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Β· ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΒΣ ΔΙΕΤβΤΝΤΗΧ.

Η ΒΟΥΛΗ

Μετ’ όλίγας ημέρας μέλλομεν νά παραστώμεν αύθις 
θεαταί τοΰ οΐκτρού εκείνου θεάματος τής ένάρξεως τοΰ 
Κοινοβουλίου. Είμαι ιδιότροπος ίσως, άλλά πάντοτε 
έθεώ ρησα τό Κοινοβούλιον αύτό ώς τό εργαστήριο·/ όλων 
τών εθνικών δεινών. Άρά γε, άν δέν ύπήρχε, δέν ήθέλο
μεν εισθαι άπηλλαγμένοι τών τόσων κενών λόγων, τών 
καθημερινών κενών καινοτομιών έν τή νομοθεσία, τών 
αδιάλειπτων κυβερνητικών κλονισμών: Δέν ηθελεν αβά 
γε τότε έρριζωθή σύστημά τι, οίονδήποτε, διοικήσεως 
καί εθνικής άναπτύξεως, μέχρις ού παραγάγη καρπόν τινα 
καλόν ή κακόν, καί δέν θά ελειπεν ή διά τών βουλευτών 
μονοκρατορία τοΰ Κουμουνδούρου καί ή διά τοΰ Κουμουν
δούρου διαφθορά τής πολιτείας ;

Έν τοσούτω υπάρχει καί επειδή ύπάρχει τό ήθέλομεν 
τουλάχιστον άνθρωπινώτερον.

Ή-υύσαμεν μετ’ ενθουσιασμού τάς επί τή διαλύσει 
τής Βουλής εντόνους διαμαρτυρήσεις καί άπειλάς τής 
άντιπολιτεύσεως, άλλά δέν έβραδύναμεν νά ίδωμεν τά 
πλεϊστα αύτής μέλη άδελφοποιούμενα μετά τών μάλλον 
ακαθάρτων Κουμουνδουρικών στοιχείων, νά αΐτώσι τάς 
ψήφους τών λαών τών επαρχιών. Ήκούσαμεν μετ’ ενθου
σιασμού τάς ύπέρ τής νομιμότητος κραυγάς τής άντιπο- 
λ,ιτεύσεω; καί τάς διακηρύξεις αύτής κατά τοΰ έγκυρου 
τών εν ταϊς νεαις επαρχίαις εκλογών, αλλά μόλις τά 
αποτέλεσμα τούτων ύπήρξεν έυνουν αυτή, δέν έδίστασε 
ν’ αναίρεση πάν Ο,τι πρό ολίγου μεγάλη τή φωνή διε- 
κήρυττε καί ν’ άνομ.ολογήση νόμιμα πάντα τά εν Θεσ
σαλία εναντίον τών νόμων τερατουργηθέντα, ένώ συγ
χρόνως έτερον αύτής. στόμα, διότι είναι πολύστομος, έξ 
άφαιρέσεως τής κεφαλής ίσως λανθάνον, έξηκολούθει 
λ-έγον τήν αλήθειαν.

Πρό τών τοιούτων δέν δύναμαι νά εΰρω εκείνον, οστις

μή ύπό άλλου συμφέροντος κινούμενος, ήθελεν είλικρινώς 
ευρει διαφοράν τινα μεταξύ τών φρονημάτων καί τών 
πεποιθήσεων τών δύω αύτών μεγάλων καί συγγενών φα
τριών.

’Ιδού διατί ή άπογοήτευσις καί ή αδιαφορία κυριεύει 
παντός αμερόληπτου πολίτου τήν ψυχήν καί διατί κα
ταπίπτει ή κατά τής Κυβερνήσεως άγανάκτησις συγκε- 
ρζννυμένη τή πρός τήν άντιπολίτευσιν έλλείψει πεποι- 
θήσεως.

