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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ

(Συνέχ. ίΐε προηγοομενον αριθμόν.)

Πότε άκριβώ; ήρχισαν αί σχέσεις τή; Αθήνα; ρ.έ τόν 
Γεώργιον Χανιώτην, δέν είνε γνωστόν. Κατά τήν κατά- 
θεσιν του τελευταίου, αί σχέσεις αίιται διήρκεσαν έπί δέκα 
μήνα;, ώστε πολύ πρίν αναχώρηση ή μήτηρ καί ίσως έν 
γνώσει αυτή;- υπάρχει όμω; ψυχολογικόν τι σημεΐον, ό'περ 
ήδύνατο νά χρησιμεύση πρό; έξακρίβωσιν καί τού χρονο- 
λογοϋ σημείου.

Μίαν εσπέραν, μα; διηγήθο ό σύζυγος, δ,τι ήρχιζε νά 
σουρουπόνη,ένώ ή Άθηνα ήτο πολύ καλά καί μιλούσαμε μαζύ, 
αίφνης τή; ήλθε νά πάγη κάτω, δταν δέ έπέστρεψεν, έπαν
ήλθε τεταραγμένη, ωχρά, μή δυναμένη νά όμιλήση, τής 
ήλθε δέ καί λειποθυμία. Ό Άσλάνη; έτρόμαξε, προσεκάλε- 
σεν ιατρού;, άλλά καί συγχρόνως ήρχισε νά υποπτεύηται, 
καί έν τώ μεταξύ έρωτών αυτήν έπανειλκμμένως, μά τί έ
χεις, τί έχει; λοιπόν; προσέθετε: αυτό δέν είνε αρρώστια, 
έσύ κάτι θά δέν γίνεται, τέλο; πάντων τί είνε, δ,τι
αΓ άν είνε πρέπει νά μοϋ τό πής, έγώ δέν βλέπω νά πάμε 
καλά, καί έκείνη νά διαμαρτύρεται δτι ποιόνε άλλον έχει 
έδώ διά νά τού κρύψη, άν £χη κανέν μυστικό. Άλλά έτσι, 
δέν ξεύρει πώ;, τής ήλθεν αιμορραγία, καί τά λοιπά.

Ό σύζυγος ύποθέτει δτι ακριβώς τήν ημέραν έκείνην έν{- 
κησεν ή έπί τής Άθηνα; πίεσι; του Χανιώτη, κρυμμένου I- 
κεΐ κάτω, βιάζοντας αυτήν πρό πολλοϋ νά ένδώση ει; τά; 
έπιθυμία; του, ώ; δικαιούμενου εί; τούτο τού άτιμου, διότι 
κατεΐχεν τά; έπιστολά; τού έραστού εί; χεΐρά; του, τά; 
όποία; τή; έδιάβαζε φαίνεται μόνον, άλλά έκράτει ώ; ά- 
πειλήν, ώ; φόβητρον, ώ; δέλεαρ, ένασκών οϋτω τό άχρειέ- 
στερον είδος τού λεγομένου chantage, ήτοι τή; έκβιάσεω;, 
έγκλημα διά τό όποΐονκατεδικάσθησαν έδώ πρό καιρού όμάς 
δημοσιογράφων, οϊτινε; διά τοιούτων μέσων έπιδεικνύοντε; 
εί; διαφόρου; οικογένεια; έπιστολά; καί διατριβά;, τάς έ- 
ξεβίίζον εί; πληρωμήν, έω; δτου τό κοινωνικόν θάρρος μια; 
οίκοδεσποίνη; τού; άπεκάλυψε καί ή αύστηρότης τού νόμου 
τού; συνέτριψεν.

Εί; τόν Χανιώτην βέβαια συμφέρει νά διηγήται τά πράγ
ματα άλλέω;· αυτό; λέγει δτι ή Άθηνα ώ; ή σύζυγο; τού

Πετεφρή, έξεβίαζε τόν έκ Πάρου νέον Ιωσήφ, χωρίς δμω; 
καί νά δύναται νά έπιδείξη δτι εμεινεν άνευ ίματίου διά 
νά γλυτώση άπά τά χέρια τής Πετεφρίνα;· δτι ή ψυχολο
γική αυτη βία έξησκεΐτο έπ’ αυτού έπί ημέρας, κλεισμένου 
ϋπ' έκείνη; έντός δωματίου κτλ., δτι δέ μίαν ημέραν ένώ 
ήτο κλινήρης, πάσχων ολίγον τού; Οφθαλμού;, αυτή έλθοϋ- 
σα νά τού έπιθέση ιατρικόν, άνέβη έπί τής κλίνη; του. 
"Ολα ταύτα, κοινωνικώ; τερατώδη, ψυχολογικώς άσυμβί- 
βαστα, λογικώ; άπίθανα, διότι προϋποθέτουσι σφοδρόν έ
ρωτα τή; Άθηνά; πρό; τόν Χανιώτην, ένώ θά ίδωμε/ μετ’ 
¿ύάγον δτι δταν ή Άθηνα είδεν άνατέλλουσαν άκτΐνα σω
τηρία; άπά τούτου τού καταχθονίου βιαστού, όχι μόνον μετ’ 
εύχαριστήσεω; καρεδόκει τήν στιγμήν τής άπελευθερώσεω;, 
ώ; άλλη Μαργαρίτα σιδηροδέσμιος έν τώ σκότει τή; Κο- 
λάσεως, άλλά καί κατεδίωξεν αυτόν καί μια φωνή μετά 
τή; μητρό; τη; κατήγγειλεν αύτόν ώ; κλέπτην.

Ή άντίληψ.ς τού συζύγου δστι; ουδέν έχει συμφέρον νά 
συγκάλυψη τά πράγματα, αφού δι’ αυτόν δέν υπάρχει σύ
ζυγο;, υπάρχει ϊν πτώμα άποσυντεθειμένον εί; τά βάθη τή; 
ψυχή; του καί δζον, δζον, δζον, ώστε είνε θαύμα πώ; ό άν
θρωπο; αΰτό; έξ ασφυξία; δέν λειποθυμεϊ, δέν θνήσκει, καί 
πτώμ,α βέβαια θά ήτο άν δέν παρενέβαινεν ό βραχίων τού 
Διευθυντού τή; ’Αστυνομία; μεταξύ έκείνου καί έκείνη;, ή 
άντίληψις, λέγομεν, τού συζύγου μα; φαίνεται καί ¿ρθο- 
τέρα καί πιθανωτέρα. Πίεσι; σατανική, φρικτή, αδιάκοπο;, 
ώχράν παρωδίαν τή; όποία; δύναται έκαστο; ημών νά φαν- 
τασθή εί; τήν παιδικήν του ηλικίαν, δταν άδελφή του 
μικρά έν γνώσει σφάλματός τινο; άπειλεΐ OTt θά  τύ  π ή  τού 
πατέρα ή τή; μητέρας, ή συμμαθητή; έν έριδι φοβερίζει 
νά τό μ α ν τ α τ ιύ τ ι τού δασκάλου. Ό Χανιώτη; άπέναντι τής 
συζυγικής τιμής, ήν σφάγιον έζήτει εί; τού; πόδα; τή; ά- 
κολασία; του τίποτε άλλο δέν είχε νά κάμη, οϋτε τόν έρω- 
τικόν νά προσποιηθή, ούτε ανδρικήν τινα καλλονήν νά επί
δειξη, οϋτε όΓ άφοσιώσεως σκύλου νά κερδίση τήν συμ
πάθειαν τή; δεσποίνη; του, άλλά μόνον ¿λίγα βρωμόχαρτα 
έκ Κωνσταντινουπόλεως έπέσειεν απειλών δτι θά τά δείξη 
τού συζύγου.Ή Άθηνα βεβαίως θά παρεκάλεσε,θά άντέστη, 
θά έκλαυσε, θά ώχρίασε, θά Ιμεινεν ίσως αναίσθητο; εί; τά; 
άγκάλα; τού βδελυρού καί ίσως έν τώ ύπάτω βαθμώ τού 
φόβου OTt δύναται ν’ άποκαλυφθή ar.ii μια; εί; άλλην στιγ
μήν μοιχαλίς πρό τού συζύγου, τού όποιου καλώ; έγνώριζε 
τήν θηριώδη ψυχήν, προκειμένου περί πραγμάτων τιμή;,
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¿προτίμησε νά έξαπλωθή δ ί; μοιχαλίς ετ:1 τή ; ρυπαρά; 
ψιάθου του υπηρέτου ή άπαξ ν’ άποκχλυφθή τοιαύτη πρό 
το Τ φ λ  ογβροΰ καί φλέγοντος όμματο; τού συζύγου.

Αυτήν τήν συντριβήν τή ; άντιστάσεω ;, αυτήν τήν τρα
γικήν σκηνήν τή ; παραδόσεω; πρέπει νά συνταυτίσωμεν 
μετά τή ; λειποθύμία; τ ή ; Ά θηνάς, ήν σσφρανθεί; ό κ α τ ’ 
εκείνην τήν ώραν μαντικήν εχων τήν ψυχήν σύζυγος ήγω- 
νίζετο  ν’ άνατάμνι, ν’ άναλύσ/ι, καθαράν έ/_ων πεποίθησιν 
ότι δεν ήτο νόσο; οργανισμού, ά λλ ’ ασθένεια ψυχική, άσθέ- 
νεια γυναικεία, έν τώ  έλαφρώ έγκεφάλω καί τή μαλακό- 
τη τ ι τών νεύρων, μή θελησασα νά έξαγνίσφ τό πρώτον έγ 
κλημα δ ι’ ήρωϊκή; άποφάτεω ; ν’ άψηφήση, τήν άπειλήν τού 
Χ ανιώτη καί νά όμολογήση τά πάντα  ε ΐ; τόν σύζυγον, 
άλλά  προτιμήσασα τό έν έγκλημα δ ι' άλλου εγκλήματος 
νά απόκρυψη.

