε ή μία μετά τήν άλλην, αί μετριοφρονες σκιαί 
τοΰ Κχνάρη, τοΰ ΙΙχπανικολή, τοΰ Μπότσαρη καί άλλων 
παρήλαυνον πρό τών οφθαλμών μου, και μοί έψιθύριζον είς 
τό ούς :

— Καί ημείς ύπηοετήσαμεν τήν πατρίδα, άλλά δεν έ- 
χρηματίσαμεν ταμίαι θηβών, καί ημείς έπροκινδυνεύσαμεν 
υπέρ τών συμφερόντων αυτής, άλλά δέν ήρευνώμεν έπί τοΰ 
έσκλαβωμένου εδάφους της νά άνεύροιμεν μεταλλεία, καί η
μείς έφάγομεν Τούρκους, άλλά δέν έφάγομεν εκατομμύρια, 
καί ημείς έπολεμοΰμεν κατά τών έχθρών μας, άλλά δέν έ- 
κρατοΰμεν είς τήν μίαν χεϊρα τό ξίφος ή τόν δαυλόν καί 
είς τήν άλλην χαριπιάΐε έμπορικών επιχειρήσεων, καί ήμεϊς, 
καί ήμεϊς .... καί έχάθησαν ή μ.ία κατόπιν τής άλλης αί 
πτωχαί έκεϊναι σκιαί.

Μεγαλειότατε Βασιλεΰ τών Ελλήνων! σέ έξετίμησα καί 
σε έθαύμασα όταν είς τήν άποκάλυψιν τοΰ θηβαϊκοΰ ελ
λείμματος σχεδόν κατήλθες τήν κλίμακα τών ανακτόρων 
σου καί άνήλθες μέχρι τών δωματίων τής Δικαιοσύνης ζη- 
τήσας παρ’ αυτής τούς ενόχους. Σέ έξετίμησα, διότι συνοΐδες 
τότε τόν μέγαν κίνδυνον 8ν διετρεχεν ή πατρίς εάν δ μέγας 
εκείνος κλέπτης διέφευγε τήν δικαιοσύνην. Άλλ’άν ήδύνα- 
σο νά παρίστασαι προχθές είς τήν αίθουσαν τοΰ Βαρβακείου, 
θά ήκουες άπό τοΰ στόματος τοΰ Πρωθυπουργού Σου καί άπό 
τοΰ στόμ.ατος δύω πρώην 'Υπουργών Σου, ότι πρό εικοσαε
τίας ή έξέλεγξις τών Δημοσίων χρημάτων έξεδιώχθη τής 
Ελλάδος.όμοΰ μέ τόν προκάτοχον ήμών βασιλέα" ότι τά τα
μεία όλα τοΰ Κράτους παρουσιάζουσ-ν ελλείμματα άπεικο- 
νίζοντα έν σμικρώ τά ταμείόν θηβών,άλλ’οτι ή υπηρεσία 
δέν εεναε επαρκής όπως έξελέγξη όλα αυτά τά τα
μεία ! ό’τι ή κατάστασις τών θηβών ήτο γνωστή είς όλους 
τούς κατά καιρόν υπουργούς τών Οικονομικών, άλλ- ότι πάν- 
τες μηδέ τοΰ Πρωθυπουργού έξαιρουμένοο, προσεπάθουν νά 
συλλάβωσι τόν αρχιληστήν efastirι/ς, κατά τήν ιλαράν έκ- 
φρασιν τοΰ Προέδρου Βλάχου" ότι ό Βελέντζας ώνειροπώλει 
τήν Θεσσαλίαν ολόκληρον ένα τσεφλεκε καί ενα άλλο τό 
ταμείόν θηβών, καί ότι οί άρχοντές σας διά νά διασώσωσιν 
ύμΐν τήν Θεσσαλίαν παρεχώρησαν είς αυτόν τάς Θήβας ! 
ότι ό Βελένζτας καί λόγω άμοιβής είχε δικαίωμα έφ’ ένός 
εκατομμυρίου κατά τά παράδειγμα τοΰ Βολσελέϋ καί τών 
πατριωτών του, άλλ’ ότι γενναιότερος εκείνου ό ήμέτερος ή
ρως δέν τό εθιξεν, άλλά τό άοιέρωσεν είς τήν πατρίδα, θά 
ήκουες ολα αυτά καί τότε έκπληκτος θά έφώνεις :

— Άλλά τέλος πάντων τί έγεινε τό εκατομμύριου;
Κύριε Πρωθυπουργέ τής 'Ελλάδος ! ό Βελέντζας, τό μέγα 

θηρίον αυτό όπερ συνέλαβες είς τάς χαράδρας καί τά θεσ- 
σαλικά σπήλαια, καί τόν όποιον άφήσατε ελεύθερον νά δαγ- 
κάση ολον τόν κόσμον καί σας ακόμη έν τή άκατασχέτω 
αυτού δίψη αίματος, τό αιμοβόρον αυτό θηρίον έπί τοΰ ο
ποίου σείς έπιβάντες κατεδιώξατε τούς έχθρούς σας, άπεδεί- 
χθη αγνόν καί άκακον άρνίον !

Ποιος λοιπόν έξ ήμών, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι ό λύκος ;

Νομίζετε ότι ή άθώωσις τοΰ Βελέντζα άθωόνει όλους μας ; 
τούτο θά ήτο άληθές, άν ό Βελέντζας είναι ό αρχιληστής 
τοΰ .Ιιρερίον έκείνου, τό οποίον καλείται 'Ελλάς· άλλ’ άν εί
ναι αυτός άθώος,άν ήναι δ ήρως τών θεσσαλικών πεδίων, τις 
είναι ό ήρως τοΰ Ταμείου θηβών ;

Είναι λοιπόν άληθές 0τ. έπί τής ράχεως τοΰ Βελέντζα έ- 
φορτώσαμεν όλας τάς άνομίας ήμών, ώς είπεν ό Τυπάλδος, 
κατά τό παράδειγμα τών προπατόρων μας οΐτινες έφόρτι 
ναν έπί τοΰ τράγου όλας αυτών τάς άσχημίας καί τόν έθυσί 
ζον είς τόν έξιλεωτήν θεόν;

Άλλ’ ούτε θύμα βλέπω τήν οοράν ταύτην, ούτε θεόν" 
βλέπω μόνον ένα πτωχόν διάβολον, όστις σάς άνεβίβασεν είς 
τό όρος της έξουσίας. διά νά σάς πειράζη έπειτα άπό τό 
ύύος έκεΐνο. λέγων ύμΐν:

— Σοΰ χαρίζω όλα αυτά όποΰ βλέπεις εάν .... δ.ν 
άπό έδώ Χαρίλαε ! ...

Αθηναίος.

ω- 
θυσία-

'<·»

ΒΟΥΛΗ
Παραμονή τώ»· Χριστονγέττων.

Ή Κυβέρνησις περιμένει τούς βουλευτάς νά έορτάσωσι 
τερί τά δένδρον τών Χριστουγέννων, τοΰ όποιου οί κλώνε; 

άποτελοΰνται ύπό είκοσάδος ποικίλων καί μαγικών νομοσχε
δίων.

Άλλ’ ή άντιπολίτευσις δέν δέχεται τοιαΰτα Χριστουγεν
νιάτικα δώρα άπό τά χέρια τής Κυβερνήσεως,

Πρό τή; μεγάλη; θύρας τοΰ Βουλευτηρίου ίστάμενοι καί 
κινούμενοι καί άνησύχως έτάζοντες τά πέριξ καί έξαφανιζό-

τήν συνεδρίασιν μέ τήν παρουσίαν μου" ά; εινε καλά τά λόγια 
μου. ’Άν δέν εινε άπαρτία, καλά είμαι τρυπωμένη έδώ.

'Η Συμπολίτευσι; περιμένει, περιμένει έπί ματαίω. Οί δύο, 
ώς ανωτέρω εΐπομεν, ρον.Ιεντοχομπόι άγγελοι επανέρχονται 
μέ μελανά; πτέρυγας.

Ό Πρόεδρος τή; Βουλής τολμά νά εΐπη : Διαλύεται ή 
συνεδρίασις.

Πολ.λοί: άς περιυ.είνωμεν ακόμα λίγο.
Άλλ’ ό κ. Πρόεδρο; έτόλμησεν ήδη· δέν δύναταί νά ξα- 

νατολμήση νά περιμείνη .. .
Πολλοί : Λοιπόν, τήν Δευτέραν !

Κουτρούλης.

ΔΙΚΗ ΒΕΛΕΝΤΖΑ
Κατσέμ.παλης.

