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Β. Γ Α Β Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η Σ  δ.εγθγντιη:

Ή  υπό τής «"Ωρας» διάψευσις τών λόγων τού Ρηγοπού- 
λου κα ί ή υπό τού Ρηγοπούλου διάψευσις τών γρχφομένων 
τής «Ώ ρ α ;»  όχι μ.όνον δέν διέλυσαν τό σκάνδαλον, άλλά 
καί τό ¿διπλάσιασαν.

Τό πρώτον σκάνδαλον δέν έλύθη, διότι μ,όνον αλλοφρο
σύνη α Αιώνος» ήδύνατο νά μάς κάμή νά πιστεύσωμεν τήν 
διάψευσιν τής «"Ωρας», άφαύ ή «"Ωρα» είναι ένδιαφεοοαέ- 
νη, καί επειδή λόγοι προσβλητικοί τού υπουργείου έξηνέχθη 
σαν υπό τού Βασιλέως, ή «"Ωρα» όργανον τ ή ; κυβερνήσεως 
δέν είχε παρά νά τούς διαψεύση. Δέν είχε δέ νά φοβηθή 
βασιλικήν διάψευσιν, διότι εις 3 σνιμείον περιήλθαν τά 
πράγματα, τό συμφέρον Κυβερνήσεως κα ι Βασιλείας έταυτί- 
ζετο. Διότι ή ό Βασιλεύς άμα τή  δημοσιεύσει τον τηλε
γραφήματος του κ. Ρηγοπούλου ώφειλε νά άποπέμψή τήν 
κυβέρνησίν του ή νά δεχθή νά ΐδή τούς κατά  Ρηγόπουλον 
λόγους του διαψευδομένους ύπό τής «"Ωρας» άν καί αλη
θείς.

Ά λ λ ’ ό Ρηγόπουλος επιμένει έν τή  διαψεύσει, ότι ό Βα
σιλεύ; είπεν εκείνο τό άν παρήσαν όλοι οί αντιπολιτευόμε
νοι, τά  φορολογικά νομοσχέδια θά κατεψηφίζοντο. Μένουν 
λοιπόν ακέραιοι οί Βασιλικοί λόγοι, κατά Ρηγόπουλον, ρ.έ- 
νει έπίση; άκεραία καί ή διάψευιις τών λόγων αΰτών, κατά 
τήν «"Ωραν». Τίνα τών δύο νά πιστεύσωμεν ; Ά ζιοπ ιστώ - 
τερος βεβαίως είναι ό Ρηγόπουλος, διότι ούτο; λέγων τήν 
αλήθειαν δέν χάνει τ ίπο τε , ένώ ή «Ώ ρα » λέγουσα τήν α
λήθειαν χάνει τήν πρωθυπουργίαν.

’Εκείνο τό όποιον ποοσθέτει ό Ρηγόπουλος έν τή διαψεύ- 
σει του, ώς παραλειφθέν έν τώ τηλεγραφήματι αυτού, ότι 
«'Εάν ό λαός τώ  όντι δέν έπεθύμει νά ψηφισθώσι τά  φορο
λογικά τής κυβερνήσεως νομοσχέδια, τότε ώφειλον οί έν 
ταϊς έπαρχία ι; μένοντες βουλευταί νά Ιλθωσι νά καταψηφί- 
σωσιν α υτά » , δέν άναιρεΐ τήν πεποίθησιν τού βασιλέως τήν 
πηγάζουσα» έκ τών πρώτων βασιλικών λόγων τών έν τώ 
τηλεγραφήματι, άλλ’ είναι τρόπον τ ινα  συμπλήρωσι: τή ; 
ιδέας τού βασιλέως, τήν οποίαν έν τώ  πρώτω ημών περί 
τού σκανδάλου άρθρο) άνελύσαμεν.

Ό  Βασιλεύς λοιπόν είναι βέβαιος έν τή πρώτη καί δευ- 
τέρα περιπτώσει οτι είχε καί έχει επομένως τήν πεποίθη- 
σιν ότι υποστηρίζει ύπουργεΐον μή μειοψηφούν οί δέ σινα
πισμοί τού «Α ΐωνο ;» δέν καταστρέφουν τήν πεποίθησιν 
αυτήν. Πρώτην φοράν ή Βασιλεία έρχεται μόνη τη ; εις κα- 
τάστασιν άπαγορεύσεως απέναντι τή ; κυβερνήσεως, καί τό 
γεγονός αυτό είναι μέγα , τό γεγονός αΰτό θά εχη συνέπει
ας, θά έχή κατήφορον.

Ή  «Ώ ρα» δέν κζτώρθωσε διά τή ; διαψεύσεοις της τ ί 
ποτε άλλο είμή νά οιπλασιάση τό σκάνδαλον, δ ι’ εκείνου 
τό όποιον προσέθεσεν ό τι ό Βασιλεύς βαρείας άπηύθυνεν 
έπιτιμήσεις πρός τόν κ. Ρηγόπουλον. Καί άπό πότε ό Βα 
σιλεύ; επ ίτ ιμ α  άντιπρόσωπον τού λαού, δ ιότι τώ  καθυπο- 
βάλλει μ ίαν ευχήν τού λαού ; "Αν έχή ό Βασιλεύς τό δ ι
καίωμα τούτο τού έπ ιτ ιμ ά ν  τού; βουλευτάς,τότε άν τόν κ. 
Ρηγόπουλον περιωρίσθη β'αρέω; νά επιτίμησή,πώς παρέλειψε 
τόν Τρικούπην, τόν συντάκτην τού Τις π τα ίε ι, βαρέως νά 
τύψη ;  Διά τών έπισήμω"' γραφέντων τής «"Ωρας» ό Βα
σιλεύ; προσέβαλεν έπ’ όνόματι τού κ . Ρ/,γοπούλου τήν 
έθνικήν άντιπροσωπείαν, κα.1· ό Βασιλεύ; είνε είς ησσονα 
θέσιν ή τό πολύ είς ίσην θεσιν πρό; αυτήν, δ ιότι Βασιλεύς 
καί άντιπροσιοπεία άντλούσι τά  δικαιώματα καί τάς υπο
χρεώσεις αΰτών άπό μ ιά ; κα ί μόνη.τ πηγής, ΐ ή ξ  έ θ ν ε κ ί ίς  
κυρ εοερχέαες , καί ταύτης είνε όργιΛνα καί ΰπηρέται καί 
αντιπροσωπεία καί βασιλεία. Πώς είν.τ λοιπόν δυνατόν ή 
μία νά έπ ιτιμα  τήν άλλην : Ό τα ν  ή εθνική αντιπροσω
πεία επ ίτ ιμ α  τήν βασιλείαν, έχομεν έπαν'άστασιν έκ τών 
κάτω πρός τά  άνω' καί όταν ή βασιλεία έ ι. 'ιτ ιμ ά  τήν αν
τιπροσωπείαν, εχομεν έπανάστασιν έκ τών «νω  πρός τά 
κάτω· τοΰτέστιν έχομεν « ρ α ξ ε κ ό π η μ α .

Εις τόσον ανώμαλον σηι/,είον περιήλθον α ί σ χ ίζ ε ις  βασι
λείας κα ί έθνους.

Κ ,α λ ε δ ά  V

ΧΡΟΝΙΚΑ

Προπαρασκευάζεται πολιτική εκδρομή τού κόμματος τού 
κ. Δεληγιαννη άνά τάς επαρχίας. Κάμποσοι ήρ/ετεροι οίκο- 
γενειακώς υπό τήν προεδρείαν τού ηγέτου αΰτών Οά μετα-
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βώσιν εις Πάτρας, τήν μάλλον άντιπολιτευομένην πόλιν, 
όπου βεβαίως θέλουσιν έκφωνηθή διάφοροι λόγοι. ’Εκείθεν 
έπιβαίνοντες ενός άτμοπλοίου τού κ. Γ ουδ ί, όπεο οδτω με- 
ταβληθήσεται εις θαλαμηγόν, 0ά κάμουν τόν γύρον τής Πε- 
λοποννήσου, έξερχόμενοι καί εισερχόμενοι, άγορεύοντες καί
διασκεδάζοντε;.

Ευφυής πολιτευόμενος ένθυμηθείς, ό'τι συζητουμένου τού 
περί οίνων φόρου, ό κ . Δεληγίάννης δέν ελαβε τόν λόγον, 
είπεν ότι φαίνεται αυτόν τόν λόγον πού δέν έβανε σ ’ τήν 
Βουλήν θά τόν βάνη σ’ τ ά ; Πάτρα;.

Λΰριον αναχωρεί ό κ. Λεωνίδα; Δεληγεώργης εις Μεσο- 
λόγγιον, δπου θά διαμείνη όλίγας μόνον ήμέρας, όθεν θέλει 
έπ ιστρέψει τήν παραμονήν τοού πάσχα , μ ετά  δέ τ ά ; έορ- 
τά ς αναχωρεί δ ι’ Ευρώπην μετά τή ; άξιοτίμου Κυρία; του, 
έπανακάμπτων έκεϊθεν κατά  τ ά ; δημοτικά; έκλογά;.