Έ κ τα τε  φαίνεται ό χρόνο; καί ή συνήθεια έμόλυναν τήν 
ψυχήν τή ; Άθηνάς, συνοικειώσαντα αυτήν μετά του -εγκλή
ματος, άν καί τούτου μή υποτιθεμένου, ήρκει ό φόβο; \ά 
έξηγήση 6λα ; τά ; συγκαταβάσεις τής γυναικός, δλην τήν 
ταπεϊνω σ ιν, καί τόν συγκυλισμόν μετά μ ιά ; ρυπαρά; ψυχή; 
ε ί; εξακολουθητικήν προδοσίαν, μέχρι καί τού νά παραλαμ- 
βάνη τόν χνρ ιον  ε :; φωτογραφικά; έκδρομά; καί άπεικονί- 
σεις, ώ ; νά ησαν νεαροί μνηστήρες, καί τό όποιον ¡ ιό ν ο ν  ή 
’Αθηνά παραδέχεται, λέγουσα δτι έκαμε τήν απερισκεψίαν 
αυτήν, μέχρι τού νά έπιτρέψη εΐ; τόν διωχθέντα έκ τού 
ξενοδοχείου υπηρέτην δ ι’ άντίκλειδο ; νά εΐσέρχηται εΐ; 
τήν οικίαν καί νά συνεννοήται, καί νά συνωμότη μ ετ ’ α υ 
τού καί νά τόν κρύβη τώρα ε ΐ; τήν κουζίνα, κα ί τώρα εΐ: 
τό πλεισταριό, μέχρι τού νά τάν καταστήση άπολυτον κύ
ριον τή ; ψυχή; τη ; καί τού σώματος, «ωληθεΐσα ε ΐ; αυτόν 
μαύρη δούλη, άφοϋ προηγουμένως μαύρην κατέστησε τήν 
πρώην λευκήν αυτή ; ψυχήν.

Έ ν καί μόνον ζωντανόν επιχείρημα π ερ ιίττα τα ι λευκόν 
άπολογούμενον υπέρ τή ; Ά θηνά;· δτι ή γυνή αυτή έτήκε- 
το όλονέν, έληονε, κατά  τήν φράσιν τού συζύγου, είχε μεί
νει μισή άφ’ δ ,τ ι ήτο τό έγκλημα’ δέν τήν έτρεφεν, οΰτε 
τήν έπάχυνε, οΰτε τήν έξωράΐζεν, <ος τ ά ;  έξ επαγγέλμ α 
τος μοιχαλίδα; συζύγου;, άλλά τούναντίαν τή ; έτρωγε καί 
τήν σάρκα καί τήν ψυχήν, τή ; έρρόφα την δρόσον τή ; 
σαρκό; κα ί τήν δρόσον τού πνεύματος, ήλάττονε, τή ; 
άφήρει ζωήν, τη ; διήρπαζε λα ιμάργω ; υγείαν. Ό  ια 
τρό: Όρφανιδης, δτε άπό καιρού εί; καιρόν προσεκαλεΐτο, 
έξέφρασειί ε ί ;  τόν Ά σλάνην ζωηρά; ανησυχία; περί τ ή ; κ ι -  
ταστάσεως τ ή ; υγε ία ; τή ; Άθηνάς, δέν πάμε, τ .ύ  έλεγε, 
καλά καί πρόσεχε.

Καί ενώ ή φθορά αυτή μετά τή ; ψυχή; κα ί τού σώμα
τος συντελεί εΐ; βλάστησή αισθηματικών τινων ίων συμ
πάθεια ; πρό; τήν γυνα ίκα , ήν καί ή φύσι; τη ; κα ί ή ιστο
ρία τή ; κοινωνία; κατήντησάν ασθενές χρήμα, εύάλωτον, 
φθαρτόν, άφ ' ετέρου συμπυκνώνει τήν βδελυγμίαν τού Χ α
νιώτη, διπλού δημίου, διπλού φθορέως, συναφαιροϋντο; έ- 
κάστοτε μετά τ ή ; τιμής καί τεμάχιον υγε ία ; καί συγκυ- 
λίονται έν τή  αΰτή χοάνη τή ; α τ ιμ ία ; του τήν τιμήν καί 
τή ν  ζωήν τού διά φόβου καί πιέσεω; παραδοθέντο; ε ΐ; αυ
τόν θύματος.

★*  *

"Ολων αυτών ό σύζυγος ητο έν παντελεϊ άγνοια' εκείνο; 
£ν καί μόνον ΰπωπτεύετο ή έφοβείτο- τό έν Κωνσταντινου- 
πόλει έοωτικόν έπεισόδιον.

Έ σχάτω ; μόνον ποοσετέθησαν καί νέοι φόβοι καί νέαι

ίιπόνοιαι, άλλά αόριστοι, άνευ ψηλαφητού υποκειμένου’ καί 
όιά τούτο μαρτυρικώτεραι, τυραννικώτεραι. Μήτηρ καί σύ
ζυγο ; έδείκνυσν κατά  τόν τελευταϊον μήνα ένα άλλόκοτον 
φόβον, τάν όποιον άλλοτε δέν ήσθάνοντο. Έ ζήτει κατά  τήν 
συνήθειάν του νά βγαίνη έξω ό Ά σλάνη ;, ά λλ ’ έκεϊναι 
ποοσεπάθουν νά τόν πείσουν,νά μην έξέλθη, δ ιότι φοβούνται 
νά τή ; άφίνη μοναχαϊ;, ποιό; ξεύρε·. τ ί  γ ίνετα ι καί τά 
τοιαύτα . Λυτό; δέν μπορούσε νά καταλάβη τ ι  έσ'/μαιναν 
δλ’ αυτά.

Ποοσεγγίζομεν ε ΐ; τήν λύσ ιν, ή τ ι; καί εξηγεί τόν φόβον 
αύτον. Ό  Ά σλάνη ; ειχεν ανακοινώσει ε ΐ ;  α υτά ; έσχάτω ; 
δτι θά τά ; στείλη ε ΐ; τήν Πόλιν, κα ί δτι μπορεί νά πάγη 
κα ί αυτό; μαζύ, '/./-.θ' δσον παραχώρησα; τό κΕενοδοχεϊον 
τή ; Μ ασσαλία;» εΐ; τόν νύν διευθυντήν, αυτός δέν ήλπ ιζε 
πρό τού Σεπτεμβρίου νά εΰρη κατάλληλον οϊκηαα δπω; 
έγκαταστήση έν αύτώ νέον ξενοδοχεΐον.

Έ δώ τούρχ έκ τών υστέρων εξηγείτα ι τό φαινόμενον τεύ 
αιφνίδιου φόβου, δστι; ε ίχε καταλάβει μητέρα κα ί κόρην 
κατά τόν τελευταϊον μήνα. "Α παξ δ ιαγνωσθέντο ; αύταϊς 
ύπό τού συζύγου τού χαρμοσύνου ευαγγελίου δτι πρόκειται 
νά άπέλθωσι καί πάλιν ε ΐ ;  τήν προσφιλή του; Στένην, φαί
νετα ι δτι εννοούσαν πλέον νά ξεκάμουν μέ τόν Χανιώτην, 
τ ΐ ;  μητρό; κυρίο»; έπιμενούση; ε ΐ; τούτο. ’Εντεύθεν έοο- 
ββύντο νά μείνουν μόναι, μήπω ; έχοντο; τού Χανιώτη τό 
αντικλε ίδ ι δ ι’ ού εΐσήρχετο ε ΐ;  τήν οικίαν φωραθή υπό τού 
συζύγου καί τώρα πού έπλησίαζαν πλέον ε ΐ; τόν ποό πολ- 
λού ποθούμενον λιμένα τή ; επανόδου ε ΐ; τό χωρίον, μα- 
μαωθοϋν δλα τά  σχέδια , (ό; λέμβος ή τ ι; διερχομένη τρικυ
μιώδη θάλασσαν καί μόλις προσεγγίζουσα ε ΐ;  τόν δρμον 
άνατοέπεται. Έσκέπτοντο δέ ϊσω ; δτι αν έμενεν ó Ά σλά 
νη; ε ΐ; τήν οικίαν τακτικά  κάθε βράδυ διά τού στρατηγή
ματος αυτού δτι φοβούνται, ό Χ ανιώτη; δέν θά έτόλαα νά 
εισέρχεται καί άποτυγχάνων πολλά ; συνεχείς εσπέρα; έπί 
τέλου; θ’ άπηλπίζετο  καί έν τώ  μεταξύ θά έγίνετο τό 
-ταξείδt τής Κωνσταντινουπόλεως κα ί ά ; πήγαινε νά κου
ρεύεται ό Χ ανιώτη;.

Ά λ λ ’ αύτό; δέν ήτο έκ τών ευκόλως άπελπ ιζομένω ν 
είχε γίνει πλέον ό σκύλο; τής ο ικ ία ;, ή τ ι;  έτρεφε/ αύτόν, 
καί δέν ήννόει ν ’άπομακρυνθή. Μίαν νύκτα τής Μ εγάλη; Έ 
βδομάδο; έ·-ώ έξήρχετο τή ; ο ικία ; του ό Ά σλάνη ; τόν εΐδεν 
διερχόμενον τή ; όδού, ΰπωπτεύθη άμέσω; καί ήρχισε νά 
έπιτηρή τά ; κινήσει; του, έω ; δτου τόν συνέλαβε κάμνοντα 
βό .Ιτα ιη  δλω ; διόλου υπόπτου;, εκείνο δέ τό βράδυ δέν 
άπεμακρύνθη ó Ά σλάνη ; τή ; οικίας του, άλλά πήγε ε ΐ; τήν 
γειτονικήν οικίαν τού αδελφού του, καί οΰτε έφαγε άπό 
φούρκα. Ί ’ποπτεύετο δηλαδή τ ίποτε άλλο εΐμή δτι εΐχε 
νά δώση κάνέν γράμμα πάλιν άπό τήν Κ ωνσταντινούπολή. 
Οία απάτη  !

