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Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΛΑΥΡΙΟΥ. 

Ουδέποτε άλλοτε ή Ε λ λ ά ς ευρέθη είς 
μείζονα περί του πρακτέου άπορίαν, ουδέ
ποτε άλλοτε έλαβε τάς μάλλον καιρίας 
πληγάς , ή επί της εποχής του μεγάλου 
ξυγγραφέως των έν "Ολυμπία αρχαιοτή
των Έπ. Δεληγεώργη, διά τούς ύπ' αύτοϋ 
οημιουργηθέντας κινδύνους, καί διά τούτο 
ή Ε λ λ ά ς μετ' άγανακτήσεως άναμιμνήσκε-
ται τάς ημέρας της εποχής τσυ,ώς ημέρας 
οδύνης και συμφορών. Ή μεν εσωτερική 
ημών κατάστασις παρίστα ζο^εράν εικόνα 
εντελούς κοινωνικής άποσυνθέσεως καί 
χρεωκοπίας, ή δέ εξωτερική τόν έξευτε-
λισμόν καί τήν ταπείνωσιν. 

Όσάκις εκλήθη, ιδίως έν δειναϊς περι-
στάσεσιν, εις τήν διεύθυνσιν των κοινών, 
τοσαύτην άπειρίαν και αδεξιότητα απέδει
ξε, τοσαύτην ίδιοτέλειαν καί επιπολαιό
τ η τ α , ώστε ήγαγε τό έθνος μέχρι του 
χείλους τού βαράθρου. 

Ώ ς υπουργός επί τών Εξωτερικών κατά 

τό 1866 , σπουδαϊον λαβών μέρος έν τώ 
ύπουργείω έκείνω, ύπήρξεν ό ήοως της 
έξεγερθείσης Κρήτης· τό τοιούτον ήτον 
αναντιρρήτως καθαρά προδοσία, διότι ού-
δεμίαν προετοιμασίαν εϊχον δηλ. όπλων, 
πλοίων, νρημάτων κλπ. ούτε συμμάχους, 
ούτε έξωτερικήν τινα ύποστήριξιν, καί επο
μένως ά'ευ ελπίδος περί της απελευθερώ
σεως της. Είναι δ' ανάγκη ν' άναμνησθώ-
μεν τών δεινοπαθημάτων καί συμφορών 
της δυστυχούς Κρήτης ·, Είναι ανάγκη ν'ά-
φέρωμεν ήδη εις ποίαν ήθικήν καί ύλικήν 
κατάπτωσιν περιέστη έκτοτε ή Ε λ λ ά ς ; 

'Αλλά τά εύμετάβλητον κοινόν δεν έοι-
δαχθη έκ τού μεγάλου εκείνου παθήματος, 
ίσως διότι ένόμιζεν, ότι ό χρόνος ήθελε 
τόν καταστήσει έμπειρότερον καί συνετώ-
τερον, χωρίς όμως νά σκεφθή, Οτι ό δΓ ά
νεμου φουσκομένος ασκός είναι πάντοτε 
κενός, καί μία ξηρά επιστήμη δεν αρκεί νά 
καταστήση τινά μεγαλοφυά καί σπουδαίον 
πολιτικόν, μή πλασθέντα τοιούτον. Έπρε
πε λοιπόν νά ύποστή και έτερον τι τοιού
τον, διά νά μή έξαπατάται ευκόλως από 

τούς κενούς λόγους καί τάς ωραίας απαγ
γελ ίας . 

Τώ 1872 λοιπόν ύπήρξεν ό ήρως του 
δευτέρου τραγικού δράματος έπί τοΰ ζη
τήματος τού Ααυρίου. Ό ηγέτης , πονηρός 
ών, καί γ ινώτκων, ότι διά της ομαλής καί 
ευθείας όδοΰ ουδέποτε ήδύνατο νά άνέλΟη 
εις τήν έξουσίαν, διότι όλως ανίκανος και 
άπειρος ών, ουδέν αγαθόν είχε πράξει, αλ
λά κατεγίνετο πάντοτε είς τήν κατασκευήν 
ρητορικών, ή μάλλον δημοκοπικών λόγων , 
όπως κερδίζη τά χειροκροτήματα τών α
πλούστερων, έκαραδόκει τάς καταλλήλους 
περιστάσεις, καθ' ας ήδύνατο νά πολεμήση 
άποτελεσματικώς τούς αντιπάλους του. 
Ευρέθη λοιπόν αύθις ώς τοιαύτη τό Ααύ-
ριον τότε δή τότε, διά τών κηρύκων καί 
τών εφημερίδων διέδωκεν ανά πάσαν τήν 
Ελλάδα , ότι μέγας θησαυρός υπάρχει έν 
Ααυρίω καί όσον οΰπω άπόλλυται , έάν διά 