'Π μαρτυρία τοΰ κ. Κατσίαπαλη δύναταί νά χρησιμευσι 
τό motive, ώς λέγουσιν οί ’Ιταλοί, περί τό όποιον θά επλ.ε

χετο είς τόν λιμένα τοΰ Πειραιώς, παιανιζούσης τής μου
σικής, τραγουδούντων τών συνδαιτυμόνων τόν ύμνον τής 
έλευθερίας, καί ζητωκραυγαζόντων τών πληρωμάτων τών έν 
τώ λιμένι πολεμικών πλοίων πρό τής τρελλής εκείνης παρ- 
ελάσεως τής Ίωλκοΰ.

Πτωχή Ίωλκός, διατί τουλάχιστον νά μή διασώσης τήν 
©αιδράν αυτήν όψιν;

'Ο κ. Κατσίμπαλη; έξήντλησε καί τήν περί ταύτης άφή- 
γησίν του μεθ’ ήν έΰ.αβε καί αυτός τήν άδειαν ν’ άποχωρήση.

Οί λοιποί μάρτυρες τής κατηγορίας Φ. Θεαγένης, Φαρμα- 
κίδης, Σπυριδόπουλος καί Μπακάρης ούδέν ουσιώδες έπί 
τής ΰποθέσεως κατέθεσαν, άλλά και μόνον έξ άκοής εμα
θον όσα είπον.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΠΕΜΠΤΗΣ

"Ηδη άρχεται ή έξέτασις των μαρτύρων τής όπερασπί- 
σεως, ήτις όμ,οιάζει κατηφορικόν δρόμον μετά τόν άνήφορον 
έλπίσωμεν λοιπόν ότι τό ραρτνροΐόγιΐ Γ αυτό θά τό διέλθω- 
μεν καί ταχύτερον καί άκοπώτερον.

Ευθύς άπό τής νέας φάσεως τής δίκης καί ή ΰπεράσπι- 
σις παραιτεΐται τών πλειοτέρων μαρτύρων της. Άλλ’ ό κ. 
Εισαγγελεύς έξαιτεΐται νά έξετασθή ό πρώτος μάρτυς Τρα- 
βερσάρος τόν όποιον φαίνεται ή υπεράσπισις υποπτεύεται ότι 
θά εύρη πολύ τραδερσον καί διατρανοΐ ό’τι δέν τόν θέλει. 'Ο 
Εισαγγελεύς έπιμένει, οί συνήγοροι άνθίστανται, έγόυ γράφω, 
καί μόλις ό κ. Πρόεδρος δι’ άποφάσεώς του άπορριπτούσης 
τήν αίτησιν τοΰ κ. 'Ράδου μάς άπαλλάσσει όλους τοΰ Τραβερ- 
σάρα.

Μετά τό έπεισόδιον αυτά προσέρχεται ό μάρτυς τής ΰ- 
περασπίσεως

Άνδρέας ΓΙετχλάς.

Σύντομος περιγραφική σημείωσι; θά έξεικόνιζε τόν άνδρα 
μάλλον κοντόν, μέ γενειάδα έπιμήκη μέλαιναν, μέ οφθαλ
μούς καστανούς, ήρέμους, μέ μ.ύστακα παχύν, εστριμμένον, 
ίκανώς προγάστορα, ένθυμίζοντα ολίγον τόν Γαμβέτταν, άλλ’ 
έν ταύτώ ένθυμίζοντα ολίγον καί τόν μάγειρον έκείνου Τρομ- 
πέτταν, διότι δέν λησμονείτε ότι ό κ. Πέταλά; έξέδωκε πά
λαι ποτέ ένα KaC.atuar ραγειριχής.

Τήν φοράν αυτήν ώς δικηγόρος ό κ. Πέταλά; μετά πολ
λής σαφηνείας καί ηρεμία; ψυχικής άφηγεΐται τά κατά Βε
λέντζαν. 'Ώς απεσταλμένος, λέγει, τής Έθηκής 'Λρν-·~ 
νης, έγνώρισα τόν Βελέντζαν είς τήν Θεσσαλίαν καί έδώ ά·'”0’·’ 
χίζει ένα πανηγυρικόν τοΰ κατηγορουμένου τόν όποιον θά·ΎΡα~ 
ζήλευε καί αύτός ό Πρόεδρος τοΰ Άρείου Πάγου κ. Βά’

— Είναι ένας αληθώς εύγενής, λέγει ό μάρτυς, έφορος, 
περί τοΰ Βελέντζα ό Άγγλος Σκίννερ, καί έξηκολόύ6 Χαι κατ
πανηγυοικόν του. μεθ’ ο άπεσύρθη ήσύχως.

________ ,μαντον άλλά
-,ν δέ αδράνειαν 

Λίεκόλαος τών $ιω-
πριότοιν. Τήν οικου-

'Υψηλός, αλύγιστος, μονοκόμματος, ό Κουμουν-
καλος, προσέρχεται ό δεύτερος ούτο,ς. μά^·^.

Άλλ’ άπό τοΰ πρώτου άκόμη μά?^ναστάσεω; ©εσσαλία. 
αναγνώστης, τό ζητημα τοΰ ελλειμμφαι ^οΰ Κουμουν-
ή δέ πτωχή κατηγορία ώχετο άπιο"
άκόμη οί κατηγορούμενοι κηρυχθώ

κετο τό Βελεντζιακόν μυθιστόρημα. Τό Μή "Χάνεσαι θά 
τό κατεχώριζεν, εΰγνωμονών πρός τόν συγγραφέα, είς τάς 
στήλας τής έπιφυλλίδος του.

Ό κ. Κατσίμπαλη; είναι μεθυγραφικώτατος- ή μαρτυρία 
του αποπνέει φαληρικήν αύραν καί είναι ήρεμος καθώς ή γα- 
ληνιαία έκεΐ κάτω θάλασσα. Δεν λησμονεί έν τούτοις τήν 
ιδιότητά του ώς διευθυντοΰ τοΰ παρά τό Φάληρον μαγευτι
κού του ξενοδοχείου, καί λεληθότως πως τό ένθρονίζει έν τή 
αιθούση τοΰ δικαστηρίου, πεπληοωμένον μέ τά γαργαλιστι
κότερα εδέσματα· θέλετε τό menu ; ακούσατε·

— Λαγοί τον Κιθαιρ&νος.— Μπεκάτσες καί ορτύκια τής 
Κάτσας. —Χέ.Ιια τής Κωπαύάος. —’’Λρνάκια των θι/^ών. 
Tipi τής Λιάκονρας. — Βοΰτνρο γ.Ιωρο τής Λομβραϊνης — 
καί άλλα καί άλ.λα.

Μήν τολμήσης όμως, φιλτάτη μου άναγνώστρια, νά ζητή- 
σης ούτε μίαν θέσιν έν τή άβραμιαία τραπέζη, ούτε μίαν με
ρίδα έκτών άρωματικών εκείνων πιάτων ! EivaiTable d' Hole, 
τά δέ πρόσωπα άτινα θά λάβωσι μέρος είναι ήδη προσημειω
μένα, καί είναι μεγάλης περιωπής, πολύ μεγάλης, μικρά μου 
άναγνώστρια.

Τόν μάγειρον ύποπτεύεις, νομίζω, καθώς καί τούς άλλους 
παραμάγειρους ; άν δυσκολεύεσαι, σοΰ τούς θέτω ώς αίνιγμα 
καί άν τά λύσης, λαμβάνεις ένα ήμερολόγιον τοΰ Μή Χά
νεσαι.

— Καί τά μικρά παιδιά, λέγει ό κ. Κατσίμπαλη;, έγνώ- 
ριζον τό έλλειμμα. Αυτός έμαθε τά καθέκαστα είς τά 1878. 
Καί έδώ άφηγεΐται τά περί τοΰ πρώτου ελλείμματος, τήν 
έπιστολήν δι’ ής τώ εζητοΰντο χρήματα, τήν αποστολήν τών 
χρημάτων κτλ. — "Ποχετο, λέγει, έδώ ό Βελέντζας τα
κτικά, καί έφοβεΐτο μή τον ίδή κανένας ύπάλληλος καί έ
φευγε βράδυ. Ποτέ δέν τόν είδε μέ σιδερωμένο ύποκάμισο, 
καί ήτο λιτότατος είς τόν βίον του.

Άλλ’ ιδού είς τό πέλαγος έκεΐνο τό άπέραντον, έν τώ ό- 
ποίω πρό τριών ημερών κολυμβώσι σχεδόν άπηυδηκότες τόσοι 
ναυαγοί, ιδού έκεΐ είς τόν ορίζοντα ή άργοναυτική Ιωλκός 
τελειοποιημένη όμως κατά τούς κανόνας τής ναυτιλιακής 
τέχνης, καί σχεδόν λησμονήσασα τήν ιστορίαν τοΰ Χρυσού 
Δέρατος.

