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ΟΛΓΜΠΙΑΚΟ1 ΑΓΩΝΕΣ
Τό έν τή Βιοτεχνική εκθέσει έκτεθειιιένον πρόπλασμα τοϋ Σταδίου.



γμαί ζωής μοί

I

Τ Α Ο Λ I'M Π I A

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φοϋ ό όοίζων της ’Ανατολής έ- 
Φάνη πρός· σηγιιήν χάπωςαίθοιά- 
σας καϊ έπιστεύΟη ότι άπεσοβή- 

Θιισαν πρός τό παοόν τά θαοέα συν- 
νεί.α τα εγκυιιονυϋντα την καται
γίδα, ή προσοχή καϊ τό ενδιαφέρον 
'*Κ’?ίισε λ'1’1 στοέφηται εις τά εσωτερικά 
ρας πράγματα καϊ ιδίως είς τό ζωτι- 
ι ώταιυν πάντων, είς τόν συμβιβασμόν. 
Λέγοντες ότι τό ζήτημα τοΰ συμβίβα
σα >ΰ είνε τό ζωτικώτατον καϊ ού- 
σιωδε'στατον πάντων τών έν έκκρε- 
μότητι υφισταμένων ζητημάτων έπα- 
ναλαμβάν.ηιεν αίαν κοινοτοπίαν άλ
λά διατυποϋντες τήν ευχήν όπως 
άΰτό πρώτεν λυθή όσον τό δυνατόν 
ταχυτερον καϊ άντϊ πάσης θυσίας, 
πιστεΰομεν οτι διεοιιηνευοιιεν τόν δι- 
ακοή .ποθον παντός αγαπώντας την 
πατρίδα. Ή μέ τάσην ελαφράν συ
νείδηση’ ρηΟεϊσα περίφημος Φράσις 
«Δυστυχώς έπτωχεύσαμεν! » έζημίω- 
σε τήν Ελλάδα περισσότερον άφ’ ότι 
θέι τήν έζημίωνον είκοσι έπιδρομαϊ 
Γότθων καϊ Βανδάλων. Άπό της 
αποφράδες ημέρας καθ’ ίίν άντήχη- 
σεν εντός τοϋ Κοινοβουλίου ή βλά
σφημος αυτή ρήσις, ή χώρα μας έτέ- 
θη ΰπό ηθικήν άπαγόρευσιν, αί όδυ- 
νηραϊ δέ συνέπειαι τοϋ στίγματος 
κατεφάνησαν γιγαντιαϊαι ό-ε τά πράγ
ματα, όξυνθιντα τελευταίοι1,μάς έκα
μαν ν ’ άνανήόωμεν καϊ νά συλλογι- 
σθώμεν ότι ώς έκ τής Οέσεώς μας καϊ 
τής ιστορίας μας εΐχομεν συμφέρον
τα νά προστατενσωμεν καϊ δικαιώ
ματα νά διεκδικήσωμεν.

Τά ζητή ιατα τής· τιιιής δέν πρέπει 
νιϊ χρονίζουν, ιϊ κοινωνία δέ τών Ε
θνών, όπως καϊ ή τών ατόμων, απαι
τεί νά έχωσι καθαρόν τό μέτωπον τέι 
ιιέλη όσα ίϊξίοϋν νά Ζαιιιβάνηται ύπ’ 
όφιν καϊ ή ί'ικιι των γνώμη. Δκϊ τοϋ- 
το'είνε λυπηρόν ότι κατετρί ηι μέχρι 
τοΰδε χρόνος πολύτιμος, χωρίς νιϊ 
διανυθη μέρος αρκετού τοΰ ά.παιτου- 
μένου διά τήν έξομάλυνσιν δρόμου. 
Δυνάμεθα έν τούτοισ νϊ παρηγορη- 
Οώμεν άναλογιζόμενοι, ότι ή έ.ηα.ορ- 
θωσις απαιτεί κατ'' φυσικόν νόιιον 
δαπάνην χρόνου μείζονος Γι όση ά- 
παιτεΐτοι δκϊ την βλάβηνκαϊ ότι επι
τακτικόν καθήκον η το επίσης καϊ ή 
περιφρούρησις· τών κυριαρχικών δι
καιωμάτων -ο Κράτους, άτινα Γι 
πολλή σπουδή καϊ ή ιιεγάλη συγκα
τάβαση; καϊ προ' υμία ενδεχόμενον 
η το νά ζημιώσωσιν

Εύτυχώς τά πράγματα Φαίνονται 
λαμβάνοντα τροπήν εύχαριστον. Τά 
θρυλλήματα περί άσυμφωνίας και 
περί άντιθέτου ένεργείας τοϋ στέμηα 
τος καϊ τής· ι υβερνήσεως έξηλέγ- 
χθησαν ανυπόστατα· οί δικαιοϋχο'. 
Φαίνονται εύμενέστερον διακείιιενου 
αί π ιόσ ·δοι τοϋ Κράτους· είναι ένθαο- 
ρυντικαϊ, ήφιλοπατρα <'έ τών κυόερ- 
νώντων ημάς· καϊ ή ι ι’λικρινής επιθυ
μία των '•.πως συνδίσωσι τό όνομά

των με εργον άγαθς,ν καϊ σωτήοιον 
είναι αναμφισβήτητος. "Ας έλπισωμεν 
ότι ίση ποός τά αίσθίιυατα ταϋτα θά 
είναι καϊ ή ρεξιότης των πεοι τήν διε
ξαγωγήν τών διαπραγματεΐ'σεων, ού
τως ώσ ε πρός τήν Εθνικήν αντι
προσωπείαν τήν συνερχομένην ώς 
βεβαιοϋοα·, κατά τά. μέσα Ιανουά
ριου τοϋ 18Γ(!. νά. ϋπ ι ίληάή ποός κύ- 
ρωσιν εργασία τελεσφόρος καϊ ικανο
ποιητική. Τοιουτοτρόπως τό έτος 
αΰτό τό όποιον άρχισε μέ τήν σκαιάν 
(ϊποιίην οχλαγωγιών καϊ εκλογών, 
λήγει μ.έ τόν αίσιον οιωνόν τής επανό
δου τών πραγμάτων είς τήν κανονικήν 
τροχιάν καϊ είς τήν σώφρονα έογα- 
σίαν. Καϊ τό κέρδος τούτο δέν είναι 
ιιικοόν.V «.

ΤΟΙ ΠΝΕΥΜΑ
FII TS3MHS W SANAT0T

ιΣ·υ·/έ/_εια καί τελοςι.

κωμικός Γάλλος ποιητής Σκαρρών.— 
άνήρ τής μ,ετέπειτα περιωνύμου ζυ- 

ριας θϊΜζ'.·ζτνών,,«ορχηεαπ·ήε συζύ- 
γουΑουδοβίκου τού I_y —θνήσκω·/ καί βλέ- 
πωι τους περί αυτόν δακρύοντας,παρηγόρει 
άύτούς λίγων : «Φιλοι u.cu,—osv 0ά σζ; 
κάμω νά ζλαύσίτε τόσ:ν, οσον σ«; 
ίζκμχ νά γίΛάσίτε.» ΈτΕΛεύτησί τη 14 
Οζτωβιίιυ IG60 λίγων; «Μά τζ,ν πίστιν 

μου. δέν ίοχντκζόμην π:τέ οτι είνε τόσον 
εύζολον νά περιπν.ίξη τις ,τόν Οκνχτον. »

Συνεταξε όέ καί τόν επιτάφιον αύτοΰ, 
αδύνατον ν' ζναγνώση τις χωρίς νά 

οιότι απεικονίζει Οαυμασίως 
:ν βίον τού άτυχούς καί όυςμόρ- 
ύ· έχει όέ ώς έξης ;

ον 
συγκινηθή 
τό.ν άβίωτ 
φου τ.ζ'.τ-

Celui qui cy maintenant dort, 
Fit plus de pitie que d’ envie, 
Et soufrit mille fois la niort 
Avant que de perdre la vie : 
Passant ne fais ici de bruit, 
Et garde bien qu’ il ne s’eveillc, 
Car voici la premiere nuit 
Que le pauvre Scarron sonnneillc.

Hv o Ροτσχιλδ των χρόνων εκείνων 
i τώ ΙΔ 
αύτού 

καί ού" 
ις έχη 
ον τό όποιον 

είνη ό ϊδι: 
λογικότερο·/, 

, παρουσίασαν 
τώ ΙΕ’

Ί
είχεν ·ήί·η δανείσει 
έλεγε περί του 
ό ο βίκου τού ΙΕ’, 
νά σανεισΟή 
τού άλλου, 
πορεΐ νά κζμη είναι ν 
αϊτησιν.» ώύοέν οέ - 
όι ’ ο καί βασιλική 
τον τραπεζίτην Αο 
υ;

,ο 
Αουδο'όίκω 
οιαδόχου : 

. οςτις καί 
« "< >ταν τι* -“· 

ό ολιγώτερον τό 
'' άποτ.':- 
τούτου 
έντολή

. -'-ουδοβίκω τώ ΙΕ’, οςτις 
.τον φιλοφρονίστατα, διατζ- 
-™;ι τω Πλουτω τάς τιυ.άς 

τ<ον άνακτορων. ΈζληΟη Σωτήρ τοΰ ρά 
τους- ζί αυλικοί κατίκλυσαν αύτόν διά 
περιποιήσεων ίγευμζτισε παρά τω στρα- 
;ζί·Ζ'ύ 61 Χοζίλλ- έδείπνησε παρά τή 
οουζισση οε Ταλλζρ· έπαιξε και έχασεν 
οσα ήΟελΕν- ίνεπα.ίχΟη, άλλά μετά -·αλ- 
λ’-κής χζριτος καί λεπτότητος, διά το μή 
άγαν άριστοκρατιζόν τής συμπεριφοράς 
αυτου και εδζνεισεν όσα έζήτουν εκατο'Λαύ-

'ρα,.ε.ι 
πεοέξατο 
ας ν ’

-το αυτόν 
ζπονείμωσι

J 
ζπ·. 
ούτε 

κλής! Τι έστι δέ

ρια. Είναι όμως άληθές οτι άπήλθεν 
κομιζων προςωνυμίαν, ής οεν ήξιώΟη 
ϋ Μιλτιάδης,ούτε ό <-)=,ζ,στίκλ-ής!Τί = 
δάνειον ίζα 
εύζλεού:

