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ΦΑΝΗΣ 
ΤΙΜΗ Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ω Ν , 

Δι' έκασ/ον στίχον διατριβών λ ε π . 5 0 . 
.Δικαστικών κατασχέσεων » 8 . 
•λίάιώ5|ΰΜς υπογράφονται παρά μό-

ί-νσνΓ^β^Η^'· I I . Πηγαόιώτου. Αί έπι-
στο/.αι απευθύνονται είς αυτόν. ML δέ 

•συνδρομή είνε υποχρεωτική δΓ εν έτος 
καί προπληρόνεται είς "Αθήνας. 

ΚΑΤΑ Σ Α Β Β Α Ι Ο Ν . 
...,.ι,...̂ .. , 

τήν άφ^ση έλευθέραν νά έκφρασΟή. Τά κα
τά την ψηφοφορίαν υπέρ του κ. Ζαήμη ώς 

j a o f P p o u τής Βουλής υπήρξαν έτι μάλλον 
σκανδαλώδη καί άνευ προηγουμένου εις τ ά 
χρονικά^οΰ μόνον ημών, άλλά καί απάντων 
τών συνταγματικών εθνών. Σχεδόν πριν ά-
ναγγελΟη είς τήν Βουλήν ότι ό κ. Κουμουν
δούρος δέν ήτο πλέον πρ'όεδρος αυτής, χ ω 
ρίς νά προσκληθή ή ΒουΟ,ή είς τήν εκλογή-» 
τοϋ προέδρου, αίφνης καί διά μιας μεταβαι'-
νουσιν είς τήν ψηφοφορία·;, καί ώ ς λ ό γ ο ς 
τής παραβιάσεως ταύτης τοϋ κανονισμού 
καί τών εθίμων παντός κοινοβουλίου προ
τείνεται, ότι ή Βουλή είνε ακέφαλος, ότι να: 
μέν ύπάρχουσιν οι αντιπρόεδροι, άλλ ' άν 
διά μιας άποθάνωσιν ούτοι μετά τών τεσ
σάρων γραμματέων, ή Βουλή ώφείλεν ούθω-
ρεί νά προβη είς_ τήν έκλογήν τοϋ Προε-
δρείου. Τό επιχείρημα τούτο ουδέν άλλο 
άποδεικνύει,'ειμή ότι όπως δικαιολογηθή τό 
βήμα τής κλοπιμαίας ούτως είπε· / ψηφο
φορίας τοϋ κ.' Ζ ιήμη ·ίίς"3ήν προεδρείαν, α
νάγκη ήτο ΊΟ. προτείνωσι τήν ουδέποτε δυ-
ναμένην νά στηριχθή ύπόΟεσιν τοϋ αιφνίδιου 
καί ι^ιγμΜίσιί θανάτου τών τριών άντιπροέ-

άναμνησθή τις τά κατά τάς πρώτας συνε
δριάσεις τής Βουλής διατρέξαντά,"τά όποια 
δεικνύουσιν, εάν μή άποδεικνύουσιν, ότι το 
αυθαίρετου πολεμοϋντες καί κατ" αύτοΰ άχρι 
τοΰδε ένεργήσαντες οίωνεΐ έξ-ο·.κΐ*ώΟημεν 
μετ 1 αύτοΰ, καί επικαλούμενοι τό όνομα τής 
ελευθερίας πόρρω άπέχομεν τοΰ νά τήν πλη-
σιάσωμεν, πολύ δέ όλιγώτερον νά τήν άγα-
πήσωμεν. 

ΙΙεριττόν νά'έκΟέσωμεν καί άναλύσωμεν 
τά κατά τήν έκλογήν-·τών διαρκών επιτρο
πών τής Βουλής, τών επιτροπών τών άπο-
σταλεισών πρός άνάκρισιν έπί τών εκκρε
μών εκλογών, καί τά κατά τήν ψηφοφορίον 
τοΰ όριστικοΰ προέδρου τής Βουλής κ. Ζαή
μη. Είς τήν έκλογήν τών επιτροπών ή πλει
οψηφία διά ποταπού τεχνάσματος, ήκιστα 
τιμώντος τόν?ίσχυρόν| απέκλεισε τ ή * μειο-
ψηρίαν καί τήν έστέρίσε τοΰ ύπό τής δικαι
οσύνης καί τώ.ν,καθεσιώτων νόαων έξασοατ 
λυομένου αυτη όικαΐζόματος του να παρι-

'σταται καί αυτή είς τάς έπιτροπάς, νά βλέ-
π η , νά άκούητκαί νά έκφέρη τήν γνώμην 
της , τήν οποίαν ή πλειοψηφία έχει πλήρες 
τό δικαίωμα ν1 απόρριψη, άλλ ' άφοΰ πρώτον 

Β Λ Ε Μ Μ Α Ε Π Ι Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ . 
Αί κακαί έξεις έρριζώθησαν είς τόν τόπον, 

