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( Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ Α  Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Υ  Μ Α Σ )

’Ά ρ τ α ,  3 ’Οκτωβρίου.

Ό ,τ ι  συμβαίνει εις τά  πλοία, τά  ατμόπλοια καί τούς σ ι
δηροδρόμους, όπου ένεκα τού μικρού καί περιωρισμένου χοί
ρου οί άνθρωποι, φύσει κοινωνικοί καί συναγελαστικοί, ανα
γκάζονται νά γνωρισθώσι, νά συνάψωσι σχέσεις άγνωστοι 
πρός άγνωστους, νά άνοίξωσι, κατά  τό δη, λεγόμενον, ομι
λ ίαν , καί ουτω νά καταστώσιν, άν μή φίλοι, τουλάχιστον 
γνώριμοι, αύτό τούτο συμβαίνει κα ί εις τάς μικρά; τών πό
λεων. Οί άνθρωποι, οί λόγιοι μάλιστα , καί όσοι τής ΕβοΙιιο 
τεμπ εΛ χαχαρ ία ς  λάτρεις, πού θά συναθροισθώσι, πού θά τά  
είπωσιν : Εις τό καφενείον, ή εις τό Ζαχαροπλαστεΐον. Έκεΐ 
λοιπόν θά συχνάζωσι, καί εξάπαντος θά γνωρισθώσιν. Αυτό 
τούτο έπαθον κα ί έγώ ενταύθα. Μόλις παρήλθον μήνες τέσ- 
σαρες, άφ’ ότου πρώτην ήδη φοράν έπεσκέφθην τόν τόπον 
τούτον, και ήδη δύναμαι νά θεωρηθώ ούχί ξένος, άλλά εν
τόπιος, διότι κατέστην πάντων γνώριμος καί φίλος. Μεταξύ 
τώ ν φίλων μου άριθμούνται πάσης τάξεως άνθρωποι πολιτ ι
κοί, δικαστικοί, στρατιωτικοί συνερχόμενοι άπαντες μετά τών 
λογίων εντοπίων εις τό μόνον ύπαρχον ενταύθα ζαχαροπλα- 
στεΐον, τό ύποκάτωθεν τού Παρθεναγωγείου, οπού έν μέσω 
νεφελών υαργιΛ είου  καί σιγαρείο ι  καπνού συζητούνται αί έ- 
σωτερικαί μας βελτιώσεις (;), ή εξωτερική “μας πρόοδος (;), 
ή Μακεδονία μέ τάς λεγεώνας τών ξένων πρακτόρων, ή 
πρόνοια τών πολιτικών μας περί διασώσεως αυτής άπό τών 
ξένων ονύχων καί τόσα άλλα αΐοίνια καί ατελεύτητα θέμα
τα. Ώς ει’κός καί έγώ λαμβάνω μέρος εις τάς συζητήσεις, 
άγκαλά μέ γνωρίζεις, γνωρίζεις δηλ. τ ί  Λίμα είνε ή γΛωσ- 
σονΛά μου. "Ένας παπάς προχθές, καί τούτο ώς έν παρόδιο, 
παρευρεθεί; ε1’; μίαν σφοδράν συζήτησίν μας κατά τήν ιστο
ρικήν τής Γεφύρας Πλάτανον ώνόμασε τήν γλώσσάν μου χά - 
Λ αμον γ ρ α μ μ α τέω ς  όζνγράφ αν  ! . . .  " \ν θέλη:, πίστευσέ το. 
Τί τό) έπταιεν ή πτωχή μου γλώσσα να τήν όνομάσγ ό Λε- 
σιμώ τατος ν.α./άμι ; . .  .

’Εν τούτοις, φίλε μου, μολονότι οί ελληνες, κατά πατρο- 
παράδοτον συνήθειαν, φαίνεται, καθ’ ήν κάθε χωριό ητο καί 
βασιλείαν, καί κάθε ελλην χ α π ε τά χ  δ ε κ α τρ ε ίς ,  (καί τούτο 
άριδηλότατα άποδεικνύει. ότι είμεθα εύγενέστερος λαός 
τής ύφηλίου, διότι ποτέ δέν κύπτομεν, επειδή του έ'ΛΛηχος 
ό τξάχηΛ ος ζ ν γ ό χ  ό ε χ  υποφέρει, μόνον μ π ά τ σ ο ν ς  τινάς καί

φούσκους καθημερινούς τρώγει. . . πλήν άς ήναι), μολονότι, 
λέγω, ιός ελληνες έν πολλαίς συζητήσεσι διαφωνοΐμεν, συμ- 
φιονούμεν όμως π ά ν τ ε ς ,  κα ί προθύμως λέγομεν τό Οντως εχε ι 
επί τό>ν έξης μεγάλων άληθειών :

Ό τ ι δέν έγεννήθη άκόμη ό ποΛ ιτιχός  δ ιά  τήν πτωχήν 
'Ελλάδα.

"Οτι όσοι μέχρι τούδε ώνομάσθησαν καί ονομάζονται πο- 
πιτικοί είνε φ ά σ μ α τ α , σχιόφως, σ χ ια ύ γ ε ια  ή ά νταχΛ άσε ις  
λού μέλλοντος έρχεσθαι Μεσσίου Πολιτικού, τού οδηγήσοντος 
τόν νέον "Ισραήλ, τόν έλληνα, εις τήν ποθουμένην γήν τής 
επαγγελίας, τήν όνομαζομένην "Ηπειρον, Μακεδονίαν, Θρά
κην, Κρήτην, Νήσους, Ιω νίαν τήν μοσοβόλον, Νήσον τών 
μαστιχοφόρον κλπ . κλπ.

Ό τ ι  τά  πολιτικά ταύαα φ α ν τ ά σ μ α τ α ,  οί μεγαλόμικροί 
πολιτικοί μας, φροντίζοντε; πάντοτε νά μεγαλυνθώσιν αΰτοι 
καί ύψωθώσιν εντός τής μικροσκοπικής των χώρας, άφίνουσι 
τήν ταλαίπιυρον πατρίδα μας πάντοτε μικράν, μ.έ ταμεΐον 
lr0S leger, μέ στρατόν 16 καί 1)2  τά τάγμα , μέ χρυσοκαν- 
θάρους συγκεντρούντα; έν έαυτοίς όλον τόν πλούτον τής π α 
τρίδα; καί όλον τόν ιδρώτα τού λαού, έμπερικλείοντα οίονεί 
άρωμα άπαίσιον τά  άχ ! καί βάχ ! τών χηρών καί ορφανιΰν.

"Οτι, έάν εϊχομεν πολιτικού; οΐτινες νά π ο τώ σ ι,  κα τά  τήν 
κυοίαν σημασίαν τής λέξεως, ναι ! νά πονώσι τήν τάλαιναν 
πατρίδα, σήμερον α ί σχέσεις μας πρός τούς Πελασγούς ά- 
δελφούςμας, τούς ’Αλβανούς, θά ήσαν άλλα ι, ή "Ηπειρος 
α π α σ α  θά ήτο έλευθέρα καί τίς οίδε πόσα άλλα καλά θά 
είχεν ή πότνια πατρίς.

Έν τούτοι;, ρητέα ή αλήθεια, έάν άπέναντι τής πατρίδος 
εϋθύνωνται κατά δέκα οί ύπέρ τής άνυψώσεώς των μεριμνή- 
σαντε; καί ούχί ύπέρ τού μεγαλείου τή ; πατρίδας μικρομε- 
γάλοι πολιτικοί μας, κατά εκατόν καί πλέον εύθύνεται ή 
Μεγάλη τού Χριστού Εκκλησία, τό έν Φαναρίω ΙΙατριαρ- 
χεΐον. Τί έπράξατε, κύριοι Πατριάρχαι κα ί Μητροπολϊται, 
ύπέρ τού 'Ελληνισμού Ό τε  ό Βούλγαρος, ζυμωθεί; πλέον μέ 
τήν Ε λληνικήν ’Εκκλησίαν, μέ τήν θείαν αύτής γλώσσσαν, 
μέ τάς μεγαλοπρεπείς αύτής τελετάς, μέ τήν θεολογίαν έν 
γένει τών 'Ελλήνων Πατέρων, δέν κατεδέχετο νά ονομάζε
τα ι Βούλγαρος, άλλ’ έσεμνύνετο καλών εαυτόν "Ελληνα, διά  
τ ί δέν τό κατεστήσατε τοιούτον ;

Δ ιατί φροντίζοντε; μόνον περί τού π ο ν γ γ ίο υ  σας, κύριοι 
αρχιερείς έν Βουλγαρία, δέν ¿φροντίζετε καί περί τού Ε λ 
ληνισμού ;
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Διατί, κύριοι, κατεστ-ήσατε διά τής άντευαγγελικής δ ια 
γω γής ο·«;, καί τής άνθελληνοπρεπούς συμπεριφορά; τα ; τό 
θεοειδές ελληνικόν όμομα μισητόν έν Βουλγαρία ;

Δ ιατί τέλος πάντων δέν συνετίζεσθε σήμερον, ώστε νά £».- 
πλύνητε απέναντι του έθνους Σας, διά πάσαν βλάβην τού 
οποίου ευΟύνεσΟε ενώπιον Θεού καί άνθρώπων, ναι ! νά έκ- 
πλύνητε τ ά ;  παλαιάς άμ.αρτίας σας, τρέχοντες νά σώσητε 
■την Μακεδονίαν, τν,ν έλληνικωτάτη,ν Μακεδονίαν άπό τών 
όνύχο^ν τού Αυστριακού ’Ιησουιτισμού, απ’ εκείνων δηλ. ο ιτι-  
νες « περιάγουσι γην καί θάλασσαν ποιήσαι ένα προσήλυτον, 
καί τούτον τυφλότερον α υτώ ν ;»

—εις, κύριοι 'Λγιορειται χαλόγηροι, τ ι  κάΟεσθε αργοί, δέν 
παρατηρείτε τάς Καθολικάς καί Προτενσταντικάς εταιρίας 
πώς τρέχουσι καί εις τά  πέοατα τού κόσμου πρός διάδοσιν, 
μ,εγάλυνσιν καί αδξησιν τής εκκλησία; των καί τού εθνισμού 
τω ν ; Δέν παρατηρείτε όποιαν αληθώς αΰταπάρνη,σιν υπέρ 
τώ ν εκκλησιαστικών καί έθνικώνσυμφερόντων αυτών έχουσι; 
Δέν βλέπετε πώς κατέστησαν τά  έθνη των καί τά  δόγματα 
τών εκκλησιών των γνωστά εις όλην τή,ν νότιον ’Αφρικήν, εις 
τούς Ό ττεντότας, εις τούς Κάφρους κοί τάς λοιπάς βαρβά
ρους καί άγριας φυλάς τής ’Αφρικής, εις τήν Μαδαγασκάραν 
η ν σχεδόν άπαταν έχριστιάνισαν κατά δόγματά τω ν, τάς 
νήσους τού Σολομώντος καί όλην σχεδόν τή,ν Πολυνησίαν έν 
τώ  ειρηνικώ ώκεανώ, τή,ν Κίναν, τή,ν Ιαπω νίαν καί τόσα 
άλλα μέρη ;