~z^z'j~z'. Σωΐηρεΐ 7-'>ζζ7.'Γτί'ζ7.Ί 
λαω, ώςτε ό τίτλος

χ.ρημα.τιστηρίοις 
σοφίας, καί σήμερον 
τομμ.ύρια. άλλ ’ ούδε 
τζοα. Ό Ι’ότσχιλδ εκείνο: 
[Λουή?. Βερνάρδ καί ήν κα). 
το πείσμα τού ίβραϊ; 
έλεγε δέ περί τούτο 
κάμουν ιππότην : 
οεν Οά κάμ.η κακήν

'ά,5'-'·
μμυριων σινών απέναντι τού 

τίτλου : Σωτΐιρος τοΰ Kparovc ! 
'ι·ΐΛ·ίζ—φεύ. τών ά.νΟοωπίνων ! — 

οαρ 'εκάστω 
οΐκτρώς έξίπεσεν έν 
τής άνΟρωπίνης φιλο- 
δέν εύρίσκει ούχί εκα- 
κάν φράγκων έκα.τον- 

ς εκαλείτο Σα- 
, ,....... ζ-ζλος χριστιανός είς
: του εβραϊκού αυτού ονόματος, 
περί τουτου επιχ αριτως I « Ας μέ 
ππότήν καί τότε τό όνομά μου 

ι έντυπωσιν εις κάνίνα. » 
Και όντως έξηυγενίσΟη. έκτήσατο γαίας 
και εγενετο ό ί.τ.ιότιι BepvapJ. ’< )τε δέ 
ήμεραν τινα τώ 1739 έσήμανε καί δι ’ αυ
τόν ή τελευταία ώρα. ό του Αγίου Σουλ- 
πικιου έφημεριος. άββζς Αάγγ ήρχετο νά 
παρασκευζση τον ταξειδιώτην διά τό μεγα 
ταςείδιον. Καί δή καί ή ” 
αύτώ όποια τινά 
νοντα παν ταςείδιον 
παντα.χού καλήν ύποδ 
είς το έδάφιον εκείνο

Αίπω. ίπανίλαβεν όΒζρΟ. 
ουτο Οά λογίζομαι εύτυ- 
ν μου τύχη τής ύμετέρας

πετε οτι όλίγαι μόνον 
ύπολείπονται. . . .

— Οίμοι!» 
άλλά δι’ αύ 
χής, έάν τό 
έγκρίσεως.

Καί τοσουτον έπεμ.ενεν. ώςτε ό τά λοί
σθια πνίων Κολαροώ ήναγκζσΟη νά συγ- 
κατανεύση· άφου δέ ήκροάσΟη τής άνα- 
γνώσεως χωρίς ούδεμ.ίαν νά προφέρη λεςιν;

— Έλήσυ.ονήσατε είς την κωμωοίαν 
κάτι λίαν χαρακτηριστικόν.

— Ή ; "ί ;
— Χζ παραστήσητε άνθρωπον έ 

νον ν' άναγνώση πεντάπρακτου 
είς φυχορραγούντα φίλον του.

σας, είπε

ίΖ’Ψ-5- 
κωμωοίάν

υ επιχαριτως I

■ρξατο ύποόεικνύων 
τά έοόδικ τά ήευκολύ- 

καί προετοιμάζοντα 
οχτ,ν. '()τε οέ τ,λθεν- 

— Γ... -....... τού Ευαγγελίου τό
λέγον : Εϋ^οπώτερο»· γΰρ έστι >τ<ίμη.Ιον 
ύιίι τρυμ/ι.Ιιΰς ρα^ίόος ite.lfiiif, >ι π ον- 
σιον ιΐι. ιή>' βα.(π..1άα>· τοΰ Θτοΰ άιε.Ι^εϊν. 

εφημέριε, ώίκούεν ό τραπεζίτης, 
τά χαρτιά σας, διότι βλίπω τό 
σας.»

Ότε τώ 1775 ό εύτρζπελος 
κούρει 
διά τό μέγα έκείνο είς τάς 
ρας ταςείδιον. παρήγγειλε 
οικείο·/ ένδυμα· κομισθέντ: 
βδίνου φερέτρου :

—« Ίοού». είπε πρ 
αύτου άποτεινόμενος, 
την οποίαν δέν 
κλέύης».

και επι- 
άββζ; δέ < Ιυαζε ,ιον παρεσκευζζετο

ζγνιοστους χ<·>- 
τό πρός τούτο 

ς δέ του μολυ-

Οά έχης

λ τινχ τών ύπ·<;Ξτων 
[Λ’.χ όείβγζότχ 

διζθεσιν νζ υ.ου

« Κύριε, 
κρύψατε 
παιγνίδι

Κατά τάς τελευταίας αύτού στιγμάς 
(1778) ό Γάλλος ζωγράφος Ααντάρας έ- 
πιίζετο ύπο τού πνευματικού ϊνα τελευ
τά,ση ώς χριστιανός.

— Μετανόησον. άγαπητόν μου τεκνον, 
έλεγεν αύτω ό πνευματικό: 
οτι μέλλεις νά έμφανισθης
νωτκτου κριτηρίου. "Εχων 
άπολαύσης τής άνεκφρκστου ευτυχίας 
βλέπ-ης τόν Θεόν κατά πρόςωπον είς 
να τον 7-

— Κα
τότε 
γίω.- 1 
•ΛΕ

συλλονίσθητι 
1·κ'·>~·.ζ'ΐ ~z'j ί- 

Τή·/ ΖΟεσίν 0 ’ 
νά 

χίώ-

(ο:

'Γ Α Ο Λ Γ Μ 11 1 Α

στευ. 
νιων. 
ριον, 
μέριε

Έκτείνας δέ τότε τάς χείρας ό άγω- 
<ό: εί ήθελε ν ' άπωΟήτη τόν έοην.ί- 

άπηντησε : «Ιϊρός Θεού, άγιε εφη- 
μ.η μου όμιλεϊς πλέον περί του ά.νΟρώ- 
ουτου».

Ε. Κ. Asnmos

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΓΜΑΣ

μ'ζΓ' λέξανορος Δουμά; πατήρ, Άλέςζν-
_^^.δρος Δουμά: υιό: ! Τά δυ 
ί-νΔΓυ-'ςυνιχα. ζ-ζ.*· 
ν.ζ·/Ύ.Γ>7.Ί 7.·ι~ν. διαδοχήν 
γαλλική 
λόγιας.

■ό

^ορος Δουμά: υιο: ! Ιζ ουο ταυτα 
*-εϋηχα καί πανόμοια ονοματα έκυρι-

Ι??’»

καί
Αου- 

ος ήθελε 
άν άγκην 

■ ι είμ- 
■•-ιος τήν

αντα.
διέκούεν ό Λχντάοας, 
ρόςωπον καί ουδέποτε 
όχι, κύριε έφημεριε, αφήσατε 

καλλίτερα.

-W-

κατκ
'Οχ·..

είι/.αι· είναι

Ό
γρζφος ΒάρΟ οέν ύ- 
τοίς Οεατρικοϊς αύτ 
πίφ καλλίτερες

:ζν- 
λα-

μασσαλιώτηο ποιητης καί κωμωοιο- 
ήρξεν άγαν εύτυχής εν 
υ έργοις· οΟεν έπ ’ ελ- 

ύχης νίαν συνίγραψε κω
μωδίαν «L’Hamme personnel» έπί μα- 
κρον έργασΟείςχ καί προ τής παραστά.σεως 

σ'ά/'αδίλοω 
άναγνώσ-η αύτω τό 
πιζε. Δυςτυχόϊς ό 
ρίως εκ Οανατηφορ 
ρων αυτόν υγιώς

— Φίλε μου. 
μα.ι εγκαρδίω: 
κατζστασιν κα 
σητε άν μοι ίπιτοεΦ-η 
την κωμωδίαν μου.

— Άλλά. άπηντησεν

Ε Hon 
•θείο/ α 

παρά’τώ έν 'Απόλλων! καί Θαλίζ
Κολαρόώ, ϊν' 
ού πολλά ·ήλ- 

•ήσθίνει βα
τός, άλλ ' εύ- 

ον νουν, 
θλίβο- 

οοιαυτην 
ποχρεώ-

αύ ύ καί οίλω* * ·> 
7Γ'ν·;ςΚολαρόώ 

υ νοσ-ημα 
χοντκ είςέτι τ· 

λέγει τώ ποιητή, 
βλέπων ύμας εις τ 
μεγκλως θα με ύ;

. ....... ζ σας άναγνώσω

ό Κολαρδώ, βλί-

ΒζρΟ, ό 
... CVZ..C καί ούτος 
τά λοίσθια, οτε φίλ 
αύτώ είςι 
παράστασίν : 
τού ΙΙιτσίνη

τώ Ι78.Α τελευ- 
εύουώς. ’’Επνεε·/ 

., ... Τ-..ος έρχεται κομί- 
ηριον θεωρείου διά. την πριό- 

ής Ίφφιγενιίας έ>· Ταν- 
« Αγαπητέ μου φίλε, 

ΐ πζν είς τήν εκκλησίαν, 
ύπάγω εις τό μελόδραμα».

«Κύριε έφημίριε», έλεγεν ή περιιόνυμος 
Σοφία Άρνού. τώ ίερεΐ του έν Ιίχρισίοις 
Άγιου Γερμ.χνού-λ’-Ώξεροζ προςελΟόντι 
ϊνα μ.εταλάβη αύτήν πνέουσαν τά λοίσθια, 
άλλά πάντοτε εύφυολογούσαν : «Κύριε έ- 
φημέριε. είμαι ώς ή Μχγδαληνή. πο/.λχί 
άμαρτίχι άφεθήσονταί μοι. ότι ήγζτησα 
πολύ».

Αλλά καί ό 
τησας. ε'Οανε
V -. ηοη 
γ ζων
την
foie
είπεν αύτώ, Οά μέ 
δέν ήμπορώ νά

ό άκχοτιαχΐκύς ζχί ·στς:’.ςγ;χ-
-.ής τελευ- 
άνυπόμονος 

δ
ανικά. αύτου καΟή-

Δυκλός, ό ---------------- —
φος τής Γαλλίας, ήσθένει έκ 
ταίας αύτοΰ άσΟενείας. καί 
καί βιαστικός έφημεριος έπίεζεν αύτόν 
πως τελέσ-η τά χρισ- 
κοντά.