έλεγε τις προχθές. Ά μ α άτομον ή κόμμα 
λάβη άνά χείρας ύλικήν έπί ετέρου άτομου 
ή κόμματος δύναμιν, λίαν δύσκολου ή άού-
τον είνε νά μεταχειρισθή τήν δύναμιν ταύ-
την εντός τών ορίων τοϋ νομίμου καί τοΰ 
πρέποντος. Τοΰτο πασιφανώς απεδείχθη κα
τά τάς πρώτας συνεδριάσεις τής Βουλής. 
ΙΙλειοψηφία μεγίστη ή σχεδόν παμψηφία 
συγκροτούμενη ύπό τής συνενώσεως τριών 
μ ε γ ά λ ω ν κομμάτων παρίσταται άντι-
παρατασσομένη κατά μειονοψηφίας μικράς 
συγκροτούμενης ύπό τών φίλων τοϋ παραι
τηθέντος υπουργείου. Ή πλειοψηφία ή παμ
ψηφία αύτη κέκτηται όλην τήν δύναμιν καί 
όλα τά μέσα Οπως διευθυνη κατά τό.δοκοΰν 
τάς συνεδριάσεις καί διατυποϊ όπως Οέλη 
τάς αποφάσεις τοϋ σώματος. Ή μειοψηφία 
ώ ς έ κ τής αδυναμίας της ουδέν δύναται κατά 
τής πλειοψηφίας ν' άντιτάξη ειμή μόνον 
τήν συζήτησιν. Ά λ ) ά καί αυτής έως τωδά 
δέν έκαμε χρήσιν. Ποία όμως υπήρξε ν άχρι 
τοΰδε ή συμπεριφορά τής πλειοψηφίας ταύ
της πρός τήν μειοψηφίαν ; Λυπηρόν καί ν' 

Ε Κ Δ I Δ Ο Τ A I 

ΤΙ Μ Π ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 

Έ ν Α θ ή ν α ι ς κ α ϊ Π ε ι ρ α t ε ΐ 
ετησία δραχ. 1 0 , έξαμηνία δ ρ αχ. 6 . 

Έ ν τ α ϊ ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
ετησία δραχ. 1 2 , έξαμηνία δραχ. 7 . 

Έ ν τ ω Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ , 
ετησία φράγ. 1 6 έξαμηνία φράγ. 9. 

— 

Κ Η Π Ο Σ 

Ο Α Π Ό Η Χ Ω Ν Υ Π 0 1 Ρ 1 Ό Σ . ^ 

Καρτεροϋσα τοϋ Τρικούπη ή κυβέρνησις νά πεση, 
Μήπως υπουργός φυτρώσω υπερήφανος 'ς τή μέση, 
Κ ' ε ι χ α πάντ' ανησυχία, κι' ολοένα λαχταροϋσα, 
Καί τής 'μέραις καί τής ώραις μέ καρθ50χτυπο 'μετροϋσα, 
Κι ' έθαρροΰσα πώς Οά γίνη "σάν κουρκοΰτι τό μυαλό μου 

'Από τόν συλλογισμό μου. 

Δ\ν 'μποροΰσα ό καϋμένος μιά στιγμή νά κλείσω μ ά τ ^ 
Κ ι ' όλο ψύλλοι καί κορρέοι μ ' έδαγκάναν 'ς το κρεββατι, 
Κ ' έξυνόμουν, κ' έξυνε'μουν, καί τό πάπλωμα πετούσα, 
Καί απάνω είς τό στρώμα 'σάν μυλόπετρα γυρνούσα, 
Καί πηοοϋσ' άπ' τό κρεββατι, 'ς τό τραπέζι έκαθόμου/, 

Κ: όλονίν συλλογιζόμουν. 

"Εβαζα χαρτί, μελάνι καί κονδύλι έμπροστά μου, 
Κι ' έγραφα μέ τόσο πόθο τά μεγάλα σχέδια μου, 

. Καί πρωτότυπες ίδέαις, καί σκοποί τρανοί, μεγάλοι , 
"Κατέβαιναν ολοένα 'ς τό σοφό μου τό κεφάλι. 
Δέν έπρόκανα τό ένα άπ' τόν νου μου γιά νά ' β γ ά λ ω , 

Κ ' εύρισκα αμέσως άλλο. 

Καί τί σχέδια μεγάλα, τί σκοποί ήταν εκείνοι ί 
"Οπιιος τύχη νά τ ' άκούση 'σάν τόν χάχα θέ νά μείνη, 
Κοΐ τό στόμα του 0' άνοιξη, Οά τά χάση, Οά σαστίση, 
θ έ νά κάμη τόν σταυρό του,καί 'ς τόν κόρφο του θά φτύ-
Γιά τήν τόση μάθησί μου, τήν σοφία τή μ ε γ ά λ η , 

Πούχω μέσα 'ς τό κεφάλι. 

Ά λ λ ά τί μέ ωφέλησαν τά μεγάλα σχέδια μου, 
'Η ίδέαις μου ή τόσαις, τά πολλά συγγράμματα μ ο υ ; 
Πέστε μθΰ τί νά τά κ ά μ ω ; . . όλα 'πήγανε χαμένα, 
Κι' άπό όλα, όλα κείνα δέν μ' ωφέλησε κανένα. 
Μα κ έγώ για το γείνάτι όλονών φοιτιά 0'ανάψω, 

Καί ευθύς Οε νά τα κάψω. 



δρων και τών τεσσάρων γραμματέων. Ή ευ
θύς μετά τήν ψηφοφορίαν τοΰ χ. Ζαήμη εκ
λογή των ανακριτικών επιτροπών eta τας 
εκκρεμείς έκλογάς παρέστησίέ τι πράγματι 
λυπηρόν. Όδύνην ήσΟάνΟημεν, όταν ήκού-
σαμεν τόν χ. Ζαήμην, μόλις καταλαβόντα 
τήν έόραν, εϊς ήν τόν άνεβίβασε παμψηφία 
εκατόν τριάκοντα μιας ψήφων, ν' αποτείνε
ται προς τήν Βουλήν και ύποκρινόμενος ά-
γνοιαν νά έρωτα αυτήν πο'τε Οά προβώσιν 
είς τήν έκλογήν των επιτροπών, άν αμέσως 
ή αύριον, και ένω άλλοι έκ τής πλειοψη
φίας έπροσπάθουν νά δείξωσιν δτι τίποτε 
δέν ήτο περί της υποθέσεως ταύτης άποφα-
<πσμένον, και οτι καλόν ήτο νά προβώσιν 
εις τήν ψηφοφορίαν τήν αύριον, αίφνης ή 
γέρΟησαν φωναί «όχι αυριον, άλλα τώρα» 
και προέβησαν άμέσο)ς εις τήν ψηφοφορίαν, 
έξάγοντος έ/άστου βουλευτού έκ των έκα 
αόν τριάκοντα ενός άπό τό θηλάκιόν του το 
ήδη άπό τ·?)ς προτεραίας τυπωΟέν ψητοδέλ 
τιον χαί ρίπτοντος αυτό είς τήν κάλπην, έξ 
ης και πάλιν άνεφάνη τό έξαγόμενον της είς 
τεχνητήν πλειοψηφίαν και μει^ψηφίαν Stat 
ρουμένης πλειο νότητος πρός μονομερή και 
μονοχ ρώματον σχηματισμό ντών επιτροπών. 