Καί ιδού τό έπεισόδιον τής κλοπής. Ό  Χ ανιώτη; μή άρ- 
κούμενο; ε ΐ; τό έν έγκλημα, έπενόησε καί δεύτερον έγκλη 
μα. "Ισοι; μάλιστα έμαθε τά  τ ή ; άναχωρήσεω; διά Κων
σταντινούπολή , καί άν δέν έμαθε θά έβλεπε δύο κιβώτια 
έντό; τών όποιων δ Ά σλάνη ; έβαλε διάφορα πράγματα, 
διά νά πείση τά ; γυνα ίκα :, δτι πράγματι έμελλε νά κάμη 
τό ΰποσχεθέν ταξείδ ιον, δ ι’  όλα αύτά βλέπων δ τ ι τού 
φεύγει ή τύχη έσχεδίασε τά πραξικόπημα τή ; κλοπή;, ώ
στε άν τού φύγη ό έρως, νά τού μείνη τουλάχιστον τό χρή
μα. Είχε δέ τό θάρρο; τή ; κλοπής, δ ιότι ένόμιζεν δτι διά 
τού αυτού όπλου 0’ άγωνισθή ε ΐ; τήν ύπεξαίρεσιν περιου
σίας, δ ι’ ού καί ε ΐ ;  τήν ΰπεξαίρεσιν τ ιμ ή ; : ό γενναίο; θά
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έδειχνε πάλιν τ ά ; έπ ιστολά; καί θά έλεγεν : ή μού άφίνετε 
ο,τι σά; έκλεψα, ή σά; κατα γγέλλω  ε ΐ; τόν Άσλάνην.

Τό κλαπέν ήτο έν κχσετινάκι, άνήκον ε ΐ; τήν πενθεράν, 
περιέχον χρήματα καί κοσμήματα ά ξ ια ; τριών χ ιλιάδων 
δραχμών. Εύθύ; ό); έ/.λάπη, καί ή κλοπή κατηγγέλθη εΐ; 
τήν Ά σ-υνομίαν, ή πενθερά καί ή σύζυγο; έξέφρασαν ύ- 
πονοίχς μήπω ; ό κλέψα ; ήτο ό Χ ανιώτη ;, δ ιότι αύτό; έ- 
γνώριζε τά  κατατόπ ια  τού σπητιού.

Έ δώ βεβαίως εμφανίζεται σκοτεινόν τ ι σημείον τή ; άνα- 
κρίσεω:, τούτο : π ώ ; δέν έψοβηθησαν ή σύζυγος καί ή μή- 
τνρ τ ά ;  αποκαλύψεις τού Χ ανιώτη, δτε αύτό; κχτηγγέλ- 
λετο ώ ; κλέπτης ; Κατά τήν δίκην βεβαίω; θά διευκοι- 
ν σθή τό σημείον αύτό' ούχ’ ήττον καί τά παρά τα ϊ; γυ- 
να ιξί κυρίω; αναπτυσσόμενου πάθος πρό; τά χρήαατα καί 
τά  πράγματα, ή έπικρατήσασα έπομένω; φιλαρχυρίχ, ή α
περισκεψία ίσω ; δτι μπορεί καί νά μή τά πή φοβούμενο; 
καί αύτό; σάχα τάν Ά σλάνην, ή γενναία ελπίς δτι μ.πορεΐ 
συλλαμβανομένου τού Χανιώτη ώ ; κλέπτου νά τόν ξε/.ά- 
μουν άπαξ διά παντός, δλα αύτά διασαφίζουν κάπω ; νομί- 
ζομεν τήν κατά  πρώτην δψιν ώ ; τόλμημα φαι.ομένην κα
ταγγελ ία ν  τού Χανιώτη ΰπά τών γυναικών.

Ά λ λ ω ; τε δέ καί δέν ¿δείκνυε μεγάλην επιμονήν ε ΐ; τήν 
άνακάλυψιν τ ή ; κλοπής, καθ’ δλον τό τριήμερον διάστημα 
τή ; κρατήσεω; εν τη Α στυνομία τού Χανιώτη. Ένώ ό Ά 
σλάνη; έφαίνετο καί λυπημένο; καί «οργισμένος δια τά συμ
βάν, ή μήτηρ τή ; Άθηνάς, εΐ; ήν άνήκον τά  κλαπέντα—  
καί γνωρίζομεν τ ί  θηρία γίνονται αί γραΐαι, δταν τ α ί ;  ά- 
φαιρεθή κάμμ.ία καρφίτσα,— έζήτει νά τόν παρηγόρηση, 
λέγουσα : τ ί  λυπάσαι δά καί σύ τόσον πολύ, τ ί νά γίνη, 
τώρα χάθηκαν πού χάθηκαν. ’Ίσως μάλιστα  κα ί μετενόη- 
σαν, δ ιότι έν τή  πριότη άρμ.ή τή ; άπωλεία ; τών κοσμημά
των έξεφράσθησαν κατά  τού Χανιώτη καί ποοσεπάθουν 
τώρα νά επανορθώσουν τά λάθο; τ«ον.

Ό  Χ ανιώ τη ;, δπω ; σά; εΐποαεν έν αρχή τή ; έκθέσεω; 
αυτής, διεμαρτύρετο όλονέν δτι αύτό; δέν είνε κλέπτης, 
δτι δέν είνε αύτό κλοπή, δτι είνε κάτ ι άλλο, τό όποιον δέν 
δύνατα ι νά πή. Ό  Ά σλάνη ; ήρχισε πλέον ν’ άγω νιά  τ ί 
εινε αύτό τά άλλο. ’Ολίγα αστυνομικά ραπίσματα κατά 
τού Χ ανιώτη ήρκεσαν νά τού άποσπάσουν τήν ομολογίαν 
δτι αύτό; άφήρεσε τά  πράγματα , ά λλ ’ δτι τά άφήρεσε διά 
νά έκδικηθή τήν μητέρα τή ; Άθηνάς, καί τότε ήρχισεν ή 
έξομολόγησι; όλου τού φρικτού όράματο;, δπερ, ώ ; τά  έπ ι- 
τυγχάνοντα δράματα ε ΐ; τ ά ; εύρ&ιπαϊκά; μητροπόλει; επα 
ναλαμβάνονται έπ ί έκατοστύα; φορών, έπανελαμβάνετο καί 
αύτό έπ ί μήνας ύπό τήν στέγην τού άτυχου; Άσλάνη.

'Ο Διευθυντή; τ ή ;  Άστυνομ.ία; άνεκοίνωσεν ε ΐ; τόν Ά 
σλάνην τ ά ; αποκαλύψεις τού Χανιώτη μέ τήν παράβολον 
πεποίθησιν, ήν καί τώρα άκόμη έχει, δτι δλα τά  υπό τού 
Χ ανιώτη κατατεθέντα  ήσαν ψεύδη. Τήν ημέραν λοιπόν τού 
Πάσχα, άφού άνεκάλυψε τά  κλαπέντα προσεκάλεσε κατ’ 
άντιπαράστασιν τόν Ά σλάνην μέ τήν γυναίκα καί τήν πεν
θεράν καί τόν κλέπτην Χανιώτην έ/ώπιον αύτού ϊνα  έξα- 
κριβωθή ή ταύτό τη ; τών άντικειμένων καί ϊνα άποπειραθή 
τήν συμφιλίωσιν τώ ν συζύγων.

Ό Διευθυντής άφού έπετίμησε βαρέω; τόν Χανιώτην, ά- 
πευθυνθείς πρό; τόν Ά σλάνην, τού λέγει μέ τήν γνωστήν 
εκείνην αφελή γλώσσαν του : Βρέ Γιάννη, πάρε τήν γυνα ί
κα σου, κα ί εσο βέβαιο; δτι είνε άθώα, δ ,τ ι λέγει αύτό ; ό 
παλιάνθρωπο; εινε ψεύδη.

Ό  Ά σλάνη ; ήρώτησε τόν Διευθυντήν :
—  Μού επ ιτρέπετε νά τού κάμω μίαν έρώτησιν ;

Καί άφού τού επετράπη υπό τού Διευθυντού, απευθυνό
μενο; πρό; τόν Χ ανιώτην τού λεγε ι :

—  Εινε βέβαιον δτι μέ ατίμασε; ;
—  Μ άλιστα, άπαντά  εκείνο; έν δλή τή θρασύτητι.
—  Μπορεί; νά τό α πό δε ιξη ;;
—  Βέβαι«, έχω μάρτυρα;.
Τότε έβγαλε τό ρεβόλβερ του ό Ά σλάνη ;, τό όποιον φέρει 

πάντοτε μεθ’ εαυτού, καί έπυροβόλησε κατά  τού Χ ανιώτη, 
πεσόντο; άμέσω; κάτω .

Έστράφη αυθωρεί κατά τ ί ;  γυναικό; του, ά λλά  τυχ α ίο ; 
δέν έξεπυρσακρότησε τό πολύκροτον καί ένώ ήτοιμαζετο 
ι ιά δε/τέραν φοράν,παρενέβη ό στιβαρό; βραχίων τού Διευ- 

υντού, όπισθεν τού οποίου ώχυρώθη ή Ά θηνά, καί ό Ά 
σλάνη; άφωπλίιθη .

*11 Άθ/.νά, κατά τό λέγειν τού Διευθυντού, έτρεμεν ώ ; 
φύλλον καί ήτο λευκή ί κ  κηρός. Ό  Ά σλάνη ; έτέθη ύπό κρά- 
τησ ιν , ό Χ ανιώτη; εστάλη ε ΐ; τό νοσοκομεΐον και ή Ά θηνά 
ώδηγήθη ε ΐ;  τήν οικίαν τη ; ύπό αστυνομικήν έπιτηρησιν.

(Έ πιται τό τέλο;. ,
Κ α λ ιο α ν

ΧΡΟΝΙΚΑ

Επί τή εορτή τού βασιλέω; έγένετο, κατά  τά  συνειθι- 
σμένα, ή επίσημος εν τή Μητροπόλει δοξολογία.

Ά πό  τή ; πρωίας έπληρούτο ή όδά; καί ο* έξώσται τών 
παρακειμένων οικιών ύπό περιέργων περί τήν ΙΟην δέ 
π . μ. παρετάσσετο τό πυροβολικόν έπ ί τή ; π λ α τ ε ία ; τού 
Συντάγματος καί παρά τήν Μητρόπολιν, ένθεν κα ί ένθεν 
τή ; οδού 1 45 σκαπανείς καί 8 0  στρατιώ τα ι τού πεζικού’ 
κα ί εΐκοσά; εφίππων χωροφυλάκων κατεσπείρετο ε ι; δ ιά 
φορα μέρη.