ΤΑ πτωχή Ίω.ίκύς! ήτο λοιπόν γεγραμμένον καί τά 
ίδικόν σου όνομα ν’ άναμιχθή είς τά Βελεντζιακά ; καί νά 
περίκλεισης είς τόν κόλπον σου τόσα όμοΰ έγκλήματα, σύ 
ήτις περιέκλειες άλλοτε μυθικούς ήρωας, καί τό χρυσοΰν δέ
ρας τής 'Ελλάδος νά μεταβληθή είς χρυσοΰν τέρας τών νεω- 
τέρων Ελλήνων; Καί τότε διατί νά ήσαι τόσον μικρά, πτω
χή μου Ίωλκός, ώστε νά μή δύνασαι νά περιλάβης όλην 
τήν 'Ελλάδα καί νά καταποντισθής μετ’ αυτής <ος μολύ- 
βδινος όγκος είς τόν αχανή πόντον ;

Άλλ’ ιδού ό κ. Πρόεδρος παρήγορος ώς πάντοτε σπεύδει 
νά σπογγίση τά δά/.ρυά μου, καί νά έρωτήση τόν μάρτυρα :

— 'Π Ίωλκός πρό; τί έχρησίμευσε ;
— Καθά εμαθον, ό Βελέντζας έσκέπτετο νά τήν μετα- 

χειρισθή είς τόν πόλεμον, άλλ’ό Α. Κωστής μέ τόν όποιον 
τήν ήγόρασαν, τήν μετεχειρίζετο διά κερδοσκοπίαν.

Καί έδώ έν παρόδω ένθυμοΰμαι τρίτην αποστολήν τής 
Ίωλκοΰ. ’Ενθυμούμαι ότι ένίοτε έξεκέ'/ου έκ τών αποθηκών 
της τά έμ.πορεύματα καί τά πολεμοφόδια, καί έπληροΰτο 
μουσικών οργάνων, ώραίων γυναικών, εδωδίμων πολλών καί 
ποικίλων, κόσμου φαιδρού, ζωή; καί οίνου, καί έξήρχετο τοΰ 
λιμένος Πειραιώς αγκυροβολούσα είς τήν πρώτην μαγευτικήν 
τοΰ Σαρωνικοΰ ακτήν, όπου οί έκδραμόντες εΕεγάκτωκατ 
δι’ όλης τ?}ς ημέρας, καί περί τήν εσπέραν μόλις, έπανήρ-
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βών μετηνέχθη εις τά πεδία τής Θεσσαλίας, καί έδώ πρό
κειται νά κατακερματισθή ώς άγριος Τούρκος τόν όποιον ά- 
γριώτεροι Έλληνες συλλαμβάνουν αιχμάλωτον !

— Έδιδε, λέγει ό μάρτυς, εις όλους, έσπατάλει υπέρ τής 
πατρίους, έθυσίαζεν υπέρ τών εθνικών συμφερόντων, συνε- 
τήρει ακόμη καί άλλος οικογένειας..........

— Καί πού τά εύρισκε :
— Αγνοώ!

Όταν έδώ ό κ.Πρόεδρος προσμειδιών έκ συγκινήσεως, άλλά
ίΖΛΤί e«> --

ν---Γ— — wrru&w νχτόνφέρη jxs/ ai τών 
εχθρικών στρατευμάτων, άλλά τότε καί ό Πρόεδρος" έννοή- 
<7* τ·λ *> ibi »νλ*1 λ»-#· ν ·ί·«· «——-ί------, ___ -w w υρυ&σξ>ος εννο’/Η
σας τήν ψυχολογικήν κατάστασιν τού μάρτυρος τόν επανα
φέρει, σιγά, σιγά, τή αρωγή καί τού Εισαγγελέως, εις τήν 
δικαστικήν αίθουσαν.

Τότε ό μάρτυς μέ ^ητορικώτατον ύφος κάμνει ένα επίλο
γον, εις τόν όποιον αναμιγνύει καί τό όνομα τού μακαρίτοι 
Βατικιιότου, καί άποσύρεται.

Α. Πεταάλης.

Πλέκει τόν στέφανον τού Βελεντζα. Τελευτών λέγει:
— Είναι τό θύμα ό Βελέντζας, δέν διστάζω νά τά είπω ε

νώπιον ό'λου τού ακροατηρίου’ καί τό λέγει.

Πετρ έταης.

Έγνώρισε τόν Βελέντζαν εις τήν Θεσσαλίαν καί τόν έξε- 
τίμησε καί αυτός.

Κ,αρτάλης.
Λέγει τά ίδια με μικρόν διαφοράν εις τό λεκτικόν.

Οέχυνομ,εδης.

’Επαναλαμβάνει τά αυτά.

Πχντζάρας.
’Απαράλλακτα.

ύΛο»ντχνός δεχηγόρος-
Λίδει πλειοτέραν ζωήν εις -ά ΰπά τών προηγηθέντων κα- 

τατεθεντα· μία αποστροφή πρός τόν Βελέντζαν:
— Σάς είχε πιάσει αδελφέ μανία, ί.σουν θεότρελλος γιά 

τήν πατρίδα !

ρί συνήγοροι παραιτούνται τών λοιπών μαρτ(^ω.Λ 
'λ’<<οί»?μάρτυρες μή έννοούντες νά παραιτηθωσι προσέρ-

καί ιδού πρώτος ό κ.
> /

ν "V «
-XVrizxe Αογχχός

^τω, έρωτά ό Πρόεδρος

ΆΛλ’ό'ού ό κ. Πρόεδρος σημαίνει τόν κώδωνα και ή 
αιθουσς πληρούται υπό τού συνήθους πλέον άκοοατηρίου καί 
νέου, περιέργου ν’ άκούση τήν κατηγορίαν τού Εισαγγελέως.

— Ό κ. Εισαγγελεύς εχει τόν λόγον ! ήκούσθη ή φωνή 
το» Προέδρου, καί σ κ. ·>

_ .w- fc il^UU’U των ενορ
κων, οϊτινες τοίβουσι τούς οφθαλμούς των πρό τής γυναικό 
εκείνης τήν όποιαν εις τούτων εκλαμβάνει ιό;

— Τό φάσμα, τής δικαιοσύνης.
Τό άκροατήριον δεν μένει άναίσθητον πρό τής γυναικός έ 

κείνης καί άφού δέν δύναται νά εκδήλωσή πρός αυτήν τ: 
άληθή του αισθήματα έκ σεβασμού πρός τήν χωροφυλακήν 
δέν κωλύεται άφ’ έτέρου νά κάμνη τάς σκέψεις του.

— ΤΗλθε, λέγουν, γιά τό Βελέντζα !
Όχι, είναι ή Τουρκία μετεμφιεσμένη!!

— ’Εγώ τήν γνωρίζω πολύ καλλίτερα άπό σένα . ..
Καί ούτω μικρόν καί κατ’ ολίγον ή πτωχή χανούμισσα 

εροχωρούσα, έν άγνοια της, εις τήν γνωριμίαν τόσου πλή
θους, έπί τέλους παραγνωρίζεται καί απέρχεται.

ής μαρτυρικής διαδικασία;

,- — ,,, ,υυ επεμπε μονον τήν λέίςιν
τυπικώς, άνάλογον μέ τό άδιζα, άδι.ζα τή; ρωμαίϊκης 
οιλ ανθρωπιάς.

Άλλ’ ό ΙΆορτζής μελαψός, έχων τάς χεΐράς του εις τάς
τσέπας, μέ οφθαλμούς δημίου, με ώμους όλίγον υψωμένους
καί μέ σκυθρωπότατα φοβίζουσαν, εγείρεται, προχωρεί die
βήματος βραδέος, άλλά εΰσταλού; καί άπολογεΐται. 'Π οω- 
MV —Λ·. -7  ° - - ’ ’

--------ajxq’J»σ.ικρούς, καμμύοντας συνήθως, ρίνα μάλλον γρυπήν ή όέ 
προεξέχουσα κάτω σιαγών του, συμπληροΐ τήν αγγλικήν αυ
τού φυσιογνωμίαν.

σου.