Πρωτοφανές! "Ενας λόγο; πού κόπηκε σ’ τή  μέση διά 
τό πλήθος του ακροατηρίου* ό λόγος ουτος ήτο τής δεσπο
σύνης Κ εχαγιά, διευθυντρίας ενός παρθεναγωγείου τής 
Κωνσταντινουπόλεως του λεγομένου Ζ αππείου , ή δέ αί
θουσα ή του Π αρνασσού, καί τό πλήθος γυναίκες καί ά'ν- 
δρες. Περίεργος ηλεκτρισμός τής γυναικός. Ούτε ώ ; ρήτωρ 
είνε γνωστή , ούτε ώ ; φιλόσοφος ή φιλολόγος φήμην έχει, 
ούτε δεινή τ ις  είνε συγγραφεύς, ούτε άπαγγελ ία ν γοητεύ- 
ουσαν δ ιελαλήθηδτι εχει, οΰτε κάλλος έπ ί τέλους εξοχον. 
Μόνον δ ιότι είνε γυνή, εσυρε κατόπιν τού ¿νάματός τη ; τό 
σον κόσμον, όσος ήρκει δ ιά  δέκα πτωχούς ρήτορας του α
χάριστου, άσχήμου, αχρείου καί ισχυρού λεγοιιένου φύλου.

Καί έγέμισεν ή μεγάλη αίθουσα τού συλλόγου, καί έγένετο 
απαγω γή  καγχέΛων καί διασκέλισις αυτών ΰπό τού κοινού 
πλήθους καί έπληρώθησαν γυναικών τά  εντευκτήρια καί τά 
καφενεία τών γυναικών κα ί έσκασαν αί σκάλαις καί οί 
διάδρομοι καί έλειποθύμει αΰτή ή αΰλή τού Συλλόγου, δτε 
σποώχνουσα καί σπρωχνομενη ή ρήτωρ άνήλθε τό βήμα, 
καί ήρξατο λαλούσα, εν ω τό πλήθος εσκανε, έβόα, έΟεο- 
μαΐνετο, έπύρεττε κα ί έπ ί τέλους έποδοκρότει. Καί κανείς 
νά μή δύνατα ι νά έπαναφέρη τήν τά ξ ιν , έως δτου έδέησε νά 
διακοπή τό μάθημα καί νά άναβληθή δ ι’ άπόψε, οχι πλέον 
μέ έλευθέραν είσοδον, άλλά  μέ είσητήρια.

Βλέπομεν πάλ ιν  άναγγελλομένας παοσφορά; δμογενικάς 
υπέρ τού ’Ε θνικού ΣικΙΛύγου, σκοπόν, λέγει, εχοντο; νά 
κάμη θέατρα καί δράματα, κάτ ι 100 δραχμαΐς τού Μελά, 
κάτ ι 100 τού Σκουλούδη, κάτ ι άλλαις τού Νεγρεπόντη, 
καί πολύ φοβούμεθα μήπως ά’λα  αυτά δέν γίνονται αΰθορ- 
μήτως, άλλά δ ι’ άναφορών έπαιτικών πρό; τήν όμογενικήν 
μεγαλοπρέπειαν κα ί γενναιοδωρίαν. Καί επειδή ό Σύλλογο; 
συνίστατα ι άπό καλούς νέους, συμβουλεύομεν νά έπιστρέ- 
ψουν τά χρήματα εις τούς δωρήσαντας, δ ιότι μέ τά  βρω
μοχρήματα αΰτά α ί ψωραλέαι αΰταί ψυχαί νομίζουν δ π 
άποκτώσι δικαιώματα κατακτητώ ν έπ ί ραγιάδων. Μέ εκα
τόν καί διακόσαι; δραχμαΐς τών ομογενών θέατρα δέν γ ί
νονται. Θέατρον ελληνικόν θά κάμη, τό έθνος καί μόνον τό 
έθνος. Λΰτάς δέ ό ’Ε θνικός Σύ-ΙΛογος πρέπει νά έντρέπε- 
τα ι τήν προσωνυμίαν του, δταν καταντή  νά τρέφεται μέ 
τά  περισσεύματα τών δμογενικών τραπεζών.

Τήν 1 I άπριλίου εινε ή επέτειο ; τής ’Εξόδου τού Με
σολογγίου. Πρόκειται νά έορτασθή έν τή  μεγάλη αιθούση

30 Ε Π Ι Φ Τ Λ Λ Ι Σ 30

Ο ΛΤΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

(  Σ υνέχ. ίό . άριΟ. 4 5 2 )

Ά λλ** μή ιάούσα αΰτήν, εις τήν αΰλήι, άφησε τήν θύραν 
ήμίκλη,ισ-ον,είσήλθεν εντός τή ; οικίας, οπου ήρχισεν άμέσω; 
νά κ αθαρίζη τό ίσόγαιον, έτοιμάζουσα συγχρόνως καί τά 
πρόγευμα , δπερ συνίστατο άλλοτε μέν έκ σοκολάτας, άλ- 
' ,οτε δέ πάλιν άπό κρέας ψητό μέ βουτυρον τό γάλα  τό 
μετέφερεν ή ίδ ία  κάθε πρωί. "Αμα προητοίμ-ασε λοιπόσ τήν 
σοκολάταν καί τή ; φρυγανιές έφώναξε τήν ’Ιωάνναν πι- 
στεύουσα δτι ήτο εις τό δωμάτιόν της* άλλά μή λαμβά- 
νουσα άπάντησιν είπε καθ’ έαυτήν :

—  Θά είνε σ’ τόν κήπον.
Έζελθούσα τής οικίας περιήλθε τόν κήπον παρατηρούσα 

πανταχού καί καλούσα.
—  Κυρία ’Ιωάννα ! Κυρία ’Ιωάννα.
Οΰδεμία πάντοτε άπάντησις.

—  Νόστιμο, έψιθύρισε, προσηλώσασα τούς όφθαλμ,ύ; 
έπ ί τού παραθύρου τού δωματίου τής νεάνιδος.

’ ΐδούσα τό δικτυωτόν τού παραθύρου συντετριμμένον 
κα ί ήμίκλειστον καί τήν κλίμακα στηριγμένην έπ ί τού τοί
χου, ήσθάνθη βίαιον κλονισμόν εις τό στήθος της.

—  Θεέ μου, τ ί  τρ έχει;  έσκέφθη.
Προησθάνθη τό δυστύχημα ια ί μετά μεγάλης ταραχής 

ανέβαινε τέσσαρα τέσσαρα τά  σκαλιά . Ή  θύρα τού δωμα
τίου τής Ιωάννας ήτον άνοικτή καί εισήλθεν, δταν έβαλε 
γοεράν κραυγήν. Είδε τόν καϋμένον τόν Φιντέλην ξαπλωμέ- 
νον κάτω , νεκρόν καί τό διυμάτιον, εξαιρέσει τών ενδυμά
των τής Ιωάννας, άπερ δέν εύρίσκοντο πλέον έκεί, άνω 
κάτου, άφ’ δτου καταλάβαινε, δ τ ι φοβερά πάλη έγένετο 
μεταξύ τή ; νεάνιδος καί ένός ή πολλών άτόμων. ’Αναίσθη
τος ή παράφρων έκ τού τρόμου, ή Γερτρούδη κατήλθε τήν 
κλίμακα μετά τής αΰτής ταχύτητος, μεθ’ ής καί κατά  τήν 
άνοδόν της, ώρμησεν εξω τής οικίας καί ωχρά, μέ λελυμέ- 
νην τήν κόμην, ήρξατο νά τρέχη έν τή  ¿δώ  κραυγάζουσα :

—  Βοήθεια ! Κ λ έπ τα ι!
Γυναίκες τ ινές καί παιδία εδραμον καί άπετέλεσαν όμι

λόν τινα . Τό χωρίον ήτο σχεδόν Ερημον, δ ιότι κατά τήν 
στιγμήν εκείνην δλοι οί χωρικοί εύρίσκοντο εις τούς αγρούς 
ασχολούμενοι μέ τόν θερισμόν τού σίτου κα ί τό δέσιμο» 
τών στάχεων. *11 Γερτρούδη έξηκολούθει νά τρέχη μεταβαί- 
νουσα εις τόν κ. πάρεδρον παρά τώ  δποίω τινάχθηκε μέσα
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Περί τή ; δημοσίας γνώμη; τών Πατρών εις άνταποκριτής 
έπανορθών τά  περί συλλαλητηρίου υπό τού άνταποκριτού 
ήμών 'Α χαιού έπ ισταλέντα , γράφει : «Αί Πάτρα· οργίζον
ται, αί Πάτρα*, ένθουσιώσιν, λέγει ό ’Αχαιός. ’Εγώ λέγω  : 
δ Γιωργάκης ό Ρούφος οργίζεται, ό Θάνο; Κανακάρης έν- 
θουσιά. Αΰτά είνα ι τ ά  δύο κόμματα τή ; πόλεώς μας καί 
δ ,τι θέλουν γ ίνετα ι. 'Υπάρχει καί τρίτον κόμμα, τώ ν άνε 
ξαρτήτων, άλλά δ έ ' είνα ι είς Οέσιν άκόμη καί νά επιβάλ- 
λητα ι. Ά ν  ύποτεθή δτι εύρίσκετο ενταύθα δ Γεώργιο; Ρού
φος καί δ ιέταττε  τού; παλληκαράδες του νά φοβίσωσι τόν 
κόσμον, διά πυροβολισμών, τό συλλαλητήοιον θά δ ιελύετο.»