Τρεις μόνον ι ΐκίαι παρά τήν πλατεία ν τού Συντάγμα
τος συμμετέχουσιν έπισήμω; τή ; εορτής, έχουσαι στολισμέ
νου; τού; έ ξ ιίσ τα ; των μέ σημαία;· καθ’ δσον δέ τό μ ή 
κος τή ; όδού Έρμ 0 μία μόνον κυματίζει άνω τή ; θύρα; 
τού χρυσοπιόλου κ. Σπηλιοπούλου’ τουναντίον, τήν όδόν 
στολίζουσιν, δχι όμως διά λογαριασμόν βασιλικών τελετώ ν, 
άλλα ι σημαίαι, νεότητο; καί χάριτος.

Έ π ί τών πεζοδρομίων παοατηρεϊται έκτακτο ; κάπω ; 
συνώθησις ένεκα τή ; περιεργεία; τών πολλών νά προείδω- 
σι τόν ηγεμόνα καί πού; Βουλγάρου; κα ί τά  καλπάκια  των, 
τά  ύπό τή ; αύλή; φιλοξενούμενα’ επειδή δέ περί φιλοξε
νίας ό λόγος, διακρίνονται μερικά έρμαϊκά μπαλκόνια, ξε- 
νίζοντα Σμυρναίικε; οόμορφιαί;.

Προηγούνται, διευθυνόμενα ε ί; τήν Μητρόπολιν τά  ¿χνό
τα τών πρέσβεων, καί τώ ν ύπουργών, έν οί;μα

κού
τού κ . Τρι-

ύπη, ύπό τού; ήχου; τώ ν σ αλπ ίγγω ν καί τών μουσικών. 
Περί τήν 10 1)2 άνεφάνησαν αί άμαξαι τή ; αύλή ;, ο- 

κ τώ , φέρουσαι βασιλείς καί ξένου;, ύπασπ ισ τά ; καί ακολού
θους. Έν μεγαλοπρεπεϊ τεθρίππω ό βασιλεύ; έχει έκ δε
ξιών τόν ηγεμόνα, απέναντι δέ τόν άδελφόν τού ηγεμό- 
νο; καί τόν διάδοχον. Ή βασίλισσα φέρει τήν εθνικήν ενδυ
μασίαν, καί άντικρύ τη ; ύπό ροδοπήν έσθήτα ή ’Α λεξάν
δρα. Μετά ήμίσειαν ώραν, κροτούντων τών τελευτα ίων κα: 
νονιοβολισμών, κατά  τήν αυτήν τάξιν  ανέρχονται ε :; τά
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ανάκτορα τά  ποικίλα έπίσημα καί ήμιεπίσημα οχήματα, 
κα ί ήσυχάζομεν.

Χθέ; περί τήν 9ην ώραν ό πρωθυπουργΰ; παρήν ε ί; τά 
ανάκτορα ε ί; τά τσά ϊ, έπ ε ιτα  δέ συν:ιογάσθη μετά τοΰ 
Βασιλέω;.

Παράσημα άντηλλάγησαν βουλγαρικά ε ί; τού ; ιδικού; 
μα ; καί ελληνικά εί; τού; άκολούθου; τού ήγεμόνο;.

Σήμερον άνεχώρησε περί τήν 11 καί ήμήσειαν ό ήγεμών 
καί έτσ ι τελειώνει καί αυτή ή δουλειά.

Τήν άνάκρισιν τ η ;  ΰποθέσεω; Άσλάνη ¿περαίωσε χ θέ ; ό 
ανακριτής κ . Δραγούμης. "Μ<5η πρόκειται νά έκδώση πρό- 
τασιν παραπομπή; η μή ε ί; τό Συμβούλιου ό κ. είσαγγε- 
λ εύ ;, όστι; καθ' ά πληροφορούμενα είνε υπέρ τή ; παραπομ
πής, χν και ή ε ισαγγελ ία  άπό τοΰδε ¿σχημάτισε πεποί- 
θησιν περί τ ή ; άθωότητο; τοΰ Ά σλάνη , ήν θά ζητήοη α π ’ 
ακροατηρίου. Ή νέα σύνοδο; τοΰ ενταύθα κακουργιοδικείου 
άρχεται από τ ή ; 30  ’Απριλίου. Δικασθήσονται δέ καί αί 
δύο δίκαι, ή τοΰ Ά σλάνη επ ί άποπείρα άναιρέσεω; κα ί ή 
τοΰ Χανιώτη έπ'ι κλοπή.

Αϋριον λοιπόν í¡ μεγάλη εορτή έν τή μεγάλη αιθούση 
τοΰ Πανεπιστημίου έπ ί τή  έπετείω  τή ; εξόδου τοΰ Μεσο
λογγίου μ ε  ρήτορα τόν Γεννάδιον.

Ό  ακατάβλητο ; χοροσυνθέτη·; κ. Ν. Μηλιαρέσης λίαν 
προσεχώς θά ε’κδώσρ δλα τά  έργα του έν ’Ιταλία , άξιο; 
διά τοΰτο πάση; όποστηοίξεως.

0 ΔΕΑΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ
(Ε ΙΔ ΙΚ Ο Υ  Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ ΙΤ Ο Γ  Μ Α Σ )

Ι Ι ά τ ρ χ ε ,  21 Απριλίου 1883
Τήν 10ην ώραν τή ; παρελθούση; Τρίτη; πλήθος πολΰ πε- 

ριέμενεν εί; τήν προκυμαίαν διά νά ύποδεχθή τόν κ. Δελη- 
γιάννη, άφικνούμενον, κατά τά άνακοινωθέντα, τήν ώραν 
εκείνην.
£  Μετά παρέλευσιν ήμισεία; ώρα; έφάνη ερχόμενον άτμό- 
πλοιον καί άμέσω; ¿ξεκίνησαν α: λέμβοι μετά τή ; έπιτροπής, 
ή μουσική κατήρχετο έκ τή ; πλατε ία ; παιανίζουσα, βεγγα
λ ικά  φώτα άνήφθησ ιν  καί άπό στιγμ,ή; ε ί; στιγμήν περιε- 
μένετο ν ’ άποβιβασθϊί δ κ. Δεληγιάννη;.

Ά λ λ ’ οΐα απάτη !
Δέν ήτο τό κομίζον τόν κ. Δεληγιάννην άτμόπλοιον, άλλ ’ 

ή "Ιρις, ή όποία πρά ολίγον είχεν αναχωρήσει έχ τοΰ λιμέ
να; κατευθυνομένη ε ί; Κόρινθον καί ή όποία έπέστρεψεν διά 
νά παραλαβή τόν μείναντα έξω μηχανικόν τη ;.

*11 ώρα έν τούτοι; παρήρχετο, άτμόπλοιον άλλ ο δέν έφαί- 
νετο, καί διά τοΰτο ό κόσμο; ήρχισε ν’ άποχωρή. "Αλλως τε 
ψυχρό; άνεμο; ήρχισε νά κατέρχηται έκ τών όρέων καί έκιν- 
δύνευον οι άνθρωποι νάρπάξωσι καμμίαν Δεληγιαννίτιδα, 
κατά τήν έκφρασιν ένό; δικηγόρου.

"Εφθασε τό μεσονύκτιον καί τότε μόλι; έφάνη κατά τήν 
είσοδον τοΰ κόλπου άμυδρόν τό φ ώ ; άτμοπλοίου.

Καί ιδού πάλιν αί φωναί τών λεμβούχων, ή μουσική πα ι-
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Ο ΛΤΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

(  Συνίχ. ίό. άριΟ. 4 3 )

Ό κήπος, ον περιβάλλουσι τοίχοι κατά μ.ήκο; τώ ν όποιων 
ύπάρχουσι δενδροστοιχίαι, είναι εύρύ;, κατάφυτο; έκ λοχμών, 
έριμμένων φιλοκάλω ; καθ’ ολα τά  μέρη μετά ωραίου λειμώ- 
νο; ε ί ;  τό ήραιωμένον κέντρον υπό μεγαλοπρεπών καλαθοει- 
δών πρασιών. Έν τώ  μέσω τοΰ λειμώνο; δεξαμενή μετά 
πίδακος, έκτινάσσοντο; περί εαυτόν τό ύδωρ, ώ ; βροχήν α 
δαμαντίνην. Ε ί; τά ; δενδροστοιχίας καί ¿π ιτώ ν  δένδρων τά 
πτηνά κελαδοΰσι.

Τό μέρο; τοΰτο είναι άληθή; Έδέμ· μικρά γωνία τοΰ Πα
ραδείσου.

Οϊμοι ! ή τερπνή αύτη κατο ικία , έν ή έπρεπε νά ύπάρχη, 
χαρά καί ευθυμία, τρυφερά βλέμματα, θελκτικά μειδιάματα, 
παιδικοί εδθυμοι γέλω τες ή γλυκά ψιθυρ/Κματα ερωτικών

όντων, είναι κατοικία παράφρονο; νεάνιδο;, ή ; τό λογικόν 
φαίνεται ό'τι διά παντό ; έξέλιπε.

Καί μολαταύτα τήν περιποιούνται τόσον πολύ, έχει θα- 
λαμ.ηπόλον ήμερωτάτην, υπομονητικήν ε ί;  τήν έκπλήρωσιν 
τών καθηκόντων, πρόθυμον νά ικανοποίηση, όλα; τ ά ; ιδιο
τροπία; τή ; άσθενού; πα ιδό ;, καί έπαγρυπνοΰσαν διηνεκώ; 
επ ’ αύτή ;. Παρ’ αυτή καί δ ι’  αυτήν διαμένων έν τώ  οικω 
υπήρχε σοφό; φρενολόγος ιατρό;, ό δόκτωρ Αέγενδρος, άνήρ 
πεντηκοντούτης λ ία ν πεπειραμ.ένο;, τοΰ όποιου αί τρίχες 
προώρώς έλευκάνθησαν διά τή ; άκαταπαύστου εργασίας.

*0 δόκ τωρ Αέγενδρος ουδέποτε διηύθυνε νοσοκομείου, ουδέ 
κατέλαβε θέσιν έν το ί; τοΰ κράτους ή το ϊ; τών Παρισίων, 
άλλ’  είναι άπό πολλών έτών περιφανή; διά τών πολλών συγ- 
γραμμάτων του περί τών νευριτιδών κα ί έν γένει περί ό'λων 
τών πνευματικών παθήσεων.