σσά- 
γαλ-

, r.r_ ... __  άςιοση-
ριγμ.ός τόν όποιον άφίνει πασά του λέξις κατα- 
σΐγμα’ νομίζεις ότι όφις τις παρήλθε τών ώτων

, . διακοπή διαδέχεται τήν άπολογίαν τών κατη
γορουμένη

Άλλ’ιίού ό κ. Πρόεδρός σημαίνει τόν κώδωνα καί 
αιθουσς πληρούται υπό τού —ο^*.. ~·-------- _/ου και

ελέως 
φωνή

ΜII ΧΑΝΕΣΑΙ

Τόν κ. 'Ράδον πολλάκις ήκούσαμεν άγορεύοντα καί ίσως 
ολίγοι είσιν οί μή γνωρίζοντε; τόν άνδρα. Δέν ένδιατρίβομεν 
λοιπόν πολύ εις τήν περιγραφήν τού έξωτερικού τής στάσεως 
καί τής φωνής αυτού ώς ρήτορος- ποοτιμώμεν μάλλον νά πα- 
ραθέσωμεν ώδε τινάς έκτων δρυμιτάτωνλόγων του, συγκα- 
ταριθμούντε; τήν άγόρευσίν του εις τά Βελεντζιακά με
ταξύ τών καλλιτέρων του.

— 'Π άγνοια, λέγει, τού μεγέθους τού έλλείμματο; είναι 
ή κυρία άφορμή τών διαστάσεων άς έλαβε. Τήν άγνοιαν ταύτην 
όπέκλωθεν ή έπιτηδειότης τού Βελέντζα.— Διήρπαζε, έξα
κολουθεΐ,τόν δημόσιον πλούτον καί τόν κατεσπατάλει πρός 
ίδιον συμφέρον.

Κατωτέρω προκειμένου περί τής χρηματική; θέσεως τού 
κατηγορουμένου.

— Μήπως δέν εΰρέθησαν, λέγει, καί κατεσχέθησαν χρή
ματα εις χεΐρα; τής συζύγου του; Άλλ’ αυτός, προσθέτει 
μετά σιγανής φωνής κατά μικρόν δυναμουμένης, μόλις ήρζατο 
ή καταδίωξις, καί εΐδεν ότι δέν δύναται πλέον νά διαφύγη 
τήν δικαιοσύνην, τούς πάντας ενοχοποίησε. Καί άν έ- 
δαπάνησεν εις τήν Θεσσαλίαν ώ; δημ.όσιο, υπάλληλος, 
είναι διά τούτο άπαλλακτέος ; Πλή» μήπως έδαπάνησε τόσα ;

Ώνειρεύετο, έςακολουθεϊ, μεγαλεία ό ίδιος, καί πρός τόν 
σκοπόν αυτόν έπεδόθη εις παντοίας χρηματικά; επιχειρήσεις : 
έξ ενός μεταλλείου μόνον ΰπελόγιζε κέρδη 300 εκατομμυ
ρίων δραχμών !

Καί δέν λησμονεί ό άμείλικτος Εισαγγελεύς, ούτε τό πλα
στόν γραμματόσημο·», ούτε τούς καΰμέδες, μέ τά όποια συν
δέεται τό έλλειμμα τών Θηβών άποτελούντα καί τά τρία 
πολύπλοκου, άλλά καί έναρμόνιον τριλογίαν ώς έκείνην τού 
δαιμονίου μουσουργού Βάγνερ

— Διά τή; πράξεώς του αΰτής λέγει, ήνέφξε βαθυτάτην 
πληγήν εις τήν καρδίαν τής πατρίδος του, καί άν ήνόει νά 
τήν έξυπηρετήσζ,. Άλλά παρέσυρε, προσθέτει καί άλλους 
άγαθούς έμπιστευθέντας εις τόν μεγάλον αυτού χαρακτήρα.

’Εδώ αναπτύσσει κατηγορίαν έλαφράν κατά τών λοιπών 
άρχόμενος άπό τόν ΐομαρόπουλον καί Σαμοθράκη·» εις τούς 
όποιους δεν άποδίδει ένοχή·» άφού τό Έφετεΐον Αθηνών 
άπεφηνατο ότι οί υπάλληλοι τού Λογιστηρίου δέν δύνανται 
νά καταυ.ηνύσωσι τούς υπευθύνους υπαλλήλους, άλλ’ οφεί
λουν απλώς ν’ άναφέρωνται εις τόν 'Υπουργόν.

‘Ω; πρός τούς έπάρχους, λέγει, θεωρεί αυτούς μόνον τυπι
κώς ένεχομένους, άφού ή συνήθεια έρριψεν εις άχρηστίαν 
τόν σχετικόν νόμον τούθ’όπερ καί οί τρεϊ; σπουδαίοι μάρτυ
ρες τή; κατηνορίας δέν άπέκοουσαν.' * · ί *, ‘ -

Μόνον τόν Γζ.ορτζην κχττ,γορεί ώ; έν γνώσε». όιατε7.οϋντα 
κατά τήν παράδοσιν τού ταμείου Θηβών υπό τού Βελέντζα, 
καί τόν Κετσέαν, ώς πλαστογραφήσαντα τά έγγραφα εκεί
να τής παραδόσεως, άφού δέν παρεδίδετο πράγματι ό,τι έν 
αΰτοΐς έμνημονεύετο. Ή δωροδοκία τού Δαγκλαρίόου, λέγει, 
δέν άποδεικνύεται.

Τοιουτοτρόπως περιορίζει τήν κατηγορίαν αυτού κατά 
μόνου τού Βελέντζα, καθ’ ού έπέρχεται καί'πάλιν δριμέως, 
λέγων :

— Δέν είναι, ήρως αυτός όστις πρός ιδίαν άπαλλαγήν 
ένοχοποίησεν όλους !

Καί έξαιτεΐται τήν καταδίκην αυτού ώς triyov ι'όιο- 
.•τοιιισεωί: χα). πΛαστογράγΐ.ας πρυς fflior ογε.Ιος, τών δέ 
Κετσέα καί Γκορτζή ιός ^.Ιαστογρά</ων άνευ τού στοιχείου 
τής ώφελείας.

Τόν λόγον τού κ. Εισαγγελέως τό άκροατήριον μετά πολ
λής σιωπής καί πλειοτέρα: οδύνης ήκροάσθη καί πολλοί ίσως

θά έπεθύμ-ησαν νά μήν έξετυλίσοντο τόσαι άσχημίαι εις ελ
ληνικήν γλώσσαν, άφού τουλάχιστον δέν ήσαν ξένοι ή φιλέλ
ληνες ! »

Έν τούτοις ό κ. Τυπάλδος δικηγόρος έκ τών δυνατωτέρων 
αναλαμβάνει τό έπίμοχθον έργον τής ανασκευής τών λόγων 
τού κ. Εισαγγελέως.

— Οί άρχαΐοι Έλληνες, ήρχισε διά λόγου μουσικωτάτου 
κατακλείοντος τά ώτα καθώς δλαι αί ζα»τάδίς τών συμπα
τριωτών του Έπτανησίων, ποοσέφερον θυσίαν διά τά αμαρ
τήματα τού μεγίττου άρχοντος καί τής πολιτείας, τράγον 
έπί τού οποίου έφόρτωνον όλα αυτά καί έξιλεούντο μέ τούς 
θεούς’ άλλ’ ή δικαιοσύνη άποκρούει τοιαύτην θυσίαν. Καί 
άρχεται ούτω διά τής προσφυεστάτης αΰτής είκόνος του, 
σθεναρά;, έπιχειρηματικής, καί ένωτικωτάτης ένταυτώ άγο- 
ρεύσεως υπέρ τού κατηγορουμένου.

Καί οί έχθροί, λέγει, καί οί φίλοι τού Βελέντζα έξεμε- 
ταλλεύθησαν τής θέσεώς του. Οί έχθροί διά νά άνέλθωσιν εις 
τήν έξουσίαν, οί φίλοι διά νά οορτιύσωσιν εις τήν ράχην του 
τά άμαρτήματά των.

Άλλ’ έδώ ό κ. Πρόεδρος παρεξηγεί τήν λέξιν κυβέρνησις, 
καί μετά λεπτότητος αδιόρατου.