Σεΐ. δέ, ώ χρυσοί μας Καλόγηροι 'Λγιορειται, τ ι  έπρά- 
ζατε ; 'Εκατόν όγδοήκοντα εκατομμύρια φράγκων ετήσιον 
εισόδημα άπελαμ.βάνετε έκ Βλαχίας- τ ί  τά  έκάμετε ; Ποιον 
καλόν διά τούτων έκάμετε εις τό έθνος Σας καί τή,ν εκκλη
σίαν Γα; ; Πού'είνε α ί θεολογικαί Σχολάί Σας, δι' ών νά 
προπαρασκευάζητε Εφημερίου; καί 'Ιεροκήρυκα; διά τόν ελ
ληνισμόν ; Ούδεμία ! Μίαν μόνον ή φιλομουσία καί φιλοπα
τρία τώ ν αληθινών Χρηστιανοελλήνων Σάς έκτισε, καί σείς 
εφρυάξατε, μέχρι; ού τή,ν καταστρέψητε ! 'Ο φανατισμ-ός σας 
ό άντευαγγελικάς, ό φθόνος σας δ καλογηρικός τόν μέν αεί
μνηστον Ευγένιον τόν Βούλγαρην έδειρε, έξουθένισε, έδιωξε, 
τή,ν δέ Σχολήν έκρήμνισε, καί δέν άφήκε λίθον έπί λίθου ! 
Πλή,ν πού είνε τουλάχιστον τά  Τυπογραφεϊά Σας, ώστε νά 
έκδίδητε τά  θρησκευτικά μας β ιβλία , τά  όποία διά τή,ν ελ 
λειψιν τή,ς Τυπογραφίας έν τώ  δυστυχεί μας έθνει έπί Τουρ
κοκρατίας έκδίδοντες οί Φράγκοι έν Ρώμ.η, έν Βιέννη,, Βενε
τ ία  τά  κατεστρέβλωσαν καί τά  κατενόθευσαν ; Τίποτε, τ ί 
ποτε δυστυχώ; δέν έκάμ,ατε ! Τί έγειναν λοιπόν τόσα εκα
τομμύρια φράγκων, άτινα κ α τ ’ έτος έλαμ.βάνετε ; Έπαχύ- 
νατε δ ι’ αυτών τάς σφαιροειδείς γαστέρας σας, καί τούς υπο
τακτικούς σας! Αυτός λοιπόν είνε ό προορισμός σας ; Ό χ ι, 
άγιοί μ.ου Πατέρες ! Ό  προορισμός σας ό αληθής εινε η α ν -  
τ α -ά ρ γ η σ ις  έκείνη δηλαδή, ή τελειοτάτη χρηστιανική α 
ρετή,, καθ’ ή,ν θυσιάζεται τ ις  διά τό καλόν τού πλησίον, του- 
τέστ ι διά τό καλόν τής πατρίδος του, τού έθνους του, έντός 
τού όποιου είνε ή έκκλησία του, ήν άποτελούσιν οί αδελφοί 
του. Ό  προορισμό; σας δέν εινε ούτε τό άπέχειν κρέατος, καί 
πολυτρώγειν καλομαγειρευμένα ¿χταπόδια, καί χαΑ οτσον- 

τό μέλαν νέκταρ, ούτε τό κυλίεσθαι γυμνόν έπί χιόνος 
πρός καταστολήν τώ ν σωματικών όρμών καί κτηνωδών ορέ
ξεων, ούτε τό φωνάζει ν δι ηνεκώς το ϊ; χείλεσι μόνον τό «Κ ύ
ριε έλ.έησον», καί κρατεϊν δερβισιάτικα κομβοσχοίνια, ούτε τή  
μακαρία ραθυμία, τεμπελχαναρία, καί ξαπλωταρνά όλοτε- 
λώς παραδίδοσθαι . . . .  όχι ! όχι ! Ό  προορισμ.ός σας εινε ή 
διαταγή, τού Χριστού «Πορευθέντες μ αθητεύσατε !»  Δι’ αυτό
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δέν ένυμφεύθητε, παραβάντες τή,ν μεγάλη,τέραν έντολήν τού 
Θεού, δ ιά  νά μή έχητε βάρη μαζύ σας, νά μή, έχητε έμπό- 
δια, ώστε νά τρέχητε πάντοτε μ α θ η τ εΰ ο )τ ε ς ,  δηλ. δ ιδά
σκοντες τούς πέριξ υμών Μακεδόνας καί Θράκας νά έμμέ- 
νωσι στερεοί καί ακλόνητοι έν τώ έλληνισμώ τών Πατέρων 
των, άφ’ ού αχώριστος ή ’Ορθοδοξία. Καλόγηροι Μγιορεϊ- 
τα ι ! αυτός είνε ό μέγας καί ευαγγελικός προορισμός σας : 
Σώσατε τή,ν Μακεδονίαν ! Σώσατε την ! δ ιότι άπό Σάς καί 
άπό τό Πατριαρχεΐον θά τή,ν ζητήση, μ ίαν ημέραν η ΓΙατρίς!...

Αυτά, φίλε κύριε Γαβριη,λίόη, λέγονται πάντοτε ενταύθα, 
συζητούνται, σχολιάζονται, υπομνηματίζονται, ση.μειούνται, 
καί έπανερχόμεθα πάλιν εις τά  αυτά. ’ Α ράγε θά εισακουσ- 
θώμ.εν, ?, η φωνή μας θά είναι φωνή, βοώντος έν τή, έρήμω ; 
Δέν τό π ιστεύομεν μολαταύτα θά ϊδωμ,εν.

Κ αί άλλο.
Προχθές έσχετίσθην μετά  τίνος νέου εύζώνου, φιλοτίμου 

καί οπωσδήποτε λογίου, άνή,κοντος εις τό έν Καρβασσαρά 
διαμένον δεύτερον Τάγμα, τό υπό τή,ν διοίκη,σιν τού κυρίου 
Θ. Ζυγουράκη. Ό  εύζωνος είχε μεθ’ εαυτού ένα άρτον, έξ 
έκείνων ού; ολόκληρον τό τάγμ,α τρώγει. "Εκοψα ¿λίγον 
καί έφαγον— Θεέ μου ! άνέκραξα. Κ αί πώς ήμπορεϊτε, δ υ 
στυχείς στρατιώ ται, νά τρώγητε τοιούτον ψιομί, πικρόν ώς 
κινίνην βρωμερόν ώς μούχλαν ;

—  ΊΙ καρδιά μ α ; τό ξέρει ! μοί είπεν ό δυστυχής εύζω
νος, κινών περιλύπως τή,ν κεφαλήν.

—  Καί δ ια τ ί σάς δίδουσι τοιούτον βρωμόψωμα, τοιούτον 
φαρμακόψωμα ;

—  Διά νά ώφελώνται οί μ.εγαλή,τε.οι, μοί είπεν. Τό έθνος 
πληρώνει νά τρώγωμε ψωμ,ί καθαρό καί καλό. Ή πλεονε
ξία  καί κερδοσκοπία τώ ν άνωτέρων μάς δίνει τέτοιο. Συνεν
νοούνται μέ τούς ψωμάδες. Οί ψωμάδες δίνουν εις τούς άνω- 
τέρους κάποια ωφέλεια, διά νά ώφελώνται καί αυτοί. Καί 
έτσι οι ψωμάδες, χωρίς νά φοβώνται π λ ιά  καμμίαν παρατή,- 
ρη,σι, μάς δίνουν ό,τι ψωμί θέλουν, δσω πικρό καί όσιο βρω
μερό τούς βαστάζει η ψυχή,·

—  Κ αί δέν διαμαρτύρεσθε ;
—  ’Εκείνοι στέκοντα πολύ ύψη,λά, ημείς πολύ χαμ-ηλά, καί 

δέν φθάνομ.εν . . . .
—  "Αν έκεϊνος στέκονται ψηλά, τώ  είπον, η δημοσιογρα

φία, ώς άλή,θεια στέκεται πολύ ψηλότερα καί θά ίδή,ς . . . 
Ώ στε, άν στρατιώ ται μας πάθουν, ποιος θά πολεμή,ση, διά  
τή,ν Πατρίδα ώς στρατιώτης ; Οί ανώτεροι οί όποιοι δέν 
θά πάθουν . . . .

Καί άλλο.
Μουσούλιας, έβραίος, Έρμού λάτρης, πάρεδρος "Λρτη,ς, 

πήχει έμπορικώ πλή,ν σιδή,ρεω καί βαρυτάτω έπιδεξίως χρη- 
σάμενος, καί κατά νέου Λαμπρίδου, Χριστιανού Ίωαννίτου, 
κατενεγκών δυνάμει τε καί ίσχύι ού τή  τυχούση,, κέκοφεν 
αυτού τή,ν τής δεξιάς φλέβα, έξ ής έρυθροβαφή,ς ή χειρ έγε- 
γόνει, τού αίματος κοχλάζοντος καί περιρρέοντος. Καί ταύτα, 
αιτίας άλλης μή ύπαρχο όσης, ά λλ ’ η, άστεΌλογιών, ώς ¡'¡ρω- 
μο.Ιυγ ιώ ι· , έν τούτω είρημένων τε /.ελεγμένων καί φαμένων. 
Κ αί δή, Αημπρίδης μέν, ό τή,ν φλέβα κεκομμένος, άπιιον, Εί- 
σαγγελεϊ Σουκαλά αυτή τή ώρα καί ουτωσί έχων έπαρρη,σι- 
άσατο, τήν τε χείρα έπεδείξατο, καί τό γεγονός άφηγήσατο, 
τόν τε  πόνον κα ί τήν οδύνην (αλγεινόν ίδείν !) βοών ούκ 
άνέκρυψε, καί καταγγελ ίαν έπόιήσατο. Μουσούλιας δέ άνα- 
νήψας, κα ί γάρ ούδέν φρενήρους διενή,νοχε, έκεϊνο διαπραξά- 
μενος τό πρή,γμα, καί εις εαυτόν έλθών, (εις ά>λο γάρ πριν 
κα ί ούκ εις εαυτόν ή,ν) —  ώ μοι τώ  τλή μ ο ν ι! έφη. Τί πεποί-
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η,κα 1 Άπόλοι).α ό τλή μ ω ν! "Ονος έγενόμην τουτί διαπε- 
πραχώς, καί έλάκτισα τώ πήχει χρησάμενος ! καί πλεϊσθ’ 
έτερα ό τάλας άνέκραγε, καί ^Αβραάμ, καί ’Ισαάκ, και Ία- 
κώβ καί πάντας τούς προφή,τας έπεκαλεΐτο, ϊνα αυτόν Σου- 
καλείου χειρός λυτρώσειεν. Ειρήσθω δέ τάλη.θές, ότι δ άνή,ρ 
Μουσούλιας τώ ν φρονίμων πάνυ έν ΐσραηλίταις καί εύγενών 
μάλα πέφυκεν είναι- άλλά μή,ν έκείνη, τή ώρα ή τούτο δια- 
πέπραχεν, ούκ ή,ν. Καί ήδη έν εισαγγελέως γούνασι τό 
πράγμα κεΐται καί Θεά Δικαιοσύνη έπιληφθήτω.