(νομοθετικής αποφάσεως, ώς βασιλικά νό
μιμα, δεν προληφθη ταχέως κλπ. Κατώρ-
ΰωζε λοιπόν, ώς πάντες ενθυμούνται, νά 

'έγείρη όλον τόν κόσμον, άφού μάλ ιστα 

Ά ν δεν έχουμε κανόνια Κρούπ ωραία χαί μεγάλα 
Για νά στήσουμε 'ς τό κάστρο, κΓ ούτε μια μονάχα μπάλα , 
άν δέν έγουμε τρακόσους μετρητούς καββαλαρέους 
Γυμνασμένους καθώς πρέπει 'ς τήν τρεχάλα καί γενναίους^ 
Κι' ούτε άλογα ακόμη διά νά καββαλικέψουν, 
Καί νά έμπουν μές' 'ς τή ζάλη του πολέμου νά παλέψουν, 

Ά ν άδειάζη κάθε 'μέρα τού Ταμείου μας ό πάτος, 
Καί δέν εχει γ ια νά δώση παραδάκι είς τό Κράτος, 
Κι' ούτε είμπορεί νά πάρη ένα νέο κάν τουφέκι, 
Ά λ λ α πάντα ό ταμίας είς τήν πόρτα έξω στέκει 
Καί ξεσχίζεται καί λέγει πώς δέν έχει τσακισμένα, 
Καί δεν είμπορεί νά δώση μιά πεντάρα ε'ις κανένα. 

Ά ν χαί ήναι ή πατρίς μας σέ φουρτούνα χαί σε ζ ά λ η ( 

Κι' υποφέρει ή καϋμένη άναπαραδιά μεγάλη , 
Ά ν δέν έχη πολεμάρχους καί ιππείς χαί στρατ ιώτας, 
Έχε ι όμως προκομμένους καί γενναίου; πατριώτας, 
"Οπου πάντα τό καλό της καί τήν πρόοδο γυρεύουν 
Καί γ ι ' αυτήν εις τούς συλλόγου ; συζητούν καί ρητορεύουν| 

Κ Η Π Ο Σ 
ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΑΙ. 

Ά ν τό κράτος μας δέν Ιχει θησαυρούς, μεγάλα πλούτη, 
*Αν δέν έχουμε ακόμη μία κάν ό*ά μπαρούτι 
Και τής νέας μόδας δέκα ή και εΓκοσι τουφέκια, 
Καί σπαθιά ακονισμένα, καί καψούλια χαί φυσέκια, 
Ουτε σάκκους τού πολέμου, ούτε σκάγια, ούτε βόλια, 
Ουτε δέκα μπαλαρμάδες, γ ιαταγάν ια χαί πιστόλια. 

Ά ν δέν έχουμε ακόμη εως είς αυτήν τήν ώρα 
Ούτε ενα κάν ή δύω δυνατά θωραχοφόρα 
Διά νά υπερασπίσουν τού ΙΙεραία τό λ ιμάνι , 
Έάν πόλεμο τό έθνος μετά τής Τουρκίας κάνη. 
*Αν δέν έχουμε δυώ κάστρα γ ια νά στήσουμε κανόνι 
Κα ι να χάνουμε αμέσως τού ; στρατού ; τών Τούρκων σχόνη. 

ΦΑΝΗΣ 



•περί χρημάτων επρόκειτο. Εκλήθη λοι-
ττόν, όπως σώση τον κινδυνεύοντα π λ ο ϋ τ ο ν 

ί κληθεί . ; , έπραξϊν, οποίαν λύσιν έδω-
κεν, όπόσων τά βαλάντια έ/.ήστευιε χαί 
όποιον τό έθνος έξηυτέλισε, ταϋτα π ά ν τ ε ς 
γινώσχουσι, διότι τά δυστυχήματα είτ; 
πρόσφατα χα!. τά θύματα άσπαίροντα έτι 
Παρί'λείπομεν δέ τά κατά των ζητησάν-
των τήν άνασύστασιν τής πανεπιστημ/ακής 
φάλαγγος φοιτητών, ους έσυρεν έκ τ η ; 
κόμης είς τας φύλακας Καρμ/πολα. Ιδού 
τις ό ήρως της πολύπαθους Κρήτης χα 
του καταβροχΟέντος Λαυρίου. 

Ά λ λ α μεθ' όλα ταϋτα νομίζετε, ότι ο 
άνθρωπος ούτος έγκατέ) ιπε τάς παλαιάς 
του έξεις,ή μάλλον τάς όημοχοπικάς, δι'ώ' 
καί μόνων ά-'ήρχετο είς την έξουσίαν ; Θεάς 
φυλάξει· είναι ό αυτός και νυν καίπάντοτε. 