τού Πανεπιστημίου διά λόγου τού κ. .’Αναστασίου Γεννα
δίου. Σήμερον συνέρχεται ή Σύγκλητος όπως άποφασίση 
περί τούτου. Εινε σωστόν, άφού δέν έορτάζομεν τήν 25ην 
Μαρτίου, νά πανηγυρίζιυμεν τήν ένδοξον "Εξοδον, ημέραν 
δόξης καί τραγωδίας, άφού μάλιστα έχωμεν τοιούτους πα- 
νηγυριστάς, οίος δ ’Αναστάσιο; Γεννάδιος, ό ένσαρκών έν 
έαυτώ τδ αίσθημα τής άρχαίας καί νέας 'Ελλάδος.

Εις τό χθεσινόν φύλλον έν τώ  κυρίω άρθριρ παρεισέφρυ- 
σαν τά  έξης λάθη : έν στηλη 2α , στίχω  24ω  άντί ή κυρ ιαρ
χ ία  αν τώ ν  γρ. ή κυρ ια ρχ ία  τον .Ιαβϋ. Καί έν σελίδι 3η, 
στήλη 1η, σ τίχω  2 7 , ά ν τ ί έπεκτίσεω ς, γράφε ίπ ικρατήσεω ς.

ΔΙΚΗ ΣΚΟΤΖΕ

Μ Α Ρ Τ Γ Ρ Ε Σ  ΓΗ Σ  Τ Π Ε Ρ Λ Σ Π 1 Σ Ε Ω Σ

Οί πρώτοι μάρτυρες τής υπερασπίσεως έκλήθησαν διά 
νά κληθώσιν. Δέν καταθέτουν σχεδόν τ ίπ ο τα , είμή τά  γ ε 
γονότα τό όποια δέν είνα ι βεβαίως ΰπέρ τών κατηγορου
μένων.

Πρώτος εμφανίζεται ό κ. Λ .  Β ά ρ ε σ ε ς ,  καταθετών 
μόνον δτι είδε τήν παρέα τού Σκουζέ μέ τήν παθούσαν κό
ρην κα ί τήν, ώ ; τήν λ έγε ι, Κ αλλιοπήτσαν, εις τήν μπιρα
ρία τού Κ αλλία εις τά  Πατήσια κα ί διεσκέδαζον, ε ίχε καί 
αΰ-ός μίαν άλλην παρέα καί διεσκέδαζεν.

Ό  μάρτυς Τ ρ ε α ν τ α φ ύ λ λ ο υ  άμαξας δτι πήρε τού; 
κατηγορουμένου; μέ τήν γυναίκα, δέν ενθυμείται καλώς, ή 
άπό τού Σκουζέ ή άπό τού Πρινοπούλου, τούς πήγε στήν 
Πεντέλη καί δτι ήκουσε μόνον τής πιστολιές.

‘Ο περίφημος άπό τό Χαλάνδρι— άνθρωπος
βουνό—δστις δταν πήγαινε ή νυμφική συνοδεία εις ΙΙεντέ- 
λην περνούσε άπό τό  Χαλάνδρι, ζήτησε νά  τού ; έτοιμάση 
φαγητόν, τού; έδωσε μια γάλισσα, κάτ ι ελσαϊς φρέσκαις, α
νέβηκε κοντά στον άμαξα κα ί στόν γυρισμό άκουγιε μεσ’ 
τ ’ άμάξι γέλοια καί τραγούδια.

Ή  συνεδοίασις δ ιαλύετα ι κα ί επαναλαμβάνεται τήν ε
παύριον, ήτοι χθές περί τήν έννάτην.

Μετά τού; χθεσινούς άστ,μάντους μάρτυρας τής υπερα
σπίσει.»; *ν σύμπλεγμα μαρτύρων συγκείμενον έκ τών κυ-

σά βόμβα. Ούτος εΰρίσκετο έκεί πίνων ΰλίγον κίρς μέ τόν 
αγροφύλακα καί ένα άλλον.

—  Κύριε πάρεδρε, έκραύγασεν ή Γερτρούδη, έλάτε, έ- 
λάτε γρήγορα ! Θεέ μου, Θεέ μου, τ ί δυστύχημα, τ ί  τρο
μερόν πράγμα !  ’Ε λάτε, έλά τε γρήγρα !

—  'Ησύχασε, Γερτρούδη' τ ί τρέχει ; Περί τίνος προκει-

τ “ΐ ;—  Κι’ έγώ  δέν ήξεύρω άκόμη. ΤΑ ! Θεέ μου, Θεέ μου ! 
Τί θά ’πή δ λοχαγός δταν έπιστρέψη άπό τό Έ πινάλ ; Ή 
δεσποσύνη ’Ιωάννα. . .

—  Αί, λοιπόν ; ε ίπε ζωηρώς δ πάρεδρος.
—  "Εγινεν άφαντος !
—  "Ω !
—  Τό δικτυωτόν τού παραθύρου της είναι σπααμένον, 

τό πάν άνω κάτω σ’  τό δωμάτιόν της, δ κακόμοιρο; δ Φιν- 
τέλης νεκρός ! . · . ’Εμβήκαν είς τό δωμάτιόν άπό τό πα- 
ράθυρον μέ μιά σκάλα πού τήν ηυρε ακουμπισμένη άπάνω 
στόν τοίχον. ΤΑ ! Θεέ μου, τ ί  δυστύχημα !

‘Ο πάρεδρος ώχρίασε φρικωδώς.
—  Ά ς  τρέξωμεν, κύριοι, ε ίπ ε , ά ; τρέξωμεν !
Οΰδέ κάν τά  ποτήριά των έσκέφθησαν νά κενώσωσι. Πρό 

τής οικίας τ ο ύ ’Ιακώβου Βαιγιάν υπήρχε δώδεκα; γυναικών, 
ισάριθμα παιδ ία  καί τρεις άνδρες, άλλ’  οΰδεί; έξ αΰτών έ- 
τόλμησε νά είσέλθη μόνο; είς τόν κήπον. Ούτοι οΰδέν εγνώ- 
ριζον καί άλληλοηρωτώντο.

—  Ή  Γερτρούδη ’πήγε στού παρέδρου* ζήτησε βοήθειαν 
κ ’ έφώναζε κλέπτα ι !

—  Νά τους, νά τους !
Ή  Γερτρούδη καί οί τρεις άνδρες άφίκοντο, προηγουμέ

νως δέ τή ; υπηρέτριας είσήλθον είς τήν οικίαν. Καί οί ά λ 
λοι ήθέλησαν τότε νάκολουθήσωσι τού; είσελθόντας, ά λλ ’ 
δ άγροφύλαξ σταθείς έπ ί τού κατωφλιού τής θύρας είπεν :

—  ’Απαγορεύεται ή είσοδος.
Ή  άπαγόρευσις ήτο κατηγορηματική κα ί π ά ν τ ε ; τήν έ- 

σεβάσθησαν, ά λλ ’ έπειδή δέν άπηγορεύετο ή έν τώ  κήπιρ 
κυκλοφορία, έμειναν έκεί περισκοπούντες τά  πέριξ.

Ό  πάρεδρος κα ί οί συνοδεύοντε; αΰτόν έν τώ  δωματίω  
τής ’Ιωάννας εϊδον δ ,τ ι καί ή Γερτρούδη εϊχεν είδει, οΰδε
μία δέ ΰπελείπετο αμφιβολία δτι είς ή πολλοί κακούργοι 
είσεχώρησαν είς τό δωμάτιόν, δτι ή Ιωάννα ΰπερησπίσθη 
έαυτήν κ α τ ’ αΰτών καί δτι όπως τόν έμποδίσωσι μή τυχόν 
ΰλακτήσ^ ή δήξη, έφόνευσαν ή έστραγγάλισαν τόν Φιντέ- 
λην. Ά λ λ ’ δ πάρεδρος, άνοίξας τού ; σύρτας τής σκευοθήκης 
τής Ιωάννας, παρετήρησεν δτι δέν είχον άνασκαλευθή, καί 
δτι τά  πάντα  ήσαν έν καλή, τάξει* έν μικοώ τ ιν ι κ ιβωτίω , 
εΰχερώς διακρινομένω, όπήρχον περί τά  είκοσι χρυσά ή άρ- 
γυοά νομίσματα. Καί έπ ειτα , τό ώρολόγιον μετά τής χρυ
σής άλύσσου τή ; νεάνιδος ήτον άνηρτημένον έπ ί τ ή ; ώρολο- 
γοθήκής όπου συνείθιζε ν ' άναρτά αυτό καθ’ εσπέραν πριν
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ρίων Βαρβαρέσου, Δούκα, Νοταρα καί Μαύρου, 3πως βεβαι- 
ώσωσι κα 1 ο', τέσσαρες τό αυτό πράγμα, παρεσκευασμένοι, 
ώ ; ομολόγησαν άπαντες, υπό τού Σκουζέ όπως λάβωσι γνώ- 
σιν κα ϊ κατόπιν χρησιμεύσουν μάρτυρες.

Πρόκειται περί καταθέσεως εναντίον τής παθούσης τού 
γαμβρού αύτής, συζύγου δηλ. τής άδελιρής ττ,ς, δστις εί; 
μ ίαν συνάθροισιν προκληθεΐσαν εις τού κ. Σκουζέ καί ό'που 
εΰρεθήσαν ο: άνω τέσσαρες μάρτυρες, ό γαμβρός αυτής συν- 
οσευόμενος μέ ένα πρώην ΰπαστυνόμον Γιανκίνην έβεβαίω- 
σε·> δτ; καί αυτός έστεφανώθη βιαίως υπό τής κυρία; Δε- 
σποτάκη καί δτι ή μήτηρ— ή πενΟερά του— ήτο έν γνώσει 
τής εις Πεντέλ-ή"*» εκ δρ’όμή; καί τής γενομένης πράξεως άσελ- 
γείας.