Δέν άμφιβάλλομεν οτι μετά πολλής ρητορικής εύχε— 
ιείας θέλει αναπτύξει τάς περί τής 31 Μαρτίου καί τής 
^ιαλύσεως τής Βουλής θεωρίας του ό κ. Τρικούπης, άλλ’ 
άμφιβάλλομεν οτι, νέου τυχόν άνεμου πνεύσαντος, δέν 
θέλει λησμονήσει οσα διήλθεν είπών καί νέας δοξασίας 
δέν θά προβάληται, έξ ολοκλήρου τάς πρώτας άπαρνού- 
χενος. Τοσοΰτον ποταπή δέν είνε ή πολιτική. Εχει 
τάς ταλαντεύσεις της, ούδείς δύναταί ν’ άμφισβητήση 
τούτο, άλλ’ αύται διαμένουσιν άγνωστοι ύπό τό αδιό
ραταν κάλυμμα τής πολιτικής, εύφυίζς.

Μόνοι όσοι νομίζυυσιν άκρον άωτον τής πολιτικής δό- 
ξης τήν είς πρωθυπαυργικήν έδραν άνοδον, δύνανται νά 
παρακούσωσι τάς υπαγορεύσεις τής συνειδήσεως καί τής 
αναμφισβήτητου αξίας αύτών.

Μετ’ ολίγον έρχεται ή Βουλή" άλ.λά λίαν αισιόδοξος 
ηθελεν εισθαι εκείνος, οστις θά έπίστευεν εις αυτήν. Τά 
στοιχεία, άτινα μέλλουσι νά παλαίσωσιν έν αυτή, ουδε- 
μίαν δύνανται νά έυ,πνεύσωσιν εμπιστοσύνην- τό μέν, 
κλάδος τού ετέρου, έδείχθη μή δυνάμενον ν αποβάλη 
τάς πζλαιάς τοΰ κορμού έξεις, τό δέ όσημέραι βαίνει, 
είς τά απώτατα τής έξαχρειώσεως σημεία.

Έρχεται ή Βουλή, περιμείνατε νέα δεινά.

Μάριος·



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 3

Μ II ΧΑΝΕΣΑΙ

ΦΡΟΥ- ΦΡΟΥ

Ή κυρία Ρ, έρωτά τόν κύριον Ρ.
— Και τί κοστούμι θά έχετε είς τόν χορόν τής κυ 

ρίας Μελά;
— Κησλάραγας, κυρία μου.
— Κάπως δύσκολο μοΰ φαίνεται αύτό τό κοστούμι- 

εχετε όλα τά άναγκαΐα;
— Καί (χερικά περιττά.

Είδετε τήν ώραίαν αναφοράν πρός τόν Νομάρχην του 
κ. Ρόκου Χοϊδά προτιθεμένου νά προσβάλη τήν έκλογήν 
τοΰ κ. Μητσοπούλου ώς ένεργηθεΐσαν δι* αίσχράς δωρο

δοκίας.
Ό βουλευτής ’Αττικής κ. Ράλλης έντυγχάνων τώ κ 

Ρόκω έν τώ δικαστηρίω τώ λέγει ότι συκοφαντεί τόν 
Μητσόπουλον.

Ό κ. Ρόκος έξάπτεται, τώ λέγει ότι δέν συνειθίζει 
νά δέχεται ύβρεις καί στέλλει εις τόν Ράλλην τούς 
Μάρτυρα'ς του.

Ό Ράλλης υπογράφει μίαν δήλωσιν δι’ ής λέγει οτι 
ώς δικαστικός θεωρεί τήν μονομαχίαν άπλούστατα δο
λοφονίαν καί άρνεϊται νά κτυπηθή μετά τοΰ κ. Ρόκου.

Καί τό έπεισόδιον λήγει.

ΙΙαρομοία λύσις τοιούτου έπεισοδίου’παο’ έκείνου οστις 
πεντάκις ή έξάκις έμονομάχησε, κατατάξας τόν έαυτόν 
του μεταζύ των μάλλον άτρομήτων νέων τών καιρών 
του, κατέχοντα δέ τώρα τό.σω έξοχον θέσιν έν τή κοινω
νία καί έν τή πολιτική, θά βαρύνγ πολύ νομίζομεν εις 
τήν παρ’ ήμΐν άντίληψιν τοΰ λεπτότατου ζητήματος,

0 ΑΝΗΡίΚΑΙΗ ΓΪΜΗ
ΦΪΣΙΟΛΟΚΙΚΗΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΪΚΗΝ 

ΕΠΟΨΙΝ.