Ά π ό τοϋ 1 8 7 2 καί εντεύθεν δεν παρου 
σιάσθη πλέον κανεν σπουδαίο ν εθνικό** ζή· 
τημα, όπως τό έκμετα/^ευθή και διά τοϋ 
το μέχρι τοϋδε έτήρει σιγήν, διότι, ως 
προει'πομεν, διά της ομαλής και ευθείας 
όδοϋ ουδέποτε ελπίζει ή μή δυναμένη νά 
πράξη τίποτε άνικανότης· άλλως τε οέ αί 
έκ τής νεανικής απειρίας, ιδιοτέλειας κα 
επιπολαιότητας του έπελΟοϋσαι συμφοραι 
κατέστησαν πλέον αυτό* πτώμα, άξ ιον 
οΓκτου και άτοστροφής. 'Έπρεπε λοιπόν 
νά παρου ηατ'ΐή γ.χ,ϊι ζ ή τ η Λ α , δυνάμενον 
νά έγείρη τοϋ κοινοΰ τ ή ν προσοχήν, δ'ά νά 
άρχίση τά π α λ α ι ά του. Καί ιδού, δυστυχώς, 
ό Τουρκοσερβικός πόλεμος,όστις αμέσως ά-
νεπτέρωσε τάς ελπίδας τοϋ αποθανόντος, 
ου τά δημοκοπι/ά σχέδια εις ένέργειαν αύ-
6'ις ετέθησαν. Τό δέ ΤΧΟ^-^ΟΟ-ΖΟΟΊ καί πε 
ριεργότερον είναι, ότι έ ω προ πολλού προε-
μηνύετο ό πόλεμος ούτος καί έκαστος έλε-
γεν β,τι καλλίτερον καί συμφερώτερον έγί-
νωσκεν, ό πονηρός ούτος έτήρει νεκρι-
κήν σιγήν, διότι δεν εΐχεπεποίθησιν άν 
ή πολιτ ική, ή ; Οά όιέγραφεν, ήθελεν 
εύρει οπαδούς, μολονότι πιστεύει, ότι εί
ναι μεγαλοφυής άνήρ, γινώσκων τά τε 
παρόντα καί μέλλοντα . "Αφησε λοιπόν 
νά δημιουργήση ό χρόνος καί έπειτα ν' ά-
ναπετάσση τήν σημαίαν τοϋ πολέμου. 

"Πδη λοιπόν, σκεφθείς, ότι ό καιρός 
είναι κατάλληλος , όπως γείνη ενδοξότε
ρος, επετέθη λάβρως κατά της κυβερνή
σεως. Άλλα , μετα τοσαυτα παθήματα 
καί συμφοράς, μετά τοσούτον εξευτελι
σμό;, άτερ ή Ε λ λ ά ς έδοκίμασε μετά ψυ
χικού άλγους επί των ημερών τοϋ άναφα-
νέντος ήγέτου, θά κατορθώση αρά γε καί 
νυν νά γείντ) ήρως καί της μεγάλης ιδέας ; 
"Αν τοϋτο κατορθωτή, τότε, νή τον Δία, 
αυτός μεν είναι άξιος νά καλήται πράγ
ματι ήρως, άφοϋ τηλ ικαϋτα κατορθόνει 
εις έθνος, έγκαυχώμ.ενον έπί εύ ΐυ ία, ή δέ 
Ε λ λ ά ς αξία της τύχης της ! Ά λ λ α εις 
τοιαύτην δημοκόπου Ινεδραν, εμπορευομέ
νου τοσούτον ασυστόλως τά ίερώτερα της 
πατρίδος, δεν πιστεύομεν νά έμπέστ| πλέον 
καί τρίτ/jv ήδη φοράν, διότι άμριβάλλομεν, 
άν Οά ουνηθή νά διαφυγή πλέον τον κίν-
ίυνον. 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 

Αί έκ τοϋ θεάτρου τοϋ πολέμου ειδή
σεις δεν είναι τοσούτον κολακευτικά», δια 
τούς φίλους μας Σέρβους, ους οι Τούρκοι 
έν έκαστη μάχη κατατροπόνουσ/ν ζωγροϋ-
σιν εκατοντάδας α ιχμαλώτων, σκυλλεύουσι 
σωρείας όπλων, συλλαμβάνουσι πολυάριθ
μους φορτηγούς άμαξας πλήρεις πολεμο
φοδίων και τροφών, καί τέλος φονεύουσιν 
αυτούς κατά "χιλιάδας. Ά ν ό πόλεμος έ-
ξχκολουθήση μέχρι τέλους μετά της αύ-