Προσηνέχθησαν αύτώ  ύψηλαί θέσει;, ά ; δέν έδέχθη, ό'πω; 
τηρήστι τήν ελευθερίαν του καί μείνη ολω; άφωσιωμένος ε ί; 
τά έργα του. Ό  δόκτωρ Αέγενδρος πλεΐστα συνέγραψεν, ά- 
φιερώσα; τόν βίον του ε ί; τήν επιστήμην καί άφοσιωθεί; ε ί; 
τήν άνθρωπότητα, άλλά δέν ¿πλούτισε. Τά συγγράμματά 
του πωλοΰνται, αλλά τά ; μ εγάλα ; ώφελείας καρπούνται οί 
έκδόται.

Τό παρελθόν έτο;, ημέραν τινά  τοΰ Αυγούστου, άνήρ κα- 
ενδεδυμένο; καί καλή; συμπεριφορά; ήλθεν ε ί ;  τήν μετρίανλοενΰεΟυμενο; και καλη; συμπεριφορά 

κατοικίαν αύτοΰ κατά τήν όδόν Βιέ Κολομβιέ.
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ανίζουσα καί τά  βεγγαλικά φώτα άναφθέντα. Οί όλίγιστοι I 
οϊτινε; έμειναν συνήχθησαν ε ί; τήν άποβάθραν, α ί δέ λέμ.βοι 
μετά βεγγαλικών φώτων περιεκύκλωσαν τό φθάσαν ατμό
πλοιου.

Ά λ λ ’ ώ ! τοΰ θαύματος ! Καί πάλ ιν  άπάτη !
Δεν ήτον ούτε τώρα τά άτμόπλοιον τού κ. Γουδή, άλλ’ αί 

«ΆθήναΐΒ τής Πανελληνίου, έρχόμεναι έκ Κορίνθου.
Έ φυγον κατά συνέπειαν καί οί ¿λίγοι έναπομείναντε; καί 

μόλις τήν δευτέραν μετά τά μεσονύκτιον ώραν έφθανε τό φέ- 
ρον τόν κ. Αηληγιάννην άτμόπλοιον.

Οϊα άποτυχία !
Ένω πρό τινων ωρών θά μετέβαινεν έν θριάμβω ε ί;  τό ξε

νοδοχείου κα ί θά έβλεπεν έκ τοΰ έξώστου αύτοΰ χ ιλ ιάδα ; 
πολιτών περιμένοντα; νά τόν άκούσωσι,τώρα διέρχεται άθο- 
ρύβως τά ; ερήμους όδού; τ ή ; βαθέως κοιμ.ωμένή; πόλεω ; καί 
δέν συναντά είμή — τ ί κακό; οιωνός! — τόν σβύνοντα πρό 
τ ή ; διαβάσεώ; του τού; φανού; τοΰ φωταερίου . . .

Οΰτε υποδοχή, ούτε λόγο; λοιπόν τοΰ κ. Δεληγιάννη. 
Ά λ λ ’ ό μόνος σκοπό; διά τόν όποιον ήλθεν ένταΰθα ήσαν τά 
δύο ευλογημένα αυτά πράγμ-ατα.

"Επρεπε λοιπόν ν’  άναπληρωθή ή άποτυχία αύτη. Καί θά 
συνεσκέφθησαν, βεβαίως καί θ’ άπεφάσισαν, διότι τήν 11 ην 
ώραν τής πρω ία ; τ ή ; χ θέ ; διεχύθησαν άνά τά ; όδού; οί λοΰ- 
στροι μ έ τό α έκτακτον παράρτημα τών εφημερίδων τ ή ; άν- 
τ ιπολιτεύσεως».

’Επειδή, έλεγε τό παράρτημα, τά φέρον τσύς κ . κ . Δελη- 
γιάννην, Ζυγομαλάν κλπ . άτμόπλοιον έφθασεν άργά,άνεβλή- 
θησαν διά σήμερον τήν 5 ώραν μετά μεσημβρίαν ή πρό; τούς 
ανωτέρω βουλευτά; έκ μέρους τή ; πόλεω ; προσφώνησι; καί 
■η άντιφώνησι; τού κ . Δεληγιάννη.

Ή  πρό τοΰ ξενοδοχείου αί «Πάτραι» όδό; ήτο πλήρη;

—  Κύριε ιατρέ, τώ  εΐπεν, ονομάζομαι Λαγγάρδ, είμ.αι 
άπεσταλμένο; ύπό τοΰ συναδέλφου καί φίλου σας δόκτορος 
Β . . . τοΰ όποιου ιδού ή επιστολή· εύαρεστήθητε νά τήν 
άναγνώσητε.

—  ‘Ο φίλο;, κύριε, εϊπεν ό ιατρό;, άφοΰ τήν άνέγνω, σάς 
συνιστά θερμότατα- τ ί οφείλω νά πράξω διά νά σά; ευαρε
στήσω;

—  Νά παράσχητε τήν άρωγήν σα ; ε ί; δυστυχή νεάνιδα 
προσβληθεΐσαν έσχάτω ; υπό φρενοβλαβεία;.

*0 διδάκτωρ Β . . .  θά σά; είπεν ό'τι όλον τόν καιρόν μ.ου 
έχω άφιερωμόνων ε ί; τήν επ ιστήμην συγγράφω κα ί άπό 
πολλοΰ παρήτησα πάσαν θεραπείαν.

—  Μάλιστα, μ.άλιστα, γνωρίζω· άλλά κάτ ι τ ι μέ λέγει 
ότι ή προσφιλή; μ.οι άσθενή; μόνον ε ί; υμάς πρέπει νά ανατε- 
θή, καί ό'τι έκτά; υμών ούδέν δύναμαι νά ελπ ίζω . Ί1 νεάνις 
είναι πολύ ενδιαφέρουσα,ιατρέ· μόνον νά τήν ΐδητε κα ί νά θε- 
λήσητε νά τήν θεραπεύσητε. Ώ  ! θά τήν θεραπεύσητε, είμαι 
περί τούτου πεπεισμένος. Άκούσατέ με, ιατρέ, άκούσατέ μ.ε- 
ήγόρασα μικράν οικίαν καί κήπον έν Σατού, όπου ενεκατέ- 
στησα τήν δυστυχή πρό τριών ήμ.ερών. Μετά ταΰτα θά αφη
γηθώ πώ ; ή δυστυχή; κόρη άπώλεσε τό λογικόν, ήδη σά; 
προτείνω ν’  άφήσητε τόν οικόν σ α ; καί ν’ άποκατασταθήτε 
έν τώ  οίκίσκω τοΰ Σατοΰ, όστι; Οά γίνη κα ί δικός σας, διότι 
έγώ  δέν κατοικώ έκεΐ. Δέν θέλω,ίατρέ, δέν θέλω νά άφήσητε 
τήν πολύτμον εργασίαν σα;· θά λάβητε τά βιβλία τά  χειρό

λαοΰ τήν 5 ώραν μ . μ . τή ; χθέ;. Οί κατά τήν όδόν ταύτην 
έξώσται ήσαν πλήρεις κυριών. Κκί τό πλήθος όλοέν ηυξανε. 
Διότ. άδιακόπω; ήρχοντο καί συνεσωρεύοντο καί έξεχείλιζεν 
ή όδό;. Κατεγίνοντο ε ί; διαλόγους οί μεν, έθεώντο φιλοσοφι- 
κ ώ ; τό πλήθος οί δέ, έξέχαναν ε ί; τού; έξώστας οί άλλοι, 
ότε βροντώδη; φωνή έκαμε πά ντα ; νά στραφώσι πρό; τόν 
απέναντι τοΰ ξενοδοχείου εξώστην.

ΤΙΙτον δ κ. Κ αλλιοντζή; ό μέλλων νά προσφώνησή. Ά μ έ
σ ω ; έφάνη άπέναντι καί δ κ . Δεληγιάννη;. Ό  λαό; τόν έ- 
χαιρέτισε διά χειροκροτημάτων, ήκούσθησαν δέ καί φωναί 
τ ινε; «Ζήτω δ άρχηγό; τ ή ; άντιπολιτέύσεω ;».

Ό  κ. Κ αλλιοντζή; διηρμήνευσε τό πνεΰμα τή ; άντιπολι- 
τεύσεω; τά όποιον έπικρατεϊ έν τή πόλει, ηύχήθη δέ τήν 
συγκρότησιν συμπαγοΰς άτιπολιτεύσεως.

Ό  κ. Δεληγιάννη; είπεν άρκετά, άλλ.’ ούδέν είπεν.
«Διαφωνοΰμεν πρό; τήν Κυβέρνησιν καί ώς πρό; τήν διοί- 

κησιν κ α ίω ; πρό; τήν πολιτικήν». «Ή γωνίσθημεν ολίγοι κατά 
πολλών». «'11 Κυβέρνησις υποστηρίζει τήν συναλλαγήν.»

Αυτό ήτον όλον τό κατηγορητήριων κατά τ ή ; Κυβερνήσεω; 
καί όλον τό πρόγραμμά του. Τά λοιπά άφώρων περί τώ ν συ
ναθροίσεων τοΰ λαοΰ, τ ά ; όποία;, είπεν, όχι μόνον δέν άπο- 
κρούει, άλλά καί τ ά ; ένισχύει.

Ό  κ. Δεληγιάννη; άπεχώρησεν έν σιγή.
Ένομίζομεν οτι θά ήτο δυνατόν νά άντιτάξωμεν αυτόν 

κατά τοΰ κ. Τρικούπη, άλλ’ ό λόγος του διέλυσε τά ; ελπίδας 
μ α ; ταύτα ;· τά πλήθος διελύθη έν άπογοητεύσει, πεισθέν 
ότι άλλαχοΰ πρέπει ν’ άναζητήστ, τόν άρχηγόν τ ή ; άντιπο- 
λιτεύσεως.

Α χ α ι ό ς .