— Πώς ονομάζεστε, κύριε 
ήρό>τησεν ο άσθενής.

— Καπέλλος (Chapeau).
— "Ε ! κύριε, είςήλΟα είς τον κοσμον 

χωρίς πανταλόνια, καί ήμποριο καλλιστα 
νά έξέλΟω χωρίς καππέλλο.

εφημέριε ;

Κλείσωμεν την βραχειαν ταύτην έπισζό- 
πησιν τής επιθανάτιου ευφυολογία: δια του 
Βολταίρου, του κληροδοτησαντος τοι: Γζλ- 
λοις τό πνεύμα αύτού. Διηγείται ο Κον- 
δορσέ. είς τών πολλών του περιδόξου άν- 
δρος βιογράφων, οτι στιγμάς τινα: : 
τελευτής τού Βολταίρου ό έφημίρ1 
Αγίου Σουλπικιου, πλησιάσας προς 

κλίνην αύτού, ήρώτησε τον Ονήσκον: 
έπίστευεν εΐ: την θεότητα του Ιησού

αυτου. 
πολύ.ών

οο

ής συγχρόνου 
παγκοσμίου φιλο- 

(ζ., ν, ,.ζ, .-ού πατρός έπλή- 
:ν ήμισυ τού φθίνοντος αίώ- 

χνη ήρχισε ν’ άναζυπτη 
’ 'ό νέαν φάσιν μ.ετά 

. ναπολεοντίκήν εποποιίαν. 
Κολοσσός καί όυίός ό άρτι άποΟανών ύπερ- 
εβδομηκοντούτης, έπληρωσε διά τού ονό
ματος του καί διά τής λχμπρζς Φιλολο
γικής του δόξης τό έτερον ήμιτυ ζχί εκλεί
πει χωρίς ν’άφίση, φεύ! διάδοχον 
άντικχταστζτην. Καί ό υιός ύπήρξε μείίων 
τού πατρός- ή λζμπηδιόν τής φήμ.ης 
τού άνεζωογόνησε τήν 
κήν αίγλη·/ καί ίσως

έν ... ....
τό υ.ε··αλ
- .*υ π

ςς, κα.'· ά·' 0ελε· 
Ό μέγας όγκ 
ποιο ι 

άφ' ότου ή 
νέαν ζωήν και υ·

ι ■
ρωσε 
νος, 
μ: 
τήν αιματηρήν

και 
Ύ’..ων
7.υ- 

τζχτρι- 
οέν Ο ’ 

Μ άλε
ς μ.νη- 
ου.εν έν

ή, λαι/.πηδ<·>ν τή 
ώχριάσασαν 

αν ευ αύτού 
τή πλατείζ 

. .. ,... . ......υεπ:
, ές ού παραθ. 
τιον μ.ορφών παριστώσαν 

κατά σχεδίασμα

και 
άνηγείρετο σήμερον 
σέρβ τών Ιίαρισίων 
μέϊον του πατρός, 
άλλη σελίοι μιαν 
τόν Άρτανιάν, κατά σχεδίασμα τού περι- 
φήμου Δορέ. Άλλ ’ ό καλός κάγαΟός συγ- 
γραφεύς των 7ρώ>' λωρ ιτοφν.Ιά^ων το 
ώμολογησε μετά τίνος έπζρσεως άμα. καί 
ταπεινιόσεως, είπών κάπου : «Το καύ,λί- 
τερον τω·/ έ ργων μου είνε ό υιός μου Αλέ
ξανδρος. »

ΊΙ δυναστεία τών Δουμά ύπήρςε μονα
δική όσον καί ζηλευτή. Μίαν φοράν Δου- 
μά.ς ό πατήρ, όργισθείς διά τήν ύπερούίαν 
άν.αΟό/ν τίνων εύγενών, ένεΟυμήΟη ότι ή οι
κογένεια τού πχτρός του έφερε τον τίτλον 
μαρκησίου de la I’ailleterie καί τό έγρα- 
•ΰεν. Αλλά τον τίτλον τούτον είχεν ήδη 
παραμελήσει καί άπορρίφει ό πάππος Δου- 
μζς. ό φίρων είς τάς φλέβας του αίμα 
άφρικανικον τραχύς στρατιώτης τής έπα- 
ναστζσεως, φιλοδοξών νζ δημιουργήση αύ- 
τός νέον οίκοσημον. Και αύτός μεν άπέ- 
■Z'j/yi ώς έκ τής έχΟροπαΟειας τού Βονα- 
πζρτου. καΟά. τούλάχιστον διαβεβαιοΐ ό 
υιός του- τον ποθον του όμως έξεπλήρωσεν 
ούτος. ό έπιφανής μυΟιστοριογρζφος καί τό 
νεότευκτο·/ οίκοσημον ευγενειας πνευματι
κής ύπερόχου,ελάμ.πρυνεν έτι μάύ.λον ό διά
δοχος αύτου.ζαταστήσας αύτό περίβλεπτον 
οσον ούδέν άλλο τής άρχαιοτάτης γαϊ.λι- 
κής άριστοκρατίας, ήτις πρώτη άνεγνώρισε 
καί ετίμησε τόν πατέρα καί τόν υιόν, προε- 
ξαρχόντων τών μελών των έν Γαλλία βα- 
σιλευσάντων οίκων.

Νά γρζύωμεν βιογραφίαν τού συγγρα- 
φέως τής Κυρίας pi τάς Καμε.Ιίας, -·ς·- 
Συζύρου τζΰ Κ’.Ιαυύίου, ~τ,ζ Φραε-σ.γιώτ 
καΟ' ας ήμέρας ο θάνατός του παρεχει ά- 
φορμ.ήν τόσων περί αύτού δημοσιευμάτων είς 
τόνπαγκόσμιον τύπον εινεόλως περιττόν. ΊΙ

Η Γ.) )(

βιογραφία του είνε π 
ένθα μετεφράσθησαν 
τουέργ 
τα.τα τά δραματικά του 
I Ιροτιμότερον κρίνομε·/ — „„Γ-------
οσα περί του μεγάλου υιού έγραύεν ό έπι- 
φανης πατήρ, σταχυολογούντες έκ τών έρ
γων τού τελευταίου, ο, τι άναφέρεται είς 
τάς περιέργους μεταξύ αύτών σχίσεις.

ΊΊ πρώτη μνεία ήν ποιείται ό Δουμζς 
πατήρ περί τού τέκνου του εύρίσκεται εις 
τόν τρίτον τόμον των Απομνημονευμάτων 
του. Ίίτο τότε ύπζλληλος είς τό γρα
φείου τού δουκός του Όρλεάν μέ μισθόν 
πενιχρότατο·/, συζών μετά τής γυναικός 
ήτις ύπήρξεν ή μήτηρ του νυν όποΟανόν- 
τος, ώς έκ τής έλεύσεως δέ καί τής γη- 
ραιάς μ.ητρός του, μετοικησάση: ά.πό τής 
γενεθλίου πολίχνης Βιλλιέρ-Κοτερέ εις 11α- 
ρισίους διά νά συζηση μετ ’ αύτου. τού μο
νού υιού τη: καί ώς εκ τή: γεννή ;εως τού 
τέκνου του. τό μικρόν οίκημα έν <■> διέμε- 
νεν ή οικογένεια ήτο άνεπαρκές καί πχρί- 
στατο άνάγκη αλλαγής. Τό γεγονός τούτο 
άναφέρει ώς εξής ό Δουμζς : «Άλλως τε 
το-ούτω μάλλον έπρεπε νζ φρον οίσωμεν. 
όσω την 29 Ιουλίου 1824 ένώ έ· εννζτο ό 
δούξ του Μομπασιέ είς τό ΙΙα7 ζί-Ροαγιάλ. 
έγεννζτο καί ό ίδικός μου δούξ τής Σζρ- 
τρης είς τήν έν τή πλατεία τών Ιταλών 
οικίαν ύπ ' άριθ. 1. »

Τάς οικογενειακής στενοχώριας ύφ' <·>ν 
κατετρύχετο κατά τήν εποχήν της γεννή- 
σεως τού υιού του. άναφέρει έκτενέ-τερον ό 
Δουμζς είς τό διάμεσον ένός παλαιού μυ
θιστορήματος του. ενώ έξ άφορμής τού θα
νάτου τού Τζαίίμς Ρουσσώ 
καί συνεργάτου τ: 
βήματα αύτού έν 
ότε μετά δύο άλϊ.ων 
γράφε τό 
δυλλιον, 
έγένετο δΤ

μου αλαζονείαν 
ή άρ ισ
τού:
πεοισσότε

■ασίγνωστος έν Έλλάδι, 
πάντα τά φιλολογικά 

α,διδάσκονται δ’άπό σκηνής συχνό- 
άριστουργήματα. 
νά παραΟόσω.υ.εν

παλαιού φίλου 
υ. άναπολεΐ τά πρώτα 
τώ φιλολογικώ σταδίιρ, 

συνομ.ηλίκων του έ- 
μονόπρακτον κωμει- 

περιπετείας 
γοήτευσις γράφει, 

δια τήν δρα ι.ατικήν 
ούδέποτε έν ·όησζ τί 
τού θεάτρου, άλλά 

: ύπολογισμούς μου· 
_______ r παρήρχετο ό καιρός, τό- 

περισσότερον έστενοχωρουμεθα ή μήτηρ 
. Είχον άληθώς επιτύχει προ- 
•ώ γραφείο; μου. Άντί οου μί

των χιλίων διαζοσίων φράγκο··/ κατ

ον του 
μετά
α

πολλά:
Ή ά-

μεγάλη όχι τόσον ι
διότι 

κρατίχ 
χ ρηματικούς 

ΖΖΊ

ίστι 
διά 
οσω 
σω 
•J.Z-j 7.7Λ έγιό 
αγωγήν έν τ 
σΟοΰ ■ 
έτος, έλάμβανον τώρα Ζ'-λ’-α ~εντ σκόσια, 
άλλά ολιγώτερον πρωτόπειρος είς μερικά 
ποζγματα παρά είς άλλα, ενώ μετά κό
που τρεί: συνεΟϊτομεν εν κωμειδύλλιον. έγ<·> 
μόνος μου έγέννων εν τέκνον 11 έλ’.υσις οε 
εις τόν κόσμον τον Αλεξάνδρου άν οιστζΟ- 
υ.ιζε τήν κατά είκοσιπέντε φράγκων κατά 
μήνα αύξησιν του μισΟ 
είς τήν γενναιοδωρίαν τ:

Καί ζλλαι νύξεις περί τού υιού του ά- 
παντώσι σποραδικώς είς τά έργα τού Δουμά 
πατοός. ε’ως δτου τό πχιδίον ήνδρώΟη. Ό 
υιός ενωρίς έχειραφετήθη ά.πό τήν χαλχράν 
εξουσίαν του πχτσός, συντελούντος είς τού
το καί τού εκδεοιητημίνου βίου ον διήγεν 
ούτος. δστις ούδέποτε έχρημάτισε πρότυπον 
οικογενειάρχου. Ό νεανίας ερρίφΟη τολμη- 
ρώς έις τό στάοιον τών γραμμάτων καί οι

;ύ μου. ήν ώφειλα 
υ δουκός.»