?;ς μανίας καί καταστρεπτικότητος, ου
δόλως άπι'Οανον, καθά καί μία των Βιεν-
•χίω; εφημερίδων παρατηρεί, μετά τό πέ

ρας αύτοϋ έκ μέν τών Σέρβων νά μή ένα-
πολειφθή ούτε ρουθοϋνι άναπνέον, έχ δέ 

ών Τούρκων μόλις ίσως διασωΟί] χωλός 
τις βασιβουζούκης, όπως φέρη εις τόν 
Σουλτάνου τήν είόησιν τής νίκης τών γεν
ναίων στρατευμάτων αύτοΰ. Γένοιτο ! 

— Έάν πιστεύσωμεν τάς Εύρωπαϊκάς 
εφημερίδας, ή περιοδεία τοϋ βασιλέως ημών 
καί αί διπλονχατικαί ένέργειαι 6ά άποφέ-
ρωσι καρπούς άγλαούς δια τήν πτωχήν 

Ε λ λ ά δ α . Έν ΙΙαρισίοις συνδιελέχδη έπί 
πολλάς ώρας μετά τοϋ ύπουργοϋ τών ε
ξωτερικών, συνηγορήσας έκθυμως υπέρ της 
επεκτάσεως τών ορίων μας. Επίσης και 
έν Λονοίνω,Ιχών τήν άρ&νγήν καί τοϋ γαμ
βρού αύτοϋ πρίγκηπος της Ουαλίας, ερ
γάζετα ι διά τόν αυτόν σχοπόν, ού ένεκα 
μεταβήσεται εις ΙΙετρούπολιν και Βερολι-
νον. "Αν πράγμα.-ι ό διάβολος τό φέρη καί 
οί Ευρωπαίοι διπλωμάται στραβωθώσι 
τοσοϋτον, ώστε νά μας παραχωρήσωσι τήν 
Ήπειροθεσσαλίαν καί Κρήτην, και ή ένω-
σις αύτη τελεσΟή, τοϋ κ. Κουμουνδούρου 
πρωθυπουργοϋντος, τ.ώ πώ,. φωτ ιά καί κα-
ταστροφήποϋ θά ένσκήψ^ είς τήν τοϋ Δελη-
γεώργη κάραν. Γιατί ό καϋμένος άπό τ ώ 
ρα πετσοκόβεται ; Έχε ι δίκαιον. 

— Ό τηλέγραφος της χθες μας άνήγ-
γε ιλεν ότι οί γραικύλλοι , τά περιτρίμμα-
τα καί καθάρματα της Κωνσταντινουπό
λεως, τά ύπό τό Ονομα τών Ε λ λ ή ν ω ν κα-
ταταχθέντα εις τάς όρδάς τών Τούρκων 
κατά τών Σέρβων, εχουσι σημαίαν φέρου-
σαν έν τη σελήνη τόν σταυρόν, ώς έμβλη
μα ίσως ότι ό χριστιανισμός κατεβρωχθι-
σθη ύπό τοϋ Μωάμεθ. Γειάσας παληκαρά-
δες! Είς σας ό ελληνισμός τάς ελπίδας αύ
τοΰ ενατενίζει. 

— Έρωτώμεν τόν κ. Νομάρχην Πα
τρών, τί γίνεται τό εν Αιγ ίω μεταλλε ιον 
γαιανθράκων τών κκ. Κωνστ. Τριαντάφυλ
λου καί Πασιλ. Άνκστασιάδου ·, Ένω τρις 
διετάχθη παρά τοϋ έπί τών Εσωτερικών 
υπουργείου νά δώστ) πληροφορίας περί τοΰ 
μεταλλε ίου τούτου, ούδεν μέχρι τοϋδε έμά-
Οομεν. Τόν παραχαλοΰμεν νά εύαρεστηθή 
νά μάς απάντηση. 

— Δεν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τόν 
έξαιρετικόν ζήλον, δν ό είσαγγελεύς τών 
ένταϋθα ΙΙλημμελειοδικών έπεδείξατο, φυ-
λαχίσας επανειλημμένως τόν όπαστυνό-
μον ΆΟ. Άλευραν , άφοϋ ή πράξις, δΓ ήν 
κατηγορείται, δεν έχει ούδεν τό άξιόποινον* 
άλλως τε δέ παραβαλλομένη πρός ά λ λ α ς , 
άς διάφοροι υπαστυνόμοι κατά διαφόρους 
έποχάς διεπράξαντο, ιδίως έπί τής τελευ
τα ίας εποχής τοϋ Βούλγαρη, είναι μηδέν. 