("Ιδε euvfytiav άρι9. 237, 238, 239, χχΐ 240.)

μολονότι είς.αύτά τά πράγματα τό άποφασίζον κυρίως 
δέν εϊνε ,τόσον ή γενική τής κοινωνίας Ιδέα, όσον ή ιδιο
συγκρασία καί ό χαρακτήρ του ατόμου.

Μεγάλην οικονομίαν ένήργησεν κατά τήν σύνταξιν τοΰ 
προϋπολογισμού τό ΰπουργεϊον τών Στρατιωτικών.

Κατήργησε δηλαδή τόν δεύτερον άνθυπολοχαγόν είς 
έκαστον τάγμα καί άνέθεσε τά καθήκοντα αύτοΰ είς τόν 
άνθυπασπιστήν.

Ούτως ό κ. Βαλτινός συντελεί τό καθ’ έαυτόν είς τήν 
πρόληψιν τής γενικής χρεωκοπίας διά τής έξοικονομή- 
σεως τριάντα διώμισυ δραχμών ! !

Ηλθεν ό αθάνατος Γεαννοΰκος μας, ό Μαυροαιχά- 
λης, όχι πλήν βουλευτής, άλλά προσφιλής λιμαδόρος, 
οξύς είς τάς παρατηρήσεις του, όξύτερος είς τό σκώμμά 
του, ελεύθερα έχων τά νώτα του άπό ακολουθίαν άλύσ- 
σεως μανιατουριάς, δυνάμενος νά έπιδοθή τώρα είς φι- 
λολογικάς ενασχολήσεις, άπό τών όποιων τόν άπέτρεψεν 
ή πολιτική, ένώ τά πρωτόλεια τοΰ νεανικού του θέρους 
ήσαν τόσω χρυσά, ώστε καί διετηρήθησαν δροσερά είς 

■ήν μνήμην τής γενεάς του. Τί λυπηρόν φαινόμενον αύτη
' - -— ....Λ./CHVX9V—ι -, - - , άνεγείρουσα, συγκρα-

•οΰσα, έδώ νά καταρρίπτή, να κλονίζγ, καί νά έξασθε- 
νίζγ τούς μετ’ ένθουσιασμοΰ είσερχομένους τό πρώτον είς 

όν ναόν της. Τί ναός, πού είναι σταΰλος, μάνδρα, από
πατος καί κά'τι χειρότερον.

Εύχόμεθα τό βραχύ αύτό διάλειμμα, άποχωρίζον τόν 
φίλτατον Γιαννοΰκόν μας άπό τοΰ ενεργού πολιτικού

ή πολιτική, ή αλλαχού ύψοΰσα

ναμιν τής άντιστάσεως τής ζωής τής μελλονύμφου έάν 
έπιζήση κατά δυστυχίαν της, τότε γίνεται πλέον έσαεί 
κτήμα τοΰ άνδρός. ΕΓς τινας δε φυλάς μάλλον έξημερω- 
θείσας, ένθα απαιτείται καί ή συγκατάνευσις τών γο
νέων διά πάσαν σύζευξιν, τό ροπαλίζειν κατήντησε έθι- 
μον κατά τήν ήμέραν τοΰ γάμου, καί αντιστοιχεί βε
βαίως είς τάς ήμετέρας προίκας. Ώστε τό όνειρον πάσης 
νέας εινε ή άφιξις τής συγκινητικής ταύτης στιγμής. 
Διά νά λάβγ, τις άμυδράν ιδέαν τής σπαρακτικής ταύ
της σκηνής, δέν έχει εί μή νά ενθύμησή τούς έρωτας
τών γαλών έπί τής στέγης τών οικιών. ’Ακολούθως δέ 

»__ /__ ..««.Λ .— Λ-,

βίου, νά χρησιμεύσγ ώς οασις άναπαύλας διά τό αριστο
κρατικόν του πνεύμα καί όταν επανέλθη καί πάλιν ΰπό 
-άλλας συνθήκας είς τό Βουλευτήριον νά μή μένγι άνώνυ- 
-μος μεταξύ ούραγών κομμάτων, άλλά νά καταλάβγ τήν 
•θέσιν ήτις ανήκει καί είς τά λαμπρά του προσόντα καί 
«ίς τό λαμπρότερον όνομά του.