Άπέχομεν τοΰ νά χαράξωμεν τήν γελοι
ογραφία.1;, ήν παρέστησεν ή συνεδρίασις της 
Τετάρτης κατά τήν συζήτησιν της προτα-
σεο>ς τοΰ κ. Ψιλήμονος περί "Εφόρου της 
Βουλής, ιδίως κατά τάς στιγμάς, καΟ' άς 
ίτυγχρόνως άνεπήδουν και ί'σταντο έπί τοΰ 
βήματος οι δίδυμοι Τιμολέων και 'Ρόκος, 
όπως ταυτοχρόνως ό μέν υποστήριξη, ό δέ 
άντικρούη μίαν και τήν αυτήν ίδέαν έφ' έ\ος 

και τοΰ αύτοΰ αντικειμένου. 
Ά ς έλπίσωμεν μόλον τοΰτο, ότι ή πλει

οψηφία Οά συνέλΟη έν Ιαΰΐη και Οά συλλο-

ό'-ως εΰκολΰνη και τόν κ. πρωθυπουργό-.·, λ έ ξ ε ω ς τών επισκοπικών, Άποροΰμεν ξ. 
άσχολοΰμενον εις άλλα σπουδαιότερα άντι- μως μέ τήν άπάΟειαν της επιτροπής, ττις 
κείμενα. Τί Οά ειπωσι τώρα οι ψευδολόγοι άν και πάντα τά άνοσιουργήματα τοΰ Βα-
εκείνοι , οιτινες Λεγουσιν, οτι οι πεμπτοκορ-
μϊται Οά ύπερασπισΟώσι τόν Βούλγαρην είς 
:ήν κατ'αύτοΰ όίκην ; 'Πμείς εΰχομεΟα, ό
πως οί περί τόν κ. Δεληγεώργην και τους 
άλλους πολιτευόμενους οείξωσι γενναίαν 
αύταπάρνησιν, όσην έλπίζομεν νά δείξη ό κ. 
Τρικούπης και οί περί αυτόν κατά τήν πο-
λυθρύλλητον όίκην. 

— Ό κ. Τρικούπης υπέβαλε τά έξ/;ς 
νομοσχέδια είς τήν βουλήν νομοσνέίιον 
περίεύΟύνης υ π ο υ ρ γ ώ ν , περί ναυτιλικών δι
πλωματιών, περί εκλογής βουλευτών, περί 
δημαιρεσιών, Βΐ' ου τροποποιείται ό νόμος 
του 1864 · τέσσαοα νομοσχέδια περί απο
κεντρώσεως, νομοσχέδιον περί ειδικών δη
μοσίων κατηγόρων, και έτερα δύω νομοσ·/ε-
δια, τό πρώτον περί μεταρρυθμίσεων είς 
τόν προξ. νόμον, και τό δεύτερον περί 
προσωπικοΰ χαί τών πρετβειών και τών 
υπαλλήλων τούτων. ΙΙάντα τά νομοσχέδια 
ταΰτα Οά τυπωΟώσι και διανεμηΟώσιν είς 
τους βουλευτάς· έκτος δε τούτων ό κ. 
Τρικούπης ετοιμάζει και άλλα νά ύποβάλη 
εις τήν βουλήν. Ό κ. Τρικούπης εΐνε πολ
λών επαίνων άξιος διά 
λον, μεΟ'ού εργάζεται άνενδότω ς 
της πολιτείας. 

— Ή βουλή χθες συζητήτατα τ ή ν γ ν ω -
μοδοτησιν της έπί τών επισκοπικών έπι -
ταοπής, άπεφάσισεν ό π ω ς μ ε τ ά ε π τ ά έτι 
ημέρας, καΟ' άς Οά ένεργή-η ή αυτή επι
τροπή νέας ανακρίσεις χαί έπί τών αρχιε
ρέων, είσαχϋή τό κατηγορητήριον τών κα
τηγορουμένων. 

— Τό παρελθόν Σάββατον άπεβίωσ3ν 

τον^ακαματον ν,η-
είς τα 

γισΟη ότι ή αξιοπρέπεια τής συμπεριφοράς έν Αθήναις ό αρχιεπίσκοπος Σύρου και Τ ή -
εινε αναπόφευκτος διά πάντα όστις θέλει,νου Λυκοΰργος Λογοθέτης, τοΰ όποιου ή 
νά ήνε υποφερτός. κηδεία έγένετο και ενταύθα και έν Σύρω με 

γαλοπρεπεστάτη. 
Χθες δέ περί τήν 8 πρωϊνήν ώραν άπέ-

Οανεν έν Χαυπλίω και ό αρχιεπίσκοπος 
Αργολίδος Καλλίνικος Τερζόπουλος. 