Ό  κ. Β α ρ @ α ρ έ β ο ς  πρώτος δ ιηγείτα ι τήν σκηνήν αυ
τή ν ’ δστις έγνώρισε, λέγει, τόν γαμ.βρόν αυτόν πρό δωδε- 
κ· ετίας. Όρ.ολογεΐ δέ δτι επίτηδες προσεκλήθη ΰπό τού 
Σκουζέ διά νά χρησιμεύση ως μάρτυς. Τίποτε ε’ναντίον τής 
παθούσης δέν καταθέτει- εις τήν έρώτησιν αν ό γαρ,βρός 
ουτος ήτο μ.εθυσμένυ;, άπαντά οχι. Ό κ. Μομφερράτος έρω
τα  άν ήτο καί 5 Βε’ης έκεί. Ό μάρτυς άπαντά  δτι δέν ήτο.

Ό  ερυθρός πρώην Διευθυντή; τής αστυνομίας κ. Λ ο ΰ -  
χ α ς  ερωτώμενος ΰπό τού προέδρου τ ί  έργον κάρ.νει, λέγει, 
τονίζων τήν λέξιν ώ : έν πικοώ παραπάνω κατα  τής κυ
βερνήσει·); τού κ. Τρικούπη : ά ε ρ γ ο ς .  "Αρχεται καταθε
τών άπαραλλάκτως τά ίδ ια  μέ τόν προηγούρ.ενον, δ ιότι 
εϊπομεν δτι οί τέσσαρες αυτοί μάρτυρες ήσαν ώς εις κα ί 
μόνος, κατάθέτων τά αύτό γεγονός καί έκφέρων καί τά ; 
αύτάς περίπου κρίσεις, τού προέδρου έννοούντο; ν’  από
σπαση καί το ιαύτα ; παρ’ αυτών.

Αι ερωταποκρίσεις μεταξύ Προέδρου καί μ.άρτυρο; περί 
τ ο ύ ‘γαμβρού τής νέας :

Π. Γνωρίζετε άν είνε έντιμος άνθρωπος.
Μ. Ή κουσα δτι δέν είνε κακοήθης.

ή γα τακλ ιθή . ’Αναμφίβολον λοιπόν ήτο δτι ή ’Ιωάννα δέν 
προσεβλήθη υπό κλεπτών.

—■ Τήν δεσποσύνην ’Ιωάνναν τήν έκλεψαν, έγνωμοδότη-ί 
σεν ό άγροφύλαξ.

—  Τήν άνήρπασαν διά τής βία ; καί έκ προμελέτης, προ- 
σέθηκεν ό πάρεδρος- τούτο είναι άνεπίδεκτον αμφιβολίας.

Ό  φόνος τού σκυλιού καί ή κατάστασις έν ή ευρίσκετο 
τά διυμ.άτιον άπεδείκνυον δτι ή ’ Ιωάννα άντέστη εις τούς 
άρπαγας αυτής- άλλως τε  δέ μήπως δεν εισήλθον διά τού 
παραθύρου ;

Ό τ ε  ό πάρεδρος έπλησίασε πρός τό ρηθέν παράθυρον, 
κύψα; πρός τά  έξω είπεν :

— ’ΐδού τό δικτυωτόν τού παραθύρου σπασμένον, ιδού 
ή σκάλα, έκ των λόγων τούτων οί κάτωθεν ευρισκόμενοι ήρ- 
ξαντο νά έννοώσιν τά  συμ.βαίνοντα.

Έ ν τούτοις, άφού λεπτομερώς έπεθεώρησε τό δωμάτιον 
τής ’ Ιωάννας, 5 πάρεδρος είσέδυσεν εις τό τού 'Ιακώβου 
Βαιγιάν, ένώ ή συνήθης τά ξ ι; έπεκράτει. ’Έμελλε ν’ άπο- 
συρθή δτε παρατηοήσας τήν έπ ιστολτν ήν έγραψε ή ’Ιωάν
να καί άφήκεν έπ ί τού ημίκλειστου γραφείου άνέγνω :

. . . .  Πρός τόν πατέρα μου.
Ά νεγνώρισε τήν γραφήν τής νεάνιδος.
—  Ιδού τό παοάδοζον έψιθύρισεν.
’Έλαβε τήν Ιπ ιοτολήν καί έστρεψεν αυτήν εντός των 

δακτύλων του, σκεπτικός κα ί ζητών νά μαντεύση τά  έν

Π Νομίζετε δτι ευκόλως μ.πορεΐ νά δώση μία μήτηο τήν 
κόρην της, ει’ς παλλακείαν;

Μ. Άνωτέρας τάξεως γυναίκες δέν τό κάμνουν (’Λίτοδο- 
χ ψ α σ ία ι  έν τώ  άκροατηρίιρ).

II. Έ γώ  φρονώ δτι εις τάς άνωτέρας τάξεις συμβαίνουν 
περισσότερα (Ε νγε !  ενγε ! )

Μ. Εννοούσα νά πώ εις τήν έντιμον τάξιν  δέν συμβαί
νουν αύτά.

Π. Γνωρίζετε τήν ο ικογένειαν;
Μ. 'ό χ ι .
Π. Τόν άνθρωπον αυτόν τόν έφερεν έπ ίτηδες ό Σκουζέ; ;
Μ. Μάλιστα.
Π. Ό  γαμβρός αυτής τής νέα; διέκειτο φιλικώς πρός τήν 

οικογένειαν ;
Μ. Ό χ ι.
Π. ’ Ητο μ.εθυσμένος ;
Μ. Δέν γνωρίζω τήν φυσικήν του κατάστασιν. Μ’ έκαμε 

μόνον έντύπωσιν ή αυθάδης είσοδός του καί όπως κάθίσεν 
εις τόν καναπέ, ένώ άφού είδε τέσσαρας ανθρώπους καί 
λόγω ηλικ ία ; μπορούσε νά ίλθη μέ μ ϊγαλείτερον σεβασμόν. 
Τό απέδωσα δμως εις αγροικίαν.

Π. Είνε εύκολον γαμβρό; νά κα τα γγε ίλη  τήν πενθεράν 
του ώ ; δίδουσα τήν κόρην τη ; μαντενούτα. Αυτό δέν Υπο
δεικνύει ή δτι ψεύδεται ή δτι δέν εϊκε έντιμ.ο; άνθρωπος;

ΛΙ. ΚΓ εμένα μοίίκαμεν έντύπωσιν ή κατάθεσις τού αν
θρώπου. Ό  μόνος δισταγμός πού είχα είνε δτι επειδή ό 
Σκουζές έχει περιουσίαν, μήπως ή μήτηρ παρέδωσε τήν 
κόρην λόγω έμπορία;.

Π. Τό έπράττετε σείς αύτά τό πράγμα ;
Μ. Ό χ ι.
Π. Ή το  λοιπόν έντιμο; άνθρωπος ;

αυτή. Τό περικάλλυμα ήτον έσφοαγισμένον καί δέν έτόλ- 
μη.σε νά τό διαρρήξη. ’Αλλά δ ια τ ί ή 'Ιωάννα έγραψε; Τή 
έδωσαν λοιπόν καιρόν νά γράψη επιστολήν ;  Καί έπ ί τέ
λους τ ί έλεγε πρός τόν ’Ιάκωβον Βαιγιάν ;

Ό  πάρεδρος είς μυρίας υποθέσει; έπεδ ίδετο ; άλλα τίπο 
τε δέν ήννόεΐ. Μπήκαν μέσ' τό δωμάτιον τής 'Ιωάννα; διά 
τής κλίμακα;, πιθανώς ένώ αυτή έκοιμάτο- εκείνη άντεστά- 
θη- αύτά δλα είναι φανερά. ’Αλλά κατόπιν τ ί συνέβη ; Ό 
πάρεδρος δέν προχωρούσε περαιτέρω. Έξηκολούθει μόνον 
νά έρωτά τόν έαυτόν του.

—  Πράγματι τήν άπήγαγον διά τής βίας ή άφού τήν 
κατέβαλαν, οίκειοθελώς συγκατένευσε ν’ άκολουθήση τόν 
άρπαγά της ;

’Αλλά δέν έτόλμα ν ’ άποδεχθή τήν μίαν ή τήν άλλην 
έκ τών υποθέσεων τούτων. Έ πί τέλους έθηκεν εις τό χαρ- 
τοφυλάκιόν του τήν επιστολήν, άναλογιζόμενος δτι τό μυ
στήριον θά διηυκοινίζετο κατά τήν επάνοδον τού ’Ιακώβου 
Βαιγιάν. Καί τ ίποτε άλλο μή έχων νά πράξη άπεσύρθη, 
άφησα; τήν φύλαξιν τής οικία; εις τήν Γερτρούδην, ή τ ι; 
ίσως θά ηύχαριστεΐτό άν εις άλλον τινά  άνετίθετο ή, εντο
λή αυτη.