ΤΗλθε καί ό φίλος Άρεοτομίνης βαλίττας, βου
λευτής πλέον τήν φοράν αύτήν καί όχι υποψήφιος Διευ 
θυντής αστυνομίας. Ή έπαρχία Θήρας εύτυχώς άπέ- 
πλυνε τά ζανοσυνοδινά της καί μάς αποστέλλει συμπα- 
•θητικωτάτους Βουλευτάς, τόν αξιοπρεπή καί άκεραίας 
πολιτικής κ. Νομικόν καί τόν δριμύν είς τό πολιτεύεσθαι 
καί τό λαλεΐν κ. Βαλέτταν.

"Ηλθε καί ό νεαρώτατος όλων τών βουλευτών μας, ό 
παχουλός μας Λίίκος Μιβερλής, πρωτεύσας έν τή 
επαρχία του, ά.ντιπροσωπεύων ούτω τήν νεότητα τοΰ 
κουμουνδουρικοΰ κόμματος, είς ήν εύχόμεθα νά μείνη ά- 
μόλυντος άπό αμαρτίας καί νά άνθέξη είς τούς πειρα
σμούς καί τά δίκτυα, θηρεύουσα τήν αληθή δόξαν ώς 
πραγματιήν άπόλαυσιν τής ήλικίας τών τριάκοντα έτών.

Δέν μάς έφθαναν αί γεννήσεις, οί θάνατοι, αί αφίξεις, 
αί αναχωρήσεις, αί έπάνοδοι, αί μνηστεΐαι, οί γάμοι, 
τά βιβλία, αί τυπώσεις άρθρων, αί επισκέψεις, αί έσπε- 
ρίδες, τά μνημόσυνα, τά δείπνα, τό είς ποιόν έπεσεν ή 
τούρτα τοΰ Γιαννοπούλου, είσήχθη τώρα καί άλλος νεω

τερισμός, νά άναγγέλλωνται καί αί βαπτίσεις ! Καλά
πηγαίνομεν !

γενναιότητος τοΰ στομάχου τοΰ άνδρός. Διά νά προστε- τοιαύτης έσχον τήν εύτυχίαν νά ΐδω είς τό Μουσεΐον τής 
θή δέ είς έτι λόγος τής έλαττώσεως τοΰ αριθμού τών Φυσικής Ιστορίας τών Παοισίων. ’Εκτός τοΰ θαυμασμού 
γυναικών ένεκα τών κακουχιών τούτων, ύπάρχει καί ένJτοΰ άνδρός, τόν όποιον έπισύρουσιν αί χώραι αύται τής 
άλλο άπλουστατον μέσον καί ήμερώτερον: νά φονεύωσι γυναικός, χρησιμεύουσι πρός τούτοις καί ώς σάγμα διά
δηλαδή οί άνδρες τά θήλεα βρέφη- ώς πρός τούς ξένους, Ιτά τέκνα της- είς περιηγητής Burton άναφέρει ότι 
τούς εύρωπαίους, οί ανδοε: ΑύστοαλιανηΙ 5ί4ο is.'— --......... '° Λ’, . ----- Γ.—Τ·· “» <·{''«» ·ννς ςενους, τα τέκνα της- είς περιηγητής Burton άναφέρει ότι έν ήτούς εύρωπαίους, οί άνδρες Αυστραλιανοί δέν έχουν ί δύο τέκνα κάθηνται μεθ* όλης τής άναπαύσεως έπί τών 
ούδέν αίσθημα ζήλειας- όσον άφορά τήν τιμήν τών γυ- γλουτών τής μητρός των περιπατούσης, ώς λακέδες· 
ναικών των, διά μίαν πίπαν καπνού ή έν ποτήριον κο-,πρός δέ τούτοις διά τάς μικράς κόρας χρησιμεύουσιν ώς 
νιάκ ό άνήρ παραχωρεί τήν γυναΐκά του είς τόν Εύρω- πρόχειρος διασκέδασις- σείουσαι ή μία τήν άλ.λην άπο- 
παΐον- τόμως, γελώσιν ύστερον βλέπουσαι τήν τρομώδη κίνησιν

τοΰ ύγροΰ λιπώδους όγκου αύτών.
I Άναφέρομεν απλώς ώς λίαν περιέργους τάς λεπτομε- 
,ρειας ταύτας- τό ένδιαφέρον δι’ ημάς εϊνε ό τρόπος τών 
ί άνδρών τοΰ έκλέγειν τάς γυναίκας δίκην κτηνών.