— Μήν λέγετε,Κυβέρνησις, κύριε συνήγορε, τόν διακόπτει.
— Άλλ’ ή υπεράσπισις είναι αχώριστος μέ τήν διαδι

κασίαν. . ..
— Τότε λέγετε γενικώτερον Κυβερνήσεις ’.. ...
Άναμιμνήσκεται κατόπιν τού Σωτηροπούλου, όστις ώμο- 

λόγησεν ότι ή διοίκησις τού 56 ήτο πολύ καλλιτέρα τής ση
μερινής’ άναμιμνήσκεται άκόμη. όμοιων ομολογιών τού Τρι- 
κούπη καί τού Ηαππαμιχαλοπούλου καί μ.έ ήχηράν, άλλά 
καί πεοίλυπον φωνήν ιός λά μινόοε αναφωνεί :
- Τές «ταέεε λοιπόν δι’ όλα αΰτά ;
Μετά τόν μακρόν πρόλογόν του δ κ. Τυπάλδος εισέρχεται 

εις τό Γενικόν Λογιστήοιον, μεταβαίνει άκόμ.η εις τό Έλεγ- 
κτήριον καί κατόπιν εις όλα τά ταμεία τού κράτους’ άναλυ- 
τικώτατος δέ,πειστικώτατος, γλυκύτατος καί άκαταμάχη
το;, άποδεικνύει πάντα ταύτα ώς τόσας κυψέλας έντός τών 
όποιων ένεθρονίσθησαν κηφήνες, άπολαμβάνοντε; έν εΰημερία 
πολλή τό έναποταμιευόμενον μέλι τού πτωχού ρωμηού.

Έως έδώ ήτο τό έπιστημονικόν μέρος τού λόγου του, δι’ 
ού έζήτησε νά πείση τό Δικαστήριον περί τής άθωότητος 
τού Βελέντζα. Άλλ’ ήδη άρχίζει ή έπίθεσις αΰτού κατά τού 
Εισαγγελέως ιός δυσφημίσαντος τόν Βελέντζαν καί μονονού 
συκοφαντήσαντο; αΰτόν, καί δέν ειξεύρω πώς τήν στιγμήν 
αΰτήν άνεμνήσθην τής έλληνικωτάτης παροιμία; : Σκούζει ό 
κΛΐφτης νά ιρύγη ύ νοικοκύρη/:.

— Εις τά; στενάς, λέγει, καρδίας καί τάς στενάς κεφα- 
λάς δέν χωρεΐ ή μ.εγάλη ιδέα. Άπό τού προοιμίου δέ τούτου 
όρμώμενος άνοίγεται εις τήν εΰρείαν θάλασσαν τής βιογρα
φίας τού πελάτου του.

— Εις τά 56, λέγει, έπί δεκαετείαν ύπηρεπήσας έφορος, 
έξήλθε τής υπηρεσίας έκείνης άσπιλος ! Μικρόν δέ καί κατ’ 
ολίγον φθάνει εις τό προκείμενον.

— Τό έλλειμμα, λέγει, εις τά 76 ήτο άσήμαντον άλλά 
τότε έξερράγη ό ρωσσοτουρκικό; πόλεμ.ος, τήν δε άδράνειαν 
τής Οεκουμ-ενεχής άνεπλήρωσεν ή πρωτοβουλία τών ιδιω
τών. Ό Βελέντζας έσπευσε μεταξύ τών πρώτων. Τήν οικου
μενικήν, έξακολουθεΐ, λιθοβοληθεΐσαν, διεδέχθη ό Κουμουν- 
δούρος άναβάς έπί τού λιθοστρώματος εκείνων.

Ειτα αρχίζει τήν ιστορίαν τής έπαναστάσεω; έν Θεσσαλία. 
Καί έδώ διά πρώτην φοράν ακούεται τό όνομα τού Κουμου·»- 
δούρου.
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— Λιχαίως, Λέγει, ΰ χ. Κονμοντδοΰρος χανχαται άιά 
ri)r προσάρτησιχ της ΘεσσαΛίας εις την ‘ΕΛΛάύα, άλλ’ 
αύτη οφείλεται είς τήν Θεσσκλικήν έπανάστασιν, ής πρώτο; 
ήρω; πανθομ.ολογεϊται ό Θρασύβουλο; Βελέντζα;. — ‘Όλα’, 
του, προσθέτει, αί επιχειρήσει; σκοπόν είχον τό μεγαλείου 
τή; πατρίδος.

’Εδώ άναγινώσκει συμβόλαια συνεταιρισμού επί πολλών 
χρηματικών επιχειρήσεων. μεταςύ τού Βελέντζα καί πλείστων 
έζ τών έπισήμων θεωρουμένων πολιτών. Ειτα ποιούμενο; λό
γον περί τής ανθηρά; χρηματικής καταστάσεως τοΰ Βε- 
λεντζα πρό τοΰ πολέμου εκείνου καί τοΰ ελλείμματος, άνα- 
γινώσζει διαθήκην τή; μητρό; τοΰ Βελέντζα έν η έγκαθι- 
στώσα κληρονόμον τη; τον Βελέντζαν τώ άφινει 5 τάλληρα 

μεξικανικά, 6 μεδζιτιέδε;, 4 ρεγκίνες, 7 κρεμίτσε;, I τού- 
μπια κλ. καί ούτω ό Βελέντζα; εί; μίαν περίοδον τοΰ βίου 

του παρίσταται καί ώ; . .. σαράφης
— *Η Άμυνα, εξακολουθεί, ήτι· ή καλύβα εντός τη; ο

ποία; έκρύπτετο ό δημόσιο; θησαυρός. "Αν ό Βελέντζας είχε 
σκοπόν νά ιδιοποιηθώ τα δημόσια, διατί έπανηλθεν εί; την 
Ελλάδα ; Μήπως όμως έπρόφθασε νά δώση λόγον τη; δια
χειρίσεις; του, άφοΰ κατεκρατηθη εναντίον τοΰ λογιστικού 
νόμου;

Καταστρέφουν τόν λόγον του ό κ. Τυπάλδο; ανέρχεται 
καί πάλιν εί; την άρχαίαν ήμών ιστορίαν καί λαμβάνουν έκ 
τή; πλειάδας τών ολίγων 'Ελλήνων οίτινες έδόςασαν την πα

τρίδα — τόν Λΐιλτιάίΐην — τόν καθίζει παρά τό πλευράν 
τοΰ Βελέντζα λέγων εί; τού; ένορκους:

— Καρατομίσατε αυτόν, άλλ’ άπόδοτε εί; ήμά; τόν Βε
λέντζαν !

("Επεται τό τέλος)

Κ,όχ.

__ ________ ___________________________

ΤΕΛΕΤΤΑΙΑΙ ΣΤΙΓΜΑ!
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΤΑΦΗΣ ΤΟΓ

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΡΑ ΪΑΚΩΒΑΤΟΥ
Άργοατόλεον, τή 24 Λεχεμΰρίον 18S2.

Ή μικρά επαρχία Πάλλης, ή γεννησασα τόν μέγαν Γιωρ- 
γαντάρα, κατεδικάσθη, ΰπό σκληρά; ειμαρμένης, νά ένδυθή 
τοΰ αίωνίου πένθους τό φόρεμα. Τήν 20 τρέχοντος περί τά; 
6 μ. μ. ό εί; την ένδεκάτην Βουλήν επικλζθεί; Χιονοσκε
πές πυρίπνουν όρος, έμεινε χιονοσκεπές μόνον καί δ Γεώρ 
γιος Ίακωβάτος έχασε την τής ζωή; θερμότητα· πολυώδυ
νος νόσο; καταλήζασα εί; καρδιακόν νόσημα, άπέσπασε τήν 
πολύτιμον εκείνην υπαρξιν έκ τή; αγκάλης τού Πυλαδίου 
αδελφού του ίατροΰ, έστέρησε δε τόν άτυχή τόπον τοΰ προα- 
σπιστοϋ τών δικαιωμάτιον του, καί τοΰ μόνου ςςοβήτοου 
κατά τή; έπιδρομή; τών δημοκόπων καί δημαγωγών.

Ό τόπο: έζίόήλωσε τό βαθύ αυτού πένθος διά τής γε- 
κής ·... άτ < ντα: κατηφείας, καί κ/είσεω; όλων τών έμ- 
νιορικών καταστημάτων και έργαστηρίων. ’Από τή; στιγ- 
πή; τοΰ θανάτου του μέχρι τής εκφοράς οί άνθρωποι όλων 
μ.ών τάξεων, καθ’ ομάδας, συνωθοΰντο πρός τήν οίκίαν τοΰ 
τεγάλου ρήτορος, ή δέ θέα τού πτώματος καί τοΰ σκλη-

ροτέρου τά δάκρυα άπέσπα· ώστε έβλεπέ τι; φίλου; καί ε
χθρού; άμφοτέρων τών φύλων νά άσπάζωνται τόν νεκρόν 
τοΰ Γιωργαντάρα ώς λείψανον άγιου. Τούτο όμως δέν φαίνε
ται παράδοξον, διότι ό αείμνηστο; είχε κατακτήσει τά; 
συμπάθειας πάντων, διά τής άναγνωρίσεως τή; μεγάλη; 
αυτού άξια;, ήν είχε τήν εξαιρετικήν ιδιότητα νά καθι
στά γνωστήν εις τούς άπλουστέρους.