Ό  άγροφύλαξ πριν ή άπέλθη, έφρόντισε νά κενώση τόν 
κήπον, ε ίτα  δέ ήκολούθησε τόν πάρεδρον.

—  Σοβαρά ΰπόθεσις, είπεν είς δ,ύτερον δημοτικόν 
άρχοντα.
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Μ. ’Αμφιβάλλω.
Ά ραόαχτιχός . Δύναται έ'νος γαμβρός νά έχη τό θάρρος 

νά λέγη : Δό; μου τήν κύρην σου διά παλλακίδα ;
Μ. Έκτρωμ.ατικό είνε, άλλά γ ίνετα ι.
-Λ ραΰαντιχός. Εινε δυνατόν ή παλλακεία  νά χρησιμεύση 

ώς μέσον γάμου :
Μ. Δ ιατι όχι ;

Ό  κ. X .  Λ ϊο τ ο φ α ς  δ ιηγείτα ι καί αύτός τήν πρόσ- 
κλησίν του εις τού Σκουζέ διά νά άκροασθή τών καταθέ
σεων τού γαμβρού, περί ου καί ό προηγούμενο; μάρτυς ;

Π. Εύκολον θεωρείτε εις γαμβρός νά καταγγέλλη  οΰτω 
τήν πενθεράν του.

Μ. Θεωρώ τόν γαμ-βράν άνάλογον τής οικογένειας.
Π. "Ανθρωπος έντιμος τά λέγει α ύ τά ;
Μ. ‘ Ενας έντιμο; δέν τά  λεγει.
Π. Σάς έκάλεσαν επίτηδες διά νά άκούσετε αύτά τά 

πράγματα ;
Μ. Δέν ξεύρω.
Π. Δέν έρωτήσατε, γ ια τ ί σας προσεκάλεσεν ό Σκουζές;
Μ. Ό χ ι.
Π. Δεν εννοήσατε, δτι γ ι ’ αύτό σάς έκάλεσε, γ ιά  ν’  ά 

κούσετε τ ί  θά πή ό γαμβρός τής παθούσης.
Μ. Αύτό ήτανε.

’Ό Ο ω ν Μ χΟ ρος

Κ αταθέτει καί αύτό; τά  ίδια καί τά ϊδ ια  περί τού γαμ 
βρού τής νέας, τόν όποιον άποκαλεί ένα μούτρο.

Π. Τί έντύπωσιν σάς έκαμε αύτό τό μούτρο ;
Μ. Ανθρώπου!

Π. ’Ανθρώπου βέβαια, μολονότι μπουρούσε κάνεις ν ' άμ 
©ιβάλλη περί τούτου. . . Καί νομίζετε ότι είνε δυνατόν νά 
συμβαίνουν τοιαύτα πράγματα ;

Μ. Κ’ εις έμενα έκαμαν έντύπωσιν τά  λόγια αύτοϋ τού 
άνθρώπου. Έφαίνετο (οργισμένος.

Π. Γ ιατί ήτανε (οργισμένος ;
Μ. Ίσω ς ό άνθρωπος έβχρέθηκε τήν γυναϊκά του.
Π. Δέν σάς έφάνη ώς άνθρωπο; τής εσχάτης τάξεως ;
Μ. "Ελαβα τήν χειροτέραν ιδέαν καί δ ι ’ αύτόν καί διά 

τούς συγγενείς του.
Π. Ε ί; αύτό σφάλλετε. Μήπως δέ μπορούσαν οί συγγε

νείς του νά γελασθούν καί νά κάμουν τοιοϋτον γαμβρόν ; 
Εί; αύτό σφάλλετε. . . ά ; είνε. Ποίαν έντύπωσιν σάς έκαμε 
ή πράξι; τού Σκουζέ ;

Μ. Κάμμίαν, διότι έχω ακούσει τόσα πολλά κα ί έχω 
δή άλλα τόσα. "Επειτα δέν ένόμιζα τόσο βλάκα τόν 
Σκουζέ νά όποσχεθή νά πάρη γυναίκα μία τέτοια.

Π. Τί εννοείτε μέ τά τ  έ τ ο 1 α ; Δέν ήτο έντιμος κόρη ;
Μ. Εννοώ τήν θέσιν της.
Π. ’Έχομεν λοιπόν εδώ τάξε ι; καί θέσ,εις Δεν ήτο 

καλή ή θέσις της ;
Μ. ’ Εννοώ δτι ήτο μικρά; τάςεως. Έ γώ  τέλος πάντων άν 

πρόκειται νά πανδρευθώ δέν τήν έπαιρνα.
Π. Μάθντε πράγμα δπερ δέν γνωρίζετε, ότι εξ δλη; τής 

διαδικασίας άπεδείχθη δτι ή νέα ήτο εντιμωτάτη. Εινε 
τολμηρόν αύτά δπερ λέγετε.

'Λ ραβαντιτός. Ε ίπατε, μάρτυς, δτι δέν νομίζετε τόν 
Σκουζέ τόσον κουτόν ώστε νά πά νά πάρη μ;ά τέτο ια κόρη- 
άλλά δέν τόν νομίζετε τόσον έξυπνον ώστε νά δώση καί ύ- 
πόσγεσιν γάμου διά νά τήν άποπλανήση ;

Μ. Έ γώ  νομίζω δτι δέν έπρεπε νά τό κάνη καί 0τί καί 
δέν θά τό έκανε.

—  Καί τόσον σοβαρά, γέρο-Μερσιέ. ώστε νομίζω απα
ραίτητο ν νά πληροφορήσω τήν δικαιοσύνη· αμέσως.

—  Ναι, πρέπει τούλ.άγιστον νά εέχαμεν .χωροφύλακας 
εις τήν έδραν τού δήμου, άλλά αύτοί όλοι είνε σ’ τόν 
στρατόν.

—  Κατά τήν ιδικήν μ.ου γνώμην, γέρο-Μερσιέ, οί χω 
ροφύλακες δέν ωφελούνε εί; αύτήν τήν υπόθεσιν. Καί έπ ε ι
τα , τ ί ’μπο'ρούμεν νά πράξουμεν ημείς ; Τίποτε. ’Α παιτεί
τα ι νά ένασχοληθή άνθρωπος τού νόμ,ου, άνθρωπος τού ε
παγγέλματος. Καί επειδή δίν είνε έδώ ό δήμαρχος, εγώ 
έχω καθήκον νά ειδοποιήσω τόν ειρηνοδίκην.

—  Μάλιστα.
—  Πρέπει λοιπόν νά άναχωρήσητε αμέσως εις Χαρεβίλ- 

λην κα ί, άν τόν εύρητε, νά γυρίσητε μαζύ του.
—  Πότε θά επιστρέψη ό λοχαγός ;
—  Τό πολύ έως αυοιον τό πρωί.
—  Άναχωοώ.
— Πηγαίνετε, καί ελάτε δσον ’μπορείτε τό ταχύτερον.
Ό  άγοφύλαξ ηύρε τόν είρηνοδίκην παρά τω  κ. Δεβιο-

λαίν καί ή Σωσσάνη έγνώριζον τόν ’Ιάκωβον Βαιγιάν καί 
τήν θυγατέρα του, ώ ; έκ τούτου δέ, εξίσου δσον καί ό 81- 
ρηνοοίκη; θλιβερώς συνεκινήθησαν μαθόντες τό φοβερόν 
γεγονός.

Έν σπουδή ήγέρθησαν άπό τής τραπέζης.
—  θ ά  δ ιατάξω  νά ζεύξουν τήν άμαξαν, είπεν ο κ. Δε- I

Βιολαίν, διά ν’ άναχωρήσωμεν όλοι μαζύ- εμέ καί τήν θυ
γατέρα μου θα μ.άς άφήσετε εις τόν πύργον τής κυρίας. Δέ- 
Σ ιααιζ, ή δέ άμαξα θά σά: μεταφέρη εις τό Μαρέϊλ. Κρα
τε ίτ ε  λοιπόν αύτήν, κ ι’ όταν ίδήτε εις Μαρέϊλ ό',τι έχετε 
νά πράξητε, έπανέλθετε νά μάς ευρετε ε ί; Βιυκούρ παρά 
τή βαρόννη.

Α υτοστιγμεί προητοιμάσθη ή Σωσσάνη, καθίσαντε; δέ 
καί οί τέσσαρες εντός τής άμάξης άνεχώρησαν.

Ό  είρηνοδίκη;. συνοόευόμενο; καί ΰπό τού προέδρου καί 
τού αγροφύλακας, έκαμαν έν τη οικία τού ’Ιακώβου Βαι- 
γ ιά ν  τά : ΰπό τώ ν τελευταίων γενομένας ήδη εξακριβώσεις. 
Ό πάρεδρος τώ  έπέύυκε τήν επιστολήν, ήν εύρεν επ ί τού 
γραφείου τού δημάρχου.

—  Διάβολε, διάβαλε, είπεν ό είρηνοδίκη;, άποβάς μ άλ
λον περίφροντι; καί σκεπτικός.