— Φρι'ττει τις αναγιγνώσκων τήν έ'κΟε 
ευθύνης τών υπουργών τοΰτο δέ έπραξεν'σιν τής επιτροπής τής Βουλής έπί τής έξε 

Ό κ. Τρικούπης τήν εβδομάδα ταύτην ύ-
πέβαλεν είς τήν Βουλήν νομοσχέδιον περί 

λασσοπούλου έγένοντο ηλίου φαεινότερα, 
προτείνει νέας ανακρίσεις και νέας εξελέγ
ξεις. "Εάν ή Βουλή παραδεχΟή τοΰτο, πρέ
πει ν' άπελπισΟώμεν, διότι κύριος οΐδε πότε . 
Οά λάβη πέρας ή ύπόθεσις αύτη, τής οποίας 
την έκβασιν άναμένουσι πάντες μέ κεχηνότα 
στόματα. Εις τήν μεγά/,ην άπάΟειαν και ύ-
πομονήν τής επιτροπής δέν δυνάμεθα νά μή 
ύψώσωμεν φωνήν, και μάλιστα ένω πρόκει
ται ό κ. Βαλασιόπουλος νά άφήση τό ϋστα-
τον χαΐρε είς τάς "Αθήνας. 

— Άντάξιον τής άξιας και νοημοσύ
νης τοΰ χ . Μεσολαρά ελπίζεται και τό μέλ
λον αύτοΰ· ώς άνέγνωμεν έν ταίς έφημερί-
civ ούτω και ημείς μετ ' εύχαριστήσεως δη-
μοσιεύομεν, ότι απέρχεται κατ" αΰτάς είς 
Γερμανίαν πρός άποπεράτο^σιν τών θεολο
γικών αύτοΰ γνώσεων, υπότροφος έπί τε-
τραετίαν αποστελλόμενος. 'Π εκλογή τοΰ 
προσώπου τούτου κατάλληλος και επιτυ
χέστατη έγένετο. Τής ικανότητος τοΰ χ. 
Μεσολαρά ικανά και τρανά έχομεν τά οι-
δόμενα. 

— Τό εξής συμβεβηκός πρέπει νά προσ~ 
ελκύση τήν προσοχήν τοΰ πανιερωτάτου 
Μητροπολίτου ΙΙρό ετών άνθρωπος τ?ς 
-.υμφευΟε'.ς έν ΙΙειραιει', άνεχώρησε μ ε τ ' ο 
λίγον και άπεκατεστάΟη εις Σύρον άλλά 
πρό μηνός έγκαταλείψας τήν σύζυγόν του 
έπανηλΟεν είς ΙΙειραιά και συνήψε δεύτερο-
γάμον άνευ άδειας τον όποιον ηύλογησεν ό 
αυτός ιερεύς,όστις και πρότερον, έν ννώσεί 
μάλιστα οτι ζή ή σύζυγος του. Πρό ολί
γων δέ ήμερων ήλΟεν έκ -ύρου ή σύζυγο 
του μαΟοΰσα τοΰτο* πλήν πολλαί καταβάλ
λονται, προσπάθειαι, όπως μή καταγγελθώ 
ό σύζυγος έπί διγαμία, άλλά νά δοΟή τν 
πρώτη και νομίμω συζύγω τό διαζύγιο -

ΚΓμεΟα περίεργοι νά μάΟωμεν άν ό Ιί. Μη
τροπολίτης Υνώρτζτ] τά συμβαίνοντα, και 
οποίαν Οά έταρμόση τιμωρία ν εις τόν ίερέι>.. 
τόντελέσαντα τά μυστήριον τοΰ γάμου ά
νευ άδειας. Έ π ί τοΰ θέματος τούτου Οά έ-
πανέλΟωμεν, εάν δέν ενεργούνται τά δέον-

Ά π ό τό ύπουργιλίκι ό Τρικούπης έκατέβη, 
Και "ς αυτό ό Κουμουνδούρος μέ τους φίλους του άνέβη, 
Κ' έκοντέψανε νά έλθουν άνω κάτω τά μυαλά μου, 
Και έφώναξα 'σάν Χότζας άπό τήν πολλή χαρά μου, 
Κ' είπα τώρα χωρίς άλλο υπουργός πώς Οέ νά γίνω, 

Κι ' όπου είμαι δέν Οά μείνω. 

Ά λ λ ά τώρα, άλλά τώρα ολοι "πήραν υπουργεία, 
Και έμέ τόν κακομοίρη μέ ά-ρήσανε 'ς τά κρύα. 
ΙΙοιός τό "πίστευε ποτέ του, ποιος τό είχε 'ς τό μυαλό του 
Π ώ ς κ' έμέ ό Κουμουνδούρος δέν Οά πάρη υπουργό του ; 
Μέ έκλώτσισε 'σάν σκύλο, δίχως νά σκεφΟή τί κάνει, 

Ποιο μεγάλο φίλο χάνει. 

Μά ή 'μέραις "σάν περάσουν, ό καιρός 'σάν προχώρηση, 
Τ ό τ ' αυτό τό κάμωμα του μοναχός Οά έννοήση, 
Κ ' είς τό νοΰ του Οά μέ βάλη, και πικρά Οά μετανοιώση, 
Κ ' ίσως τ ό τ ' άποφασίσ-/) υπουργείο νά μοΰ δώση, 
Ά λ λ ' αργά Οά ήναι τότε, και Οά τόν περιφρονήσω, 

Ua τόν διώξω, Οά τόν βρίσω. 