Ώ; σάς είναι γνωστόν, ανέκαθεν ό Γιωργαντάρα; έκη- 
ρύχθη κατά τού Κλήρου, ούχί όμως καί τής αληθούς θρη
σκείας, πολλάκι; δέ έρωτώμενος έλεγε επί λέξει τάδε- 
«Καί εγώ είμαι ίερεύ; χωρίς όμως νά φέρω ράσσα, ΰφ’ά 
κρύπτεται ό δόλος καί ή άπατη!» Τήν προτεραίαν λοιπόν 
τοΰ θανάτου του παρήγγειλε τοϊ; αδελφοί; αυτού ότι θέ
λει νά ταφή ό>ς άρχαϊσς ερημίτης, 8·έλ. χωρίς παππά καί 
διάκο, χωρίς σάβανα, άλλά μέ τά φορέματα τά όποια έ- 
φόρει έν τή Βουλή, άνευ φερέτρου νά τόν μεταφέρουν εις τό 
μνήμα, καί μόνον έπί μ.ιάς βελέντζας, νά τόν περιτυλίξουν 
καί τόν ρίψουν εί; τόν τάφον, εί; όέ έκ τών φίλων νά φώ
νηση τρί; τό Άριστός άνέστη.

Καί τοι ό τόπο; δ’ ολόκληρο; έπεθύμει νά τώ γίνη, ή 
κηδεία μεγαλοπρεπής, διά μουσικής καί άλλων επιδείξεων 
έπί τούτου παρασκευασθεισών, ό αύτάδελφός του ιατρός, 
δέν ένέδωκε κατ’ έλάχιστον, άλλά πιστώς ήθέλησε νά εκ
πλήρωσή, τάς τελευταίας παραγγελίας τοΰ θανόντος.

Καθ’ όλον τό χρονικόν διάστημα άπό τού θανάτου φαί
νεται ότι δέν είχεν υπάγει έκ τών συγγενών οΰδείς, έν 
τώ δωματίω ένθα ό νεκρός έκειτο, διότι ένώ ό ιατρός εύ- 
ρίσκετο βεβυθισμενος έν τή λύπη εί; τό ιδιαίτερον αυτού 
δωμάτιον μετά τών φίλων, καί τού μονογενούς αυτού δε
καετούς κορασιού, εγείρεται ώς έκ ληθάργου, έρωτά ποια 
ώρα είναι ; Τώ λέγουν ότι είναι 6 παρά τέταρτον, στρέφε
ται πρό; τόν γηραιόν Νικολέτον καί τώ λέγει: Λοιπόν, ά- 
δελφέ, πηγαίνω νά ένταφιάσω τόν αδελφόν μας, σύ δέ νά 
μένη,ς έδώ, διότι δυνατόν νά πάθη, ή υγεία σου’ ό γηραιός 
Νικόλαος, όστι; έφαίνετο έκ τού βάρους τή; πολυετία: καί 
τή; θλίψεως αυτόχρημα ά'αίσθητος, σκιρτά καί διαλύεται 
εί; δάκρυα, μετ’ ολίγον δέ λέγει : όποια εύχαρίστησις άν 
καί έγώ συναπέθνησκον μετά τοΰ αδελφού* όχι Γιατρέ δέν 
θά σέ άκούσω, άλλά θά υπάγω νά άσπασθώ τόν Γεώργιον»· 
ό ιατρό; όμους καί οί λοιποί έπέμεναν, ό δέ Νικολέτο; 
στραφεί; πρός το μικρόν καί ευφυές κοράσιον, λέγει ό,τι πή 
ή Κάτη, άν θέλγ) νά υπάγω, πηγαίνω. Τό αγαθόν κοριτσά
κι, τού οποίου ό Νικολέτο; υπήρξε άνάδοχος, εκλυόμενο; 
εις δάκρυα, λέγει «έγώ Νουνέ επιθυμώ νά μεινη.ς, διότι 
άν ΰπάγης θά βλάψη.ς τήν υγείαν σου, άν μέ άγαπά; νά 
μήν ύπάγης»· ό άγαθός γέρων υπήκουσε, καί έκάθησε μετά 
τού κ. ’Αδαμάντιου Δελλαπόρτα, συνομήλικό; του έπί 
ένός καναπέ, άλλά μετ’ ολίγον ήγέρθη καί μετά δακρύων 
παρεκάλει τήν Κάτη νά τώ έπιτρέψη νά άσπασθή τόν ά- 
δελφόν του, διαβεβαιών αυτήν ότι δέν παθαίνει ή υγεία του, 
έπί τέλους δέ άφοΰ καί ή κυρία τού ιατρού τή είπεν, ένέ- 
δωκεν ή Κάτη καί ό γηραιός συρόμενος καί παρά δύο ύ- 
ποστηριζόμενος συνεπορεύθη. μετά τών λοιπών καί έπέθηκεν 
έπί τού προσώπου καί τών ποδών τόν τελευταίον ασπα
σμόν. Μετά τούτο έζ φίλοι περιετΰλιξαν τόν Γιωργα τάραν 
εντός τής βελέντζας, καί έν βαθυτάτη σκοτία ακολουθού
μενοι παρά πλήθους άνθρώπων μετέφεραν τόν νεκρόν έκ τή; 
όπισθεν θύρας τής ιδιορρύθμου καί μεγαλοπρεπούς των οι
κία; εί; τό προαύλιον τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Χαραλάμ- 
πους, εί; άπόστασιν δέ 20 βημάτων άπό τού τάφου, ήσαν 
παρατεταγμένοι εις δύο γραμμάς φίλοι μέ δάδα; άνημμένα;

άμα δέ ό νεκρός κατεβιβάσθη είς τόν τάφον, εί; τών φίλων 
του έφώνησε τρις «Χριστός άνέστη», ό δέ ίατοό; δράξας 

δράκα χοός έρριψεν έπί τοΰ νεκρού.
Ό ιατρός είπε σύν τοϊς άλλοι; τήν τελευταίαν αυτού πα

ραγγελίαν τώ είπε νά δώση είς τύπωσιν άπαντα τά έργα 
του, τά όποια είναι είς χειρόγραφα πλήθος, έχει δέ συγ

γράψει φιλοσοφικά, φιλολογικά καί ιστορικά έργα.

Άγγελος

Έν Λ,ηςουρέω, 22 Δβρίου 82.

Ό Γεώργιο; Ίακωβάτος, ού τάς κολοσσιαία; διαστάσεις 
έθαυμάσατε έν τή Βουλή, ήρξατο πρό μηνών νά καταπί- 
πτη. Οί περί αυτόν παρετήρουν άπό τή; έκλογικής αποτυ
χίας τών δύο άδελφών του, καί ιδία μετά τήν ομόφωνον 
παραδοχήν τής παραιτήσεω; αυτού έκ μέρους τή; Βουλής, 
άλλοίωσιν έπαισθητήν εν τώ ρωμαλέω έκεινω έργανισμώ.

Λΐι,νη; πρό μηνό; έγένετο γνωστόν ότι ό Γεώργιος πά
σχει έκ χρονίου καρδιακού- νοσήματος όπερ άπέληξεν εί; 
ΰδρωπα. ΊΙ καταστροφή δέν έβράδυνε νά έπέλθη.

Τή 20γ, τρέ οντο;, ήμερα Δευτέρα, προσεκάλεσε παρά τή 
κλίνη τού; αδελφού; οϊτινε; τόν ήρώτησαν άν θέλη, τι:

— ιι Ούτε οαγητόν, ούτε νερόν, ούτε βιβλία, — είπεν.