. ___ Αί Φουεγιαναί τής Γής τοΰ Πυρός, αί Ότεντόται καίώς γνωστόν, οί Κάφροι λατρεύουσιν τάς γυναίκας τάς Βοχιμάναι τής Μ. Α. ’Αφρικής δέν έχουσι καλλιτέραν
έχούσας είς τόν άνώτερον βαθμόν τό πλεονέκτημα τούτο,’τύχην. Είς φυλάς τινάς τών ’Ινδιών ή γυνή καίεται ζώσο 
TQ GiTOlGV mvtrr—s-ί* -------

Έν ’Αφρική τή Μ. Α. οί Κάφροι έκλέγουσι, ώς άναφέ- 
SSI ό Darwin, τάς γυναίκας, ώς έκλέγομεν ημείς έν πρό- 
βατον ή πεπόνιον μεταξύ άλλων πεπονιών- τάς τάσ- 
«ουσιν είς γραυ.μήν εύθεϊαν, καί παρατηροΰσιν δπισθε'
—οίας γυναικός οί γλουτοί έξεχουσιν περισσότερον- διότ 
Α, r-’--'---- ■>----

_ Τώρα περιμένομεν νά μάς γράψη καμμίαν ήμέρι 
«Νέα Έφημερίς» οτι ή τάδε αγαθή καί σεμνολόγος 
ρία ήλευθερώθη .... άπό δυσκοιλιότητα.

ιαν ή 
Κυ-

Έκ τών Αριστοτεχνών τής παρ’ ήμϊν φωτογραφικής 
αδελφών 'Ρωμαϊδών δ αξιόλογος φίλος μας κ. ’Αρι
στοτέλης Β. ’Ρωμαίδης έμνηστεύσατο τήν καλήν δεσποι
νίδα Χαρίκλειαν Χρ. Δροσινοΰ. Τά συγχαρητήριά μας διά 
τόσω εύτυχή συνδυασμόν, εύχόμενοι ~ τό στεφάνωμά 
του.

Τώρα μάς άπειλοΰσι καί οί ύπό μάλιος, κατά τήν εγ
κύκλιον τοΰ υπουργού τών Στρατιωτικών θνήσκοντες 'ίπ
ποι. Διότι έπιπίπτουν κατά τοΰ δέρματός των φοβεροί 
κερδοσκόποι καί μετά τήν έκδοράν άφίνουν πηγάς άπο- 
λυμάνσεως τής άτμ.οσφαίρας. Ώστε τό καλοκαΐροι πλήν 
τοΰ κοιλιακού θά έχωμεν καί μ.α..ΙΐΛχϊ>ν τύφον. Καί τότε 
είναι πού θά γίνγ ή ύγεία μας σάν τής τρελλής τά μα,Λ- 
.Ιιά.

Έπί τή άναγνώσει τής ’Εγκυκλίου αύτής μία σκέψις:
— Οπως καταντήσαμεν δέν κινδυνεύομεν πλέον άπό 

ζωντανά, άλλ’ άπό θνησιμαία !

Έλπίζομεν όχι μόνον ό επιστημονικός κόσμος, άλλά 
καί ό ώραΐος κόσμος νά παρακολουθώ μεθ’ ύψίστου έν- 
διαφέροντος τήν περί άκίρός· καί γνταιχός ώραιοτάτην 
έκ ΓΙαρισίων επιφυλλίδα. Είναι πλέον μεγάλη βλακεία, 
διά νά μήν εί'πωμεν άποκτήνωσις, αί σχέσεις αύται νά 
έξετάζωνται έντός τής άηδοΰς αισθηματικής άτμοσφαί- 
ρας τών άνωτέρων τάξεων ή τής κτηνώδους διά τήν κατω- 
τέραν. θά περιμείνωμεν τό τέλος τής δημοσιεύσεως τής 
διαυγούς αύτής άνορογυναικολογίας τοΰ όξύνου Παρισί-
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νου μας, Siat νά συνοψισωμεν καί έν άρθρω τού Κάλι- 
βάν τάς έλληνικάς ιδέας έκ του θέματος τούτου.