ι( 18 ι.



πρώτοι του θρίαμβοι έξεπληξαν τόν πατέ
ρα. Ήγαπώντο άμοιβαίως μέ ειλικρίνειαν. 
«Δεν γνωρίζω χαρακτήρας μάλλον άντι- 
θετους άπό τόν ίοικόν μου καί τόν τού Ά- 
λεςάνόρου, εγραφεν ό πατήρ, καί έν το- 
σουτω μάλλον συμβιβαζόμενους. Βεβαίως 
καλάς ώρας όιερχόμεθα άμφότεροι μακράν 
άλλήλων ά.λλ ’ αί καλλίτερα·. μας ώρα·, 
εινε όταν τάς όιερχόμεθα μαζί». Διήγον ώς 
φίλοι μάλλον ή ώς πατήρ καί υιός· ό άσω
τος πατήρ τού όποιου τόν τύπον άπεικόνι- 
σεν ό υίος έν ένί τών έργων του ύπό τόν 
τίτλον τούτον, έβοήθει τόν υιόν είς όλα, 
του παρεϊχεν άνοικτον το βαλάντιον ακόμη 
καί οιά τούς νεανικά; του παρεκτροπής. 
Καί ητο τοσον άγαθός ! Μίαν ημέραν ένώ 
επασχε του εφερον ζπο εργασίαν του εςα- 
κόσια πεντήκοντα φράγκα· ά,το αύτή όλη 
ή περιουσία του. Ό υιός του. όστις όιηγεϊ- 
ται κάπου αύτό τό άνέκοοτον,του «ζήτησε 
τήν άοειαν νάλζβη, έξ αύτών πεντήκοντά.

— Κύτταξε νά. μου άφίσης εκατόν 
φράγκα, είπεν ό πατήρ.

— ΙΙώς εκατόν, άφού θά πάρω μόνον 
πενήντα ! . . . .

— "Λ !. . . . ένόυ.ιζα οτι μ.οϋ έζήτησες 
έζακόσια.

Ενόμιζεν ότι έπρόκειτο νά του πάοη τά. 
έζακόσια άπό τά εξακόσια πεντήκοντα καί 
το εύρισκε φυσικόν !

ΙΙολλήν πεποίθησιν είς τήν φιλολογικήν 
άςίαν του υιού του κατ’ άρχάς οέν είχεν ό 
πατήρ. Κατά τό θέρος τού 1853 οιαπραγ- 
■ματευομενος μετά. του οιευθυντού τού θεά
τρου τού Γυμνασίου περί τής παραστάσεως 
ενός τών έργων του, ήκουσε παρ ’ αύτού 
οτι οέν ήούνατο νά παρασταθή, τούτο κατά 
Δεκέμβριον, όιότι τόν ’Οκτώβριον έμελλε 
νά όοθή τό έ’ργον τού υιού του Diane de 
Lys καί έπρεπε ν ’ άφεθή καιρός οιά νά. όο
θή πολλάκις τό έ’ργον αυτό.

— Καί νομίζεις ότι τό έ’ργον του Αλε- 
ζανορου Οά εχη, τόσας πολλά: ποραστάσεις; 
ύπέλαβεν ό πατήρ. Δύσατε Diane de Lys 
την 30 Σεπτεμβρίου καί περί τά τέλη

< Ικτωβοίου οέν Οά. γίνεται πλέον λό'.'ο:, ‘ · · * TTspt χύτης.
Ότε όμως ή όόζα ήρχισε νά στέφη το 

μέτωπον τού νεαρού συγγραφέως, τότε έν 
τή καρόίζ του πατρος έπήλΟε περίεργος 
μεταβολή καί τήν πρώην άόριστον ζηλο
τυπίαν όιεόέχθη ό ενθουσιασμό:. Τότε έγρα
φε και την περίφημου κρίσιν περί του υιού 
του.

«"Πρπασε τήν εποχήν του άπό τον λαι
μόν καί τά έργα του εΐνε άποκλειστικώς 
ίόικά του. Το αισθάνεται πζς τις ότι έκα
στη πράξις. έκάστη σκηνή, έκάστη φρά- 
σις. έκάστη λέξις εΐνε όχι μόνον ίοική του, 
άλλά καί οέν ούνανται νά εΐνε άλλου τί
νος· όιότι αυτό εΐνε τό στάοιόν του. το 
κτήυ.ά του, ή ίόιοκτησία του, την όποιαν 
κέκτηται άφ’εαυτού καί όχι έκ κληρονο
μιάς. Καθότι έγώ πρώτος άνομολογώ έ- 
μαυτον ανίκανον νά γράψω το Demi- 
Monde, τήν Diane de Lys, τήν Dame 
aux Camillas.... »

Καί ώς νά συνησθζ ετο οτι έταπείνούτο. 
προσθέτει άμέσως :

« Εινε άληθές ότι έγώ ούναμαι νά γράφω 

τόν Antony, τόν Comte Hermann, καί τό 
la Coscience».

Αλλ ’ έπειοή τό παρόν άρθρον έξετζθη 
πολύ, έπιφυλασσόμεθα είς το προσεχές ν’ 
άναφέρωμεν τά κατά του: έρωτα: του 
Άλεςάνορου Δουμζ υιού καί ίοίως τάς σχέ

σεις του μετά τή: πεόιοήμου Κυοίας υ.έ » » * » » · » 
τάς Καυ.ελίας.

αί mmmnoi αθοαι
Β·.

Ιϊαόέ Σαντάν
ς±Ξ^αρήλθεν άνεπιστρ-πτεί ή εποχή έκεί- 

καθ ’ ήν της Φρουράς τών Άθη- 
νών τά. καθήκοντα έμερίζοντο είς τήν 

φυλαςιν τών θησαυρών οϋς περιέκλειον οί 
τοίχοι του Κεντρικού Ταμείου καί τής ‘Ε
θνικής Τραπέζη: καί είς την περιφρούρησήν 
των θησαυρι’ον, οϋς περιέσφιγγεν ό κορσές 
καί έκάλυπτεν, άποκρύπτουσα ζηλοτύπως, 
ή μακρά έσθής τών Βοημίοων άοιόών. Ή 
τιμητική φρουρά τών έφιππων ουλαμών 
ήτις έχρησίμευεν ώς προπομπή καί ούρά 
τών επανερχόμενων είς τούς οίκους των 
γυναικών τής σκηνής, απειλούμενων όχι 
πλέον άπό βλέμματα τακερά. καί λόγους 
μεστούς έρωτος, άλλ' άπό ένόεικτικωτέρας 
καί πραγματικωτέρας έπιθέσεις χειρών 
οπλοφόρων. άνήκει είς τήν ιστορίαν τής 
πρώτης ί·ι Έλλάοι Βασιλείας. Ό κόσυ.ος 
έμορφώθη έξελεπτύνθη καί ό έρως τών τρι- 
όοων άπογυμνωθείς τών ντρουμπονίων καί 
τής πάλλας περιωρίσθη εις τον άρχαίκον 
οπλισμόν του. Ή μεταβολή ό’ύπήρξε τό
σον εύαρέστως έντελη; ώστε ή φαρέτρα του 
κενουται συνηθέστερον, καθ ' άπαλου γυ- 
ναικος στήθους ή κατ ’ ανορικών στέρνων 
τά όποια θωρακίζει τό πορτοφόλιον καί 
καθιστά άτρωτα ή έξις τοιούτου βίου. Ί1 
κνήμη, τής κοροακιζομένης ψαλτρίας ή έξε- 
γείρασα τρικυμίας παθών είς τά στήθη 
τής παρελθούσης γενεάς, σήμερον άντικα- 
τοπτρίζεται πρώτον είς τήν σκέψιν τού 
κοσμοπολίτου άθηναίου ; «Δική της άρα 
γε είναι ή πρόκειται περί φασκιώματος ;» 
Καί τά άναπαλλόμενα ε·Λ·ύόη στήθη τής 
έςώμου ά.οιοού άφίνουν είς αυτόν νά βλέπη 
μέσα βαθυτερον. το ύπαρχον κενόν ή την 
πλημμυρουσαν οιαφθορζν. Τπό την χρυ- 
σίζουσαν την μελιχράν ή τήν έβενώοη μέ 
κυανάς άποχρώσεις κόμην, τήν έστολι- 
σμένην ώς βιτρίνα χρυσοχοείου ή προθήκη 
άνθοπιύλου. ό οφθαλμός οιαπερά τάς λε- 
πτάς τρίχας καί βλέπει, ότι ή έξωλο- 
θρευθεΐσα πιτυρίασις είσήλθεν πολύ ύτό τό 
οέρμα. οιεπέρασε τό όστοΰν καί κατεκά- 
/.υφε τον εγκέφαλον με t.'j./ j στρόόμα κτη- 
νωοων όρμων, άσελγους σκεφεως, χρημα- 
τισμου προς κραιπάλην καί άσωτείαν. Ού
τως ό σηυ,εοινο: Αθηναίο:, άνθεωπο: ποα- 11 ' Α. 1 ,. ’ 1 .κτικωτατο: συγκρατειται,οεν ποουαινει εις 
μωρίας και άν σκορπά, ένίοτε το χρήμζτου 
οιά νά άκούση μίαν βωμολοχίαν έκ τού 
στόματός τη:, ή νά οεχθή έν μειοίαμα. άπό 
τά γν'/.τ, τη: καί μίαν θωπείαν του βλέμ
ματος. έν χάϊοεμα τής χειρος τη·. φυλάτ- 
τει όμως πάντοτε την καροίαν και σκέπει 
η φρόνησις την ήθικην του. Αί γυναίκες 

τών άθηναϊκών καφεσαντάν οέν ούνανται 
νά. κολακευθώσι οιά τάς καταπτώσεις των 
καί οί θαυμασταί των είναι πολλάκις ευ
τυχέστεροι άπό αύτάς.