γραφά σα; καί έπί τών οχθών τοΰ Σηκουάνα έν μέσω τή ; 
σιωπής, τήν οποίαν άπαιτεί ό γόνιμο; νοΰς, έν τή  γαλήνη' θελ
κτική ; μοναξίας, έχοντε; πλησίον, ένώπιον υμών, τήν άσθενή, 
θά δυνηθήτε νά έργασθήτε όσον θέλετε. 0 ά  έχητε υπό τά ; 
δ ια ταγά ; σας όσου; ύπηρέτας κρίνετε άναγκαίου; καί θά τού; 
έκλέξητε σείς. Δέν κάμνω λόγον,ιατρέ,περί τή ; α ντιμ ισθ ία ;, 
ήν θά όρίσητε. Δόξα τώ  Θειο, έχω περιουσίαν, διά ν’ αμεί
βω επαρκώ; τά ; πρό; εμέ άποδιδομένα; υπηρεσίας. Διά τήν 
συντήρησιν τοΰ οίκου σα; θά σά; δώσω είκοσι πέντε ή τριά
κοντα χ ιλιάδας φράγκων, έν ανάγκη, δέ δύναμαι ν’ άνοίξω 
δΓ ύμά; πίστωσιν απεριόριστον ε ί;  τήν τράπεζαν τή ; Γαλ- 
λίας.

Ό  ιατρό; έδίστασεν ακόμη ίκχ νώ ;, άλλά  τ έ λ ι ;  πεισθεί; 
ούχψ άπό τ ά ; ΰαμ.πρά; όποσχέσει; τοΰ κ . Λαγγάρδ, όσον 
άπό τήν είλικρ'νειαν, τόν περιπαθή τόνον τή ; φωνή; του 
καί πρό πάντων άπό τήν συμπάθειαν τήν οποίαν ένέπνεε, 
παρεδέχθη. Αυθημερόν δέ τήν εσπέραν, άφοΰ παρέλαβε τά  
βιβλία του, άπό τών όποιων δέν άπεχωρίζετο, έγκατελ ίμ - 
πανε τήν όδόν «Β ιέ Κολομβιέ» κα ί εγκαθίστατο  ε ί; τήν 
οικίαν τοΰ Σατοΰ.

”Λν κα ί είχε τήν άδειαν νά παραλάβη, πολλού; δούλου;, 
διετήρησε μόνον τήν γηραιάν υπηρέτριαν του, ε ί; τήν ό
ποιαν ήτο συνειθισμένος, καί ή τ ι ;  υπό τήν μαγειρικήν έπο- 
ψιν ¿γνώριζε πάσα ; τ ά ; κλίσεις του, ά π λά ; άλλο>;, καί πα- 
ρέλαβεν άλλην τ ινα  γυνα ίκα ίνα  έπαγρυπνή έπ ί τ ή ; άσθε-

L



ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι
ΜΗ Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

01 ΣΚΥΛΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Συνέχεια- ios προηγ. ψύλλον) ,

*11 'Ημερήσια Ομως δέν παραδέχεται τοιούτου είδους 
ιδ έα ν  είς τρόπον ώστε π ίπ τ ε ι αυτή. . .

Ί ίμ ε ϊ;  όμως τήν σηκόνομεν άνευ τής άδειας τής άπό τρί
ποδος η τετράποδο; λογικής, κα ί λέγομεν στηριζόμε- 
vot εις λόγους φυσιολογικούς, άνατομι ιούς καί βιολογικούς 
δτι ό κύων, όπως καί ό άνθρωπος, δύναται νά εννο/j τά  ο
π τ ικά  σύμβολα τά  παρ ιστώντα  τά αντικείμενα τή ; φύσεως 
ή τά  διερμηνεύοντα τάς σχέσεις αυτών καί επομένως έπί 
τή  θέα των συμβόλων τούτων είνε δυνατόν νά έννοή τόν 
έξω κόσμον, (ύς τόν εννοεί σήμερον, ¿πότε άκόμη δ ι’  αυτόν 
δέν παρ ίσ ταν ια ι υπό μορφήν συμβόλων είτε ήχητικών, ώς 
είνε αί λέξεις, ε ίτε οπτικών, ώς είνε τά  γράμματα. Διότι 
τ ί  άλλο είνε ό λόγος είμή ήχητική συμβολική παράστασις 
τής ρύσεως μεθ’ όλεον τών γεγονότων αυτής καί όλων των 
φαινομένων τού βίου μα ; καί τής σχέσεώ; μας πρός α υ τή ν ; 
Ό  λόγος εινε ιερογλυφική όΰτως ειπείν περίληψις καί έν 
ταύτώ  παράστασις τού εϊνα ί μας καί τού έκτό; ημών είνα ι- 
δύνατα ι νά τήν παραβάλν, τις πρός τό χρήμα, τό όποιον 
διευκολύνει τήν συναλλαγήν όλων τώ ν  αμοιβαίων αναγκών 
τού άνθρώπου, ώς ό λόγος τήν αυνεννόν,σιν τών ανθρώπων, 
καί δύνατα ι τό χρήμα έπίσ/,ς νά θεωρηθή ώ ; ιερογλυφική 
παράστασις τών αναγκών τούτων.

Τό αυτό συμβαίνει καί εις τό οπτικόν σύμβολον, ήτοι 
τά  αλφαβητικά στοιχεία έξ ών αποτελούνται αί λέξεις.

Σήμερον καθήμενοι έν τώ  δω ματίω  μας δυνάμεθα νά 
διευθύνωμεν διά τού λόγου ή τής γραφή; πολύπλοκον ερ
γασίαν θέτοντες εις κίνησιν ανθρώπους καί ζώα καί άντι 
κείμενα πρός έπ ίτευξιν  τού σκοπού μας- έν ελλείψει δέ τών

| μέσων τούτων τής συνεννοήσεως θά εΰρισκόμεθα εις τήν 
κωμικήν Οέσιν νά συνεργαζώμεθα καί νά κινώμεθα μετά 
τών προσιόπων ε ί; τά  όποια έπίθυμούμεν νά ύποδειξωμεν 
εργασίαν τινα , ώς συμβαίνει εις τά  κατωτέοας τάξεως ζώα. 
Καί τούτο όμως θά συνέβαινε μέχρι τίνος, δ ιότι πάντοτε 
έχομεν εις τήν διάθεσίν μ α ; σημεία συνεννοήσεως ε ίτε κα- 
θαρώ; έκ μαθήσεως ε ίτε μιμούμενα τήν έξω φύσιν- τοιαύτα 
δέ είνε αί χείρονομίαι,αί στάσεις καί ήέκφρασις τού προσοί- 
που ώς καί διάφορα αντικείμενα σημαίνοντα τ ι αναλόγιο; 
ώρισμένων περιστάσεων- εις τού; άγριους λαού; τά  τελευ
τα ία  ταύτα  είνε έν μεγίστη  χρήοει καί ισοδύναμα ή καί 
άνώτερα ώς μέσα συνεννοήσεως άπό τάς άναρθρους σχεδόν 
λέξεις των.

Πολλοί κύνες έννοούν τόν κύριον των έκ τού τόνου τής 
ομιλίας του ή τής έκφράσεως τού προσώπου καί τής κινή- 
σεως τών χειρών, πρός δέ καί έξ άπλής έπιδείξεως άντικει- 
μένου Ttvo;- οΰτω φέρ’ ειπείν έπ ί τή παρουσιάσει νομίσμα
τος ή καλάθου ή μ.ανδηλίου κ τλ ., ό κύων έκτελεί πράξεις 
πολ,ιπλόκους, μεταβαίνων π . χ. εις κατάστημα πρός άγοράν 
πράγματός τίνος ή μεταφοράν άντικειμένου τίνος κ τλ ., έκ- 
τελώ ν έν άλλαις λέξεσιν υπηρεσίαν, ήν κατά  τόν αυτόν τρό
πον θά εξετέλει καί ό άνθρωπος ε ίτε  παρακινούμενος πρός 
τούτο διά τού λόγου ε ίτε μόνον έπ ί τή  άπλή  έπιδείξει αν
τικειμένου τινο : ύπό τού κυρίου του- διότι ό αυτός φυσιο
λογικό; καί ανατομικό.- μηχανισμός υπάρχει καί εις τού; 
δύο πρός έκτέλεσι/ όμοιας ποάξεως. Εις τόν μή ηλικιωμέ
νου άνθρωπον ώς καί εις τόν παθόντα τόν έγκέφαλον ε ίτε 
έν καιρό) ακόμη τής κυήσεως ε ίτε μετά ταύτα , ούτε αΰταί 
αί στοιχειώδεις πράξεις είνε δυνατόν νά έκτελεσθώσι καί 
κ ατα ντά  ό άνθρωπος 'έν άπλούν ζωόφυτου. Μυριάδες μυριά 
δων τοιούτων παραδειγμάτων ΰπάοχουσιν.

Ώ ; εκ περισσού ό Κύων οχι μόνον έκ τού τόπου ή τών 
χειρονομιών εννοεί τόν κύριόν του, άλλά τινές ευφυέστεροι

νούς, άποσταλείσαν υπό τού φίλου τού ιατρού Β., δστι; εί- 
χεν εκλέξει αύτήν με-.αξύ τών καλλιτέρωυ νοσοκόμων.

Ό ίατρό; Λέγενδρο; ειργάζετο έν τώ γραφείω του, άπη- 
σχολημένος ών είς τήν άνάγνωσιν σελίδος βιβλίου ογκώ
δους ώς τό λειτουργικόν.

Τή; Ούρα; τού γραφείου άνοιχθείσης έλαορώς ό ιατρός ή
γειρε τήν κεφαλήν.

— ’Α ! κύριε Λαγγάρδ, άνέκραξε.
— Σας διετάραξα εί; τήν έργασίαν σας.
— Σείς νά μέ διαταράξετε ! ποτέ !
Κλείσας τά ογκώδες βιβλίου καί έγερθείς ήψατο τής χει- 

ρός τού κ. Λαγγάρδ.
— ’Αναχωρώ αυριον, είπεν αΰτός, καί δέν δύναμαι νά 

ορίσω έπί πόσον- δέν ήθέλησα δέ νά επιχειρήσω τό ταξεί- 
διον τούτο χωρίς νά έλθω νά σάς άποχαιρετήσώ καί νά έ- 
ρωτήσω αν έχετε ανάγκην χρημάτων.

— ’Αλλά γνωρίζετε ότι δέν στερούμεθα έδώ τίποτε- ό’τε 
πρά δέκα πέντε ημερών ήλθατε, είχον είσέτι περί τάς εί
κοσι χιλιάδας φράγκων έκτοτε μέχρι σήμερον έδαπανήθη- 
σαν μόνον ολίγα εκατοστάρικα.