Διά τοϋτο ή φ ιλτάτη καί κακότυχη πατρίδα 
Πρέπει πάντα νά γελάη καί νά εν η μια ελπίδα 
Πώς Οά έλθη μια ήμερα ποϋ κι' αύτη Οά εύτυχήοη, 
Καί τήν πρώτηντης τήν δόξαν και τήν φήμην Ο'άποκτήσγ;, 
Καί Οά ξαναγίντ] πάλι σεβαστή 'ς τόν κόσμο όλο, 
Κα ί μέ όλη τήν Ευρώπη Οά 'μπορί} νά παίζϊ) ρόλο. 

Σαν πουλιά πετοϋν r¡ ώρες, ή ήμερες καί oí ypóvoi, 
Κι ' ένας σύλλογος σπουδαίος κάθε τόσο ξεουτοώνει 
Καί αμέσως ανεβαίνουν μέ τοϋ ρήτορος τό σχήμα 
Οί γενναίοι και μεγάλοι πατριώται είς τό βήμα, 
Καί καλά αρματωμένοι μέ του λόγου τήν ασπίδα, 
Συζητούν καί ρητορεύουν γ ιά τήν άμοιρη πατρίδα. 

Τ ί σημαίνει άν δεν εχγ) ή πτωχή πατρίς μας πλοία, 
Κα ι στρατεύματα, κανόνια καί πολλή καββαλαρία ; 
Ά φ ο ϋ εχει τόσους νέους Δημοσθένεις τί τήν μέλλε ι ; 
Τούς στρατούς καί τά κανόνια καί τούς στόλους τί τά θέλει; 
Rat ή γλώσσα τών ρητόρων τούς έχθρύς μας τούς σκοτώνει 
^Οπως καί τό γ ιαταγάν ι , τό τουφέκι, τό κανόνι. 

Καί ό ΦΟ . ίππος, ο μέγας βασιλεύς τών Μακεδόνων, 
Ποϋ Οά μένη τόνομά του 'ς τούς αιώνας τών αιώνων, 
'Σ τόν καιρό ποϋ μέ τοβς τότε Αθηναίους έπολέμει, 
Πάντα έλεγε πώς γΓ άλλο δεν φοβάται κι' ούτε τρέμει, 
Γιά ακόντια καί τόξα, παρά γ ιά τήν λυσσασμένη 
Καί κακή καί μαύρη γλώσσα τοϋ μεγάλου Δημοσθένη. 

Ποιος δέν ήθελε αμέσως τό καππέλο του πετάξει, 
Καί μέ όλη τήν καρδιά του «Ζήτ' ό πόλεμος» φωνάξει, 
Σάν έφάν' ό Μεσσηνέζης, ό μεγάλος πατριώτης, 
Είς τό βήμα τοϋ Συλλόγου όπου λέγετ ' «Αδελφότης» , 
Καί αρχίνισε νά βγαζη άπό τό χρυσό του στόμα 
Τόσα λόγ ια γ ιά τό έθνος, όπου τά θυμαμ' ακόμα ; 

Τις έξ όλων τών Ε λ λ ή ν ω ν τήν χρυσή στιγμή εκείνη 
"Πθε~λε σάν πέτρα κρύος εις τά λόγια τοϋτα μείνει ; 
Καί έγώ, ποϋ έχω πάντα τό φαρμάκι είς τά χείλη 
Καί ποτέ δέν συγκινοϋμαι, όπως λέγουνε οί φίλοι, 
Έμπροστά 'ς τά δυώ μου 'μάτια ειχα βάλει τό καππέλο, 
Καί αρχίνισα νά κλαίω καί έγώ χωρίς νά θέλω. 

Διότι πάντες ενθυμούνται πόσαι βανδαλι-
καί πράξεις έλάμβανον χώραν κατά δια
φόρων εντίμων πολιτών ύπό τά σκοτεινά 
νΐς αστυνομίας υπόγεια, καί όμως ό νυν 
εί'/αγγελεύς, ενώπιον τοϋ όποιου συνέβαι-
νον πάντα ταύτα, ούδένα προεφυλάκισε. 
Μόνον λοιπόν διά τόν Άλευραν , όστις και 
οικογενείας καί ανατροφής τυγχάνει 
καλής καί -ζνμώ^ΟΊ καί αύστηρότερον 
υπέρ πάντα άλλον έκτελεΐ τό καθήκον του, 
ελήφθη τοιοϋτον αύστηρόν μέτρον ; 'Πμεϊς 
άίίιτοτε έστηλιτεύσαμεν τάς αυθαιρέτους 
χαί βανδαλικάς τών αστυνομικών οργάνων 
πράξεις, άλλ ' είναι άδικον χαί παράνομον 
νά λαμβάνωνται συστηματικώς εξαιρετι
κά μέτρα καθ' ενός μόνου υπαστυνόμου, 
όστις έκ της θέσεως του εοειςε την συνη-