Α Ϊ! Πώς σού φαίνονται αί άΛ αμπουρνάζ ιχεη  ,α ν τ α ΐς  c . l -  
. ¿ η π κ ο ίρ α ις ; Είναι καλόν νά ένθυμ.ώμεθα ένίοτε καί τή,ν 
Οείαν έκείνη,ν τών Προγόνων μας γλώσσαν, ή,ν ώμίλησαν οι 
Όλύμ.πιοι Θεοί, έφιλοσόφησεν ό Πλάτων, έρητόρευσεν ό Δη- 
μ,οσθένης, ίστοριογράφησεν ό Θουκυδίδης, έγράφησαν τά εύ- 
α γγέλ ια , καί ώμ.ιλήθη υπό τώ ν Οικουμενικών Συνόδων. Ή 
ελληνική, γλώσσα άνε έννησε τή,ν Ιίύρώπη,ν, αύτάς τάς λέ
ξεις μεταχειρίζονται ώ: ύγους εις όλα; τάς έπισν/,μ.ας, δ ι’ 
αύτή,ς έδιδάχθησαν τόν χριστιανισμόν οί Ρώσσοι, Βούλγα
ροι, Σέρβοι, 'Ρωμ.οϋνοι, Κροάται, Βοεμοί, "Αγγλοι καί Γάλ
λοι. "Ας τήν ένθυμώμεθα λοιπόν ένίοτε διά νά ένθυμοίμεθα, 
τίνων ένδόξων Προγόνων είμεθα υιοί . . . άλλά τ ί είπα ; Τολ- 
μώμεν τοιούτοι, όποιοι νάνοι ειμ.εθα ;

Τοιούτοι δά πού είμεθα κηφήνες προκομμένοι 
όλοι άφιλοπάτριδες, όλοι ξεμωραμένοι 

άν είμπορούμε’ ά ; είπωμε, πώς είμεθα υ ιο ί. . .
έκείνοι ή,σαν γ ίγαντες, ήμείς είμεθα νάνοι, 

έκείνοι φέρουσι παντού τή ;  δόξας τό στεφάνι 
εκείνοι ή,σαν αληθώς επίγειοι Θεοί!

Ό ν ο ύ φ ρ ε ο ς .

ΧΡΟΝΙΚΑ
Σήμερον συνή,λθον περί ίόραν 9η,ν έν τή οικία τού κ. Ζηνο- 

πούλου άσθενούντος οί κορυφαίοι τού Κουμ.ουνδουρικού κόμ- 
ματος κύριοι Σωτηρόπουλος, Λ. Μαυρσμιχάλης, Παπαμιχα- 
λόπουλος, Πετμεζάς. Αυγερινός, Άθανασιάδη,ς, Γκίκας, Τζι- 
βανόπουλος, Περρωτής, Μανέττας καί Κριεζής. Μετά σύσκε- 
ψιν διαρκέσασαν μέχρι τή,ς 1 2  άπεφάσισαν όπως έξακολου- 
θή,ση, τό κουμουνδουρικόν κόμμα, άπαρτιζόμενον έξ 6 0  βου
λευτών, θεωρούμενον ώς α υ τ ο τ ε λ έ ς .

Δι’ έπιστολή,ς τών δώδεκα άνακοινωθή,σεται ή άπόφασις 
εις τούς λοιπούς τού κόμματος. Κ αί τότε όταν συνέλθουν καί 
οί εξήκοντα, γενήσεται καί δευτέρα σύσκεψις. Έγένετο μ ά
κρος λόγος περί ριζικών μεταβολών, ψηφοφορίαι κατά νόμους 
συναρμογή,ς τώ ν νόμων πρός τό σύνταγμα, κλπ. 'Η κατά  
Τρικούπη άντιπολίτευσις έθεωρή,θη ώς λίαν κατεπείγουσα. 
' 1'πελογίσθη περίπου ότι οί αντιπολιτευόμενοι όλοι ανέρχον
τα ι εις 1 2 4  — 1 2 5 , άποκλεισθέντων έκ τού υπολογισμού 
πάντων τών αμφιβόλων. Ώ στε καί απαρτίαν έχει η άντι- 
πολίτευσις. Αύριον πλειότερα.

Τά περί τής πορείας ήν μέλλει νά άκολουθή,ση έν τή Βουλή 
η άντιπολίτευσις άπερ ανέγραψε χθές ό «Α ιών», δέν είνε 
δυνατόν νά έχωσιν επίσημον χαρακτήρα, διότι πλ.είστοι μέν 
οί απόντες, ένοίς καί έγκριτα μέλη αυτής καί όή, καί αρχη
γοί κομμάτων κα ί ΰπαρχη,γοί, οί δέ ¿λίγοι παρόντες άναμ- 
φηρίστως ούτε δικαιούνται ούτε αυτοί νομίζομεν θέλουσι νά 
άπαφασίσωσί τ ι  όριστικόν.

Ό  κ. Βουλ-ιώτης δέν ήδύνατο νά μείνη υποδεέστερος τών 
προκατόχων του υπουργών καθ’ όσον άφορά τή,ν περί έξα- 
πλώσεως τή,ς γυμναστική; μέριμναν. ΊΙ γυμναστική, κατά  
τή,ν τελευταίαν πενταετίαν ήδύνατο νά έκληφθή ό); αποκλει
στικόν προνόμ.ιον τή ; πρωτευούση;, έχούση; δυστυχώς καί 
τόσα άλλα προνόμια. Ό  κ. Λομβάρδος ήρξατο νά τή,ν έπε- 
κτείνη, εις τάς έπαρχίας- ιδού δέ ότι ό κ. Βονλπιώτη; συμ
πληροί τό έργον τού προκατόχου του, άναβιβάσας τή,ν γ υ 
μναστικήν εις τή,ν περιωπή,ν ή,ς έστιν άξια , ήτις άν κατά  
βάθος έννοηθή και άν έν μεγάλω έφαρμοσθή, βεβαίως θά 
δώση, καταπληκτικά  αποτελέσματα έπί τής μορφώσεως τής 
νέας γενεάς. Εις τέσσαρας έπαρχίας, Μεσολόγγιον, Λάρισσαν, 
Ζάκυνθον, Καλάμας διώρισε διευθυντάς τών Γυμναστηρίων 
τούς καθηγητά* τώ ν μαθηματικών κκ. Κασδόνην, Δημητριά- 
δην, Ρένδζον κα ί Κονδύλην. "Εκαστος δέ έξ αύτών θά έχη, 
βοηθόν ειδικόν ώς διδάσκαλον τή,ς γυμναστική,;. ’Ελπίζο- 
μεν ότι ό κ. υπουργό: δεν θά άρκεσθή ει; ταύτα  καί μ.όνα· 
άλλά δέν θά άφήση, έπαρχίαν άνευ Γυμναστηρίου.

Συγχρόνως πληροφορούμεθα ότι μελετά οργανισμόν συστά- 
σεως τελείας Γυμναστικής Σχολή; έν τώ  Δημοσίω Γυμνα- 
στηρίω μ ετ’ ανατομικών ¿ργάνων κλπ.

"Εκαμε δέ κα ί έν άλλο σπουδαιότερον, διώρισε δ ι’ έκα
στον ελληνικόν λεγόμενον σχολείον— διά τή,ν πρωτεύουσαν 
έπί τού παρόν :ο ;— βοηθόν διδάσκαλον τή,ς Γυμναστικής.

’Εήπίζομενότι έπί τής ΰπουργείαςτου θά συντάξη καί έφαρ 
μόση τέλειον σύστημα Γυμναστικής κ α θ ’  ο λ ο ν  τό κράτος, 
ϊνα μή, λεχθή καί περί τού κ. Βουλπιώτη, άνδρός αληθώς 
ρουμελιώτικη,; φιλοτιμίας, ότι ήλθε καί παρήλθεν ώς υπουρ
γός, χω ρί; νά άφίση ίχνη, τή ; διαβάσεώ; του.

Οί σ τα λέ ;τε ; ε ί; Χίον καί Τσεσμέν υπό τής κυβερνήσει»; 
ιατροί εινε οί πλεϊστοι φίλοι μα;· διά τούτο θέλουσι μά; έ- 
πιτρέψει νά το ϊ; εΐπωμ.εν ότι πλή,ν εύαρέστου εκδρομή; δ ι’ 
εαυτού; δέν πιστεύομεν νά έκαμαν τίποτε υπέρ τών παθόν- 
τω ν έκ τή ; καταχθονίου συμφορά;. Πρώτη άπόδειξις ότι έ- 
σπευσαν νά έπανέλθωσι καθ’ ή,ν οτιγμή,ν τόν πρώτον σεισμόν 
ήκολούθησε δεύτερο;, φοβεροιτερο;. Λ εύτερα , οΰδένα φαί
νεται τραυματίαν ούτε έπεσκέφθησαν ούτε έσωσαν, πλή,ν φαρ
μάκων τινων καί χειρουργικών έργαλείων, άπερ έδωκαν εις 
τόν στρατιωτικόν ιατρόν, εις δν ήδύνατο νά τά  δώση) άν δέν 
άπατώμεθα καί εις ναυτόπαΐς τού « Μιαούλη». Τ ρ ίτη , δέν 
άντελήφθησαν οί ίδιοι τό μέγεθος τή,ς συμφοράς, άλλ’ έβα- 
σίσθησαν έπί τώ ν πληροφοριών τού Τούρκου στρατιοιτικού ια
τρού καί γνωρίζομεν όλοι τίνα  αξίαν έχουν πληροφορίαι 
τοιαύται- καί τόν κατάλογο ν αυτόν τού Τούρκου ένεχείρισαν 
εις τόν κ. Λομβάρδον, τούθ’ όπερ έπίσης ήδύνατο νά πράξη, ό 
καμαρωτός τού «Μιαούλη » Τ ετάρ τη , ότι ή ίατρ-.κ-ή των 
έξις εις αγριότητα καί ωμότητα μεταβληθείσα έπονομάζει 
(¡Λίγους τετρακοσίου; περίπου τραυματίας. Πε'ιι.-ττη, ότι έν 
σφοδρότητι ανοησίας ΰπολογίζοντε; τού; άστεγους εις 2 0 0 0 0  
προτείνουν εί; τή,ν κυβέρνησιν νά άποστείλη 5 ,0 0 0  ¿κάδας 
άρτου ίφ ά α α ί, ,  ν,τοι εκατόν δράμια διά τόν καθένα, ώτί ί ’να  
ίσως μήνα. "Ε κτη, ότι τό γ νώ θ ι σ α υ τύ υ  τόσον τούς έλειψεν 
ώστε μολονότι απολύτως τ ί π ο τ ε  δ έ ν  έ κ α ιγ α ν ,  ένεσφή- 
νωσαν εν τή εκθέσει των τήν φράσιν ότι «άπήλθον εις Ρεί- 
σδερέ συνοδευόμενοι ίιπό -χ.Ιήθυνς ε ύ γ υω ιιο υ ο ύ υ τω υ  ά τυ χω ν  
κα το ίκω ν . 'Ε βδομη  ότι ή εκθεσίς τω ν ούδέν ίχνος έπισττ,- 
μονικής χροιά; φέρει, άν καί υπογράφεται υπό πέντε έπιστη- 
μόνων, δέν πρόκειται δε περι άπλής δυσεντερίας η κωλικο-
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πόνου, αλλά περί σεισμού, ου ή περιγραφή δέον νά γίνεται 
καθ'όλους τους έπιστηγονικούς όρους-οί ίβιο ι δέ εάν έθεώρουν 
εαυτούς ανεπαρκείς, έπρεπε νά προσβλάβωσι μεθ’ εαυτών 
καί ένα φυσικομαθηματικόν καί ό γ δ ό η , δτι καί ή εργασία 
των καί ή έκθεσίς τω ν εγράφη έπί μόνω τώ  σκοπώ δτι 
αυτήν τήν φοράν 9ά λάβωσι παράσημου, διότι τήν μέν πρώ- 
την φοράν δτε κάτι έκαμαν ε π ρ ε τ τε  νά μή πάρουν, διότι 
τώρα τά  παρά.ημα κατάντησαν ατιμω τικά , ενώ τώρα πού 
δέν έκαμαν απολύτως τίποτε καί παρέβησαν τό καθήκον 
των, ί ϊε κ α ε ο ΰ ν τ α ε  ν ά  ί ϊα ρ ο ς α η μ ,ο ψ ο ρ η Ο ο ϋ ν  ο λ ο ε .  
Φίλτατε Καμπούρογλε. αυτήν τήν φοράν μάς έχετε συμφω- 
νότατον !