"Ενεκεν τοιν αύτών λόγιον, δέν άπεσφράγίσε καί αύτός 
ό)ς καί ό πάρεδρος τήν Ιπιστολήν. Άφού λοιπόν έπεσκέ- 
φθτσαν τήν οικίαν, οί κύριοι οΰσοι κατήλθον ε ί; τόν κήπον. 
Ό  είοηνοδί/ης έξήταζε τό εδ αφο; μετά προσοχής, άλλά 
δυστυχώ ; οί τήν πριυίαν είσλθόνετες έν τώ  κήπω πανταχού 
είχσν πατήσει. Έν τούτο ι; κατώρθωσε ν’ άνακαλύψη σχε
δόν άπεσβεσμένα τά σημεία γυμνών ποδών, ών που μέν ή 
πτέρνα είχε βυθισθή εντός τού ΰπό τής βροχής χαλαρού ε
δάφους, πού δέ έφαίνοντο τελείως "τά σημεία καί τών 
π έντε  δακτύλων. (ακολουθεί)
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Ά ραβαγζ ιγ ός . Καί όμως σήμερα κάθεται κατηγορού
μενος.

‘ Ο  Κ υ π α ρ ίσ ο η ς

κοσμηματοπώλης προσεκλήθη ΰπό τής ΰπερασπίσεως διά 
νά άπνδείξ·/] ό'τι τά ώ; αρραβώνα ΰπό τού Σκουζέ δοθέντα 
κοσμήματα τά ήγόρασεν ουτος τοεϊ; ήμέρας μετά τήν τε- 
λεσθεϊσαν απαγωγήν εις Πεντέλην. Οΰχ ήττον δέν κατέθεσε 
τίποτε, βεβαιώσας μόνον ότι μίαν και μόνην φοράν ήγόρα- 
σεν ό Σκουζέ; άπ’ αυτόν κοσμήματα.

Γίνεται διακοπή μισής ώρας διά νά προσαχθή ό μάρτυς 
Κάρολος Ροσχίλδ, όστις καί μετά τήν διακοπήν δέν ένόμισε 
καλόν νά έμφανισθή.

Κατά τό διάστημα αΰτό ό κατηγορούμνος φεύγεε καί 
έπαναλαμβανομένης τής δίκης ό συνήγορός του αναγγέλλει 
ότι ό πελάτης του θά έοημοδικήση.

Ό .π̂ οεδγος. Δικαίωμά του είνε.

Τ Ο  Μ Η  Χ Α Ν Ε Σ Α Ι Π Α Ν Τ Ο Τ

Ό εεα α γγελε ί» ; είπε πολλά ¿λ ίγα  πράγματα, Οεωρή- 
σας τήν πράξιν αποδεδειγμένη·/· ότι όχι μόνον ή κόρη άπε- 
πλανήθη, άλλά καί ή μήτηρ ήπατήθη· δ ιότι άδειαν έδωσε 
νά πάνε εις τήν Κολοκυθού καί όχι εις τήν Πεντέλην. Τά 
γεγονότα όλα άποδεικνύουσιν ότι διά δολίων μέσων ή κόρη 
ένέδωσεν εις τήν πράξιν τής άσελγείας. "Ολη ή διαδικασία 
άπέδειξ εν ότι ή παθούσα ήτο αμέμπτου διαγωγής. "Ολα τά 
περιστατικά άποδεικνύουσιν ότι ενώ επ ί οκτώ μήνας έπο 
λιορκεϊτο υπό τού Σκουζέ, ή μήτηρ καί ή κόρη ¿λιμοκτο
νούν, ότι μ ίαν εσπέραν τής άπόκρεω ά ντ ί άρτου ήρκέσθησαν 
μόνον εις χόρτα. Καί ό μάρτυρας τής ΰπερασπίσεως καί 
αΰτή ή κυρία Ρουσοπούλου κατέθεσαν ότι επί οκτώ μήνας 
έ Σκουζέ; έπλανάτο δεξιά καί αριστερά, ήμέραν καί νύκτα , 
όπως άποπλανήση τήν κόρην. ’ Αν ήτο άτιμος οικογένεια, 
βεβαίως θά ένέδιδεν αμέσως. Τό γεγονός των καταθέσεων 
τού γαμβρού οΰδεμίαν έχει αξίαν, δ ιότί άπεδεί/θη ότι άπό 
κακοήθη ελατήρια είπεν όσα είπεν, ή άπό χρήματα ή άπό 
άλλο δέλεαρ.

Οί συνήγοροι τού κατηγορουμένου ώς έρημοδικοΰντος ού- 
δέν λέγουσιν.

Ό  κ. Ά ραβαγζ ιγ ος , δικηγόρος τού πολιτικώς ένάγον- 
τος παρατηρεί, ότι ή εύγλωττοτέρα καταδίκη τού Σκουζέ 
ύπήρξεν ή αποδεικτική διαδικασία ' έ τ ι δ ’ εΰγλωττοτέρα 
αυτής ή φυγή του.

Τό δικαστηρίου άποσύρεται καί μετά £ν τέταρτον τής 
ώ ;ας εμφανιζόμενου απαγγέλλε ι τήν καταδίκην τώ ν κατη
γορουμένων, επιδικάζον τον άνώτατον όρον τής ποινής, 
τρίμηνον φυλάκισιν δ ιά  τόν αυτουργόν Σκουζέν, δίμηνον 
διά τόν συν^ργόν Κίμωνα Δεμερδζή, άπορρίπτει τήν περί 
τιμής άποζημίωσιν, διότι ή τιμή δέν δ ια τιμ άτα ι, καί π α 
ραδέχεται τήν περί ά λ γη ' όνων καί ζημιών, άποζημίωσιν, 
ήν ορίζει ε ί; 2 5 ,0 0 0  δραχμάς.

Τριπλαί άνευφημίαι υποδέχονται τήν άπόφασιν.

Ε λ π ίς  υπάρχει, ό τ ι ή κ α τ ’  αντιμωλίαν δίκη έπαναλη- 
φθήσεται έντό; τού πρώτου δεκαπενθημέρου τού το. μηνάς, 
ή καί άπόπασχα.

Κ ά τ ω  αε νεκραέ γλ ώ α α α ε .— Μέγας νεωτερισμός 
πρόκειται νά είσαχθή εις τά αγγλικά πανεπιστήμια. Αί 
νεκραί γλώσσαι θά ΰποχωρήσωσι καί θ’ άνοιχθή τόπο; δια 
τάς ζώσας· ή ελληνική καί ή λατινική θά παύσουν νά ήνε 
απαραίτητοι· θά ρ.οιρασθώσι τά βασίλειά των ή γαλλική 
καί ή γερμανική, θί προσερχόμενοι εις πανεπιστημιακά; 
εξετάσεις δέον νά ώσι τέλειοι κάτοχος αυτών. ’Αναμένεται 
δέ νά ληφθώσι τά αυτά μέτρα καί διά τά άγγλικά γυμνά
σια, είς τά όποια άπαράλλακτα ιός καί εις τά ΐδικά μας 
παραμελούνται αί ξέναι γλώσσαι. Τί σοφόν μέτρον θά έλαμ- 
βάνετο καί πόσον θά περιωρίζετο ή κλασική άμάθεια τών 
εννέα δέκατων τών ήμετέρων διδακτόρων εάν έπεβάλλετο 
εις 6.1ους ή τελεία γνώσις δύο τουλάχιστον γλωσσών, τής 
γαλλικής καί τής γερμανικής. Εις τά γυμνάσιά μας έχομεν 
τήν ιταλικήν καί γερμανικήν, άλλά διατί; Μόνον καί μόνον 
ώς ρουσφέτια, διότι εΰρέθησαν δύο ή τρεις νά γνωρίζουν 
αΰτάς τάς γλώσσας καί νά θέλουν νά ζήσουν άπ’ αΰτάς, 
διά τούτο καί υπάρχουν καί έδραι τών γλωσσών αυτών, τά 
οποίας ενίοτε ούτε μαθηταί ούτε διδάσκαλ.οι πλησιάζουν·

‘Ο  Β ίαμ.αρκ.—Τήν 1 Απριλίου (ν) ό Βισμαρκ ¿πα
νηγύρισε τήν 6 8 η ν επετηρίδα του. Έγεννηθη, βλέπετε, ό 
μέγας διπλωμάτης, ό προωρισμένος νά γελάσν] ό'λον τόν 
κόσμον, πρωταπριλιά, όλίγας ημέρας πρό τής μάχης τού 
Βατερλώ. Ή εορτή είχεν ύφος οικογενειακόν, άν καί δ·.’ όλης 
τής ημέρας πανταχόθεν τής Γερμανίας καί πανταχόθεν τού 
κόσμου συνέρρεον έπιστολαί, τηλεγραφήματα καί παντοειδή 
δώρα. Ή οικογενειακή εορτή ήρχισεν, ώς συνήθως πράττει 
ό Βισμαρκ. διά στρατιωτικής σερεγάδας.

ΙΙρωταπρελ^ά.— 11 μανία τής πρωταπριλιάς εκυρί 
ευσεν όχι μόνον τάς εφημερίδας, άλλά καί αΰτόν τόν σο
βαρόν τηλέγραφον. Οϋτω; εις τάς ευρωπαϊκά: εφημερίδας 
έτήλεγραφήθη ότι έκάη καί τό θέατρο·/ τή: Μαντούης καί 
τήν επιούσαν άνεκαλυφθη ότι ήτο απριλιάτικο ψέμα.