τα . Τό τοιοϋτον έξαιρετικόν μέτρον είναι |περισσότεροι εργαται, εκφουρν.^ουν 
είς μόνον τόν συντάν.την της ήμίσεις χελώνας, άφ' όσας ή 

δύναται 
:ών 

να 
τά 

χα μέτρα καθ ενος μονο 
;ς έκ -

6η τών άστυνο/ικών οργάνων αυστηρό 
τα 
άρεστόν 
«Εφημερίδος», ής ό κύριος όυνατ: 
διαπράττη κατά εντίμων καθηγητά 
μεγαλείτερα εγκλήματα ατιμωρητί, καί 
είς τόν συντάκτην τοϋ «Φωτός» Καρύδην, 
ού αί μηνύσεις εκτελούνται παραχ_ρήμ.α, 
ένω αί κατ' αύτοϋ κοιμώνται εις τό άρ-
7εΐον της ε ισαγγελίας. 

— Καί έτερον άθλον διεπράξατο κατ' 
αύτάς ό μεγάτιμος συντάκτης ι οΰ κΦο)-
τός» χ. Σάντος Καρύδης. Ό ιταλός Τάτιος 
λιθογράφος μάς έκαμνε τελευταΐον τάς 
λιΟογραφικάς εικόνας τοΰκΆριστοφάνους». 
Ό χ. Καρύδης έν τή ευσυνειδησία του ε ι α -
μεν Ιδιωτικό ν έγγραφον,είς τό όποιον έγρα-
ψεν ότι ό κ. Τάτιος λιθογράφος υπόσχε
ται καί υποχρεούται νά μή κάμνη τοϋ λοι
πού λιθογραφικάς είκβνας διά τόν α Ά ρ ι -
στοφάνην» τοϋ Παν. ΙΙηγαδιώτου. Τό έγ-
γραφον τοϋτο παρου^ίασεν είς τόν κ. Τά-
τιον ό Σάντος Καρύδης έν μέσω βαθύτατης 
νυκτός καί τόν κατέπεισε νά τό ύπογράψη, 

σαγγελεύς κ. Μπένσης ; διατί ή δικαιοσύνη 
δέν επιφέρει ίσχυρόν ρ ά π ι σ μ α κ α τ ά τής 
πανεντιμότητος του κ. Σάντου ; Ηλήν έν 
όσω οί Μπένσιϊες ε'ναι λειτουργοί τής Θέ
μιδος, ή δικαιοσύνη Οά βαδίζη τόν αυτόν 
δρόμον, όνπερ και σήμερον. 

— Πρόσωπον, όν είς Οέσιν νά γνωρίζττ] 
κατά βάθος τά έν τοις Μεταλλσυργείοις 
τοϋ Λαυρίου συμβαίνοντα, μας γράφει ε
κείθεν μετά τών άλ7,ων καί τά εξής : « Ή 
Ελλην ική εταιρία τών Μεταλλουργείων 
τοϋ Λαυρίου όσον ούπω ρίπτει κανόνι, 
καί άλλοίμονον είς τούς μετόχους. Αί 
προσδοκίαι της περί πλυντηρίου καί νέων 
κλιβάνων έματαιώθησαν τό πλυντήριον, 
όπερ στοιχίζει δύο εκατομμύρια, αντί νά 
πλύντ-, 1 5 0 τόνους έκβολάδων, πλύνει μό
νον -15. Οί κλίβανοι, είς ους εργάζονται 

γιλπιζον.» Ά 
ναγγέλλοντες ταϋτα, δέν δυνάμεθα είμη 
νά προκαλέσωμεν τό συμβούλιον των Με 
ταλλουργείων, όπως δώση τάς δέουσας 
επεξηγήσεις τοις μετόχοις καί τω δημο-
σίω έπί τοις συμβαίνουσα. Θά επανέλθω 
μεν έκτενέστερον. 

— Τήν ΙΙέμπτην έδιδάχθη έν τω Οεά-
τοω τών «Ίλ ισσ ί ίων Μουσών» ύπό τοϋ 
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θιάσου «Γύριπίδου» ό Χ α ρ τ ο π α ί κ τ η ς , 
δράμα εν έκ τών αρίστων τής γαλλ ικής 
δραματολογίας, όπερ, άπαραμίλλως επι
τυχόν, απέσπασε τά δάκρυα τών θεατών. 
Έν αύτώ ή κ. Σμαράγδα Ζάμπου επέδει
ξε ν αληθή τέχνην ηθοποιού. Επίσης καί έ 
κ. Ζάνος, ό ύποκριθείς τόν χαρτοπαίκτην, 
συνεχίνησε πολύ τό κοινόν, επιτυχέστατα 
παίξας τό μέρος του· «'Π Ά λ ω σ ι ς τής 
Κωνσταντινουπόλεως», πρωταγωνιστουν-
των τών κ.κ. Βαρβέρη καί Άρνιωτάκη,επέ
τυχε έντελέστατα,άποσπάσασα τά ραγδαία 
χειροκροτήματα τοϋ άπειρου πλήθους. Σή 

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α 
Κόκκινος Μπαλάνω ιατρώ κοίζειν. 