"Οπως τήν Μεγάλτ.ν Παρασκευήν συνωθ-λνται οι χριστια- 
νοί εν τή αγορά, πρό τών καταστολίστων παραπηγμάτων 
διά  νά άγοράσωσι τάς λαμπάδας τού Πάσχα, δπως δ ιαγκω 
νίζονται οι φώ,ακόλουθοι κύκλω τού ίερεως διά νά λάβωσι 
τό θειον άντίδωρον, δπως γρονθοκοπούνται οι μελομανείς έν 
εσπέρα θεατρικής παοαστάσεως πρό τ ι ς  Ουρίδος τών είσιτη- 
ρίων, τοιαύτη συνώθησις, τοιούτος διαγκωνισμός έξησκείτο 
χθες έφ’ δλην τήν ημέραν πρό τών καπνοπωλείων, τώ ν κεν
τρικότερων έπί τών οδών Έρμού, Αιόλου κα ί Σταδίου. Οι 
καπνοπώλαι είχον εγείρει έξω τών Ουρών τών καταστημά- 
τω ναυτώ ν βωμούς δ ιά  τραπεζών καί κιβωτίων, έφ’ ών έπώ- 
λουν τά  τελευταία ελεύθερα σιγαρόχαρτα, ώς άν ήθελον επί 
τών βωμ.ών αυτών νά Οεοποιήσοισι τήν μνήμην τής θνησκσύ- 
ση; ελευθερίας τώ ν σιγαρο.χάρτων έν τή  αγοραπωλησία, ώς 
οι ρωμαίοι έθεοποίουν τούς αΰτοκράτοράς των θνήσκοντας. 
Περί τήν δύσιν μάλιστα  τής ήμέρας, δσω ή μισητή επαύ
ριον έπλ/,σίαζε, τόσω ηυξανεν ή πυρετοί δα, ς εργασία πωλούν- 
των καί αγοραστών. Αί τ ίμ α ί τού σιγαροχάρτου ΰψούντο καί 
κατέβαινον τα χ ύτατα  εν τή πωλήσει, κα ί ένομίζετε δτι έ- 
τελούντο χρήμα τιστικα ί έργασίαι. Περί τήν έν>άτην τής ε 
σπέρας αι δεσμίδες είχον έξαντληθή, έκτος ολίγων, αϊτινες  
έπωλούντο άντί 50  λεπτών ή δωδεκάς. ’Απολαύσατε λοιπόν 
τώ ν καπνιστικών σας ηδονών οι προνοήοαντες νά προμηθευ- 
Οήτε πρό τής σήμερον σιγαρόχαρτα, άλλά μεθ’ δσνις δύνα- 
σθε φειδούς μεταχειρίζεσθε ταϋτα , διά νά παρατείνετε δσον 
τό δυνατόν τήν ημέραν καθ’ ήν ή ανάγκη θά σάς κάμη νά 
ΰφίστασΟε τό θλιβερόν θέαμα σιγαροχάρτων φερόντων -έπί 
τού μετώπου τό στ ίγμ α  . . . τώ ν φόρων.

’Από πέρυσιν ορθότατα, σοφοίτατα άπεφασίοθη οί φοιττ,ταί 
τής ιατρικής νά Ιξετάζωνται εις τά  γενικά μαθήματα. Τού 
νέου τούτου μέτρου άπηλλάγησαν οί τριτοετείς κα ί τεταρτοε
τείς, ΰπεβλ.ήθησαν δέ εις αυτό οί πρωτοετείς κα ί δευτεροετείς· 
ήδηοί τελευταίοι παραπονούν-.αι θέλοντες νάάπαλλαγώσι καί 
αυτοί ώς δυσκολευόμενοι νά δώσουν έξετάσεις. 'Ημείς νομί- 
ζομεν δτι καί αυτοί οί τριτοετείς καί τεταρτοετείς άφ’ εαυ
τών ώφειλον νά ζητήσουν νά υποβληθούν εις τό μέτρον τούτο 
άν θέλουν νά παύση ή βάρβαρος Ι& ί τού άπολύειν τό Πανε
πιστήμιου έντελώς άμορφοι τους ιατρούς καί άναγκάζεσθαι 
τούς μέν εύπορους τρέχειν άπό ρυτήρος εις Παρισίους ή Βιέν
νην, τούς δέ μή τοιαύτους φθίνοντας τούς πλείους δ ι ελλει- 
ψιν πελ.ατών καί άνυπολ.ηψίαν. Όσαιδήποπε αυστηρότητες 
καί άν είσαχθώσιν εις τήν Σχολήν πρέπει νά γ ίνοντα ι δεκταί 
εύγνωμόνως. Εις δ.τι δικαιούνται νά παραπονοΰνται οί δευ
τεροετείς εϊνε δτι τά  γενικά μαθήματα εις α υποβάλλονται 
νά έςετασθώσι συμπίπτουν έν τή διδασκαλία μετά τώ ν εί 
δικών αυτών μαθ/ματω ν συν'άμα δε τό λ ίαν στενόν τής χρο

νικής προθεσμίας ήτ;ς τοίς παρέχεται δπως προπαρασκευα- 
σθώσιν είς μέγαν άριθμδν μαθημάτων. Τήν θεραπείαν τών 
δικαίων τούτων παραπόνων προσδοκώμεν παρά τού νοή- 
μονος κα ί προνοητικού Πρύτανεως.

Προχθές έπανελήφθησαν αί περυσιναί ταραχαί έν τώ  Πα
νεπιστήμιο) ένεκα μεταθέσεως τώ ν φοιτητών τή ς φιλοσοφικής 
σχολής άπό τής δ ι’ αύτούς (ορισμένης αιθούσης είς άλλην 
στενοτέραν καί ανώμαλον τό έδαφος. ’Επειδή οί φο ιτηταί τής 
Νομικής είνε πολλοί, ένεκρίθη υπό τής συγκλήτου νά έ-ωθώ- 
σιν αί δύο αίθουσαι τής νομικής καί φιλοσοφικής σχολής, ά- 
νοιγομένης τής έν τώ  μεταξύ Ούρας· οΰτω πώς εύκολύνονται 
μέν βεβαίως οί τής Νομικής, ά λλ ’ οί τή ς φιλοσοφικής φοιτη- 
τα ί περιπίπτουσιν είς δυσκολίας. "Οσοι καί άν είνε οί τής 
νομικής σχολής φοιτηταί χωρούσιν έν τή  εαυτών αιθούση, 
διότι ουτοι συνήθως δέν έχουσι διδασκαλίας καθ’ ύπαγόρευ- 
σιν. Ή δέ αίθουσα ήτις ώρίσθη διά τήν φιλοσοφικήν σχολήν, 
παραβλάπτει ούσιωδώς τήν δ ιδασκαλ ίαν πρώτον μεν διότι 
τό ήμισυ έδαφος αύτής τό πράς τήν έδραν είναι κατά ήμισυ 
μ-έτρον υψηλότερο·/ τού ετέρου ήμίσεως καί επομένως πλείστοι 
μαθηταί ούτε βλέπουσι τό πρόσωπον τού καθηγητού, οΰτε 
άκούουσι καλώς τήν φωνήν αύτού· δεύτερον δέ δ ιότι εϊνε α 
δύνατον νά χωρήση ή αίθουσα τούς φοιτητάς είς τινα μαθή
ματα , είς ά ούτοι όφείλουσι νά κρατώσι σημειώσεις καί επο
μένως νά κάθηνται, καί τρίτον δ-ότι είνε εκτεθειμένη είς α 
διάκοπους έκ τών παρελαυνουσών άμαξών διαταράξεις. Επο
μένως εϊνε δίκαιον νά εύρεθή ταχεία θεραπεία τού κακού. "Ε
πειτα  οί καθηγηταί τής φιλοσοφικής σχολής δέν ξεύρετε δτι 
όλοι πλήν τού βοήν κομψού κ. Στρούμπου ούτε φωνήν έχου
σι, ούτε ψυχήν ;

*0 βασιλεύς τής Αανίας άπένειμεν είς τόν νεαρόν κα ί πλή
ρη μέλλοντος άνθνπολοχαγόν τού πυροβολικού κ. Χ ατζη π ί-  
τρον τό παράσημου τών ιπποτών τού τάγματος Δανεβρόγ. 
Είθε τό φώς τού παρασήμου νά τόν όδηγή πάντοτε είς τήν 
χρυσήν όδόν τού ηρωισμού κα ί τού καθήκοντος.

Τήν νύκτα τής 8 — 9 ίσταμένου ίστιοφόρον πλοίον έκ Δε- 
δεαγάτζ προερχόμενον καί είς Πειραιά διευθυνόμενον μέ φορ
τίου σίτου, προσέκρουσε καί έναυάγησεν είς τήν Αεγραινών 
Λαυρίου, διασωθέντος τού πληρώματος και μ.έρους τού φορ
τίου.

Σκηναί Κωνσταντινουπόλεως έν’Κυθήροις.
Μάς γράφουσιν έκείθεν, δτι χωροφύλακες τής έκεϊσε δυ_- 

νάμεως ών ααθυστερού /ται μισθοδοσία·., ήπείλησαν ταμ ίαν  
έάν δέν πληρώση αύτοίς ταχέως καθυστερούμενα. Ταμίας 
εύρέθη έν δυσαρέστω καί στενοχωρώ θέσει, δ ιότι ταμεϊον 
του δέν περιεΐχεν άλλο τ ι είμή σχετικήν άλληλογραφίαν 
περί ταχείας αποστολής χρημάτων ών έστερεϊτο πρός πλη
ρωμήν δικαιούχων, έπί πρωθυπουργίας X . Τρικούπη.

Έν χωρίω Λιβανάταις τού δήμου Δαφνησίων τής Λοκρί- 
δος ό πατήρ Δ. Ά θ . Ά γγελή ς  μετά προηγουμένην έριδα 
μετά τού υιού του Ν. Δ. Ά γ γ ελ ή  έτραυμάτισεν αυτόν έπι- 
κινδύνιος έπί τής ωμοπλάτης. Πρωτότυπος πατρική φιλο
στοργία.