« ’Επειδή όλίγαι άραι μοί υπολείπονται, σά; προσεκά- 
λεσα ινα σά; προσφέρω τόν τελευταίον ασπασμόν καί σά; 
παρακαλέσω νά έκπληρώσητε τήν τελευταίαν μου επιθυ

μίαν.
α Γνωρίζετε τί φρονώ περί ιερέων άφ’ ότου παρεδέχΟη- 

σαν τήν άνευ όρων έκκλησιαστικήν άφομ.οίωσιν τή; πρώην 
Ίονίου Πολιτεία; πρό; τήν 'Ελληνικήν ’Εκκλησίαν. ’Έκτοτε 
διεκόψαμεν πάσαν μετ’ αυτών σχέσιν. Δέν κρίνω δέ οςθόν 

νά μεταβάλλω γνώμην κατά τήν έπίσημον ταύτην στιγ
μήν. ’Απ’ εναντίας φρονώ ότι κατά τήν στιγμήν ταύτην τό 
μάθημα καθίσταται διδακτικώτερον. Διά τούτο δέν επι
θυμώ ν’ άναμιχθή τό παράπαν ίερεύ; είς τά τής κηδεία; 
μου. Θέλω νά κηδευθώ ώ; οί αρχαίοι χριστιανοί. Νά μέ έν- 
δύσητε εϋπρεπώς, νά θέση,τε σταυρόν έπί τού στήθους μου, 
αντί δε φορείου νά μ.έ τυλίζητε εί; σινδόνα, καί ούτω πως 
νά μεταφέρητε τό πτώμα όπως ένταφιασθή εντός τής αυ
λή; τή; οικία; ματ, εί; τό μέρος τό όποιον άλλοτε σά; υπέ
δειξα. 'Αντί δέ νεκρώσιμου ακολουθία; νά ψαλή παρ'υμών 

τό α Χριστό; Άνέστη».
Είτα άπήγγε.λε τό αΦώ; ιλαρόν άγιας δόξης κτλ. » καί 

τό «χριστιανοί τά τέλη τής ζωής ήμών». καί περί όίραν 

6ην α. μ. παςέδιυκε τό πνεύμα.
Οί αδελφοί, ίδια δέ ό πρεσβύτερος Νικόλαος, ήσαν απα

ρηγόρητοι.
Τήν επιούσαν Τρίτην περί ώραν 6 μ. μ. έκηδεύετο ό 

νεκρός, πλείστων λαμπαδηφόρων παρακολουθούντων, συμ- 
φώνως ποός τάς τελευταίας διατάζεις τού άποθανόντος. 
Ένεταφιάσθη όμως έν τώ τάφω τών γονέων του εντός τού 
προαυλίου τού παρά τήν οικίαν του οικογενειακού παρεκ
κλησίου. "Ινα δέ μή φανώσιν οί άδελφοί του άθετούντες 
τήν τελευταίαν αυτού θέλησιν — όσω καί ά' έκρινον αυτήν 
ίδιότροπον — έθεντο είς τό στόμα τής μικρά; κόρης τού 
ίατροΰ Χαοαλάσ.πους τήν παράκλησιν όπως ένταφιασθή 
εντός τού οικογενειακού τάφου. Ή παράκλησι; έγένετο, 

ώ; είκός, δεκτή.

Έν ώ κατεβιβάζετο τό πτώμα είς τον τάφον τό πλήθος 

έψαλλε τό «Χριστός άνέστη». Παρών.
--------------------------------I > ooci <t ·>----------—----------- -—

ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΓΡΙΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
τ# ηιιεροιοίΊΟΑ ιιιι χακεχλι

Ιύές τί» γραφεΓείν μιας καέ τα βεδλεοπωλεϊα
Μετά τή; άθωώσεω; τοΰ Βελέντζα τί άλλο ήρμοζεν 

είς τόν ευρύστερνο» Τρικούπην ή έν παράσημον .. . . Ό- σ|χανεε, όπως έπιστεγασθή ή κατά τής κυβερνήσεως Κου- 
μουνδούρου πρώην άντιπολίτευσις, κατηγορουμένη; ώ; άνε- 
χθείση; τήν φιλίαν τοΰ Βελέντζα καί τήν φιλίαν τή; συμμά
χου Τουρκίας. Βεβαίως προ; τό Oauard ό αυστηρό; πρωθ
υπουργό; δέν θά φερθή έλπίζομεν τοσον αύθαδώς, όπως 
έφέρθη πρός τόν ελληνικόν Μεγαλόσταυρον τόν τουρκικόν 
ΜεγαΛόστανροτ βεβαίως θά τον δεχθή μετ’ ελαφρά; καρ- 
δία;, διότι θά συναισθάνηται ότι αντυν θα τόν φερη, έπ- 

αζίως.

Τό ρωμαίϊκο ΰπερίσχυσεν ό άμερικανισμός τοΰ κ. Φιλή- 
μονος εστάλη....εί; τόν κύριόν του. Τό Χάββατον τό εσπέρα; 
καί άλλοι τήν Κυριακήν πρωί άθρόοι συμπολιτευόμενοι βου- 
λευταί έπέβαινον τών άτμοπλοίων τών διαφόρων έταιριών 
απερχόμενοι εί; τά; πατρίδα; καί τά; οικογένεια; των καί 
τινάσσοντε; τό μπαλτό των άπό τή; τρικουπική; πιέσεως. 
Ό κ. πρόεδρος άπό τοΰ εξώστου τού; άπεχαιρέτα μέ τό 
μανδήλιον, μαδών είς χεΐρα; τό άνθος δ·.’ ένα έκαστον τών 
φευγόντων : Μή με λησμονεί τήν 1 Οην Ιανουάριου.

’Ανηλεώς διέψευσε τιύ; καλοκαιρίσιου; στίχου; τών Χρι. 
στσεγεΓτων έν τώ προλαβόντι .V?) Χιίησαι ό παγερός χει- 
μών μέ τόν οποίον έζημέρωσαν τά φ τινά Χριστούγεννα. 
Δεν γνωρίζομε·/ τό κατά πόσον ϊσχυσε νά μαράνη τό έντός 
τών οίκων Χριστουγενειάτικο έαρ ό χειμών, άλλ’ έζιυ τό 
αίφνήδιον ψύχος καί ή βοοχή καί ό βόρβορο: είχον διαχύ- 
σει ερημικήν όψιν εί; τά; όδού; καί τούς περιπάτους, τήν 
οποίαν δέν ί'σ/υον νά έξαλείψωσιν αί ά’μαζαι τοΰέορτάζον- 
τος λαού, άφ’ ών συχνά διεχύνοντο αί μελφδικαί συμφωνία: 

κιθάρα;, μπουζουκιού καί φυσαρμόνικας.
Τήν Κυριακήν όμως ή κινησις υπήρξε ζωηρότερα, μέ όλην 

τήν έπίτασιν τού ψύχους, καί τήν έλαφράν απόπειραν χιο- 
νίσματος ματαιωθεΐσαν μετά λεπτά; καί άοαιά; τινας νι
φάδας. Αί οδοί ήσαν πλούσιαι εί; περιπατητρίας καί περί 
πατητάς, καί τά νέα κοινωνικά στρώματα τών άπεργούν- 
των εργατών το είχον στρώσει είς θορυβώδεις απολαύσει: 
γλεντιού καί τραγουδιού’ τού; έθεάθημεν έν σώματι έπα- 
νερχομένου; έκ τής ευθυμία; των παρά τάς Χτή.λας. Ουδέ 
ποτέ είχομεν ίδει μακροτέραν σειράν γαμήλιων αμαξών ώ 

έκείνην τής παρελθούσης Κυριακής.
Εις ούδεμίαν άλλην εορτήν Χριστουγέννων έσφά-ησαν τό 

| σοι γάλοι όσοι κατά τήν φετινήν. Προσεφέρθησαν νά άνα
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σϊληρώσωσι τά ποόβατα, τά όποια κατέστησε σπάνια τό 
ψύχος. Καί δυνάμεθα νά είπωμεν οτι δσαι κεφαλαί Αθη
ναίων, τόσοι γάλοι έζαρατου.ήθησαν.

’Εργάζεται καί ό Μητροπολίτης φιλοτίμως διά νά κα- 
τασταλή ή ευλογία, έκτος τή; εταιρίας τή; υγιεινής. Έδώ 
ά δαμαλίς, και έκεΐ ή λιτανεία. Δύο τοιαύται έθεάθησαν 
πεεί τό εσπέρας διασχίζουσαι τάς συνοικίας τή; Αγίας 
Τριάδος καί τού Ψυρή, έν δλη τη έπισημότητι’ μέ εικόνας 
καί έξαπτέρυγα, καί ψαλμωδίας παππάδων, και τά Κύριε 
έ.Ιέησον σμήνους τών άκολουΘούντων λούστρων. Τί κρίμα 
νά μή εχωμεν καμμίαν θαυματουργόν εικόνα έδώ πλησίον 

νά τήν φέρωμεν νά τήν στήσωμεν, εις τήν Πλατείαν τού 
Συντάγματος, νά συναΟροίσωμεν όλους τούς εύλογιώντας 
διά .ά τήν άσπασθούν, και μετ’ αυτούς νά θέτωμεν καί 
ημείς τά χείλη μας έπί τού τύπου τών χειλέων των, κτλ. 
απαράλλακτα Sr}.. ο—μ; συνέβνσαν πρό δύο ετών, νομί
ζω, έν ’Λγρινίω.