— Είσθε πολύ οικονόμος, άγαπητέ μου ιατρέ !
— ’Απεναντίας έγώ ευρίσκω ότι δαπανώ πολλά.
—  "Ω !
'— ’ Α ! είπεν ό κ. Λέγενδρο; άστείως, πρέπει λοιπόν,

διά νά σάς ευχαριστήσω, νά ρίπτω ώς χαλίκια εί; τόν Ση
κουάνα·) τά χρυσά λουδοβίκεια ;

Ό κ. Λαγγάρδ έμειδιασεν.
— "Λφες, ίατοέ, είπε, μή δυσαρεστήσθε.
— Άλλ’ αληθώς, πάνοτε έρχεσθαι καί μ’ έρωτάτε : «ια

τρέ, θέλετε χρήματα ;» Είσθε άνήρ γενναίος, μεγαλοπρε
πής, έχει καλώς- είσθε εί; Κροίσος, εί; Ναβάβ, ίσως καί 
πλουσιώτερο; αυτών, έστω καί τούτο- άλλά, κύριε, άλλά 
δέν είνε τούτο λόγος, ώστε εκείνοι πού σας υπηρετούν νά 
ρίχνουνται στά χρήματά σας, ώς οί κύνες είς τήν άγραν ! 
Μοί έχετε είπει : «Μή άποβλέπητε είς τά; δαπάνα;». Καί 
έγώ δαπανώ όσω δύναμαι- ζώ έδώ ώ; μέγας κύριος ! Μή 
μέ όμι ίεϊτε λοιπόν, παρακαλώ, περί χρημάτων πλέον.

— Σάς υπόσχομαι ό'τι άπό τώρα καί εί; τά έξή; θά πε
ριμένω νά μού ζητάτε.

— 'Ωραία, προτιμά) αυτό καλλίτερα.
— Πολύ καλά, ιατρέ, πώς έχει σήμερον ;
— Πάντοτε εί; τήν αυτήν κατάστασιν, άτίήντησεν ό κ. 

Λέγενδρο; άναλαμβάνων...
— Προηγουμένως μού ώμιλείτε περί συμπτωμάτων, τά 

όποια παρετηρεϊτε, καί τά όποια σάς έφαίναντο ευνοϊκά- 
μήπως δέν άναφαίνονται πλέον;

— "Οχι, έξακαλουθώ νά τά παρατηρώ πάντοτε, άλλά 
δεν είνε ώ; πρότερον συνεχή.

ευνοούν κα ί τά ς λέξεις- οΰτω ώς άναφέρει μεγάλη τ ις  αύ· 
θεντικότης, ό Λούμποκ, άν δέν άπατώμεθα, ό τι μία χω 
ρική είχε δώσει ονόματα είς όλα; τάς αγελάδας τ η ;- ό'ταν 
δέ ήθελε νά τάς άμέλξη έλεγεν πρός τόν πιστόν της κύνα 
πήγαινε νά μέ φέρης έδώ, φέρ’ ειπείν , τόν Μαργούλα* ό 
κύων έτοεχεν άμέσω; είς τήν αγέλην, άνεύοισκε τήν Μαρ- 
γούλαν, έπήδα πρός τήν κεφαλήν της, τήν έσυρε έκ τής 
ουρά; τη ;, τήν έχοίριζεν έκ τών άλλων γαλακτοφόρων συ
ναδέλφων της καί τήν ώδήγει πρός τήν χωρικήν πρός άμελ- 
ξ ιν - άκολούθως ώδήγει τήν Ώμορφοϋλαν καί οΰτω καθ’ 
έξης καί τούτο όχι καθ ’ ώρισμένην σειράν, άλλά οίανδή- 
ποτε ήθελεν ή χωρική.

Προχθές άκόμη έθεώμ,ην παράστασιν θεατρικήν έκ σκύ
λω ν- μεταξύ δέ πολλών άξιοθαυμ.άστων άναφέρω καί τά 
έξης : Εί; σκύλο; είχεν ενώπιον του πολλά : φωτογραφικά; 
ε ίκό ν ις επισήμων προσώπων, οίο··- βασιλέων, πριγκήπων, 
πολιτικώ ν κ τλ . Έ λέγσμεν είς τόν κύνα : δείξε μας τόν σΰ- 
τοκράτορα- κα ί αμέσως, πού λές, έσκάλιζε τά ; εικόνας κα
ρ ά ; έχοίριζε τόν αΰτοκράτορα- δεϊξέ μας τόν διάδοχον καί 
μάς έ ίε ίκ νυε τόν διάδοχον. "Αλλο- ε ί; μίαν τράπουλαν χαρ
τ ιά  : δείξε μας τόν φάντε καρό ή τήν ^ντάμα σπαθί κ τλ . 
καί τήν ευρισκε πά λ ι. ’Ά λλο  άξιοθαύμαστον. Πόσα κάμουν 
πέντε κα ί 3 - ό σκύλο; έκτύπα  τό πόδι του κάτω  8 φορές. 
■"Αν πρόσθεσης άκόμή δύο, πόσα κάμνουν- έκτύπα  1 0 φο
ρές, άν αφαίρεση; έ'ξ- πόσα κάμνουν. Μετά τήν σκέψιν έ
κτύπα  4 φορές κ τλ . κ τλ .

"Οταν έδεικνύαμε τήν ώραν, μάς έλεγε άμέσω; διά τού 
ποδός του τ ί  ώρα ήτο- πράγμα τό όποιον πολλοί άνθρωποι 
δέν τό ξέρουν.

Παραλείπομεν νά άναφέρωμεν πολλά ; ά λλα ; ευφυέστα
τ α ; πράξεις τών κυνών μελετηθείσας κα ί παρατηρηθείσας 
ψυχολογικώς υπό φυσιοδιφών μεγάλου κύρους. Δέν μένει

λοιπόν ούδεμία αμφιβολία κρίνων τ ις  εκ τών πειραμάτων, 
τών παρατηρήσεων, τής άναλύσεω; κα ί τής άνατομίας, ότι 
ό κύων είνε δυνατόν διά τού αυτού μηχανισμού δ ι ’ ού καί 
ό άνθρωπος νά έννοή τόν κόσμον, διά τών συμβόλων. Ό 
κύων θά δύναται έντός ολίγων έτών νά άναγινώσκη έπ ι- 
στολήν, ήν θά τώ  δεικνύητε* θά μάς είνε ό καλλίτερες 
βοηθός, έ τιμιώτερος καί εΰγενέστερος υπάλληλος- διά τής 
παιδείας ο νούς του τεοαστίως έντός ολίγου χρόνου θά αύ- 
ξ/,ση καί θά εύρεθή είς Οέσιν κωμικοτραγικήν βλέπων τήν 
άντίθεσιν ρ,εταξύ διανοίας καί στώματός του- θά ΰπερτερή- 
ση διανοητικώς πολλών άγριων κα ί βαρβάρων καί πο λ ιτ ι
σμένων λαών, άφού ήδη ηθικώς υπερτερεί ό'λων, διανοητι- 
κώς δέ λαών τινων τής Αφρικής, περί ών δ ιη γε ίτα ι είς 
"Αγγλος ότι έπ ί ί ζ  μήνα; έκοπίασε διά νά κατορθώση νά 
διδάξη εί; ένα άφρικανικά άνδρόγυνον νά μετρά μέχρι τού 
άριθμού " 1 0 ! !  Καί δέν τό κατώρθωσε ! !

Ό κύων έντός ¿λ ίγω ν αιώνων θά άναμιχθή πλειότερον 
εί; τόν βίον τού ανθρώπου- θά καταλάβη θέσιν εί; τήν ιστο
ρίαν του- ή κυνική ιστορία θά καταντήση άνθρωπίνη, καί 
ή ά/θρωπίνη κυνική- θά άποκτήσουν κυνικούς φιλοσόφους, 
κυνοβούλιον- θά πολεμήσουν υπέρ |τών πολιτικώ ν δικαιω 
μάτων των, έάν μάλιστα φανή καμμία σκύλλα ιός ή Λουίζα 
Μισέλ- θά πολιορκήσουν τής πειραματικής παθολογίας 
τά  έργαστήρια καθ’ όλην τήν Ευρώπην κα ί Αμερικήν πρός 
έξόντωσιν τών ιατρών, ο ϊτ ινε ; ώς ίεροδικασταί διά τών 
σκληροτήτων βασανιστηρίων τούς τυραννούσι- θά φωνάζουν, 
θά γαυγίζουν υπέρ τού δικαίου- θά άναδείξωσι κυνικούς 
πολιτικούς, άν καί σήμερον δέν υπάρχει σίβλύ έλλειψ ις το ι- 
ο ύτω νθέλε ι άπαγορευθή αΰστηρώς ή έκτέλεσις τώ ν  σ υ ζυ γ ι
κών καθηκόντων έν μέση όδώ- κα ί τέλος θα άπαιτήσωσι 
καί θά συμμορφωθώσι πρός ο ,τ ι άπα ι τεϊ έ κυνικός π ο λ ιτ ι
σμός τής σήμερον κα ί τού μέλλοντος- τό πλα  τωνικόν ίδεώ-

—  Τό όποιον σημαίνει, ίιπέλαοεν ό κ. Λαγγάρδ άναστε- 
νάζων, οτι αί χρησταί έλπίδες δέν πραγματοποιούνται.

—  Υ πάρ χε ι βεβαίως κάποια βελτίω σ ι; είς τήν γενικήν 
κατάστασιν τής άσθενοΰς, άλλά τόσον ολίγον έπαισθητή. . .