Μ Η Χ Α  Ν Ε Σ Α 5

Όρέστης Ζουτόρκας ή Τουτάρκας έξ Ιθάκης διαμένων έν 
Ρουμανία, παρέλαβε παρά τής κυρίας Βιδράσκη 5 0  χιλιάδων 
φράγκων πρός άγοράν δημητριακών καρπών, άλλά έκρινε 
φρονιμώτερον νά γίνη άφαντος μετά τών χρημάτων, καί ήδη 
ή ρουμανική πρεσβεία ά ίτε ί παρά τών διαφόρων αστυνομιών 
τήν σύλληψίν του. Καλόν ήθελεν είσθαι ή σύλληψίς του, 
άλλά ανέφικτος.

Είς τήν διεύθυνσιν τής άστυνομίας εϊχον συ.γκεντρωθή χθές 
οί άγορασθέντες υπό τής κυβερνήσεως άρτοι, όπιος θρεψωσι 
τού; δυστυχείς ανέστιους έκ τών σεισμών τής έρυθραϊκής 
χερσονήσου, έκείθεν δέ έτίθεντο έντός τώ ν έξωθεν παρατεταγ- 
μένων μεγάλων κάρρων τού πυροβολικού, επτά τόν αριθμόν, 
άτινα  πάντα έπληρώθησαν.

’Αγριωπός ίερεύς Χαλδαϊος περιφερόμενος άπό τίνος έν 
Ά θήναις εισέρχεται είς τάς οικίας καί τά  δωμάτια καί ζη
τε ί ελεημοσύνην, άλλ'είνε τόσον απαιτητικός ώστε τήν ελεη
μοσύνην τήν μετατρέπει είς φόρον καταναγκαστικόν. Ό πλά
νης ούτος ίερεύς φέρει καί κατάστιχον, έν ώ έγγράφοντα·. 
άν θέλωσιν, οί έλεούντες· φέρει δέ καί συστατήριον γράμμα 
έσφραγισμένον μέν τή σφραγίδι τής ίεράς Συνόδου, άλλά πο
λύ ποόστυχον καί χαχ ο ιγ τ ια ιψ ό ν ο ν . Τώρα έρωτώμεν συντό- 
μως τούς αρμοδίους- Πρέπει νά έπιτρέπηται τοιούτος έζευτε- 
λισμός τού ιερατικού σχήματος δ ι’ ολ ίγα ; δεκάρας;

Τό ίιπουργεϊον τώ ν έσωτερικών δ ιά  νέας εγκυκλίου του 
ζητεί καταλόγους τώ ν υπαρχόντων λεπρών. Καλόν ήθελεν 
εϊσθαι έάν έν αυτοϊς συμπεριληφθή καί ό έν τή  πρωτευούσφ 
γνωστός μεταπράτης Κρητικού τυρού καί μάλλινων υφασμά
τω ν Κρής, δστις διωχθείς έκ Κρήτης διαμένει έν τή πρωτεύ- 
ούση ανενόχλητος.

Διάφοροι ένοπλοι πολϊτα ι έπολιόρκησαν νεωστί έκλεχθέντα 
δήμαρχον Ζαράκον, έν τή  οικία του ΰβρίζοντες αυτόν, άπει- 
λούντες ζωήν του.— Τό έχει ή χρονιά διά τούς δημάρχους, 
καί άς λάβουν κατάλληλα τά  μέτρα.

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α
ΕΝ Τ Ω ι Κ Α Κ Ο Τ ΓΓ Ο Δ ΙΚ Ε ΙΩ ι

Ό  προχθές έπί αποπλανήσει είς ασέλγειαν κορασιού,-κατά 
85  έτη ! μικρότερου του Χρυσυφός ή πράξις τού όποιου καθ’ 
ημάς τουλάχιστον δέν προέδιδε ή παραφροσύνην ένστικτων καί 
κτηνωδίαν επιθυμιών κατεδικάσθη είς 1 2  ετών πρόσκαιρα 
δεσμά.

Τ ρ ί τ η ,  11' ’Οκτωβρίου.
Κωνσταντίνος Δήμας λέγετα ι ό κατηγορούμενος καί άναί- 

ρεσις κατά  τής συζύγου του εϊνε τό έγκλημά του.
Τήν 11 νοευ.βρίου τού 18 8 2  δηλαδή ό κατηγορούμενος 

πάσχων έξ ευλογίας προσεκάλεσεν είς Ινουκουβάουνες, δπου 
κατώκει τόν ιατρόν Όρφανουδάκην νά τόν έπισκεφθή- είς τόν 
ιατρόν ή σύζυγός του εϊπεν δτι «χθες  εχαμ ε  τ ρ ε .Ι Ι α ις » ,  
πράγμα δπερ τότε μεν τόν έκαμε νά ρίψη, έπί τής συζύγου 
του αγριωπόν βλέμμα, αργότερα δέ καί νά τήν φονεύση, ώ ; 
υποστηρίζει τό κατηγορητήριον. Λ

Ά λλεπαλλήλω ς παρουσιάζονται οί μάρτυρες /-αταθέτοντες

σχεδόν δλοι τά  αύτά περιστατικά. "Οτι δηλ. ό κατηγορού
μενος είχε ’πανδρευθή τήν Βαστιανήν Μαριέττη έξ έρωτος, 
«τού οποίου ή θέρμη, ώς είπε ό ε?ς τώ ν συνηγόρων, δέν 'μπο
ρούσε τ:αρά νά διαρκή κα ί κατά τήν έποχήν τού εγκλήμα
τος, λαμβανομένων ύπ’ δψει τώ ν δύο παιδιών, τά  όποία είς 
ολίγον διάστημα χρόνου, μόλις διετές έγεννήθησαν  ̂ έκ του 
γάμου τούτου. "Οτι τήν ημέραν τού φόνου πάσχων έξ ευλο
γ ίας εϊ/ε κλεισθή μετά τής συζύγου του είς τήν οικίαν του 
δτε έξαίφνης ήκούσθη μία φωνή έντός τού ’σπιτιού, καί οι 
γείτονες εΐδον τήν γυναίκα τού κατηγορουμένου έξερχομένην 
κείθεν αίμόφυρτον καί φέρουααν τρεις διαμπερείς πληγάς 

κατά  τό στήθος. 'Ο κατηγορούμενος κλείει έσωθεν τήν θύραν, 
άρχίζει νά ρίπτη κάρβουνα είς τά ρούχα τής συζύγου του 
καί’ αποπειράται δ ιά  μιάς πιστολιάς νά δολοφονήση. . . καί 
τήν κασέλλαν του.. Οί περί τήν οικίαν του συναχθέντες χω 
ρικοί είς τό άκουσμα τής πιστολιάς νομίσαντες δτι ό κατη
γορούμενος ηύτοχειριάσθη άποσύρονται έκείθεν και τρεχουσι 
πρός τήν οικίαν τού αδελφού τής φονευθεισης, εις τήν θύραν 
τής όποιας έξέπνεεν ήδη ή άτυχης σύζυγος, μή δυνηθεΐσα νά 
εϊπη τίποτε. Εις τά διάστημα τούτο ό φονεύς σύζυγος κα 
τορθώνει νά είσέλθη έν τή  οικία τού θείου τής συζύγου του 
Παναγή Μαριέττη καί νά είσδύση είς έν ξεροπήγαδο (καί δέν 
έξηκριβώθη, άν μόνος του κατέβη έκεϊ, ή άν τόν κατέβασαν 
άλλοι), όπόθεν δέν δέχεται ν’ άνασυρθή, είμή άφού ό ένωμο- 
τάρχης Άποστολίδης καί ό δήμαρχος τού υπόσχονται νά 
τόν όπερασπίσωσιν άπό τών τυχόν έπιθέσεων τών έξηγρ.ω- 
μένων συγγενών τής φονευθεισης. . . . καί νά τόν στείλουν
είς τόν Μενδρεσέν.

‘Ο κατηγορούμενος βραχύσωμος, μέ κανον.κά χαρακτη
ριστικά, θέρων καθ’ δλον τό διάστημα τής δίκης τήν κεφα
λήν του χαμηλωμένην, έξ έκείνων τών φυσιογνωμιών α ΐτ ι-  
νες δέν σάς λέγουν τίποτε άπολογούμενος ειπεν ότι οΰδέν ές 
όλων αυτών τώ ν σκηνών ένθυμεϊται καί δτι βέβαια τήν α- 
ναίρεσιν έξετέλεσεν έν καταστάσει μανίας, προερχόμενης έκ
τής ευλογίας.  ̂ , , -

Ό  είσαγγελεύς κ. Ράδος υποττηρίζει αναιρεσιν, όιαπραχ- 
Οείσαν έν μετρία τού νοός συγχύσει, ή δέ ΰπεράσπισις διά τού 
κ. Μπουφίδου καί Δαμιράλη διϋσχυρίζεται δτι ό κατηγορού
μενος έν παοοξυσμώ καί μή έχων συνείδησιν τώ ν πράξεών 
του διέπραξεν έγκλημα κατά τής «τρυφερά άγαπωμένης» 
συζύγου του, ποικίλλουσα τήν άγόρευσίν της μέ ρητορικά καί 
έρωτικά άνθη καί θέλουσα νά συνταυτίση τό Γουδί μέ τού 
Δρομοκαΐτη καί τόν Κάνθαρον με τδ Δαφνί.

' Ά λ λ ’ οί ένορκοι δέν ήθέλησαν νά τελέσωσι γάμους εςαμ- 
βλωματικούς καί κατεδίκασαν τόν κατηγορούμενον είς 7  
καί 1)2  έτών ειρκτήν.

Καί δ ίο καραμέλες.
’Εξετάζεται μία μάρτυς.
Πρόεδρος. Τί ξέρεις Ισύ κυρά ;
Μ άρτυς. ’Εγώ, κύριε πρόεδρε, σάν πα.Ιφγυ> ·αιχοΰ.Ια  ’. 

πού εϊμαι δέν θυμάμαι, τήν άνάκρισίν μου νά κυττάςτε.
Κ αί πάλιν ή αυτή.
Σ υνήγορος . "Λκουγες τόν άνδρα καί τήν γυναίκα \ά μ α 

λώνουνε μιά φορά.
Μ άρτυς. Τούς άκουγα, σάν ά ν δ ρ ύ γ ν ν υ  πού ήτανε.

Τ ε τ ά ρ τ η ,  12  ’Οκτωβρίου.
Τό τελευταίου τής ληδτείας απήχημα, ή τής Δεσποίνης



Μ Η  Χ Α Ν Ε Σ Α Ι

Ζωγράφου έν Χασανίω ΰττό τω ν Ά λ .  Χ αλβατζή , Γεωργίου 
Δράκου, Θωμά, Γκόβαρη Παναγ. Δόσκου και Νικολ. Σκούρτη 
λήστευοις έκδικάζεται σήμερον.

Εισαγγελεύει ό κ. Καρύδας. Συνήγορο; των τετσάρων πρώ
τω ν ό κ. Μπουφίδης. Του τελευταίου οί κύριοι Ρ. Χοϊδάς καί 
Ηαπαλεξανδρής.