»
Και τί καφέ-σαντάν οά έ’χωμεν !
Εν συνόέον άναποστάστως τό όνομά, του 

προς το όνομα έθνικού ευεργέτου ο ό- 
“οΐος άπολαμβάνει ούτω καί περισ
σής οημοτικότητος είς τά στόματα τόίν 
μασημένων άηόόνοον τού ύπογείου ένος τών 
άοελοων υ.ε-άοων. τά όποια ή"ειρεν ή "εν- 
ναιεοωρίχ σου παρά ττ,υ πΛ'ζτΐ’.χν της 
Ου.ονοια:. Ι'πογε’.ον στςωαενον ν.ε πλά-1 · ' ' ' κας χρωματιστά:, μ: μιαν αίθουσαν,είς το 

βάθος αύτής έν ίκοίον οιά τάς άοιοούς καί 
πρό αυτού έν κλειοοκύμβα/.ον καί τρεις 
οργανοκρούσται. Άλλη μικροτέρα αί
θουσα, θολωτή, μέ όλιγας εικόνας, μέ ξε
θωριασμένα κάτοπτρα, οιαμερίσματα σα- 
ν.οόφρακτα. II όφις του κοινοτάτη- αί 
αϋταί πάντοτε φυσιο-ρωμιαι. νεαρών φοι- 
τητόιν, κάπου κάπου άξιωματικων, ολί
γων άέργων άποζιόντων έξ άγνώστων πό
ρων. Δυο τρεις χονοραί γραία·, μητέρες, 
κινητά ταμεία καί ιματιοφυλάκια τών θυ
γατέρων, τέσσαρες ίταλίοες άοελφαί. άλ
λα·.. άλλων εθνικοτήτων, πενταρολογούσαι 
όλαι πηγαινοέρχονται πίνουσαι οιαρκώς 
άπο τού άπλού κονιάκ μέχρι τής μπυρας 
του Μονάχου καί του κυπέλλου τείου, έκ- 
πέμπουσαι έν τή πορεία των τόνους μουσι
κών συνθεμάτων. άλ/.ηλοασπαζόμεναι, 
προκλητικαί καί ρίπτουσαι κατ ’ άλλήλων 
ά.··:ιωπά ϋλέααατα όταν το αυτό θήοαυ.α 
πρεσίζΛΛςζ τά; χ:ρίάς τη; εύκισθησίχ: 
καί τής άφοσιώσεώς των. II Φαουστίνα 
άπ ’ έόώ, Φρύνη καί Μαινάς ταύτοχρόνως, 
εύσωμος, σαρκιόοηο, βωμολοχος, με ολον 
τό σφρίγος τών εϊκοσιν έτών της καί όλην 
την όιαφθοράν γηρασάση: καροιας. ή Σου- 
ζάν άφ' έτέρου, μικροκαμωμένη, ήρεμος, 
γλυκεία, νοικοκυρεμένη, άσθενικη, άλλ’ 
αίφνης άνασπωσα έν τώ οικω της μά.χαι- 
οαν καί βυθίζουσα αύτήν είς τήν κοιλίαν 
τής συναοέλφου καί φίλη: της Φαουστίνας 
οια νά άποόειχθή τρανώτερον ο.τι ελέγαμεν 
άνωτέρω.

Αυτός ό κόσμος οστις κυλιέται είς τά 
ύπογεια. . . .τής ευεργεσίας του κ. Ιΐζγκα.

■>.
"Επειτα ή «Γκαιτέ» ύψ:υται άντικρύ 

τού Ηεάτρου τών Κωμωοκ'ον. εύπροσωπο- 
τέρα, καθαρωτέρα, περισσότερον ευάερος, 
άλλά μέ τόν αυτόν κόσμον τών θαμώνων, 
μέ περισσοτέρους άξιωματικους, μ ' ολιγω- 
τέρου: φοιτητάς, μέ έμφανίσει: ένίοτε οικο
γενειαρχών φιλησύχων. ΤΙ κεντρική τού 
κτιοίου αίθουσα υ.έ την σ.ικοάν σκηνην. τήν 
ορχήστραν οεκάοος λυυ.οαντικών βοημίοων, 
τα ζραοιασμενα τραπε,ια, ενεχει οφιν 
επαρχιακού θεατριοίου του όποιου φουαγε 
είναι τρία άλλα υ.ικρζ σωμάτια, θορυβιόοη 
πάντοτε, άπο τά όποια κατά μακρά—ευ- 
τυχώς πολύ μακρά οιαστήματα—ώς πι- 
στολισμός άντη,χεϊ ό κρότος τής έκπωμα- 
τιζομένη; σαμπάνιας. Καί έοώ όμως τά 
αυτά γύναια μέ τήν μοναοικην έξαίρεσιν 
οεκζτριετοϋς,μόλις,κορασίόος ήν γέροι κρο-

Ο ΙΠΠΤΟΗΣ ΔΆΡΤΑΝΙΑΝ

(Λίνημεϊον τον Αλεξάνδρου Δουρά.—’Έ’ργον Custavc Dore)

νόληροι. μέ ολως πετρικά: βλέψεις άποθαυ- 
μζζουσι χειροκροτουίτες.

Όπως καί είς τό ύπόγειον τό αύτο ρε- 
περτουάρ.ή αυτή σειρά των εσμζτων τά ό
ποια άποπειοάται κάπου κάπου νά ποικίλη, 
όστεώοης γαλλίς, οιά τή: μιμησεως τών 
άπαγγελιών τής Τ’βέτ Τκι .μ.περ. "Οπως 
έκεί, ούτω καί έόώ, μετά τήν οευτεραν 
πρωινήν ώρχν—ή ζωηρότης ύπαρχε·, κατά 
τάς όύο μεταμεσονυκτίου: ώρας—άπέρχον- 
ται τρικλιζοντες οί τελευταίοι θαμώνες και 
πληρουσι τήν ύοόν, ώς τερετίσματα 
χελιού.ων. αί Όωναί τών άο·οών. αι όποια·. 

άρωματίζουσι τήν κτμόσφα·ραν είς κύκλον 
άκτΐνος πολλών μέτρων, εύθυμοι καί ζωη
ρά·. αύταί. σκεπτόμεναι οιά ττ,ν έπιουσαν 
νύκτα, ούσθυμοι καί ψυχροί έκείνοι, άναλο- 
ζομενοι τή; άπωλεία: χρήματος καί χρό
νου καί τήν έπανάλη ζιν . . . . όμοιου βίου 
οιά την επαύριον.

Άλλ ’ ο.τι μένει άγνωστον οιά τους 
πολλούς είναι τό άπομεινάρι παλαιοτερων 
έξεων καί άρχαιοτέρων τρό- ων οιζσκεοζ- 
σεως. Όταν τό πύρ πρό τινων έτών κατε- 
βίβρωσκε την σήμερον άνοικοοομηθεισαν οι

κίαν τής όόού Αιόλου άπέναντι του φωτο
γραφείου Μωραίτου. πολλοί θά έθρηνησαν 
την άπιόλειαν του καφέ-σαν:άν, του κλα
σικού έκείνου, μέ τήν είκοσάζα τών γυναι
κών αί όποϊαι όταν οέν έτραγώόουν ίσιρβί- 
ξ,ι.ζον καί όταν οέν έσερβίριζον, έόέχοντο 
τά τ Π'ομέηεα τών θαμώνων. Άλλ’ ώς 
Φοΐνιξ άπό τήν νφρίν τής πυρπολυθείσης 
οικίας άνέκυψε αύτούσιον. ;ανομοιότατον 
είς τήν όόόν Άθηνάς καί < έρυθροβαφής 
οανός του όοηγεί ώ; άστήρ τούς πιστούς είς 
τό προσκύνημα τού ίπποστασί :υ έκείνου. 
Σζ: συυ.βουλεύω νά άνέλθητε την σαρακω-
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μένην 7.7.'. χ-χ'.σίω: τρίζουσζν κλίμζκζ. 
■ry διχσκελίζουν ά'.'ο ~τ,ζ όγδοη: ζ'ζ—ζ- 
ρινής ώρας «Λεχρε τή; ζύγή., ΐζ··7.-7.'. 
κζί κούτσχβοι, άνθρωποι τού λοιού κζί /<.·■>- 
ρικοί μέ μχνδυλοδεμενα κεφζλιχ κζί χον
δρά κομποδέματα περικλεΐον :α το άντίτι- 
μον τής πωλήσεως τού μούστου ή τά ημε
ρομίσθια χονδροοουλειί;. Ό7 οι ζύτοί σιω
πηλοί ώς τάφοι. κύπτοντε; έπί .ά; ήριθμι- 
σμένα; διά μεγάλων λευκών αριθμών τρά
πεζας. προσηλούντες βαθύ τι βλέμμα επί 
τής ρακενδύτου σχεδόν γυνζικός ήτις -ζζ';- 
γ.'/.'.Ίί'. 7.7.'. ζύτή όΐά 77. '>.Ζ77.'Ζ/Ύ, τή; W.- 
λ'·α:, ούτε κζν άκροωντζι τή; ζ7.7.ης. ήτ·.;

όταν έ'λθη ή σειρά της, ανέρχεται τό ξύλι
νου μικρόν '.ν.Ζ'.ΖΊ μιά; γωνία; κζί κραυγά
ζει ρυθμικω; κζί ξελαρυγγίζεται έπωδύνως 
ν.7.·. σείεται άπε·.7.ητικώ; κζί χειρονου.ει 
ζσέμνω:. "Ολοι περί τά; τρζπέζα: νομί
ζεις οτι συνομωτούν έπ; ώρας μζκρά; μέ
χρι; ού ή έπικλησι; ενός μεθύσου πρός Try 
ζοιόού :

— Γειά σου μισότριβη !
”11 ή πρωινή του άλέκτορο; κζί του 

σζλεπτζή τή; αύγής, όμού με την νυστζ- 
λέζν φωνήν τού καταστηματάρχου :

— Έ παιδιά ξημέρωσε... θά κλείσω- 
με! του: ειδοποιεί ότι καιρό; νάνζβζλουν

διά τήν επιούσαν τά; εξομολογήσει; καί τά; 
εκμυστηρεύσεις των.