Λ > μ ανεοα^ε κ έμενα ς το υπουργιλικ απάνω 
Μέ τούς φίλους του τους άλλους, πόσα ήθελα νά κάνω ! 
Μέσα 'ς τ/ν Ερζεγοβίνη ήθελα στρατό νά στε ίλω, 
Και εις όλη τήν Ευρώπη μονομιάς νά παραγγείλω 
Καραμπίνες, καριοφύλλια, μπαλαρμάδες και τρομπόνια, 

Κάμαις, μπόμπες και κανόνια. 

Τόν στρατό αμέσως όλον ήθελα νά όργανίσω . . . 
'ΉΟελα ένα κανόνι 'ς τό Λυκαβητό νά στήσω, 
Εις τά κάστρο άλλο ένα, είς τόν Υ μ η τ τ ό δυώ άλλα, 
'Σ τόν Τρελλό απάνω τρία, άπό όλα πιό μεγάλα, 
'Σ το Πολύγωνο τριάντα, κ ' ε ι ς τόν Πειραιά σαοάντα, 

-Ναμ" ετοιμασμένος πάντα. 

'ΊΙΟελα πολλαϊς καμήλαις άπ' τήν Μέκκα νά γυμνάζω, 
Κ ' ί-πικό άπό καμήλαις 'ς τής παράτες ν' αραδιάζω, 
Και νά κάνω ένα τάγμα άπό χίλιους γαλατάδες^ 
Ν άχουν ρόπαλα 'ς τά χέρια και "ς τής πλάταις τούς μπαλτάδες 
Ά λ λ ά τώρα οέν Οά ιδήτε ενα άπό τοΰτα όλα, 
O J T C τάγματα, καμήλαις, και σπαθιά και πυροβόλα. j 

<ra, πρός τιμωρίαν του άσεβήσαντος ίερέοκ. 
— Ό πρόεδρος τής Βουλής, όστις διε-

ααρτυρήΟη επισήμως κατά τοΰ διορισμοΰ 
τοΰ Η. Τσαρτόλια ώς συντάκτου τών πρα
κτικών τής Βουλής, διατί μένρι τοΰ δε δέν 
•τόν απέλυσε ; Και ό κ. Ζαήμης μόνον είς 
λόγους αρέσκεται; θ ά έπανέλΟωμεν. 

— Έφιστώμεν τήν προσοχήν τοΰ υπουρ
γού τής Παιδείας έπί τοΰ έν αύτώ υπαλ
λήλου χ. ΒενΟύλου, όστις, καθώς ό ίδιος 
ομολογεί, εινε τό στόμα τής ά λ ηΟ ε ί α ς 
χαί δύναται νά ύποβάλη είς τόν ύπουργόν 
γραπτόν όλόκληρον τόν βίο ν έκαστης διδα-
σκαλίσσης. Συγγαίρομεν τω κ. ΒενΟύλο) 
έπί τω προγνωστικώ αύτοΰ πνεύματι, τόν 
συρ,βουλεύομεν όμωςνά ένΟυμηΟ'ί] τό ρητόν 
έκεΐ ο «πάς μετά Χριστόν προφήτης. . . » 

Τόν δέ κ. Πανταζήν, τόν φοβούμενον τό 
ξύλον τών Μαυρομιχαλών, ώς λέγει , προ-
τρέπομεν νά μή μεροληπτή πολύ υπέρ τών 
αγαθών συμπεΟέρων του. 

— 'ΕνεργηΟείσης τής απαριθμήσεως τών 
άροτριόντων καΟ' όλον τό κράτος ζώων, 
συμπερι7.αμβανομένων και τών Γππων,τών 
όνων καίήμιόνων,ευρέθησαν ταΰτα 1 0 0 ν ιλ . 
Τόσους φίλους δέν έχει σήμερον ουδείς τών 
πολιτικών μας. 

μονητιας, μ 
κιβωτού 

Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ Π Ε Τ Ρ Α Κ Η . 

Τήν παρελΟ. τρίτην άφίκετο εις Αθήνας 
όμεγάτιμος άνήρ τών Κα'λαμών και έπίζη-
λος βλαστός ύψη/.ής γενεάς κ. Ηετράκης. 

Ά π ό πρωίας οι στενότεροι τών φίλων 
του κκ. Βλαντασόπουλος και Αντωνόπου
λος ένδυΟέντες τά πλουσιώτερα α υ τ ώ ν εν
δύματα και μύροις τάς κόμας γρισάμενοι, 
κατέβησαν είς Πειραιά πρός ύποδοχήν τοΰ 
διασήν.ου ανδρός· περιελΟόντες δέ όλας τάς 
αγυιάς και ρύμας τοΰ Πειραιώς, ήλΟον 
τέλος είς Καστέλλαν πρός άγραν π ε ρ δ ί-
X ω ν,και τοποΟετηΟέντες έκεΐέπίτοΰ υ ψ η λ ό 
τερου λόφου, έρριπτον φλογερά βλέμματα 
είς τόν γαλή\ιον πόντο ν, άναμένοντες νά 
ί ;ω7'. τά κομίζον τόν περί/.λυτον Ηετοά-
κην άτμόπλοιον μετά βίαιων παλμών τής 
καρδίας και μετά τόσης φλογέρας άνυπο-

ιεΟ' όίης άλλοτε ό Νώε εντός 
ανέμενε τήν πεοιστεοάν νά 

τώ φέρη κλάδον έλαίας. 
Τέλος μετά πολλών στιγμών άγωνίαν 

έφάνη εις τόν εύρΰν ορίζοντα ώς μιχ.ροσκο-
πικόν τι σημεϊΌν τό τοσοΰτον άνα;/.ενόμε-
νον άτμόπλοιον. Ευθύς δέ τότε οι ποθη
τοί φι/χι τοΰ ανδρός άνεπήδησαν έκ τών 
θέσεων των ώς πτοηΟεΐσαι δορκάδες, και 
έπέταξαν τά σκιάδια έκ τής μυροβόλ©υ αυ
τών κεφαλή.-, και έφώναξαν τό όνομα τοΰ 
κ. Πετράκη μετά τόσης έξάψεως και παρα-
φοράς, μεΟ' όσης άνέκραξαν οί μύριοι, οπό
ταν μετά τρομεράς βασάνους και ταλαι
πωρίας και διά κρημνών και βράνων και 
φαράγγων πολυήμ.ερον πεζοπορίαν είδον 
έκτεινομένην ενώπιον των τήν άτρύγετον 
θάλασσαν. 