Είς τήν άρχήν ζωηροτάτην αποστροφήν τού κ. Χοϊδά πρό; 
τόν συνήγορον των τεσσάρων πρώτων κατηγορουμένιυν δλων 
φουστανελλοφόρων, του ΊΓλ. Χ αλβατζή , μόλις εικοσαετούς, 
μέ φυσιογνωμίαν α ιγυπτιακήν, αντιπαθητικήν μάλλον των 
άλλων μέ βλέμματα ύπουλα καί πονηράς φυσιογνωμίας διαν- 
θιζομένην καί μέ όλίγην ποίησιν, αποστροφή, ήτις συνδιαζο- 
μένη καί μέ την άγαθοτάτην τού Σκούρτη φυσιογνωμίαν κινεί 
ύπέρ αυτού τήν συμπάθειαν μας ήτις εΰχόμεθα νά μή δια- 
ψευσθή έκ τής αποδεικτικής διαδικασίας.

ΤΑ Εν ΊΕρ ΗΤΗ ι
( Ε Ι Δ Ι Κ Ο Υ  Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Υ  Μ Α Σ )

Γράφουσιν ήμίν έκ Χανίων από 8  ’Οκτωβρίου.
Έν καιρω άνεκοίνωσα ΰμϊν ό'τι άναφοραί χαλκευθείσαι είς 

τά  καταγώ για  των διοικητικών μεγάρων εϊχον τεθή εις κυ
κλοφορίαν πρϋς συλλογήν υπογραφών υπέρ τού πασσά. Γι- 
νώσκετε ήδη όποιον τέλος έλαβον, ό'τι έματαιώθησαν. Σή
μερον μανθάνω περιέργους τ ινα ; λεπτομερεία; περί τών μέ
σων τά  όποια τά  ννυρόσπαστα τού Φωτιάδου έθετον εις έ-
νέργειαν ό'πως άγρεύσωσιν ύπογραφάς. Μεταβαίνοντες παρ’ 
έκάστω δημάρχω οί περιάγοντες αύτάς, έπαρχοι, αξιω ματι
κοί τής χωροφυλακής, διοικητικοί αστυνόμοι, όλοι ούτοι ex- 
χ α π ε τ ά ν ιο ι  έλεγον : αΤί διοικητήν θέλετε, χριστιανόν ή
τούρκον ; η — ((Χριστιανόν», άπήντων φυσικώ τώ  λόγω οί δή
μαρχοι.—  «Α ί, τότε υπογράψετε έδώ, διότι οί τοϋρκοι ένερ-

γούν νά φέρουν τούρκον». Κ αί ούτω κατώρθωσαν νά άπο- 
σπάσωσι τάς ύπογραφάς απλοϊκών τινων δημάρχων, μόλις 
γινωσκόντων νά γράψωσι τά  ονόματα των. Ά λ λ ’ ήδη ότε 
έγνώσθη τό περιεχόμενον αυτών, οί καλή τή  πίστει ΰπο 
γράψαντες έξεμάνησαν, πέντε δέ, οί τής Κισσάμου, μετέβη- 
σαν προχθές παρά τώ  πασσά καί άπήτησαν νά τοϊς δώση 
τάς αναφοράς νά τάς σχισωσι. Ό  Φωτιάδης τοϊς είπε ό'τι 
τάς επεμψεν εις τόν έπαρχον διά νά τάς σχίσν) ένο'ιπιόν 
των, άγνωστον δμως, άν τοϊς είπε άλ.ήθειαν ή ψεόματα.

Έν τώ  πρακτικώ, όπερ οί έν Ρεθύμνη συνελθόντες υπέγρα
ψαν καί δ ι’ ού άπεφαίνοντο ούδέν εΰχαρηστήριον νά δοθή εις 
τόν Φωτιάδην Οπό τού λαού τής Κρήτης, έσημειούτο ό'τι ό 
πασσάς μας έδειξεν ευγενεϊς διαθέσεις υπέρ τής Κρήτης, δέν 
τώ  δ ίδετα ι δμως ευχαριστήριον δ ιότι πάσα έκφρασις εύαρε- 
σκείας πρός οίον δήποτε δέν είνε δυνατόν νά μ ή  πρόσκρουση 
εις γενικά πολιτικά συμφέροντα τού τόπου. *ίίς παρατηρεί 
τις ή έξεγερθείσα έν Κρήτη άγανάκτησις δέν άπέβλεπε πο
σώς τά μούτρον τού πασσά— θά ήτο μεγάλη τιμ ή  δ ι’ αυτόν 
άν τόν έσυλλογίζοντο—  ή προκληθείσσ άντίδρασις έτεινε νά 
άποκρούση όσον τό δυνατόν έπισήμως πάσαν ιδέαν ότι ή 
Κρήτη μένει ευχαριστημένη υπό τήν παρούσαν πολιτικήν κα- 
τάστασιν, διότι τοιούτόν τι έλέγετο ει’ς τά  υπέρ τού Φω- 
τιάδου ευχαριστήρια. Κατωρθώθη ό σκοπός ούτος, ά λλ ’ έν 
τοϊς κόλποις τής έπιτροπής παρεισέφρησαν καί δύο ζιζάνια, 
τά  όπο>α ό Φωτιάδης διά ποικίλων τρόπων έχει καθυπο- 
χρεώσει· ταύτα  λοιπόν άφού ήναγκάσθησαν νά ΰποχωρήσω- 
σιν εις τά  σπουδαιότερα ζητήματα, έξελιπάρησαν υπέρ τού 
αΰθέντου τω ν ως έλεημοσύνην τήν εις τό πρακτικόν άναφερο- 
μένην περί τού Φωτιάδου φράσιν. Καί τόσον τ ιπ ο τ ε η ο  έθεω- 
ρήθη τούτο, ώστε άνδρες έν τή έπιτροπή άδιάλ.λακτοι τού 
πασσά εχθροί, ών τά  άγνά πατριωτικά αισθήματα ούδ’ ΰπό 
τήν έλαχίστην αμφιβολίαν δύνανται νά τεθώσιν μετ’ έτιπο- 
λαιότητος αληθούς έθηκαν τήν υπογραφήν των ΰπό τήν όμο.
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Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Ο Ν Ε

0 ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ
Μ ετάφρασ ις J .  K a x .la j iä r o v .

( Συ··1χ. Κ. -/ριΟ. -588 )

Μεταξύ τής δεσποινίδος δ ’ Άνκούρτ κα ί τής Κακάο ό πό
λεμος ήτο άκατάπαυστος κα ί δεινός. Μίαν ημέραν, ή Σοφία 
έπανερχομένη εκ τού διαλεκτηοίου,. έφθασεν εις τήν αυλήν 
κρατούσα εις χεΐρας σάκκον σοκολάτας. Έδωκεν εί; όλας 
τάς συμμαθητρίας της καί, πλησιάζουσα τήν Ά θηνα ΐδα  εύ- 
γενώς. τής έδωκεν τόν σάκκον λέγουσα· «Θέλεις ; ’μπορείς 
νά φάς ! δέν είναι άπά τή ’δική σας, είναι άπό τού Μαρκή !»

Ή μικρά Μουλινέ έγινε πελιδνή έκ λύσσης κα ί άρπάζουσα

τόν σάκκον τόν έρριψεν έπί τίνος παραθύρου, τού όποιου τό γυα
λ ί έπεσεν εις τεμάχια θορυβωδώς έπί τής άμμου. Πιάσιμο έ- 
πηκολούθησε, κατά τό όποιον ή Ά θηναίς, σπρωχθεϊσα όρμητι- 
τικώς, έκοψε τό χέρι της εις τεμάχιον γυαλιού τό όποιον ε ί
χε μείνει εις τό παράθυρον. Ή όρμή τού θυμού της, ό φόβος 
εις τήν θέαν τού αίματος, έκαμαν τήν δεσποινίδα Μουλινέ 
νά λιποθυμήση. Παρασυρθείσα άπό τόν τόσω εύμετάβλτ,τον 
χαοακτήρά τη :, ή Σοφία έλαβε τήν Ά θηνα ΐδα  εις τάς άγκά- 
λας της, καί έβοήθησε νά τήν φέρουν εις τό νοσοκομείον, 
κλαίουσα καί άπηλπισμενη διότι αυτή  ήτο ή α ίτ ια  ό'λου τού 
κακού.

Ά π ό  τής ημέρας ταύτης ή σκηνή ήλλαζεν. Ή Ά θη να ίς  
αναφανδόν, έτέθη έπί κεφαλής τών θυγατέρων τώ/ αστών, 
καί τό σχολεΐον διηρέθη είς δύο στρατόπεδα- α ί άριστοκρα- 
τ ία ι άφ’ ενός, αί πλούσιαι άφ’ έτέρου. Τά παιδιά αυτά έμε- 
γάλωναν, καί αί φιλονεικίαι τω ν είχον ήδη λάβει όψιν έχέ- 
μυθον καί ϋπουλον, ΰπενθυμίζουσαι τάς φιλονεικίας τώ ν με
γάλων. Δέν έπιάνοντο πλέον χέρια μέ χέρια, αλλά Ικτυ- 
πώντο σκληρό-.ερον δ ιά τω ν  λόγων.

Ή Κλαίρη υπερήφανος καί περιφρονητική, δέν έλάμβανε 
μέρος είς τίποτε α π ’ αύτά. Καί έν τούτοι; δέν έμισεϊτο ¿λι- 
γώτερον. Μεταξύ αυτή; καί τής Ά θηναΐδος, υπήρχε σιω
πηρά πάλ.η. ΊΙ δεσποινίς Μουλινέ ¿θεωρείτο (ύς ή αντίπαλος 
τής δεσποινίδος Μπωλιέ καί αληθώς αί δύο άνταγωνίστριαι 
ήσαν τής αυτής δ-Λίμεως.
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λογίαν ¿κείνων, χωρίς νά τήν συμμερίζωνται, παραφερθέντες 
ΰπο τής χαράς ό'τι επέτυχαν νά έξουδετερώσωσι τά  δόλια 
σχέδια τού Φωτιάδου. Κ αί πράγμ.ατι ή ΰπέρ τού Φωτιάδου 
φράσις εκείνη κατ’ ουσίαν οΰδεμίαν άλλην έχει έννοιαν ή ότι 
απασαν τήν ευθύνην τής κακής έν Κρήτη καταστάσεως έτιιρ- 
ιίπ τε ι είς τήν κακοβουλίαν μόνης τής Πύλης, άπαλλάττουσα  
τόν Φωτιάδην. Ά λ λ α  τούτο είνε ψεύδος, καί πάντοτε μένει 
άναμφισβήτητον ότι ό κ. Φωτιάδης κατεδέχθη ά·.τί 3 0 0  λ ι-  
ρών κατα μήνα να προσφερη εαυτόν ως οργανον εις την υ- 
πουλοτέραν τυραννίαν, τήν όποιαν ΰπηρέτησεν ώς ό μάλλον 
άφωσιωμένος δούλος. Τόν Φωτιάδην ήμ.εϊς πάντοτε τόν έκρί- 
ναμεν έκ τών πράξεών του, τάς όποια; έβλέπομεν κατά βά
θος εξεταζόμενος πιθανόν νά είχεν ε ν γ ε ν ι ΐς  δ ια θ έσ ε ις  αλλά 
τόσον β α θ ι ιά  ήσαν αύτα ί καταπλακωμέναι, ϊόστε δέν κατώρ
θωσαν αί δυστυχείς ποτε νά έκχωθώσι. Κ α ί έμειναν πάντοτε 
νεκραί.