—  "Ωστε δέν δύνασθε νά μού π ή τε  άκόμη, ελπ ίζω .
—  'Εάν δέν είχα έλπ ίδας, δέν θά ήμην πλέον έδώ.
—  Ιατρέ , μού τό λ έγ ετε  ίσως διά νά μέ καθησυχάσητε.
—  'Π μανία τής προστατευομένη; σας, κύριε Λαγγάρδ, 

δέν είναι έξ εκείνων, α ίτινες άνεγνωρίσθησαν ώς αθεράπευ
το·.- δυνάμεθα άρα νά έχωμεν άκόμη έλπ ίδας. Ά λλά  δέν 
δύναμαι νά σάς διαβεβαιώσω καί ότι θά θεραπευθη. Ά πό  
π εντα ετ ία ς ή επιστήμη έκαμε μ εγά λα ; προόδου;- εάν έν 
πολλαίς περιστάσεσιν είνα ι βεβαία περί έαυτής, πολλάκις 
όμως βαίνει στά στ-,τεινά. "Οστις εϊπη ότι τήν δείνα έπο- 
χ'ήν, τήν δείνα ημέραν, τήν δείνα ώραν θά συμβή τούτο, 
ούτο; κύριε, ήθελεν είσθαι μέγας τ ις  ιατρός, ό περιφανέστε
ρο; τών σοφών, θεός.

Ό  κ. Λαγγάρδ έκλινε τήν κεφαλήν έπί τού στήθους.
—  Δυστυχή ’Ιάκωβε ! δυστυχή Ιωάννα ! ¿ψιθύρισε.
—  Θέλετε νά τήν ’δ ή τ ε ; ήρώτησεν ό ίατρό; μ.ετά μίαν 

στιγμήν.
—  Μ άλιστα, ιατρέ, μάλιστα.
—  Είναι είς τόν κήπον.

Ή ’Ιωάννα έκάθητο έπί θρανίου υπό τήν σκιάν μεγαλο
πρεπούς άκακίας. Ή το  περιβεβλημένη διά μαγευτικής άμ- 
πεχόνης έκ ροδοχφόου καζμιρίου, ήν περιέσφιγγε ζώνη έκ 
τού αυτού ΰφάομ.ατος καί έφόρει υποδήματα έξ ύφάσμ.ατος 
όλοσηρικού έπ ίση; πορφυροχρόου.

'11 μεγαλοπρεπής μέλαινα κόμη της έπ ιπ τε  μέχρι τών 
ισχίων πεπλεγμέν/-, είς δύο παχείας ψιάθους, ών αί άκραι 
ήσαν προσδεδεμέναι διά ταινιών.

'Η στάσις αυτής κεκλιμένην έχούσης τήν κεφαλήν έπί 
τού ώμου ήν όλως μελαγχολική , ή ωχρά μορφή Της ήτο 
γαλήνιος, ά λλ ’ άνευ έκφράσεως, οί πά ντο τε  γλυκείς οφθαλ
μοί της, δέν έζωογονούντο πλέον ύπό ούδεμιάς λάμψεως. 
"Οπως τό λογικόν όμοίω; καί τό βλέμμα, τό όποιον είναι 
ή «ντανάκλασις τή ; σκέψεως, ήτο έσβεσμένον,

Έν τή  όριστερά χειρί έκράτει ρόδον καί ένώ διά τών 
δακτύλων τής δ εξ ιά ; έτ ιλλ ε  τά  φύλλα αυτού, διά τής 
ήδείας καί θρηνώδους φωνής της ήδε τό επόμενον ασμα :

«Πόσον εύθυμοι, ώραΐοι είν’  οί νέοι τού χωρίου ί 
«πόσοι δέν άναστενάζουν, όταν βλέπουν τήν Σουζόνην ! 
«ά λ λ ’ αυτή γελά  καί λ έγε ι, όταν τοίς προτείνουν γάμον: 
«Τήν φοβούμαι τήν άγάπο,ν- άφες τήν Σουζόνην μόνην.

(’Ακολουθεί)

L
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δες τού Κυνός θά εϊνε ή έξίσωσίς του πρός τον άνθρωπον.
Τό μέλλον ά'νήχβι εις τού; σκύλου;!  ή μάλλον ποι- 

ούντες άφαίρεσιν τής τελευτα ία ; ταύτη,ς ένθερμου πρός 
του, κύνας αποστροφή; καί διά νά εϊμεθα συνεπείς πρός 
τ ά ; ιδέας ά ; έ'εφράσαμεν άνω :έρω  καί έπεχειρήσαμεν δ.ά 
βραχέων νά ύποδείξωμεν έπιστημονικώ; τό δυνατόν αυτών, 
κα ί προκαλούμεν μάλιστα  οιονδήποτε νά μά ; άποδείξη, 
τό εναντίον, λέγομεν δτι ό  Κ ύ ω ν  μ ,έλον ϊ

Α ··9 ·

Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α Τ Α

Ι ϊρ α κ τ ο ρ ε ίο ν  Χ α β ά

ΛΟΝΑΙΝΟΝ, 4 Μαΐον. 'Η Βουλή τών Κοινοτήτιυν άπέο- 
ριψε διά ψήφων 2 9 2  κατά 2 8 9  τό νομοσχέδιον τό άφορών 
τάν κοινοβουλευτικόν όρκον. 'II ψηφοφορία αδτη δέν συνεπά
γετα ι τήν άποχώρησιν τού υπουργείου Γλάδστωνος.

ΒΑΡΝΑ, (διά Βιέννη;) 1 Μαίου.
(Βραδύναν κατά  τήν μεταβίβασιν)

Ειδήσεις έκ Κων)πόλεως λέγουσιν δτι ή άβεβαιότής εξα
κολουθεί ώ ; πρό; τό ζήτημα του διοικητού του Λιβάνου. ‘ II 
ύποψηφιότης τού Αανίς έφένδη, ή τις μέχρι του Σαββάτου εΐ- 
χεν όπερισχύσει, φαίνεται ήττον πιθανή.

‘Ο Ά αρίφ πασάς, δστις έπροστάτευε τήν υποψηφιότητα 
του ΔανΙς έφένδη είχε κατορθώσει μετά ήμιεπισήμου; δια
πραγματεύσεις νά λάβνι τήν συγκατάθεσιν πασών τών Δυνά
μεων, κα ί αυτής έτ ι τής Ρωσσίας, άλλά διαδίδοται δτι ό 
Σουλτάνος, πειραχθείς διά τήν αποτυχίαν τού Βίδ-Δοδά πα 
σά, άρνεϊται νά έπιδόκιμάσν) τόν διορισμόν του Δανί; έφένδη 
τη  προτροπή τού μεγάλου βεζύρη, ζητούντο; νά βλάψη, τόν 
Άαρίφ πασάν παρά τώ  Σουλτάνω.

Γίνεται λόγος έπίσης περί τής υποψηφιότητας του γερμα- 
νού στρατηγού Στρέκερ πασά, τού διοικούντος τήν έν Ρωμυ
λ ία  έθνοφρουράν, διά τήν θέσιν τού διοικητού τού Λιβάνου. 
*0 Στρέκερ πασάς περιεμ.ένετο σήμερον ε ί; Κων)πολιν. *Η έ- 
θνικότης του δέν εϊνε έμπόδιον διά 
τού κανονισμού τού Λειβάνου μή έκφραζομ.ένου καταγορημα- 
τ ικ ώ ; έπί τής έθνικότητος τού διοικητού.

Πάσαι αί φημαι αύται εΐσίν αμφίβολοι. Γενικώς πιστεύε
τα ι δτι ό Δανί; έφένδη; θά υπερίσχυση μέχρι τέλους.

Βεβαιούται οτι ό κ . Καλίς, πρεσβευτής τής Αΰστρο-θΰγ· 
γαρίας, δ άρχαιότερος τού διπλωματικού σώματος, έποίησε 
παραστάσεις τώ  Ά αρίφ πασά περί τής έπιφερομένης βραδύ
τητας πρός σύγκλησιν τής Συνδιασκέψεως. ‘Ο Ά αρίφ  πασάς 
άπήντησεν, δτι περιμένει τά ς οδηγίας τού Σουλτάνου.

Κ ατ’ ειδήσεις έκ Λιβάνου μεγάλη επικρατεί ανησυχία με
ταξύ τών κατοίκων, ένεκα τής άβεβαιότητο; έν τή διοικήσει 
τού τόπου.

*11 φήμη περί υπουργικής κρίσεως υπέρ τού Ά χ μ έτ  Βεφήκ 
πασά δέν φα ίνετα ι βάσιμος.

ΜΙΚΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚ  Τ Ο  Y Α Σ Τ Τ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Τ  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Υ

Τήν παρελθούσαν νύκτα έγένετο απόπειρα κλοπή ; έν τώ 
επ ί τής οδού Καπνικαρέα; έμπορικώ καταστήματι ιώ ν  α
δελφών Ψιμούλη διατρηθείσ/,ς τής όπισθεν αυτού καί έπ ί 
τού προαυλίου τού παρακειμένου καταστήματος έπ ιπλο- 
ποιείου Ά πέργη κειμένη; θύρας διά σιδηρού έργαλείου (μα- 
τ ικαπίου). Ό  ύπαστυνόμο; τού Α'. έπελήφθη ανακρίσεων.

Χθές ώρα 5 μ. μ . οί Δ. Δήμου κα ί Π. Λαμπρινόπουλος 
έν καταστάσει μέθης διατελούντες συνεπλάκησαν καί έξυ- 
λοκοπήθ/,σαν άμοιβαίως ένεκεν χρηματικής τίνος διαφοράς. 
Άμφότεροι συνελήφθ/;σαν όπά τής στρατιωτικής περιπό
λου τού Λ ', τμήματος.

Έ ν Πειραιεί χθές μ,ετά τό μεσονύκτιον τής παρελθούσ/,ς 
νυκτός ό Μιχ. Δελή; έρίσα; πρός τόν Άνδρ. Γκανάν έτραυ- 
μάτισεν αυτόν δ ι’ έγχειριδίου άκινδύνω; κατά  τήν αριστε
ρήν ώμοπλάτην. Ό  αυτουργός συνελήφθη.

Οΰδείς προσεβλήθη, χθές έ ξ  ευλογίας ένταύθα  τ ε  καί έν 

Π ειραιεί. Ά π εβ ίω σ α ν  έν Κανθάρω  ο| Κ . Σπανές καί Έ μ μ . 

Μ ασέλας, ελευθεροκοινώνησαν δ ’ έ ξ  αυτού οί Ί ω .  Σωτηρίου, 

Δ. Παπαμακαρίου, Ε λένη  Ελευθερίου, Α ικ α τερ ίνη  Σαίνη, 

Ουρανία Κ α τσά κ ου  καί Α ίκα τερ ίνη  Παπαμακαρίου.

τήν υποψηφιότητά του,