Τά Χριστούγεννα έν Λονδίνω είναι θέμα όπερ ήδύνατο 
ν’ απασχόληση τούς πρωτοβαθμίους ευρωπαϊκούς καλά
μους. Έν γένει ό αγγλικός κοινωνικός βίος είναι τόσον 
ιδιόρρυθμος, ώστε ένέπνευσεν είς τόν μέγαν φιλόσοφον 
χαί τεχνοκρίτην τής Γαλλίας Taine έν τών ώραιοτέρων 
βιβλίων του. Χωρίς έθνικού εγωισμού δυνάμεθα νά ίσχυ- 
οισθώμεν οτι ό ήμέτερος έκ Λονδίνου ανταποκριτής, ό 
μόλις πρό διετίας άκόμη νεαρός διδάκτωρ τών Νομικών 
'Τί neeon, αναπτύσσει έν ταΐς περί αγγλικού βίου έν 
Λονδίνω έπιστολαΐς του πρός τό !Ί1ή Χάνεσαι άν- 
ταξίαν τού Taine άκριβολογίαν,περιπάθειχν καί Φιλοσοφι
κήν έντασιν έπί τής αγγλικής κοινωνιολογίας.'Η νεωτάτηI 
του έπιστολή περί τών Αγγλικών Χριστουγέννων, ήν πρό 
δεκαπενθημερίας έπιΓ^λβϊσαν άπο προχθέςμονον ένεκα τής 
διά τάς έορτάς έπελθούσης ανωμαλίας περί τήν εκδοσιν 
τού φύλλου ήρχίσαμεν, είναι εκ τών άνθηρωτέοων ελληνι
κών πεζογραφιών άς μέχρι τούδε διεξήλθομεν. Όταν δέ 
άναλογισθώμ-εν ότι μόλις συνεπληιώθη ενιαυτός, άο’ ής ό 
Ελλην 'S'tmcsann άπήλθε νά έμ.πορευθή είς Λονδίνου 

καί ότι τα εννεα δέκατα τού βίου του τ’ άπορροοά ή 
σταφίς, έπιτρέπομεν είς εαυτούς νά τόν θαυμάζωμεν καί 
μονον πρό τής μετριοφροσύνης του ύποχωρούντες δέν ά- 
ποκαλύπτομεν είς τούς άναγνώστάς μας τό προσφιλές 
του όνομα.

’Από τού προσεχούς φύλλου, ώς αναγγέλλει καί ό 
ίδιος έν τώ τέλει τής έπιστολής του,· άρχόμεθα δημο
σιεύοντας άλλην δαιμονιωτέραν έπισμολήν του περί τής 
Ι1αρ»αμ.ον^ς τών Χ.ριατο\>γένων. ήτις θά κατα- 
θέλςη όλων τών γούστων τούς άναγνώστάς μας.

Είναι περίεργος ή δυσπιστία ήν έμ.πνέουσι τά ταχυ
δρομικά γραφεία είς πάντας τού; θέλοντας νά κάμωσιν 
χρηματικά έμβάσματα. Εύρισκόμεθα έν πλήρει τρομο
κρατία ύπό τήν έποψιν τής εμπιστοσύνης είς τό δημό
σιον. Τό φάσμα τού Βελένδζα πλανάται πανταχού. Χά
ρις είς τήν τιικιωτάτην κυβέρνησιν μας έχομεν ελληνι
κόν μεσαιώνα. Οί άνθρωποι, ώς οί ’Ιουδαίοι τού καιρού 
εκείνου, προτιαώσι νά θάπτωσι τά χρήματά των, παρά 

|νά τά έμπιστεύωνται είς τήν τύχην τής ελληνικής διοι- 
κήσεως !