‘Ο  κ. Ό ρ φ α ν ίζη ς  εχεε καλή μ.ύτ»ι ;— Ορίστε 
καί μερικαϊς τρέλλαις ή σοφίαις άν θέλετε ένός αίρεσιάρχου 
ιατρού τής Ελβετίας, τού Γαϊγκερ, ώστε άν άποδειχθοϋν 
αληθινά τά δόγματά του, τότε άπό τούς ιατρού; μας 
τίποτε άλλο δέν θ’ απαιτούμε παρά νά έχουν καλή μύτη. 
Όίδιος αίρεσιάρχης ιατρός έχει κανονίσει ενδυμασίαν δικήν 
του δ·.’ όλην του τήν πελατείαν, δλην άπό μαλλί καί δέν 
δέχεται πελάτην του νά φορή άλλα ρούχα άπ’ αυτά· άλ
λως τόν άφίνει καί ψοφολογά

’Ακούσατε λοιπόν τά κατά τόν σχ α ρ ζά δ ν>· αΰτόν Ι’αϊγ- 
κερ, κύριοι Πρωτόπουλε, Λόύη, Κατερινόπουλε καί οί άλλοι !

Λυτά είνε περίληψις τοΰ μαθήματος όπερ έκαμεν είς τήν 
αίθουσαν τού ’Ωδείου τής Ζυρίχη; επί παρουσία πολλών 
καί οπαδών του καί υ ή οπαδών του, ίδια δέ ιατρών.

Ό αίρεσιάρχης άρχισε νά λέγιρ : Τί έστι ζωή ; Ή ζωή, 
είπε, είνε κίνησις καί ¿ργανισμό; τού ανθρώπου τίποτε
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άλλο παρά μία μηχανή. Δέν είνε όμως μηχανή ώρολογίου, 
ούτε μηχανή ΰδρομύλου, άλλά μηχανή ατμομηχανή, κατά 
τούτο διαφέρουσα τών δύο πρώτων, διότι τά κινούν είνε ή 
θερμότης. Ό ζωϊκό; παράγων διά τά ζώα είνε αί ΰγραί 
υλαι. Ώ; έδώ πάει καλά· άπ’ εδώ άρχίζει ή σκαρταδωσύ- 
νη, ήτις δυνατόν ν’ άποδειχθί, ότι είνε σοφία.

Λί ΰγραί υλαι, ώ; έπί τό πολύ άόρατοι, άναίσθητα, ένερ- 
γούσαι παντοιοτρόπως, ό’ζουσιν, ήτοι μ υρ ίζόυγ . Αί στερεαί 
υλαι είνε τό παθητικώς κινούμ.ενον, ενώ αί ΰγραί είνε τό 
ενεργούν. Τά όργανα τής επιστήμης είνε ό οφθαλμός καί ή 
πλάστιγξ, τά χονδροειδέστερα βοηθητικά τού έρευνητιύ. 
Άλλ’ ό ζωικός παράγων (αί ΰγραί υλαι) μόνον διά τής 
μύτης γνωρίζεται, μπορεί κάνεις νά τόν όσφρανθή, όπως έν 
τή άτμομηχανή όσφραίνεταί κάνεις άν καί/ι ξύλα ή κάρ
βουνα.

Πόθεν λοιπόν διακρίνεται έ ζωικός παράγων όταν δια- 
τελή υγιής καί όταν διατελή άρρωστος ·, ΙΙώς διακρίνεται 
άντικειμενικώς ό ΰγιής άπό τόν ασθενή ; Άπλούστατα. 
Όστις άποπνέει βαρείαν οσμήν όστις—μέ συμπάθειο — 
βρωμά δέν είνε ΰγιής. Ή άπόπνοια τής έπιδερμίδο; τού ΰ 
γιου; έχει εύάρεστον οσμήν. Διότι άλλως, έρωτά έ Γαϊγκερ 
έν μέσω γενικής ίλαρότητος τού άκροατηρίου του, οποίαν 
σημασίαν θά είχε τά φίλημα ; Μόνον τό κρέας ΰγιών ζώων 
—φαντασθήτε, άθηναίδες μου, πού καταντά τό πλατω- 
τινόν σας φίλημα—έχει καλήν γ εΰσ ιγ . Ή γεύσις τών χει- 
λέων (τό φίλημα) τού υγιούς είνε ευχάριστος, ένώ τού ά 
σθενοΰς εινε γεύσις υγρά, εμετική.

Αύταί λοιπόν αί όσμαί (αί μυρουδιές) είνε παρακολου- 
θούντα φαινόμενα ή αυτός καθ’ εαυτόν ό ζωικός παράγων ; 
Εις τήν έρώτησιν αυτήν, λέγει ό Γαϊγκερ, ¡/όνον πευαματι- 
κώ; δυνάμεθα νά άπαντήσωμεν. Ό σφυγμός, κατ’ αΰτόν, 
εί; τήν εΰωδίαν ή τήν κακοσμίαν τού έσωτερικοΰ οργανι
σμού άνταποκρίνεται. Ή κακοσμία παράγει σφυγμόν άνθρώ- 
που πυρετώδυυς, ή εΰωδία σφυγμόν ΰγιούς.

Ό καθηγητής Γαϊγκερ πλήν τής μυτοθεωρίας του αυτής 
κατεσκεύασε καί £ν ώρολόγιον, μέ τό όποιον καταμετρά 
τήν δ ιάθεσ ίΥ  τού ανθρώπου- άλλαις λέςεσι μπορούσαμε νά 
τό ¿νομάσωμεν χεφόρεζροΥ. Καί είς τήν άχρείαν εκείνην έ- 
ρώτησιν : Πώς ε ίσα ι, νά έξάγωμεν τό χειρόμεζροΥ καί νά τό 
χώνομε μέσ’ τά μάτια τού οχληρού έρευνητοϋ.

Δέν περιωρίσθησαν όμως τά θαύματά του ώς έδώ. Άνε- 
κάλυψε μίαν ουσίαν τήν οποίαν ώνόμασεν ύζογόνον  καί 
ήτις, λέγει, καταστρέφει δλας τάς όσμάς. Τά συμπεράσμα
τα τής οΰσίας αΰτής, ήτις έξατμίζεται διά μιάς πλατινο- 
λυχ- ίας, είνε καταπληκτικά. ΔΓ αΰτή; τό αίσθημα τού ά- 
σθενούς—ήτοι ή κακοδιαθεσία—εκμηδενίζεται καί ένώ τοΰ; 
άορώστου; τό ¿ζογόνον τοΰ; κάμνει καλά, τοΰ; ΰγιεϊ; τοΰ; 
άρρωσταίνει, διά τής καταστροφή; τών ΰγιών ΰλών. Ή 
ύλη δέ αΰτή τής υγείας (τό όζογόνον) είνε, κατά τόν κα
θηγητήν Γαϊγκερ, τό φ ά ρμ .α κον τ ο ΰ  μ έ λ λ ο ν τ ο ς  ί  

Ή μύτη μόνη, εξακολουθεί ό αίρεσιάρχης ιατρό;—τί 
επιμονή αΰτή μέ τήν μύτην ! —διακρίνει ποϊον φέρει ΰ- 
γείαν καί ποιον φέρει νόσον. Τό ζώον οΰτ’ ιατρού έχει α
νάγκην, ούτε φαρμακοποιού. Διατί : Διότι έχει μύτην. Τά 
άγρια θηρία ουδέποτε δηλητηριάζονται. Όταν άσθενώσιν, 
εΰρίσκουσιν άμέσω; τό άπαιτούμενον φάρμακον. Τό ζώον, 
όταν άρρωτταίννι τρώγει καί δηλητηριώδη φυτά, τά δποϊα 
όταν ΰγιαίνη ούτε καν έγγίζει. Τά αισθητήρια είνε τά λε
πτότερα διακριτικά μέσα, ή δέ άκρίβειά των είνε σχεδόν 
άτρόσιτο; εί; τήν επιστημονικήν μέθοδον. ’Εκείνη ή αίσθη- 
σις ήτις είνε τρόπον τινα ί; εμπροσθοφυλακή τών άλλο/ν αί-

! σθήσεων είνε ή λεπτότερα όλων τών άλλο»ν. Ή μύτη είνε 
! ν; αίσθησις τών αισθήσεων. "Ας τήν ένθρονίσωμεν τήν μύτη 

είς όλα αΰτής· τά δικαιώματα καί τότε δέν θά φθονώμεν 
πλέον τά ζώα διά τά ένστικτα αΰτών. Τό βρέφος έρχεται 
είς τόν κόσμον μαζΰ μέ τό εγσζ ιχζογ  αΰτό. "Αμα γεννάται 
μυρίζει τήν μητέρα του. "Ας μορφώσωμεν τό οσφραντικόν 
μα; όργανον, ά; άποφεύγωμεν τάς βαρείας ¿σμάς, πριν αύ- 
ται μάς είδοποιώσιν, άς άποφεύγωμεν τήν βρωμεράν ατμό
σφαιραν, τά ρυπαρά ένδύματα, καί τότε μόνον θ’ άποφεύ
γωμεν καί κόπου; κα! κινδύνους καί θά κατέχωμε/ τήν 
θέσιν, ήτις μάς άνήκει, τήν ΰπερτάτην θέσιν έν τή δημιουρ
γία.»

Τοιαύτη είνε τ, νέα μυτοθεωρία- φαντασθήτε άν γίνιρ 
δεκτή, τί κωμικαί σκηναί θά συμβαίνωσι κατ’ άρχάς.