  —*— '

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Εκείνο τό όποίον είπεν άλλοτε ό Οικονόμου έν τή Βουλή 

ότι «τά  χωριατόπουλά παίρνουν δρόμο», τούτο σήμερον έφαρ 
μόζεται κα ί διά τον Πειραιά όστις είς τό θεατρικόν ζήτημα  
σάς υπερτέρησε, κυρίαι κα ί κύριοι μεμψίμοιροι Α θηναίοι, οί 
όποιοι θέλοντες νά καταφερθήτε κατά  τής γείτονο; έργατικής 
πόλεως, είς όλα τήν ευρίσκετε τελείαν, είς χρήμα καί είς 
πάσαν εφικτήν πρόοδον, μόνον λέγετε, καλαισθησίας στε
ρείται «δέν έχει, αδελφέ, ούτ’ ένα θέατρο». Κ α ι νομίζετε 
ότι δ ι’ αυτό τό Οέατρον περί ού θά σάς όμιλήσωμεν έχρει- 
άσθησαν δήμαρχοι παρελθόντε; καί υφιστάμενοι, ή δημοτικά 
συμβούλια καί διαβούλια ; Τίποτε έξ όλων αυτών. Α ρκεί νά 
σάς είπωμεν ότι ό χοιχοχύρης  Μουτζόπουλος έψήφιζε καί 
έσχεδιαγράφει άνέγερσιν μεγαλοπρεπούς Δημοτικού Θεάτρου 
έπιζητών πραγματοποί/.σιν δανείου διακοσι'ων χιλιάδω ν δρ.

'Ο πατήρ Μουλινέ ήρχισε νά συνάζη κολοσσιαίαν περιου
σίαν. Διϊσχυρίζοντο ότι είχεν εφεύρει τρόπον νά κατασκευά- 
ζη βανίλλιαν μέ γαιάνθρακας κα ί οτι είς τήν σοκολάτα του 
άντεκατέστη-ε τό κακάο με καβουρδισμένα αμύγδαλα. 'II 
χημική δ’ αΰτη έφεύρεσις τού έδιδε κατ' έτος μεγάλα; ο’>- 
φελείας. Κ αί έν τώ  παρισινώ κόσμω ήρχισαν νά λογαριά
ζουν τόν βιομήχανον ώ ; οικονομολογικήν ικανότητα. Διοιρί- 
σθη κα' έμποροδίκη:, οί φίλοι του δέ όταν ώμίλουν περί αυ
τού, ΰψωνον σοβαρώς τήν κεφαλήν λέγοντες. Είναι πολύ δυ
νατός άνθρωπος.

Ό  Μουλινέ πρόσχαρος καί θαρρετός, έλεγεν ευχαρίστως 
όμιλών περί τού εαυτού του. Ό  πατέρα; τόν έχει τό σπόρο. 
Πολύ χυδαίος, άλλ’ οχι κακός. Δυνάμενος νά προσφέοη μίαν 
έκδούλευσιν, όταν είχε συμφέρον νά τό κάμη. Έπιθυμών πολύ 
νά έπεκτείνη τόν κύκλον τών σχέσεών του καί νά έκκαθα 
ρίση τόν κύκλον τώ ν φίλων του, ζ,υττάζων πάντοτε πρό; τά 
έπάνω καί ποτέ πρός τά  κάτω. Τοιουτοτρόπως κατώρθωσε 
νά προχωρή πάντοτε άναβαίνων.

Μίαν ημέραν ήλθεν είς τό Σακρεκέρ μ.’ £ν οΰραϊον λαντώ, 
συρόμενον άπό δύο ίππους, προσεκάλεσε τήν κόρην του είς 
τό διαλεκτήριον, τήν έπήρε υ.αζή του καί ή Ά θηναίς δέν έ- 
πανήλθε πλέον ε ί; τό σχολεΐον. ΤΠτο τότε δεκαέζ έτών. Αί 
συμυ.αθήτ.ιαί τη ; τήν συνήντησαν τήν κυριακήν είς τό Δάσος 
έντό; τής ωραίας άμάξης τού πατρός της. Καί μακρόθεν 
τ α ϊ;  έμειδία, άναγνωρίζουσα αύτά ; μετά σπουδής, ιυσάν νά

δ ι’ οδ ήθελεν έπιβαρυνθή ό Δήμος, καί ό κ α τ ’ αυτούς ζυπ ό - 
Λυτος Σκυλίτσης έν δ ιαστήματι τόσων ημερών άπό τής είς 
τήν δ. άρχήν ανόδου του, ε ί; δτας ό θεάς έκτισε τόν κόσμον, 
έκθέτει είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν τήν άνέγερσιν Θεάτρου 
όπερ υπόσχεται ν' άποπιρατώση άνευ δανείου. Ό περί θεά
τρου σάλος τού διαπληκτισμού καί τών διχογνωμιών απασ
χολεί τήν Αθηναϊκήν δημοσιογραφίαν πρό έτών κ α ί τό έν 
Πειραιεί ιδρύεται ήσύχως χωρίς νά προηγηθή ό ελάχιστος θό
ρυβος. 'Ο Ά λεξιάδης χρηματολογεί 4 0 ,0 0 0  δραχμών Πει- 
ραϊκών κα τά  πάσαν θερινήν περίοδον καί όχι μόνον περί 
χειμερινού δέν σκέπτεται, άλλά κα1 αύτάς τάς προκατα
κλυσμιαίας ρακώδεις σκηνάς τού θερινού του δέν ήθέλησε 
ν’ άντικαταστήση. ΟΪ δέ περί τάς χρηματικά; κυβείας τυρ- 
βάζοντες καί έν ληστρικοί; παιγνιδ ιω ς τό πάν διακινδυνεύ- 
οντε; ομογενείς μας, βαρέως δυνασχετούσιν έπί τή  ελλείψει 
θεάτρου, καί έν τούτοι; όχι μόνον ΰπό εμπορικήν έποψιν δι- 
στάζουσι νά άφιερώσωσι μερικά; χ ιλ ιάδας δραχμών είς £ν 
κτίριον διά Οέατρον, άλλά καί τήν αγοράν ενός θεωρείου 
έπ ια χ ώ ς  τήν άποφασίζουσιν ’.

Έ πρεπε όμως κατά καλήν τύχην τού Πειραιώς νά εΰρεθή 
είς ένθερμος λάτρις τής ελληνικής σκηνής, ό κ. Μπίστης, νέο; 
φιλότιμο; καί προοδευτικώτατος έξ ού πολλά άνεπιφυλά- 
κτως δυνάμεθα νά έλπίσωμεν, όις διευθυντής κάλλιστα  κα- 
τηρτισμένου είκοσαμελούς σχεδόν θιάσου, καί ό κ. Κ αμπα- 
νάκης, άνήρ άρκούσης καλαισθησίας καί φιλοπρόοδος, ϊνα έ- 
πιχειρήσωσι τήν ίδρυσιν τού έν Πειραιεί χειμερινού θεάτρου 
ΰπό τόσα; καί τόσα; απ ελπ ιστ ικ ά ; περιστάσεις τής αναίσ
θητου κοινωνικής μας καταστά σε ις  καί τής άπογοητευτι- 
κής ΰπό καλλιτεχνικήν έποψιν καταπτώσεως. Διότι άμα ώς 
διατυμπανισθή ή έγκατάστασις θιάσου γαλλικού, ιταλικού, 
ξένου .έν γένει, καί γενικώτερον ξετραχηλισμένου, ϊνα όμι
λήσωμεν σαφέστερον, οί φ ι.ίό μ ο ΐ’σο ι πολϊτα ι τυφλώ ; κα ί ά- 
Ορόοι σπεύδουσι νά προσέλθωσιν. Θέλομεν τού; Ιλληνας ήθο-

έπλήρωνεν όλα της τά  όνειρα ό έκ τόσω ωραίας άμάξης χ α ι
ρετισμό; πρός τάς συμμαθητρίας τ·/.ς.

’Ολίγους μήνας μετά ταύτα  ή Σοφία κα ί ή Κλαίρη έπα- 
νήλθον επίσης είς τάς οικογένειας των, καί ό πόλεμος έπαυ- 
σεν, ελλείψει άντιπάλων.

Έν τούτοι; τό μίσος εΐχε ζωηρόν διατηρηθή έν τή καρδία 
τής δεσποινίδος Μουλινέ. Ίΐκολούθει μέ τούς οφθαλμού; τάς· 
έχθράς της. Εί; τήν όπεραν, έκ τού θεωρείου τής δευτέρας: 
σειράς, τό όποιον μετά δυσκολίας πολλής είχεν αποφάσισε* 
νά ένοικιάση ό πατήρ της, έβλεπε μέ λύσσαν τάς δεσποινίδας 
δ’ Άνκούρτ καί Μπωλιέ νά κάθηνται είς τήν πρώτην σειράν 
έντός θεωρείου μεταξύ δύο στηλών. Κ ατά τά  δ ιαλείμματα  
τό θεωρεΐόν των έπληροΰτο άπό κομψού; κυρίους. Εις τό θεοι- 
ρείον τού πρώτου πατώματος συνωμίλουν, έτραγάνιζον κομ- 
φέτα. Ιίίς τού Μουλινέ κανείς : τό κενόν καί ή σιωπή.

'II Ά θηναίς έσκέπτετο: Χωρίς άλλο κάποιος μεταξύ τώ ν  
επισκεπτών θά ζητήση τήν Κλαίρην καί θά τήν πάρη. —  Ή 
καλλονή τής δεσποινίδος Μπωλιέ ήτο θελκτική. ΤIIτο έξο
χοι; λευκή. Καί όταν παοουσιάζετό που μέ ροδόχρουν r r e -  
χ ο .Ι τ ί φόρεμα διήγειρεν ένθουσιασμόν.

ΊΙ Σοφία ένυμφεύθη πρώτη. Ό  βαρώνος Πρεφόν τήν ¿ζή
τησε καί ό γάμος έγεινεν έν μεγάλη πομπή. ΤΗτο μεγαλο
πρεπής έορτή, είς τήν όποιαν ή δεσποινίς Μουλινέ δέν προ- 
σεκλήθη.

(ακολουθεί^
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ποιους artistes, άλλα ποια καί πότε ειδική, γενναία υπο- 
στήριξις το ϊ; παρήχθη ; Χορηγήσατε τά  μέσα άφθονα διά 
τής ζωηράς ύποστηρίξεώς σας, κ. Πειραιείς, είς Ενα τόσον φι- 
λότιμ-ον θιασάρχην, οίος εϊνε ό κ. Μ πίστης, καί θέλετε ίδή άν 
δύναται νά θαυματουργήση v¡ όχι. Ένθαρρύνατε καί μ  ή 
άπογοΥίτεύετε δ ιά  τήν μετά Χριστόν προφητειών σας τον έπι- 
χειρηματικώτατον κ. Καμπανάκην καί βλέπετε αν ήνε ίκα- 
νός νά ίκανοποιή ολας τάς θεατρικάς σας άνάγκας.