Οίνοβαρέω κεφα7νήν, Βαλανάκριτε, καί 
μέ βιαται οίνος, άτάρ γνώμην ούκέτ' έγώ 
ταμίης ημέτερης, τό δέ δώμα περιτρέχει* 
άλλ' άγ' άναστάς πειρηθώ, μήπως καί 
πόδας οίνος εχει, καί νόσον έν στήθεσι. 
Δέκοΐκα δέ μή τι μάταιον ερξω, ΟωρηχΟείς, 
"αί μεγ" όνειδος έχω. 

Μπαλάνος Κοκκίνω κωΟωνίζειν. 
ΟΤνος έ|·οί τά μέν άλλα χαρίζετσι'εν δ' 

αχάριστος, ευ τ' άν θωρήξας μ' άνδρα πρός 
έχθρόν άγει , 7-ώβην τ ' έμποιεϊ. 

Κατά τηλεγράφημα σπουδαΐον, ευμε
νώς παραχωρηθέν ήμϊν, συναφθείσης μεγά
λης καί πεισματώδους μάχης μετα ξ Σ 
βων καί Τούρκων, έφονεύθη όλος ό εκ 5 0 0 0 
στρατός τών Σέρβων, ένω αί Σερβικαί σφαι-
ραι μόνον ενός τούρκου έκοψαν τήν μύτην. 
Δέν είξεύρομεν κατά πόσον τό τηλεγρά
φημα τοδτο είναι ά7.ηθές. 

ειπών αύτώ ότι είναι δήθεν μία σύμβασις, μερον διδάσκονται αί κωμωδίαι ό Β ί α ι ο ς 
δΓ ής υποχρεούται ό Τάτιος νά τω 7_ορη-' γ ά μ ο ς καί μ. ή δ ί δ ε θάρρος είς τ ά ς ύ-
γγ) τακτικώς λιθογραφίας διά τό φύλλον ' πηρετρίας, αΓτινες Οεωροϋνται έκ τών ά
που. Ιδού αί πράξεις τοϋ κ. Σάντου, όστις ρίστων. Οι κωμικοί του θιάσου τούτου ά-
ζητεί χιλιάδας δραχμών διά τήν προσβλη- πόψε θά έπιδείξωσιν αληθή τέχνην κωμι-
Οειταν τιμήν του. Τί λέγει εις ταϋτα ό ει- κών, καί ουχί παλιάτσο>ν. 

Τήν κάτωθι έπιστοί,ήν εύρομεν"κατά τύ-
χην έν Φαλήρω, τήν άνάγνωσιν τής οποίας 
συνιστώμεν είς πάντα. 

Α γ α π η τ ό τ α τ ε μοι^ΙΝικολάκη ! 
Έ χ ω νά σοϋ'κάμω πολλά παράπονα* 

διότι χθες είς τ ί Φάληρον, ένώ έβγαίναμε: 
άπό τό Οέατρον, μέ έτσίμ.πισες πο'λύ δυνα
τά είς τό μπράτζο. "Οταν επήγα νά κοι
μηθώ, παρετήρησα τό χέρι μου καί ήτο 
πολύ πρισμένον ά λ λ α δέν πειράζει, σέ συγ-
χωρώ, διότι είξεύρεις, πουλίον μου, πόσον 
φλογερώς σέ αγαπώ . Α π ό ψ ε Οά ήμαι είς 
τό Φάληρον μέ τήν μητέρα μου καί μέ 
τόν Θείον μου. Είς τό μέσον τής παρα
στάσεως Οά προσπαθήσω νά φύγω. 11 ρό-
σεξε νά ήσαι έξω διά νά μέ περιμένης. Έάν 
Οέλής, πηγαίνουνεν είς τόν λόφον τοΰ 
Δραγάτη, η άναβαίνομεν είς τάς Αθήνας· 
νά μου ύποσχεθής όμως ότι δέν θά μέ 
τσιμπάς πολύ δυνατά, διότι πονώ. 