Ό ιατρό; θά πλησιάζη, τόν άσθενή ή άν θέλετε τήν ά- 
σθενή. Ή άσθενής θά προσφέρη, τήν χεΐρα ή τά πολύ τήν 
γλώσσαν. Ό ιατρός θ’ άπο/θή τήν χεϊρα καί βαναυσολογών : 
«Μέσα τήν γλώσσα ! » θά τής προσκολλά ώς άλλο κατά
πλασμα—έ/ φίλημα—νά δή άν έχουν καλήν γεύσιν ή όχι 
τά χείλη της. Ό σύζυγος ή δ άδελφός εί; τήν θέαν αΰτήν 
ραπίζει τόν ιατρόν. Ό ιατρός άντί ραπίσματος μ ν ρ ίζ ε ζ α ι 
τόν αδελφόν ή τόν σύζυγον διά νά δν) μήπως αί ΰγραί ύλαι 
έχουν τήν κακοσμίαν τής . . . τρέλλας. Δεύτερον ράπισμα 
τού συζύγου, δεύτερον φίλημα τού ιατρού, ή άσθενής ση- 
κόνεται ’ς τό ποδάρι άπό τρομάρα, ό ιατρός θαυματουργεί 
κλπ. κλπ. Πώς σάς φαίνονται όλα αΰτά, κύριε Όρφανίδη ; 
"Εχετε καλήν μύτην ;

Κ ό κ κ ιν ο  η  γ κ ρ ίζ ο .—Σάς εΐπομεν ήδη ότι πρόκει
ται νά καταργηθώσιν έν ’Αγγλία τά περίφημα κόκκινα 
ζαχε'ζα τών άγγλων στρατιωτών καί νά γίνουν γ χ ρ ίζ α . 
Άλ.λ’ ό άρφηγός τού στρατού, ό δοΰξ τής Κανταβριγίας, 
έναντιοϋται καί έχει καί τούς λόγου; του. Εινε άνθρωπος 
τού φωτός, δηλαδή τού κοκκίνου. Εις έ'να λόγον, τόν όποιον 
απήγγειλε·/ έν συμποσίω δοθέντι είς τό Δεμαρχεϊον έκη- 
ρύχθη ΰπέρ τού ερυθρού χρώματος. Ό στρατός, είπε, καλ
λίτερα νά φαίνεται παρά νά κρύβεται. Μία κόκκινη γραμμή 
απέναντι τού εχθρού θά έχη, μεγαλείτερο βάρος, διότι θά 
φαίνεται, παρά μία γραμμή γχ ρ ίζα , τήν έποίαν κάνεις δέν 
θά βλέπγι καί διά τήν όποιαν κάνεις δέν Οά φροντίζη. Ή 
κεντρική ιδέα τού άγγλου άοχιστρατήγου είνε ότι ό στρα
τιώτη; καλλίτερα επιτυγχάνει προβάλλων ολοφάνερο; ά- 
πέναντι τού εχθρού καί όχι κρυπτόμενος ΰπό ομίχλην, ήν 
άποτελεϊ τό φαιόν χρώμα. Πιστεύομεν όμως ότι τήν τρελ- 
λήν αΰτήν γνώμην του κάνεις στρατιωτικός νά μή συμμερί
ζεται. Όλοι οί στρατοί προτιμούν νά μή φαίνωνται άπό 
τόν εχθρόν καί νά νικώσι, παρά νά φαίνωνται καί νά ήτ- 
τώνται.

Τά έξής συμβάν πρό τινο; έν Μονάχω, τό όποιον παρου
σιάζει καί κάπιαν άναλογίαν μέ τά γινόμενα κατά τήν 
διάρκειαν τής άσθενείας τού Κουμουνδούρυυ, άποδεικνύει 
ότι ή φοβερά γλωσσοϋ ή ’Απιστία δέν ντρέπεται άκόμη νά 
τά βάζνι μέ τήν μεγάλην κυρίαν ’Επιστήμην, καί είς χώ
ρα; όπου αΰτή ζή καί βασιλεύει.

Ειχεν άσθβνήσει ό στρατηγό; von Diehl, καί προσεκλή- 
θησαν οί διασημότεροι τών ιατρών, έν οϊς καί ό Nussbraun, 
ό ΰπατρς τών χειρούργων ουτοι άπεφάνθησαν ότι δ στρα-
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τηγό ; θά άκοθάν$ μ ε τ ’ ο λ ίγ α ;  ημέρα;. Α λλά  τ ί  συνέβ·/1 ; 
ή μ'.κρά κόρη το1 στρατηγού είχεν ακούσει εις τό  σχολείον 
άπό φίλη τη ; δ τ ι ό πατήρ τη ; άσθενήσας είχεν ίατρευθή 
άπό ένα χυδαϊον ράπτην. Τό πράγμα άνακοινοϋται, καί αυ
θωρεί προσκαλείται ή αυτού ΐατοορραπτική έξοχότης, άπο- 
πέμπονται δέ οί ιατροί διά τρόπου ήκιστα εΰχενούς. Ό 
ρά π τη ; διατάσσει τήν διά του γάλακτος θεραπείαν, καί 
ιδού μετά  μιαν ήαέραν τό δελτίον των εφημερίδων ανα γρά 
φει βελτίωσιν τή ; ύγείας του στρατηγού ! Ή βελτίωσι; ε 
ξακολουθεί, ό νέο; ιατρός εΰρίσκεται εν τή δόξη του, τό 
Μόναχον ηυρε κουβέντα, καί οί επιστήμονες γιατροί τό μπε- 
λα  τους κα ί άπό τό κοινόν ίια ί άπό τόν τύπον' ομοιοπαθη
τικές τ ι ;  δόκτωρ έκδίδ'ει φυλλάδιον υπό τόν τ ίτλον «ό 
στρατηγό; Diehl καί οί ίατρο! του» , έν ω επ ιτ ίθ ετα ι κατά 
των επιστημόνων- 6 0 0 0  αντίτυπα πωλοϋνται ε ί; δύο ημέ
ρας, καί τέσσαρας εκδόσεις μ ετ ’ ολίγον άριθμεί. Έν τού
το ι; οί ¿βριζόμενοι επιστήμονες έσίγων· καί καλά εκαμ,νον 
Si ό τ ι  δέν ήτο ανάγκη νά δικαιολογηθούν- μ ετ ’ ο λ ίγ α ;  ημέ
ρας έξεμέτρα τό ζή,ν ό στρατηγός, άφίνων εκπληκτον τόν 
γαλατογίατρόν, τού; όμοιο παθητικού;, τούς έφημεριδογρά- 
φους, καί τό πάντοτε ευπιστον κοινόν.

ΒΙΒΛΙΑ»

Ό  φιλοπονώτατος ελληνοδιδάσκαλος παρά τώ  Γ' έν Ά - 
θήναις Σχολείω κ. Θεόδωρο; Α. Χαβέλλας έξέδωκε τό Α' βι- 
βλίον ‘Ιστορ ία ς  τω ν  Αίτω.Ιών άπό  τώ ν ά ρχα ιο τά τω ν  χ ρ ό - 
r i i r  j i i j p i  του  1829, έκ πηγών αρχαίων καί νέοιν άρυσά- 
μενο; τό υλικόν αύτοϋ. Αιαύγεια έκθέσεως καί όμαλότης 
γλώσσης διακρίνουσι καί τό νέον τούτο έργον τού καί δε* 
άλλων του μελετών γνωστού ε ί; τήν γραμρ.ατολογίαν κ. 
Χαβέλλα. Ενδιαφέρουσα πιστεύομεν πολύ θά είναι ή ιστο
ρία τών Α ΐτωλών κατά  τού; νεωτέρου; χρόνους.

'Ο δηγός τών Λίέων καί οικογενειών, ί/τοι ά ιά - 
Λογος περ ί ερεύνης τή ς  ο ικογενειακής εύ ό α ψ ο ν ία ς  ύπό Κων
σταντίνου ’Αντωνίου ΓΙρουσσέως, φοιτητού τής Νομικής, επι
γράφεται βιβλιάριον τι άλλόκοτον καί τά; ιδέας καί τήν 
ύφήν, μετά παραδόξου, ένίοτε συγκεχυμένης, καί ενίοτε 
διαυγούς πρωτοτυπίας συντεταγμένου, εί; γλώσσαν έπι- 
χωριάζουσαν, περί διαφόρων κοινωνικών θεμάτων μετά 
θάρρους παοαζένου πραγματευόμενον καί εν γένεε προδίδουν 
πνεύμα νεανικόν, παρ’ ού κάτι δύναταί τις νά έλπίζη έν 
τώ μέλλοντι έάν τύχη καί εύρη τόν δρόμον του.

Έν ίδιαιτέρω φυλλαδίω πενθίμω; κεκοσμημένω έξεδόθη 
μνημόσυνο; λόγο; 8ν ό έν Τούλτση πρόξενος κ. Γίάνο; Γου- 
λιμής άπήγγειλεν κατ’ έντολήν τή; κοινότητο; κατά τό δη- 
μοτελές μνημόσυνον ό'περ έτέλεσεν αυτη υπέρ τού αειμνή
στου Κουμουνδούρου. Αί έξω Κοινότητες τιμώσαι τού: έπι- 
φανεϊς πολιτευτάς μα; τιμώσιν έαυτάς- ό δέ κ. Γουλιμής 
μετά.πολλοϋ αισθήματος καί τόνου ιδεών έςεπλήρωσε τό 
πρός τόν μεταστάντα εςοχον πολίτην καθήκόν του.
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