At ήμέραι αύταί S'z'i είναι τά κάλλος τοΰ ενιαυτού ; Δέν 
είναι ή άττικωτέρα δύσις του ; Δεν είναι ή ζωή τής ζωής; 
Είς αύτάς δέν άποκρυσταλλούται ή εύδαιμονία ; Ό μικρός 
κόσμος, ό μεσαίος κόσμος δέν νομίζει ότι δλον τόν χρόνον 
θη\σχει Slit. ·ιά ζύ/σ/j τάς ημέρας αύτάς;

Έσκέφθητε δμως καί τόν κόσμον τών νοσοκομείων ; 
Δι’ αυτούς καί ή πρώτη τού έτους ανατέλλει φαιά καί 
στακτόχρους καί απελπιστική καί μονότονος μέ τό αιώνιον 
κομμάτι βραστού καί τόν α’ωνιώτερον ζωμόν ; 1<αί άφϊνομεν 
τού; άσθενούντας βαρέως τούς πάσχιντας· άλλ’ ο: έν άναρ- 
ρώσει; Δέν θέλουν καί αυτοί μίαν ακτίνα πολυτελείας, ενα 
κομμάτι βασιλόπητα, λίγο κρασί, λίγο γέλοιο ;

'Ακόμα χθες άνεγινώσκομεν δτι εις £ν τών Νοσοκομείων 
Λονδίνου τήν ημέραν τών Χριστουγέννων (ίδική μας Πρω
τοχρονιά) διωργάνισαν τί νομίζετε ; Λοροζ χαί χοντσέρτο 
δι’ όλης τ?,; ημέρας· εις τόν χορόν έλαβον μέρος οί ψοιτη- 
ταί καί οί καθηγηταί τής ιατρικής σχολής, οί δ’ ατυχείς 
έν άναρρώσει ηύφραίνοντο καί έκερδισαν βεβαίως χρόνον 
τελείας άποκαταστασεως τής υγείας των έκ τοιαύτης ψυ
χική; θεραπείας. Είς ολα δέ τά άλλα Νοσοκομεία διενεμή- 

Θησαν ύπ’ εταιριών εκτάκτως ροστμπίφ — κρασί — χαί 
μπονντιγχα.

Δεν είναι δυνατόν καί έδώ αί Αθήνα·, νά παραμυθήσω- 
σι τούς έν άναρρώσει τώνόύο Νοσοκομείων μας, τοΰ Πολι
τικού καί τοΰ Στρατιωτικού;

Δεν χρειάζονται, νομίζομεν, πολλά.

Έρωτάται ή τριά; τών κυρίων 'Αρμοδίων καί Άριστο- 
γειτόνων, Νομάρχης, Αστυνόμος καί Δήμαρχος: τί έγεινεν 
ή περίφημος υπόνομος ΟάΟεεα, ή καθολική αύτη τών 
’Αθηνών κοπροδόχος ; Έτελείωσε ; Θά τελείωση ; Ήμεϊς δ,τι 
γνωρίζομεν είναι δτι παρά τήν κατασκευαζομένην σκεπα
στήν υπόνομον σχηματίζεται άλλη υπαίθρια, ήτις δέχεται 
είς τάς άγκάλας της δλας τάς άκαθαρσίας καί τά πτώματα 
έκ τοΰ φυτικού, φαγητικού καί ζωικού κόσμου ; Γνωρίζομεν 
καί άλλο : Υπάρχει εργολάβος εις δι ανετεθη ή κατασκευή 
τής υπονόμου’ ό εργολάβο; αυτό; άρχισε τάς εργασίας του 
άπό τού Αύγουστου και μέχρι σήμερον ζητεί τό? π.Ιηρώ- 
σνκτα, χωρίς νά μπορή νά τον εύρη !! ‘Ο παρέχων τά; 
πληροφορίας αύτάς μάς παρατηρεί : Τό έςωτερικόν ζήτημα

έλύθη, άφού παρεχωρήθη καί τό Σιδηροχα.Ιοϋχι ακόμα' δέν 
εϋρίσκεται κανέν σιδηροπαλούκι διά νά λυθή καί τό !Τπο- 
νομιακόν;

Γνωρίζετε καί τό ζήτημα τής Α'. ητροπόλεως. Έπρό- 
κειτο νά εύρυνθή, νά καλλωπισθή. νά στρογγυλαίνη, νά 
ώραϊσθή, διά νά έορτάζωνται έν άνέσει τά Πανπασχάλια 
καί νά παρελαύνουν ολα τά σώματα καί όλα τά δπλα καί 
όλα τά καλιμαύχ·α και ολοι οί ’Επιτάφιοι καί δλη ή ’Α
νατολή, ή Δύσις, οί ομογενείς καί οί περιηγηταί.

Τί δέ έγεινε άπό ολα αύτά τά Λτρδκ-ί ?,rt>; Έρρίφθησαν 
μερικαί ετοιμόρροποι οικία·., χωρίς άκόμη ν' άποζημι··>θώσιν 
οί ιδιόκτηται ύπό τού Δήμου, ένώ άπεζημιώθησαν ύπό τών 
παρόδιων.

Έλησμονήσαμεν δμως ! Έλήφθη £ν μέτρον καθαριότη- 
τος. "Ενα μεγάλο πηγάδι ακριβώς απέναντι τή; πύλη; τοΰ 
ναού έγένετο ώς SV τών περι&ήμων αμερικανικών σπηλαίων 
ού ό αρχαιολόγος Καββαδία; δύναταί νά κάμη και τήν πε

ριγραφήν.
Τό πηγά ι αύτό έπί ταίς έρχομέναις έορταΐς έγέμισε 

ποδάρια, πατσάδες, σαποκοιλιαίς, έντερα καί δ,τι άλλο 
φαντασία ξεκοιλιαστού Άρεταίου ήδύνατα νά περιλάβη. 
Ό δέ διευθυντής της αστυνομίας ;

Διατάσοει τούς ιδιόκτητα; νά παστρέψουν τήν πλατείαν, 
διότι θά ελθη ό βασιλεύς.

Φωνή δέ τοΰ Πατσαντζή τοΰ έν λόγω Πηγαδιού ήκού
σθη λέγουσα:

— "Εννοια σου, κύρ αστυνόμε, καί θά σοΰ τήν παστρέ
ψω έγώ μιά χαρά.

Είναι πλέον άγνώριστον τό πρός τήν Π.ΙατεΤαν Συν
τάγματος ίτ.ό τού παρελθόντος Σεπτεμβρίου προσέγγισαν 
καί μεταξύ τών Έμπορικών Ι’αβαλά καί Κοκορόπούλυυ έγ- 

κατασταθέν ‘Χ.αρτοτιωλεεον Πάλλη καί Ιά,οδζεά.
Άγνώριστον, αφ’ ής μετεσκεύασε τήν χαρωπήν αίθουσαν 

του είς ’ΈκΟεσιν Μτϊοναμ,άδων, έκ τών ωραιότερων, 
χρησιμωτέρων, ποικιλιοτέρων, πολυτελέστερων.

Ουδέποτε αί Άθήναι είδον τοιαύτην συλλογήν Μελανό· 
δοχείων ττολυτελείαε, έκ χαλκού επιχρυσωμένου, έκ 
λευκού μετάλλου σχεδιογράπτου, έξ έβένου, έκ ξύλου ε
λαίας, πάντα βαρέα, στερεά, άληθεΐς κόσμοι γραφείων.

Πρός τή συλλογή αύτή παρεμβάλλεται ώς πολύχρωμου 

στεφάνωμα Μεγάλη συλλογή Λ,ευκωμ,άτων. Βε- 
λουδοκόσμητα, μαροκινόβλητα, χρυσόσπαρτα. μετά μουσι
κής, άνευ μουσικής, θαύμα εις τού: οφθαλμούς, ώραιόταται 
είκονοθήκαι διά τά λατρευτά είδωλα τών προσφιλών σας.

Καί έρχεται ή ανεξάντλητος σειοά τών ίϊορτομ,ονέ· 
δων, καί επονται πολυτελείς γραφίδε . καί αναμιγνύον
ται κουτεά ζωγραφικής καί προβάλλουν εργαλεία τε
κτονικής διά παιδιά καί χύνονται έκεΐ μέσα χί.ίιαι λάμψεις 
δώρων αγαπητών καί πρό πάντων στερεών.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 
ΠωΛοϋνται εν τώ γρο.γείω μας χαί εις το βιΰ.Ιιοπω.Ιε'ϊοτ 

'Λντωνιό,όου όύός Έρμου.,

αντί δραχμών νέων τρεών-