Σέ ασπάζομαι είς τό στόμα μέ όλην 
τήν καρδιά μ'ου. 'Π πιστή σου 

\ Κ α τ ί ν α. 

ΣΚΗΝΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 
"Υ π ό 

ΣΤΩΙΚΟΥ. 

("Ιδε προηγούμενον αριθμόν.) 

χαινώση. Έγ ώ είς τήν πρόσκλησίν της 
ταύτην, καί τοι δύσθυμος, ούχ' όμως έσ
πευσα νά προσέ/.Οω μετά παλλούσης καρ
δίας. 

Κατηφής και σύννους ελαβον τήν πρός 
τόν οίκον τής Ασπασ ίας άγουσαν, πρός ην 
ετρεφον έτι έρωτα ασθενή καί φίίίνοντα. 
Καθ' όδόν συνήντησα τρεις φίλους μου, 
παΐδας τότε τών άγυ ιών, τόν ΙΙομερέτον ί "Ρ έ ΐ ε ι μέ χ υ λ ό - η τ τ α . Χθες μάλιστα τά 
Γλυμενόπουλον καί τόν νεώτερον τών ά- ί μεσάνυκτα, τήν έβγαλε 'ς τή πόρτα μέ -
δελφών Μορίτση. ΙΙάντες ούτοι ήσαν τριάς μεσοφούστανο. 

έσπευσαν ταχ_εις προς εμε και εν 
έπεφώνησαν. 

— ΚΙ καλή 'μέρα! Ποϋ π ά ς ; Στής 
Ασπασίας ; Νά είξευρες τ ί είπε γ ιά σέ, μά 
τόν θεό , Οά τή σκώτονες ! 

— Τή δουλειά σας. Ά π ό πήττα ποϋ 
δέν τρώτε, μή σας μέλ)·ει. Τοις απήντησα 
υποπτευθείς αμέσως πλεκτάνην τινά προ-
παρασκευασμένην. 

— Νομίζεις ότι σέ έμπαίζομεν ; Τί βάλ
λεις ς-οίχημαότι σέ περιπαίζει ή Ασπασία . 

— Κάμετε μου τήν χάριν νά μ' άφή-
σητε ήσυχον. Ποιος δίδει ένα παρα γ ιά τήν 
Ασπασία . 

Ού ού ! Νά τα δά! Ά π ό μας ζητείς νά 
κρυφθϊ]ς. Μάθε λοιπόν ότι ό Μορίτσης σέ 

συναυλία 1 κ ι ϊ ί τ ή ν ε β γ « ' λ ε τ ή πόρτα καί σ τ ο ί χ η μ α 
τίζομεν ό,τι θέλεις. 

Ήρξάμην ποιΟόμενος. Ή αντιζηλία μου 
έξηγέρθη. Ό έρως μου ώσεί ηλεκτρισθείς 
άφυπνίσθη. Ή φιλοτ ιμία μου,προσβληθείσα 
τά καίρια, άνεπτύχθη. Ηυρέσσων έξ οργής 
καί άγανακτήσεως. 

— Καί τί εΐπε δι' έμέ ; ήρώτησα παρα-

ε6ιαχωριστος, μικροί μοσχομάγχαι, μόνον 
Ιργον έχοντες τό σκώπτειν άλί .ήλους καί 

Κατά φαντασίαν ; 
Τί κατά φαντασίαν καί κουρουφέξα-

αμπαίζειν. Ούτοι, άμα μακρόθεν ίδόντες με λ α ! Τής έκαμε καντάδα μέ τό μαντολίνο 

χρήμα. 
— Καί τί δέν εΐπε ; σέ είπε κουτόν, ότι 

βάλλεις τό καππέλο σου ώς τήν μύτη σου 
(ήτο τοϋτο τοϋ συρμοϋ τότε) καί ότι περ-
πατεΐς ώς στραβός, ένώ εκείνη σπάζει 'ς τ ά 
νέλοια μέ τάς φ ίλας της οσάκις περνάς, 
καί ποϋ νά τά θυμώμεΟα; πολλά ά λ λ α μας 
εΐπε ποϋ μόλις ήδυνήΟημεν νά κρατήσωμεν 
τά άντερα αας-
• — Νά χαθήτε ψευστα ι ! 

— Δέν μας πιστεύεις ; Παμε νά περά-
σωμε μαζύ, καί νά είπγ)ς όσα σέ είπομεν νά 
ίδής άν Οά εχη ν' αντίρρηση τ ι . 

' — Εμπρός, πηγαίνωμεν. Προσέξετε ό
μως διότι άν μ' έμπαίξητε, μά τόν θεόν 



Δημοσιογράφοι απελπισμένοι, διοτί δεν δύνανται να ακούσωσι των δύω Αυτοκρατόρων. 