Μ
Αύτά. τά ωδικά καφενεία των Αθηνών 

ζτινα, ούτε θά πλουτίσουν. ούτε θά 
πληθύνουν ποτέ διότι ό σημερινό; άθηναίο; 
άκατζμζχητον αισθάνεται ζποστροοην 
πρός τόν κόσμον των καί τζ εύρίσκει. όπως 
δυστυχώ; καί είναι παρ ’ ήμίν. κέντρα ερί
δων. κρεπάύ.ης, δυσθυμίας· άφίνει δ' ελεύ
θερον το πεοίον εί; τζς κατακτήσεις των 
μεταμεσονυκτίων θζμώνων ιόν αί φυσιογνω
μία·. σπανίως ποικιλουσι.

Γεώργιος Κ· Ilari

Φύσις δακουόλοιστη. μελαγχολικιί,
"^χι, δέν ομοιάζουμε!.. Σέ δέν σέ γερνούν 

τιί πικρί τιί χρόνια:
Επιστρέφει ή άνοιξις αύριο ιί γλυκενί 
τ’ άνθη και τα λούλουδα μ'· αύτήν γερνούν 

καί τά χελιδόνια

(Συνί/Πϊ ζα· τίλο;!.

ό λευκόν, -.ό γλίκοίε: κζί 
ής κό-

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ

ί άν μανδνοι πένθιμοι, πέπλον μελανιά, 
^(,κρύβυυν τόν ορίζοντα καί την εςο χή 

νέφη θολωμένα.
Ήλθε τό Φθινόπωρο : Κ'.αΐν οί ουρανοί, 
κλαιν και χύνουν δάκο, a ’σάν ι'ηλή βροχή, · 

δάκουα σάν κ’έηένα.

*0 Βοοιας· αλύπητα δέρνει τι'ι κλαδιά 
καί τ’ άχνά τά λούλουδα, τ’ άνθη τά ξερά, 

που σκο >πΰ ιιέ βία.
τρίζουν σάν παράπονα από φτωχή καρδιά, 
ποΰ τά Φυλλοκάοδια της δέον’ή συαφοοά 

καί ή απελπισία.

Ζωντανός δεν Φέρεται ήχος πουθενά :
Τά πουλιά ποΰ ψάλλανε ηέσ’ ’ς τήν έξοχή 

κάθε αύγή καί φέξι, 
πέταξαν ’σάν όνειρα καλοκαιρινά, 
’σάν ελπίδες ’μίσεψαν οέσ’ απ’ τήν ψυχή 

ποΰ ταϊς είχε θρέψει.

Φύσις δακουόλουστη, φθινοπωρινή !
Όλα τά παθήματα, δλ’ ή συμφορά, 

ποΰ τραβάς ’δώ χάρου,
’βρίσκουμε στά στιίθια μου δεύτερη σκηνή 
κ’ επαναλαμβάνονται πιο λυπητερά

ιιέσα ’ς τήν καοδιά ιιου.V 9 V t

Στά πυκνά σου σύννεφα, ι-άτω μακουά. 
δυό φεγγίτες άνοιξαν. Απ’τόν ούρανό 

τοϋ φωτός τ’ αστέρι 
στέλλει δυό αχτίνες του γιά παρηγοριά 
Φύσις. διέ πώς ’μοιάζουμε ! Εισ’ αληθινό 

της καρδιάς μου ταϊρι !

Έτσι άπ’ άχνόσκεπο. μακουιό νησί, 
u’ή οΟ’ένα χαμόγελο άπό δυό γλυκά 

μοσχοβόλα χείλη.
Καί με ^λέιιιια ουοάνιο λά.ιύι πεοισσή 
έχυσε στά στήθη μου τ’ απελπιστικά 

μια ξανθή μου φίλη.

Μεσ’ άπ’ τά χαμόκλαδα πού ή βροχή χτνπΰ 
θλιβερό κελάδημα χύνει ένα σκαθί, 

ποΰ δειλά χαλεύει.
Όταν έμισέφανε τ’ άλλα χαρωπά 
’κείνο δεν έπρόφθασε άχ, νά φτερωθή, 

τώρα τά γυρεύει.

Είναι ό πρώτος ό Έρως μου τό δειλό πουλί, 
I:" εϊν’ αγάπης μήνυμα ή φτωχή λαλιά 

πού χτυπά ’στ’ αΰτί μου !....
Ξεύρει πώς χειμάζουμε καί μέ προσκαλεί 
ναϋοω ’ς τήν άγκάλη της μιά θερμή φωλϊιιί 

ή. τοισποθητή μου ;

Όταν μέ αγάπησε μέ καρδιά θερμή, 
ήμουνε ανήξερο, ήμουν αγαθό— 

ποΰ νά σάς τί λέγω !....
Τιί γλυιαί τει μάτια της, τ’ άπ ιλό κορμί, 
τήν άφράτη αγκάλη της ’σιίν τιί θυμηθώ — 

κάθομαι και κλαίγω !

Όταν τήν άγάπησα είχα μυι καρδιά 
όλο φώς καί λούλουδα καί κελαηδητό— 

’σάν τόκαλοκαίρι.V
[<’ ήταν δίκηο κι’ άγ·ο —Εύτυχΰ παιδιά— 
τότε νά μάς έσμιγε ένα «Εύλογιιτό».

νιί τήν κάιιω ταΐοι. to ν

Μιί τ<ί μαύρα γοάμματ · καί οί τρανοί σκοποί 
’συοαν καί μέ έχώρισ< ν άπό τήν χαρά,

κι’ άπό τέτοια κάλλη.
«Θέρισε κ’ έσώδευσε, μ’ είπαν, προκοπή 
κι ’ όταν κόμης όνομα καί γερό παρά 

θ’ άγαπήσης πάλι»

Θέρισα κ’ έσώδευσα—δεν τό αγνοείς— 
λύπες, πόνους, όνειρα, σχέδια χαρωπά...

ιιά, ποίν ή τιί στήσω,to V
τό φυχρό φθινόπωρο ήλθε της ζωής, 

καθ’ ελπίδα κι ’ όνειρο σβύνει καί σκοοπά 
δέν γερνούν πιιί πίσω!

/

ττ- 'ζί ·■ 
TV ύγρόν στίγμζ τή: νυστυ =π·.

■ ζτ,ζ. μέ την ύπ:κύζν:ν ζντζυγειζν. 
ζ/.Λΐυ μικρόν ζρτιγεννητ:ν, ζ/.Λ:υ μέγζ 
Οεριεμενίν. ζ.ΛΛίύ μέ ρζβίιόσει: ζίμζτη- 
ζ7.ζ. ύ'ι'ι.ζί ζπζισίω: ΰμ:ιόχ:ωμ:ν. ζ7.7.:ύ 
ζύστηίίϋ: ζυζΛιζον. κ7.7.:ύ ζζζνόνιστιν 
7.7.·. υιετχ'.σμέντν, — πζνττύ φριζιοόε: ζζί 
ζςΐίΛύπητίν, =ς:μ:ι:υν τζ; ουσίϊγνωμίζ: 
των ζσΟενόίν μέ μίζν εζφρζσιν. π::ζζ7.:ύ- 
σζν συγχρόνως τον :ίζτ:ν κζ·. την ζ~έ- 
χΟειζν....

Λ7.7. ’ ή σκόνη εκείνη ή 7.ευκη κζί ζ- 
ή; όπ:ίζ: τόσ:ν ζπ7.:ύν η 
, εκχμνε τωόντι Οζύμζτζ. Με 
ήμέίχς νυγμών κζί οζκρύων. .γεχ.χεχ'.νετο, τ,φαν’Λετο 7.χι ct 
ζνεβ7.επ:ν έ7.ευθερ:ι, έν όλη ζύ- 

ύ-'είζ κζί τή ουνζαει. Ιίόσζ τότε 
! ' ■ . ' . ; . . ευγνωμοσύνη: -στζΛΖ-ζν γΛυκζ 

όσζ 'Γλεμμζτζ ζνετείνοντ: προ: τον 
ουρζνόν, πζ:ζκζ7.:υντζ όιζ τζ,ν ψυχήν ττ,ς 
■·:ζίζ: Βζ7.ε:ζ·.νζ: ζζί τήν ύγείζν κζί εύ- 
τυχίχν ττ,ς νέας ! Καί ήτο χυτή τ, αονη 
ζντζμοιβή. Όχι χρήμζτζ. ζ7.7. ’ ούτε 
οωρζ εοεχετ: ζ 
σζ. Κζί εν <·> τούτο 
τού; έξω ζκόμ.η.
ζρχοντικον, — οτι 
γυρτείζ: τινο; τ<ον συνήθων 
ίζτοοσοοιστών 
ρζ.πείζ έξ ζ.7.7.ου έ'κζρ.νε τού; ίζτρού; 
τόπου νζ σκέπτωντζι τί νζ ήτ: ζρζ γε 
φζρμζζον έκεΐνο. τό ύπόγ7.υκον συγχρόνως 
κζί ύο»ζ7.·Λυοον, το όποιον έΟερζπευεν ο- 
φ0ζ7?Λού;, τού; όποιου; ζυτοί ειχζν ζπε7.- 
πϊσει ή ήόυνζτουν νζ σώσουν χωρίς έπω- 
ούνου; κζί έτ.ζνεϋ.ημμένζ; έγχειρήσει;.