Τό άτμόπλοιον προσωρμισΟτ] ήδη είς τόν 
λιμένα· έν τω άμα δέ οί ήρωες έπιβάντες 
μεγάλης τινάς μαούνας, έφθασαν εις αυτό, 
και άναβάντες διέτρεχον κατά πλάτος και 
μήκος τό άτμόπλοιον, ζητοΰντες τόν προ-
σ ι ιλή αυτών φίλον, τόν όποιον ιδόντες, 
περιεπτύν^Οησαν φιλοστοργώτατα και έπέ-
Οεσανπύρινον φίλημα έπί τών ροοο/ρόων 
αύτοΰ παρειών, ούτος δέ άντασπασΟείς αυ
τούς μετά τής αυτής ζέσεως, άπήγγειλεν 
έπί ποδός λογίδριον κατάλληλον τή περι-
στασει, πλήρες μεγάλων και λαμπρών 
ιδεών και δυνάμεως πολλής και πυρός πα
τριωτικού. Είς τό ευφράδες τοΰτο λογί
δριον άπήντησεν ό Ν. Βλαντασόπουλος, 
χύνω ν χείμαρρους δακρύων έκ τής πολλής 
αύτοΰ χαράς και συγκινήσεως,και όνομάζων 
τόν άνδρα λαμπρόν και άκτινοβόλον άπαύ 
γασμα μαθήσεως και παιδείας πολιτικής. 

Μετά πολλάς δεξιώσεις και φιλοφρονή 
σεις έςήλΟον τοΰ ατμόπλοιου, και έπιβάντες 
τής παραλίας, είσήλΟον είς πολυτελές 
μαγειρειον, και έκεΐ έφαγον και έπιον και 
εύ-^ράνΟησαν και εσπεισαν φιλίας σπονδάς 

Ά φ ' ου δέ πολ).ούς άντήλλαξαν λόγους 
χαί έ'.υοφόρησαν πολλά και ποικίλα σχέ
δια, οί ήρωες βλαντασόπουλος και Ά ν τ ω 
νόπουλος, μ.ή γνωρίζοντες πώς νά έκδη-
/.ώσωσι τήν πράς τόν κ. Ηετράκην άπεριό-

ιστον αυτών άγάπην και λατρείαν, έ-ρορ* 
ώθησαν αυτόν έπί τών σιδηρών των ώμων, 

χαί άνήλΟον άποστολικώς είς Αθήνας. 
Τοιαύτη έν περιλήψει ή λαμπρά και 

πρωτοφανής υποδοχή τοΰ κ. Πετράκη, οϊ» 
τό κλέος ούποτ' όλείται. 

ΤΟ ΦΡΙΚΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ, 

(Συνέχεια· ίδε προηγ. αριθμόν). 

Ή βασίλισσα έλυσε τούς ιμάντας, άνε-
εήκωσε τόν μοχλόν τής θύρας και έτοπο-
Οέτησε τόν Γύγην όπισθεν τοΰ ενός φύλλου, 
καθώς ό Κανδαύλης τήν προτεραίαν. Ή δέ 
έπανάληψις αύτη τών αυτών πράξεων, μέ 
σν.οπόν τόσον διάφορον γινομένη, ελάμβανε 
χαρακτήρα λυπηρόν και άπαίσιον. Ή έκδί-
κησις ήδη έπάτει τά ίχνη τής ύβρεως, ή τι
μωρία και τό έγκλημα διήρχοντο τήν αυ
τήν όδόν. ΧΟές ήτο ή σειρά τοΰ Κανδαύλου, 
οήμερον ή της ,λ'υσσίας, και ό Γύγης, ό συ
νεργός ούτος τής ύβρεως, έγίνετο ταυτο
χρόνως συνεργός και τής τιμωρίας· εΤχε 
χρησιμεύσει εις τόν βασιλέα διά νά άτιμάση 

• τήν βασίλισσαν, ήδη Οά έχρησίμευεν εις τήν 
I βασίλισσαν διά νά φονεύση τόν βασιλέα, i->o-

χοπσιούμενος εξίσου και άπό τήν κακίαν 
"ο,ύτου και άπό τήν άρετήν εκείνης. 

Γοΰ Μεγαβάλου ή Ουγάτηρ έφαίνετο αίσ-
Οανομένη χαράν άγρίαν, εύ·/αρί;τΛ(σιν θηρι
ώδη, διότι μετεγειοίζετο τά αυτά μέσα, τά 
όποια και ό βασιλεύς, και διότι έστρεφε πρός 
ό'ρελος τοΰ φόνου τά προφυλακτικά μέτρα 
τής άσέμ,νου ορέξεως εκείνου ! 

«Πάλιν τήνέσπέραν ταύτην θέλεις μέ ίδει 
άποβάλλουσαν τά φορέματα ταΰτα, τά ό
ποια παντάπασιν δέν άρέσκουσιν είς τόν Καν-
δαύλην τό θέαμα τοΰτο θέλει σέ βαρύνει, 
είπεν ή βασίλισσα μέ τόνον πικράς ειρωνεί
ας, έπί τοΰ κατωφλίου τής θύρας ίσταμένη· 
έπί τέλους θέλεις αηδιάσει βλέπων με.» 