Μετεωρολογικού κρίσεις περί τής Λογοδοσίας τού κ. 
Λάκωνος τής προχθεσινής Κυριακής :

Ωμίλησεν ώραν μ.ίαν καί έό τέταρτον' ότε εισηλθο— 
μεν είς τήν αίθουσαν, τό θερμόαετρον έδείκνυε δέκα βαθ
μούς' καθ’ όσον έπροχώρει ή ψυχρολογία τού κ. Λάκω
νος, τό θερμόμετρον κατέβαινεν, έως ότου έφθασε μέχρι 
δύο βαθμών ύπό τό μηδενικόν,’ ότε άρχεται ή πήξις τού 
πάγου.

Ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί υπουργός τής 
Παιδείας προσβληθείς ύπό τοιούτου ψύχους έψιθύρισεν :

— Ό Λάζων θά ένετάλη άπό τήν άντιπολίτευσιν νά 
μέ άποτελε-.ώση.

Διάλογος μεταξύ τού Βουλευτού Ρ. καί τού μή βου— 
λευτού Ρ.

— Πόσους έχετε ;
— Εκατόν πέντε ημείς (οί τρικουπικοί), εκατόν ό 

Κουμουνδούρος"καί τριανταοκτώ άμφιοόλου χαρακτήρας.
— Έ, τότε οί τριανταοκτώ θά είναι τού Κουμουν— 

δούρου.

ΤΥΦΟΣ—ΕΥΛΟΓΙΑ.

Τά έρημα τά βώδία ό τύφος θανατόνει, 
τά ήμερα τ’ άρνάκχα θερίζει εύλογίά, 
και μιά κακή άρρώστία τά άλογα σκοτόνει... 
βοήθα μας καί πάλι, Χριστέ καί Παναγιά.
Λέν φθάνει τόση φτώχια, δέν φθάνει τόση πείνα, 
μά νάρχεται κΐ’ ή κάθε αρρώστια ’στην ’Αθήνα;

Καί τώρα, ’Αθηναίοι, πού θέλετε νά πάμε ; 
μάς μένουνε μονάχα γουρούνια καί τραγιά 
Τί κρέατα γΙ& αίμα καί γιά ζωή νά φάμε; 
τά βώδία έχουν τύφο, τ’ αρνάκια ευλογιά.
Καί τί μάς ωφελούνε οί χοίροι καί οί τράγοι; 
’μπορεί νά δυναμ.ώση κανείς μέ όσους φάγη;

θά ’πήτε ότι μένουν ή φάσα·.;, τά καπόνια, 
ή πέρδικαις, .ή κόταις, οί δϊάνοι, οί λαγοί, 
άλλά αύτά ύέν είναι γιά τά πτωχά σαλόνια, 
κΐ’ έπειτα δέν παχαίνει καί τούτο τό φαγεΐ.
"Αν θέλης κάθε ’μέρα νά τρως λαγό καί φάσα, 
πρέπει Σκουλουδη νάχης ή Νεγρεπόντε κάσσα.

Λοιπόν τά ψάρια μένουν μονάχη μας έλπίδα, 
u,x καί γΐ αύτά μάς γράφουν άπ’ τό Λίτωλικό, 
πώς έξαφνα μΐά ’μέρα τούς έστριψε ή βίδα...
Νά τρελλαθούν τά ψάρια !. . καινούριο ξαφνικό ! 
Λοιπόν γϊά φαντασθήτε, άν φάμε τρελλό ψάρι, 
ή τόση μας ή τρέλλα τί δρόμο θέ νά πάρη.

ΚΓ άν ευλογιά ή τύφος και πάλι μάς θερίση, 
δέν είναι δά, νομίζω, καί τόσο σοβαρό, 
γίατί σ’ άρρώστίαις τέτοιαις μάς έχουν συνειθίσει, 
άλλά νά τρελλαθούμε θά ήναι τρομερό.
Καί ποιος φρενοκομεία γϊά τού; Ρωμηούς θά κάνη; 
Αύτή ή ’λίγη τρέλλα πού έχουμε μάς φθάνει.

Ω Δήμαρχε, Νομάρχα, καί σείς οί κυβερνήται, 
γϊά δόσετέ μας κρέας νά φάμε βωδινό' 
πεινούνε οί μεγάλοι κυρίαρχοι πολΐται, 
κΐ’ έγώ ό κυρίαρχης καί ποιητής πεινώ.
Σείς έχετε καπόνια καί πέρδικες νά τρώτε, 
μά ’λίγο βωδίού κρέας καί ’στούς πολίτας δότε. .