Τίποτε ! ήτ: μυστήριον όιζ την έπιστή- 
μην μέ 07.ζ; τζ: γημ'.κζ: ζνζί.ύσει; κζί 
τζ; είκζσίζ;. «Ιίοιός ήξερε·., κζρο μίο, ί- 
7.εγζν οί ντετόροι μέ τζ ψη7.ζ κζπ=7.ζ κζί 
τζ γονόρζ μπζστούνιζ, ζνυψού/τε 
ι'όμου;· σεκρέτο περικοί.όζο

Κζί όμως εί; έξ ζύτων. ότζν μιζν φ 
ρζν έπόνεσε τό μζτι τή; μικρζ; του κόρη 
οεν έοίστζσε νζ την στεί7.η εί; την Βζ.7. 
ρζίνζν.............

•'νη. Τ'■ 
στήρυν 
ό/.ίγζς 
στίγμα. 
φθΧΛμίί 
τών τή 
όζ/φυζ 

κζ

ϋ Μ.υ- Γ

0-

κζνενζ η κζ.7.η κοντεσ- 
επειΟεν όλους — κζί 

ύ; μη γνωρίζοντζ; το 
οεν έπρόκειτο περί ζ- 

ζργυρο7.ογων 
ή ζσφζλή; κζί τζχεΐζ Οε-

|Ι

ο

»
'JZ

' >τζ; λ ζόντε; Ιΐίτ:
Οζ-.ϊ, μύνςν /z.r, 7.γ.'-.ζ·> ί’.ζ τον υιόν τ:υ 
ζντί τή: μίγζ/.η;
κ/.η:;ν:·ζ.ή«ι ζπό
Μζνώί.η: Βζύ.::η; είχε νυμφευθν 
:ωτζ μίζν κόρην κΖΛη: : 
χω:ί: ττ::ϊκζ. Ίί lj7.~i.iz 
νεζν Γ>ζΛ::ζ·.νζν, ί'.ζ

1>7.λ1οη: Ζ7Τ3

ιζ:--ενει
xtvx. είχε πάλ’.ν 

·<ζ μετκβι'ΰκση ζ-

Στήθη, ποΰ τά σάπισαν δάκρυα σιγανά, 
χείλη ποΰ τά μάοανεν ή φυχοή άπονοιά 

ιής ζωής τό χρώμα,
"Αχ! Δέν λουλουδίζουνε νά χαοοΰν ξανά!
Γιά υστερνήν άγκάλη τους παίρνουν μιά γωνιά 

μέσ’ ’ς τής γης τό χώμα! f. Qizyhnos

σοζ7.σ>; τό ν.υστικον. Λ7.7.Ζ τζ οικονομικά. *. . ‘
tc’j χοχοντ’.ζ.ου, κ“ο τινων stgjv, gsv εζζ- 
γζ’.νζν ό·.ό7.ου κζί.ζ. Λί εύχζί τών Οερζ- 
πευμένων, ζί τόσον έγζ.ζρόιζι, όέν ίσχυον 
οζίνετζι νζποτρέψουν το μοιρζίον τέλος 
όλων τών πζλζιΐόν ζύτών ζριστοκρζτικιον 
οικογενειών,—την έντιμον κζί μεγαλοπρε
πή πτωχείζν.

ίΐοη οί οζνιστζί τού; ήνζγκζσζν νζ 
εκποιήσουν τό μέγζρον τή; ΙΙλζτείζ: Ι’ού- 
γζς. μζύρον πέτρινον ογκον, ό όποιο: ζν- 
τεσχευ εί; έκζ.τόυ σεισμού;· κζί οί Βζλερζϊοι 
συνεσωρεύΟησαν εί; ζλλην μικρζν οίκίζν, 
μέσζ σέ xorroiiri, ίοιόκτητου μεν κζι χυ
τήν. ζλλζ τήν όποίζν. προ πενήντζ έτών, 
όέν Οζ κζτχόέχετο νζ ζζτοικηση ούτε ό 
ιπποκόμος των.—Δεν του; έμενε πλέον το- 
ρζ πζρζ μίχ ζφωσιωμένη γρζΐζ ώ; άμισθος 
ύπηρέτριχ, κζί έν μικρότζτον κτήμζ εί; 
τόνΚζλιτέρον.ζπό τό όποιον μόλι; έζούσζν. 
Μέσζ εί; μίζν γενικήν μχρζσμώοη ζπρζ- 
ξίζν, υ.έσχ εί; αίχν ζπελπιστικήν ζπογο- 
r.Ti’jGtv. το 7-χζ.ϋν των τ,υςχνεν, τ,υςχνε. . 
κζί πολλζκις ό Μζνώλης Ιίζλέρη; τόν 
όποιον έξηκολούΟουν νζ προσαγορεύουν 
κοντέ. ήλΟεν εί; τήν ζνζγκην νζ οχνεισΟή 
εύτελέ; ποσόν όιζ το οψώνιον τή; ήμερζ.;!

Ή γρζΐζ Βχλέρχινχ,—έ, είχε πλέον 
γηρζσει κζί ζύ'.ή,— ητο πολύ μελχγχο- 
7.ική, τό εννοείτε. . . . Μονή εις το στε
νόχωρου όώμζτιόν τη;, το όποιον εκζμζν 
ζκομη μικρότερον τζ μεγζλζ πζλζιζ έπι- 
πλζ. τζ σητόβρωτχ,—τζ όποϊχ φευ ! μό
νον ιστορικήν ζξίζν ει/ον πλέον,—έσυλλο- 
γίζετο τζ περζσμένζ χρόνιζ τζ εύτυχή 
κζίέόζκρυζε. ΙΙώ; έξέπεσεν έτσι ή μεγζλη 
ζρχόντισσζ κζί κυρζ ! Δέν είχε τορζ με 
ζφΟονίζν ούτε όσζ τή έχρειζζοντο οιζ νζ 
κζμνη τό ίχτρικόν. Μόλι; κζί μετά [Six; 
οικονομούσε τήν ζζχχριν, κρύπτουσζ ολί
γου; βώλου; κζ.Οε φοράν έζήτει οέ σουπιο- 
κ.όκχλχ ζπό ζλλζ σπίτιζ. ζφ'ού οιζ το 
ίόικόν τη; ζί νωπχί σηπίζι ήσχν τορζ πλέον 
ζκριβζί κζι σπάνιχι....

Κζί όμως έξηκολούθει το εργον ~r,: μέ 
τήν ίόίζν προθυμίζν κζί ζφιλοκέρόειζν. ΊΙ 
οίκογενειζκη πζρζκζτζΟήκη ήτ: όι' ζύτήν 
ίερζ κζί έν ώ ούόέποτε ήρνηθη τήν ζποτε- 
λεσμζτικήν συνδρομήν της εί; τους ζσΟε- 
νεϊς, του; προστρέχοντχ: πάντοτε, ζπενζν- 
τιχ: έξηκολούΟει νζρνήτχι μέ έπιμονην οί- 
ζνόήποτε ύ7.·.κήν έκόήλωσιν εύγνωμοσύνη;. 
όχι μόνον χρήμζτζ μή δεχόμενη, ζλλζ 
κζί ζύτζ τζ όώρζ ζμειλίκτω; έπιστρέφου- 
σζ. Κζί ό Θεό; πλέον τό ήξεύρει πότην εΐ- 
χεν ζνζγκην.... .\ν ή πζρζγγελίζ τή;
πενΟερζ; τη; όέν ήτο ρητή, ζν ήμπορουσε 
νζ πζρέ/η τήν Οζυμζτουργον σκόνην τη; 
οχι ώ; ψυχικόν πλέον, ζλλζ. τούλζχιστον 
εί; · του; όυνχμένους, μέ μίζν ζνζλογον

)Ι 23 )(

ζμοιβήν, ποιχ ζνχκούοισις οιζ τήν πτω
χήν οίκογένειζν !

Κζί έν ώ έκοπζνιζεν εις τό όρειχζλκινον 
έ πολύν κόπον τόρζ πλέον,—ή 

ήν σκόνην εί; τό ίδιον έκεΐ- 
πρασινωπον ζγγεϊον το ζΟζνζτον. ή 

<·> την όιζμοίρζζεν εί.. μικρζ χζρτινζ 
ο ώς πει- 
ΐσιος Οζ 

,ύσε μζλιστζ ζν έπωλούσε τήν σκό- 
Κζί Οζ ήτο 

όι' 0λον τό κζλόν, 
τορζ έ’κζμεν ή οικογέ- 

ζνΟρώπους. Το φώς ! τί 
πολυτιμότερο ζπό 

άνθρωπο; ήτο- έσυ7.λο- 
ελεγε καί τού 
το έσκέπτετο,

Ή
ά-ς

ίγοίον,—μέ ... 
έν ώ έφύλζσσε 
νο
έν .’‘ή·-■' -Ί V.. IJ.17.ZX /χ.
7.·ζ~'.7..—σκέψις ζύτη τής ήρ/ετ 
ρζσμό;. Νζί' θζνεκουοιζετο. 
έπλουτ 
νην όσον ζξιζε πρζγμζτικώς. 
ή σωτηρίζ ώ; ζμοιβή 
πού ζπο χρόνιχ 
νειζ τη; εί; τούς 
ύπζρχει γλυκύτερο κζί• 
τό φώ; !.... Χζί· 
γιζετο' ζύτό Οζ τό 
τη;. Αλλά μόνον 
ούτε στιγμήν όέν έκλονίζετο... 
φζσί; τη; ήτο νζ μείνη πίστη 
ίόεχν — κζι Οζ ε’μενεν όπως κζί όπω;.

Μίζν φοράν μονον έκλονίσΟη, (έκλονί- 
σΟη ζληΟινζ). Λ. ό πειρζσμός ήτο πολύ 
ισχυρός—κρίνετε μόνοι σζς : Ένζ; άνθρω
πος.— πχρζόοξο; ζζκυνΟινός έπιχειρημζ- 
τίχς, κζλώς γνωρίζων κζί τζ; ζρετζ; τού 
ιζτρικου κζί την κζτζστχσιν τή; οΐκο- 
νείζς,—έπροτεινεν εί; τον Μχνιόλην Βχλέ- 
ρην νζ τώ έκχωρήση τό μυστικόν πρός έκ- 
χ.ετάΑΛδυσιν, άντι γενναίου χο'ην.χτιζού 
ποσού.