Και γ έ λ ω ς σαρδώνιος προ---ποιημένος 
συνέστειλε μίαν ς-ιγμήν ώχρά χείλη τ^ς* 
έπειτα, σοβαράπάλι^καί απαθής, επανάλαβε: 

«Μή φαντασδής νά φύγη* και πάλιν ώς 
και πρίν ήξεύρεις ότι έ χ ω τήν ίρασ{ν όξεΐ-
αν. Ηαραμ·"[-Όν άν κινηΟής, έξυπνίζω τόν 
Καν?*'·ίλην, και περιττάν νά σοι εί'πω ότι 
όυσκόλως ήδύνασο νά «ζηγήσης τί ζητείς 
εντός τοΰ βασιλικού θαλάμου, όπισθεν τ-?ς 
θύρας, μέ τό ξίφος ά/ά χείρας, " Α λ λ ω ς τ'ε, 

ΕΝ Δ Α Κ Ρ Υ 

Ε ι ς τ ό δ ι ε τ έ ς τ ε χ ν ο ν τ 

>Τ. Π ά σ σ α ρ η. 

Προχθές κατέβηκαν 
Ί'α αγγελούδια 
Και 'ς τ ' όνειρο του 
Τό ύστερνό, 

"Ολα τ ' αγκάλιασαν 
Και μ.έ τραγούδια 
Τό έπηγαίναν 
'Σ τόν ουρανό*. 

Τ ' άχνό τό στ/μα το'^ 
Μοσχοβολούσε 
Ά π ό αγγέλων 
Γλυκά φιλιά, 

Και ή μαννοΰλάτου 
Τό έκυττοΰσε 
Μέσα 'ς τά μάτια 
Χωρίς μιλϊά. 

Απάνω ποϋκλίνε 
Ι ά δυώ του χρόνια, 
i ο πήρ' ό Χάρος 
Μ ϊ τή χαρά. 

Τώρα τά έρημα 
Τά αηδόνια 
Δέν Οά τοΰ βάλλουν 

ο υ 

" Α λ λ η φορά. 

Ε I Δ Ο Π Ο I Η Σ I Σ. 

Είς τά κουρεΐον τοΰ κ. Παν. Φιλιππί-
δου πωλοΰνται λαχεία τών Φιλαρχαίων 
πρός δραχ. νέας τρείς έκαστον. Ή έκκύβευ-
σις τοΰ λαχείου τούτου γενήσεται τήν πρώ-
την Κυριακήν τοΰ μηνάς "Ιανουαρίου τοΰ 
1 87G έτους. 

οί Βακτριανοί μου δοΰλοι, τά. βωβά άνδρά-
ποδα, τά όποια πρό ολίγου σέ κατέκλεισαν, 
φυλάττουσι τάς διόδους τοΰ παλατιού μέ 
διαταγήν νά σέ φονεύσωσιν άν έξέλΟτς. 31 ί-
ταιαι λοιπόν τύψεις συνειδότος άς μή σέ τα-
ράξωσι και φοβίσωσι· στοχάσου ότι θέλω σέ 
καταζητεί βασιλέα τών Σάρδεων και ότι 
θέλω σέ αγαπήσει «ν μέ εκδίκησης. Τό αίμα 
τοΰ Κανδαύλου γίνεται ή πορφύρα σου, και ό 
θάνατος του σοι ανοίγει Οέσιν εντός τής κλί
νης ταύτγς». 

ΤΙ.λΟον οί δοΰλοι, κατά τήν συν/Οειάν 
τω* ν' άναρριπίσωσι τό πΰρ τών τριπόδον;, 
ν' άναπληρώσωσι τό έλαιον τών λυχνιών, 
και ν' άπλώσωσιν έπί τής βασιλικές κ'λίνης 
τάπητας και διφζ'έρας, ή δέ Χυσσία έπευσε 
νά είσέλΟ·/] εις τόν Οάλαμον, άμα τκουσε τά 
βήματα των μακρόθεν άντηχοΰντα. 

, °"λ ί'γον ήλΟεν ό Κανδαύλης περιχα
ρής. Εΐχεν αγοράσει τήν κλίνην τοΰ Ίκμ'α-
λίου, και έσκόπευε ν' άντικαταστήση δι' αυ
τής τήν ίδικήν του,ήτις , κατεσκευασμένη ού
σα κατά τόν άνατολικόν τρόπον, ποτέ δ' 

Δ Ι Α Φ 0 Ρ Α . 



Όλονέν σέ καμαρόνω, και σφιγκτά στήν ά^καλίά μου, 
Σύνταγμα μου, σε κρατώ, 

Κ ' όλο~τό κορμί μου τρέμει, λαχταράει ή καρδιά μου, 
Κ Γ άπό τή χαρά πετώ. 

Κ α λ έ κύττατο πώς ε ί ν α ι . . . άρρωστο, κιτρινιασμένο . . . 
Τό χαϋμένο ! τό καϋμένο! 

Καιρό τόσο σπαρταρούσες "μέσα'στοΰ Τζουμπέ τά χέρια, 
Κ ' έκλαιγες σπαρακτικά, 

Και σφιγκτά^σέ εΐχε δέσει, και μέ δίκοπα μαχαίρια 
Σοϋτρωγε τά σωθικά, 

Και στά τόσα σου μαρτύρια δεν ευρέθη ενα χέρι 
Ζωή 'λίγη νά σοϋ φέρη. 

Ά λ λ ά μέσα εις τους όλους τό δικό μου μόνον γνέμα 
Σούδινε παρηγορά . . 