Περί τοΰ Θεάτρου τούτου ό'περ κείται έπί τής κεντρικω- 
τέρας καί μεγαλοπρεπεστέοας λεωφόρου «Σωκράτους» έπε- 
κράτησεν ή ιδέα ότι έκτίσθη διά πρόχε ιρο ι-. Κ αί επειδή πολ
λοί έκ τούτου τό κρίνουσιν ώς ατελές, βεβιασμένου, ήκιστα 
ασφαλές κλπ. σάς λέγομεν ότι είθε τοιαΰτα πρόχειρα Ιν 
τελειότητι θέατρα νά είχον όχι μόνον αί δευτερεύουσαι πό
λεις μας, άλλα . . κα ί αΰτή ή πρωτεύουσα. Αίσχος, μά τήν 
κλασικήν μ.ας καλλιτεχνίαν, άναλογιζόμ.εθα διά τήν πρω
τεύουσαν τήν στέρησιν ενός παρομοίου τουλάχιστον θεάτρου 
τοΰ Πειραϊκοΰ, όπερ έχει 5 6  θεωρεία είς τρεις σειράς, κομ
ψότατα, πολυτελή, ευπρεπέστατα. Πρός δέ διακοσίας όγδοή- 
κοντα άναπαυτικάς θέσεις έν τή εύρυχώρω πλ.ατεία πρός τό 
βάθος τής όποιας καί κάτωθεν τώ ν θεωρείων υπάρχει αρκε
τός χώρος ώς γ '. θέσις δ ι’ εκατόν σχεδόν άτομα. Φωτίζεται 
δι* 1 2 5  αεριόφωτων, οί δέ πρός τά  θεωρεία διάδρομοι διά 
κηρίων, ίνα μή έν πάση απευκταία στιγμή, καθ’ήν ήθελε πα- 
ραστή ανάγκη κατασβέσεως τοΰ φωταερίου, μείνωσιν σκο
τεινοί καί οί διάδρομ.οι έξ οΰ τά  σπουδαιότερα δυστυχήματα  
δύνανται νά έπακολουθήσωσιν. θ ΰ χ ’ ήττον εντός καί εκτός 
τής σκηνής υπάρχει σώλήν συγκοινωνών μετά τοΰ ΰδεαγω- 
γείου τής πόλεως Ετοιμος νά μεταβάλλη είς άπέραντον λου 
τρώνα τό θέατρον.

Τπεραρκούσης όμως νομίζομεν καί τάς είς μέγεθος πυλών 
φρουρίου 6 εξόδους τοΰ θεάτρου όπερ δύναται νά κενωθή εντός 
πέντε λεπτών τής έυρας, καί άν υποτεθή ότι άπαντες οί φίλο- 
θεάμονες είχον τάς έλεφαντνκάς διαστάσεις τοΰ Άσμ.οδαϊκου 
Τσάλη. Ί 1  ορχήστρα του θ’ άπαρτίζηται έκ 16  Εκλεκτών 
Οργάνων. Αί σκηναί είσί όλαι σχεδόν καινουργείς έκτός όλι- 
γίστω ν μεταχε·.ρισμ.ένων. Ιΐρός τήν είσοδον καί υπό ευρύ στέ
γασμα υπάρχει καφφενεΐον του οποίου ό διευθυντής υπόσχε
τ α ι  πολυτέλειαν καί τιμ-άς Οποφερτάς. Τό βάθος τής σκη
νής εϊνε 9 μέτρων, τό δέ πλάτος{ ί  1)2 . Τέλος τό θέατρον 
τοΰτο θεωρείται κατά  τούς είδότας, τό δεύτερον έν Έ λλάδι 
μετά  τό τής Ζακύνθου κατά  τήν ευρυχωρίαν καί τήν έπί τή 
βάσει τών νεωτέρων συστημάτων διασκευήν. ’Οκταμελής Επι
τροπή έξ εγκρίτων πολιτών καί έκ τών φιλοπονωτέρων θέ
λει άναλάοει τήν Εφορείαν τοΰ θεάτρου έπιτηροΰσα έπί τής 
έν γένει κανονικής λειτουργίας αύτοΰ. Ό  θίασος ώς προείπο- 
μεν άποτελείται έκ 1 8  περίπου προσώπων, ών τό τρίτον έ 
σονται γυναίκες. Ό θιασάρχης κ. Μπίστης υπόσχεται τό δρα- 
μ,ατολόγιόν του νά ήνε τόσον πλούσιον, όσον καί έκλ.εκτόν, 
διότι βάσις του εϊνε η νέα σχολή, προτιθέμενος νά διδάξη 
δλως νέα έργα καί καθαρώς τείνοντα είς τήν δ ιάπλασιν κοι
νωνικών ηθών. Άναμένομεν λοιπόν τοΰτο όπως τόν κρίνωμεν 
εΰρύτεοον ώς καί τήν έναρξιν τώ ν παραστάσεων του τάς ο
ποίας θέλομεν παρακολουθήσει διάτοΰαΜή Χάνεσαι» ώς μικροί 
χρονογράφοι καί τών όποιων τήν εύόδωσιν εύχόμεθα πρός πα· 
γίωσιν ενός θεάτρου είς τόσον πολυπληθή πόλιν, οίος εϊνε ό 
Πειραιεύς, κα ί ίκανοποίησιν τών μόχθων καί δαπανών τών 
άξιων παντός επαίνου κ. κ Μπίστη καί Καμπανάκη.

Χ ο ρ ό ς

Φ Υ Ρ Δ Η Ν  ΜΙΓΔΗΝ
'Ο Μ. επέγραψεν έπί τοΰ τάφου τής συζύγου του :
'Ε ντα ύθ α  χε ΐ.τα ι ή  γ υ ν ή  μου . Πτωχή κερά Γ ιά ν ν ε ν α  !  

Ε ϊφες τέλος π ά ν τ ω ν  ή σ υ χ ία ν , χ α ϊ έγώ  επ ίση ς . ' J j /ήν.
* * *  'Ο πιλέμ.πορος Μ. έρωτά τόν δικηγόρον του : *■“
-  - Τί γ ίνεται, άδελφέ, ή υπόθεσές μ.ου ; Μήπως τήν έλη- 

σμόνησες ;
Ό  δικηγόρος είς άπάντησιν καταθέτει τόν παλαιόν πίλον 

θν έφερεν, αρπάζει νέον έκ τής συλλογής, τόν θέτει έπί κε
φαλής καί λέγει είς τόν έμπορον :

—  Τώρα μή σέ μέλει, τήν ύπόθεσί συο τήν έχω ’ς το  χ ε -
J  1 ι /(ρα.ιι j io v .

%  "Εν φύρδην μίγδην διά τόν κ. Μανσόλαν χαρακτη- 
ριστικώτατον τής ακρίβειας τών "Αγγλων ταχυδρόμων :

’Επιστολή γραφεΐσα είς ενα δήμον έδόθη είς τόν αγροτικόν 
ταχυδρομικόν Επιστάτην διευθυνομένη είς πρόσωπον κατοι
κούν είς γειτονικόν δήμον! ’Αλλά τήν πρωίαν Εκείνην καθ’ -?,ν 
έμ.ελλε νά εγχειρισθή ή Επιστολή, ό πρός 8ν διευθύνετο προέ- 
βη είς τήν μόνην σωστήν πράξιν καθ’ όλον τόν βίον του : 
ήγουν άπηγχονίσθη.

Ό ταχυδρόμος έδεησε νά έπιστρέψη τά γράμμα είς τό 
ταχυδρομικόν γραφεϊον τής προελεύσεως.

’Επέγραψε δ ’ έπ’ αύτοΰ τά  έξης :
-— Ό  ποός ΰ ν  Α ιηνθύνετο άπηγχον/ αθψ  π α ρο νσα  ih e v -  

θ υ νσ ίς  τον  Α γνωστος.

¥* ’Επειδή ή κερά χολέρα αναφαίνεται πάλιν είς ’Αλε
ξάνδρειαν, καλόν νά σά<, άφηγηθώμεν έδώ καί τό συναξάριον 
τής Μαύρης Κειράς, τής λεγομ.ένης πανώλ ους.

•Οδοιπόρος έφιππος μετέβαινεν από Βηρυττόν είς Δαμα
σκόν. Σ’ τόν δρόμον του Επάνω ηύρε μ.ιά παληογυναΐκα, Ε
λεεινήν, ρακένδυτον, είδος έπαίτιδος, ήτις μέ ύφος ικετευ
τικόν τοΰ είπε : « Κ ’ έμενα τήν κακομοίρα ποιός θά μ.έπάγη 
σ’ τήν Δαμ.ασκό ;» Ό  οδοιπόρος τήν ελέησε καί τήν πήρε 
από πίσου του, απάνω σ’ τ ’ άλογα. Σ’ τόν δρόμο πηγαίνων- 
τας, τήν έρω τα : ιι Καί ποιά εϊσαι τοΰ λόγου σ ο υ ;» — Εί
μαι ή μαύρη, παιδάκι μ.ου, ή Πανούκλα». — «Τί ; έρωτά 
μετά τρόμου ό αναβάτης».—  «Μήν ταράζεσαι, έτσι κ ’ έτσι 
θά πάγω έγώ Εκεί- κάνε μου μ.όνο τήν χάρι, κ’ έγώ σοΰ υ
πόσχομαι νά σοΰ κάμω τήν άντίχαρι».— "Ε ! τότε νά κάμτς 
Εκεί ποΰ πάς νά μί,ν πεθάνη κανένας.— Αυτό εινε άδίναιο 
παιδί μου. Πές μου μόνο πόσους θέλεις νά πάρω ;— Δέν σοΰ 
φθάνουν εξήντα ; — Καλ,ά, μου φθάνουν.— Ά λ λ ’ άν δέν φυ- 
λάξης τόν λόγον σου ; τότε τ ι  τιμωρία νά σοΰ κάνω ;— Θά 
μ’ ευρτ,ς τό βράδυ πίσου άπά τό δ ζα μ ί.—“Ετσι πήγανε σ’ 
τήν Δαμασκό. Τήν πρώτη μέρα ποΰ πήγανε, πεθαίνουν πε
νήντα αμέσως, τήν άλλη μέρα τριάντα τήν άλλη μ.έρα έ· 
ξήντα. Ό  νέος τρέχει αμέσως πίσου από τό δ ζαμ ί, βρίσκει 
τήν γρηά καί τής λέγει θυμωμένος : "Ετσι κοατας τόν λόγο 
σου ; — "Αχ ! πα ιδάκι μου, τ ί νά σοΰ κάνω ; ’Εγώ φύλαξα 
τον λόγο μου. ΤΙήρα δεκαπέντε τήν πρώτη μ.έρα, είκοσι τήν 
δεύτερη, καί είκοσιπέντε τάν τρίτη μέρα. "Ολοι οί άλλοι πέ- 
θαναν άπό τό φόβο τους !»

Α ϊτό  μάς έρχεται έκ Λαυρίου.
'Ο περίφημ,ος ’Επαμεινώνδας ό κήρυξ είπεν είς τόν ψάλ

την τής Εκκλησίας, έναβρυνόμενος :
—  Έ γώ έχω φωνήν ποΰ τήν κάνω ί , τ ι  θέλ.ω.
■— ΛΪ τότε λοιπόν, τοΰ λέγει ό ψάλτης, κάνε την παντα

λόνι που δέν έχεις.