τη;

ζντι

Θεού 
άλλ' 
ζπό- 
μίχν

— At τί λές, μζνχ ; ήρώτησεν ό Μζ- 
νιόλης την γρχϊχν Βζλέρχινχν, μέ τοόπον 
έμφχίνοντζ οτι χύτος τούλζχιστον όέν Οζ 
ουσηρεστεΐτο πολύ, ζν ή μητέρχ του έδέ- 
χεΤΙ-.

—Ξέρω κ έγώ, πζιόί μου ! ζπήντησεν 
έκείνη πολύ, πολύ σκεπτική.

ΕπηκολουΟησχν λεπτά τινχ σιωπής. 
Εί; το ολίγον χυτό διάστημα πόσχ έπέ- 
ρχσχν ζπό τόν νούν τη; Βχλέρχινχ; ! Ήτο 
μίχ πζλη ζγωνιώόη; κζί οδυνηρά. Τό γε
ροντικόν. το πζλζιόν ζριστοκρχτικόν χίμχ 
ζνέβρζσεν εις τζ; φλέβζς της κζί ζνελΟόν 
έχρωμάτισε μέ ζσΟενές ρόόινον χρώμζ τζς 
ρικνά; τη; πζρειζς. ΊΙ πτωχεία, ή ζΟλιό- 
τη;, είχε κζτζβάλει προώρω; τήν ζσυνή- 
Οιστον γυνζίκζ. Σκέψι; έγωίσμού, σκέψις 
συνΟηκολογίχ; μέ την συνείοησιν, σκέψις 
ζπογνώσεω: ζνισχύρου κζί περιφρονήσεως 
όλου του πζρελΟόντος, ύπό τό κράτος τής 
όυστυχιζ; κζί ύπό τό όέλεζρ τών ζπζτη- 
λών δώρων του πειρζσμού, ούτε ζόύνζτος, 
ούτε ζκίνόυνο; ήτο την στιγμήν έκείνην όιζ 
τήν έκπεσουσχν ζριστοκρά.τιόζ. . . . Άλλ’ 
ίόου οτι έ'μενεν ζκομη ίχνος ώρζίζς ζωής: 
το ζίμχ έκεΐνο το ζτίΟχσσον, τό εύγενές, 
το διζσωζον το ίόζνικον της, τό όποιον 
ζνήλΟεν έγκζίρω; νά προσόώση, ώ; πορφύ- 
ρχ; μχκρυσμένην άνζμνησιν, την άσΟενή 
■ κείνην ροόινότητζ. Κζί ή ιδέα τής άξιο-



πρεπείας, ή ιδέα του έπωδύνου καθήκοντος, 
ή ιδέα μιάς αίγλης ίεράς, ή οποία ούδέ- 
ποτε ώφειλε νά σβεσΟή έφ'όσον άζτινοβο- 
λούσε φως έξ ούρανού, άντεπεςήλΟεν έν τή 
γενναία. ψυχή εναντίον τής ταπεινής άνζγ- 
κης. εναντίον της ύλης ήτις έζήτει νά τρα- 
φή ζαί νά τρυφήσγ, Ουσιζξουσα,—ζαί άντ- 
επεξήλΟε νικήτρια διά παντός.

"Οχι ! όχι ! έφώναξεν ή Βαλέραινα, 
ποτέ! Όσω μπορώ νά φυλάξω τήν παραγ
γελίαν που ε"λα6α μέ όρκο φριχτό. Είμα
στε πτωχοί- άς πουλήσουμε ο.τι έχουμε 
γιά νά αήν πεθάνουαε. Άλλά τό άγιο μυ- 
στικό του σπιτιού, το δώρο το σταλμένο 
άπό τό Θεό νιά το καλό τών ανθρώπων, 
δεν πουλιέται. Εΐνε κάτι τι άπό την τιμή 
τού σπιτιού. "Ο.τι ζαί άν πάΟουμε, όσα 
ζαί άν υποφέρουμε. αύτη Οά την άφήσουμε 
άνέγγιχτη. 'Εγώ τουλάχιστο όσω ζώ δέν 
Οά τό ζάμω. Άν ελΟη άλλο: ΰστερ ' άπό 
μέ ζαί έχει τό δικαίωμα, άς κζμη ο. τι Οέ- 

λγ,. Έγό» όχι. όχι, ποτέ !
Καί ο Μανώλη: έφίλησε τήν μητέρα 

του ζαί άπήντησεν οτι δέν το πωλεΐ τό 
μυστικόν. I Ιοϊος ήξεύρει μολαταύτα άν ό 
ένΟουσιασμός του διετηρήΟη μέχρι τέλους 
ζαί άν ζατά βάθος δέν έπροτιμούσε τήν 
ύλικήν ζνεσιν άπό τού: σκληρού: αυτού: 
αγώνα: ύπέρ τού ιδανικού. ΙΙιΟανόν νά ήτο 
ζαί αύτος. όπως είπεν άνθρωπο: της ιδέα:. 
Άλλά ό έξωτεριζόν του. εύτρζφούς ζόντε 

ζαί οκνηρού ζαί φιλήδονου, δέν το έοα- 
νέρωνε καθαρά. Απεναντίας ή μητέρα 
του, ή λεπτή ζαί ωχρά Βαλέραινα. έφαί- 
νετο έγζαρτερούσα έν γνώσει ζαί έζου- 
σίως. Ουσία εις την ίοέαν της. Λυτή δέν 
τό έκαμεν όχι. διά τά μάτια τού ζοσμου. 
Καί άν ποτέ τήν εύρον ζαί στίγμα·. ανθρώ
πινοι μετάνοιας ζαί δισταγμού, το βέβαιον 
είναι οτι ενέμεινε μέχρι τέλους, ζαί ένώ 
πάντοτε ήτο ζαιρός—καί φεύ ! άνάγζη— 
νά ώφεληθή άπό την φιλανθρωπίαν της. 

τήν έξήσκησεν έως τήν τελευταίαν ημέ
ραν μέ την ίοίαν προθυμίαν, μέ την ίδιαν 
άφιλοζερόειαν.

Μόνον — ζαί ό Θεός νά τήν ζρινη τήν 
γυναΐζα δι' αυτό. — έπί τής κλίνης τής 
ύστάτης άγωνία:. κάτω άπό τήν χρυσήν 
I Ιαναγίαν του ζρητιζού ζαλογήρου. άπο- 
θνησκουσα προώρως άπό την δυστυχίαν, 
άφ' ού ένεπιστεύΟη -.ό μυστιζόν είς τήν 
νύμφην της. σχεδόν μέ τάς ιδίας λέξεις τής 
πενθερζς της. αυτά έπρόσΟεσε :

— Το μυστικό αύτο νά το φυλζςης άπό 
ολους. Άν ποτέ όμως βρεθής σέ άνάγζη 
σκληρή έσύ ή ή οικογένεια σου. μη διστζ- 
σης νζ το έμπιστευθής σέ όποιον Οά σ' ε"- 
βγανε άπ ’ αύτη την άνάγζη. Εγώ σου 
οίνω την εύχη μου !

Γρηγοριοε Ξενοπουλοε

ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ Η ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 'Μ®ο
rfrOl* *'  παρεΛθοϋσαν εβδομάδα έπ^πν ί· 

xfPavy^···· χαι ^'·° βρέφη άπό 
τάς άγχά.ϊας τών τρο^ώτ τωτ.

"Αν άπό τόν ΐ·π>ο σηκωθής καμμιά φορά 
κι' όταν εν μέσω ευρεθρς τής δυσωδίας, 
θ ’ άναξητήσρς δίχως άλλο, φουκαρά, 
όχι φόλλο... τό νερό τής Κολωνίας !

ΑΐΙΔ I’ITIIi

Ζ,ητεϊ εισιτήρια διά τάς παραστάσ,ις 
τών Πρέσβεων !

• ·*· ·

Με.ασταθείς - Συμβιβασμός

Ένώ ό κόσμος χάνεται 
κι ’ άρχίξουν >ι <ροβέ{ αις, 

καί χάθε μέρα γί> ονται 
'ς τά εξω μέ η στάσεις, 

έδώ περιορίζονται 
τοϋ “Εθνο· ς οί. πατέρες 

νά κάνουν μετά. . .στάσεις!

Μσ πά.!ιν ό Πρωθυπουργός, 
τά .τά. τα συμβιόάξων, 

ρίχνει ρουσεμέτοι τιγειδώς 
σ' αυτόν τόν χα.Ιασμό, 

και τήν ’ΑντίποΜτευσιν. 
τοιουτοτρόπως σκάξων, 

σκαρώνει τόν . . . συμβιβασμό!
Λειπλθαμ

Αύταί είναι αί Λεγόμενοι σ υ μ - 
π τ gj σεις.

Καί τά Λαχεία τώζ εφημερίδων όταν 
θά γείνρ ήδίχη,έ-έπίζομεν οτι θά πέσουν... 
sic αχρηστίαν.

Είς τάς τρυ.Ιαχάς τοϋ Συγγροΰ άνα- 
οτάτωσις. Οί φύ.έαχεζ έχαμαν απεργίαν 
ένεκα τοϋ Λευάυκτοϋ, ένεκα .Ίέ τώχ φυ
λάκων πιθανο.έογεϊιαι ότι θά κάμουν α
περγίαν καί οί φυλακισμένοι.

Τό στρατόπεδον τών Θιιβών

— Λεν μπορώ νά καταλάβω πώς διά- 
βι .Ιο θά πάμε είς τάς Θήβας, άφοΰ δεν 
είναι τελειωμένη ακόμη ή οδοί Θηβών...

— Τί λες, αδελφέ ;
— Αχού ποϋ σοϋ λέω ! Τό, διάβασα 

εις τήν νεκρολογίαν τοϋ Λουμά !

ί

-τόν ΛΙύλλερον
'Διά τά γραφεντα Ξι; τήν Έφη;Λ. τή; Κώ'··νία;ι

“Εγραψεν ένας πώς στόμνήμα τό δικό σου, 
ΡωμηοΙ πηγαίνουν χάθε μέζα ταχτικά 
χαί δίχως τόνομα νά ξέρουν τό σεπτό σου 
κάτι σου κάνουν, κάτι πράμμαζα κακά!

>-·*··