Έ γ ώ μόνον σ' έκυττοΰσα, και έσφούγγιζα το α'μα, 
Πού σου 'χύναν τά θεριά, 

Και εχάλαγα τόν κόσμο μή 'μπορέσω και σέ πάρω 
Ά π ό τόν Τζουμπέ τό χάρο. 

Και νά! τώρα, Σύνταγμα μου . • εις τά χέρια μου σέ έ χ ω , 
Σέ χαϊδεύω, σέ φιλώ, 

Και μέσε και τόν Ζαήμη [άπό όλους πρώτος τρέχω, 
Καϊ χορεύω και γ ε λ ώ . 

Όπαλάκια τό παιδί μου . . στράτα, στράτα νά μοΰ κάνν;, 
Νά ντουρώσν) καϊ νά γίάνη. 

τόν ήρεσκενγέφάνη δέ εΰχαρι<τημένος, διότι 
εύρισκε τήν Νυσσίαν εντός του νυμφικού 
Οαλάμου.' 

«Τά κεντήματα, είπε, τά κλώσματα και 
τά ραψίματα δέν σέ τέρπουσι πλέον, φαίνε
ται , σήμερον ώς άλλοτε . Καϊ τωόντι εϊνε 
έργον μονότονον τ6 νά σύρη τις αιωνίως 
μίαν κλωστήν μεταξύ άλλων κλωστών, καϊ 
θαυμάζω'πώς συνήθως ευορεστεΐσαι είς τά 
τοιαύτα.Τή άληθεία,έφοβούμηνμήπως κάμ-
μίαν ήμέραν ή 'ΑΟηνα, βλέπου*ά σε τόσον 
έπιτηδείαν, όργισθί) καϊ ρίψη κατόι τής κε
φαλής σου τήν κερκίδα της , ώς έπραξε %οτζ 
κατά τής πτωχής Αράχνης . 

— «'Απέκαμα,αύθέντα,τήν έσπέραν ταύ-
την καϊ κατέβη; έκ τοΰ υπερώου ταχύτερον 
τοΰ συνήθους. Επιθυμείς πρϊν κοιμηθτ)ς νά 
πίης ολίγον Σάμιον οίνο ν μαΰρον, συγκε-
κερασμένον μέ μέλι Ύ μ ή τ τ ε ι ο ν ; » 

Καϊ έχυσεν έκ λαγήνου χρυσής εις πο-
τήριον ωσαύτως χρυσοΰν τό μελανωπόν πό-
μα, εις τό όποιον είχεν αναμίξει ς·αλαγμούς 
τινας ναρκωτικοί νηπενθούς. 

Ό Κανόαύλης, λαβών τόποτήριον έκ τών 
δύο ώτίων, έπιε τόν οίνον μέχρι τής τελευ
ταίας £ανίδος· άλ7Γ ό νέος Ηρακλείδης ήτο 
φύσει ρ'ωμαλέος, και έναγκωνισθεϊς εις τά 
προσκεφάλαια τής κλίνης του έθεώρει τήν 
Νυσσίαν έκδυομένην, μηδεμίαν πάσχων τα -
χεΐαν έπενέργειαν τοΰ ύπνου. 

Ώ ς καϊ τήν προταιρέαν ή Νυσσία έλυσε 
τήν κόμην της , καϊ οί ξανθοί της βόστρυ
χοι άφθόνως έχύθησαν εις τάς πλάτας της· 
ό δέ Γύγης , έκ τής κρύπτης του, ύπέλαβε 
τάς τρίχας έκείνας ερυθράς, μέ στίγματα 
πυρός καϊ αίματος έστιγματισμένας καϊ έν 
είόει δφ&ων συνεστταμμένας, ώς κόμην φο-
€εράν Γ ο ρ γ ό ν α χαϊ Μεδουσών. 

'Μ άπλή καϊ χαρίϊ/ττάτη πραξις, ώς έκ 
τών άνοσιουργημάτων τ * όποια έμελλον 
νά τελεσ^οσιν, ελάμβανε χαρακτήρα τρο-
μερόν καϊ άπαίσιον, όστις ^έπνεε φρίκην 
εις τόν κεκρυμμένον φονεα. 

Ή Νυσσία άπ=5αλεν επομένως τά ψέλ-
λιά της , άλλ ' ολ χείρες της , έντεινόμεναι 
διά νευρικών σπασμών, κακώς υπηρετούν 

τήν σπουοήν της. Διέρρηξε τόν δεσμόν ψελ-
λίου, συμπεπλεγμένου έχ κόκκων ήλεκτρου 
κεχρυσωμένων, οί όποιοι, καταπεσόντες είς 
τό σανίδωμα μετά κρότου, έξύπνησαν τόν 
Κανδαύλην, μόλις κλείοντα τά βλέφαρα. 
Έκαστος τών κόκκων τούτων διεπέρασε 
τήν ψυχήν τοΰ Γύγου, ώς σταλαγμός μο
λύβδου διαλελυμένου πίπτων είς τό ύδωρ. 

("Επεται τό τέλος). 
-

Καλοΰνται οί δανεισταί τής πτωχεύσεως 
Κωνσταντίνου Μαρμάρινου, Γνα έμφανισΟώ-
σιν ενώπιον ημών έν τω καταστήματι τοΟ 
ένταΰθα ΙΙρωτοδικείου, κατά τήν 2 8 "Οκτω
βρίου έ. έ. ήμέραν Τρίτην και ώραν 2 μ· ψ-
όπως προβώσιν είς τήν έκλογήν τών προ
σωρινών συνδίκων. 

Έ ν Αθήναις, τήν 2 2 8βρίου 1 8 7 ο . 
Ό εισηγητής 

Α ρ . Σ ο φ ι α ν ό ς . 
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