Έκάμαμε πολέμους μέ χέρία σταυρωμένα,
έπέσαμε ’στούς Τούρκου; μ’ αβάσταχτη ορμή...
Τώρα λοιπόν δέν πρέπει νά τρώμε ολοένα, 
νά δυναμ-ώση ’λίγο τ’ αδύνατο κορμί;
Χωρίς ζωή καί αίμα, χωρίς βωδίσίο κρέας, 
πώς θάχουμε κουράγιο γϊά έκστρατείας νέας;

Γιατί καί γϊά τά βώδία δέν έχετε φροντίδα; 
μήπως ΖΙ αύτά δέν τρέφουν καί σάς καί τό Παλάτι ; 
ώ ! ναί, κΓ αύτά πληρόνουν γϊά τή φτωχή πατρίδα, 
κΓ ίσως γϊά τού Τρικούπη πεθαίνουν τό γεινάτι. 
Χωρίς αύτά τά βώδία, τά βώδία ’μεΐ; πεινούμε, 
καί σάν τούς Καννιβάλους θ’ άλληλοφαγοίθούμε.

Souris.

κοντά ήμέραι τής λοχείας, ή δέ δυστυχής γυνή οφείλει 
νά τόν τρέφη ώ; νά ήτο αυτός ό τέξας.

Ές όλων τούτων γίνεται κατάδηλον οτι ή κατάοα
go 'ταμ πττλΤπχ/ w» λ? β/Λ-.... ..α

θρώπων καί ό σχηματισμός ποταμών έξ αίματος αυ
τών, ένεκα τών διηνεκών ρήξεων πρός άλλήλους δι’ ιδέας 
άνοήτους καί άντεπιστημονικάς, άς σπείρει πάσα θρη
σκεία.

"Ας πλησιάσωμεν ολίγον κατ’ ολίγον έκ τών αγρίων 
λαών πρός τούς βαρβάρους, ήμ,ιπεπολιτισμένους καί

υμηση όια ΐίαρα τοΐς Ιουρκοις η γυνή 
ών, οΐτινες λευκή Χήν. Είς τάς όπωσούν εύπορους τάξεις 

ών άνωτέρω λειτέρα δραστηριότης τής γυναικός ή μάλλον τι
νά άπαλλάξη αύτήν όχι μόνον τών αγρίων λα 
καταβασανίζουσι τήν γυναίκα, άλλά καί τα

ών άποτέλεσμα άφευκτον είνε ή άπομώρανσι; τών άν- άεννάως ευρισκόμενον, νά λούωνται άπό πρωίας μέχοις

εσπέρας, νά έπιστρέφωσιν είς τά κλωβία των καί νά τρώ- 
γωσι τό όρύζιόν των' ό όρίζων τών ιδεών αύτών περί 
τού Σύμπαντος άρχεται καί λήγει είς τό φορτηγόν, τήν 
κλίνην καί τό Λουτρόν. Ή εξουσία τού άνδρός έπ’ αύ
τών είνε σχεδόν απεριόριστος.

Είς τάξεις τινάς τής κοινωνίας τών πεπολιτισμ.ένων 
έθνών μετ’ έκπλήξεως καί λύπης παρατηρεί τις, ότι 
ένίοτε ή θέσις τής γυναικός κατ’ ούδέν σχεδόν διαφέρει 
τής τών αγρίων λαών, οΰς άνεφέραμεν.

Έν Έλλάδι π. χ. εϊδομεν ίδίοις όφθαλμ,οΐς τάς γυ
ναίκας τών λεγομένων Άρβαν.τοβλάχων νά τάσσωνται 
είς τήν σειράν τών όνων, καί νάφέρωσιν έπί τής ράχεως, 
ώς αί Αύστραλιαναί, ξύλα ή άλλο μεθ’ ύπομονής ί'σης ή 
καί άνωτέρας τών συναδέλφων των όνων, καί νά μετα- 
βαίνωσιν έν τοιαύτν) πομπή είς τάς πόλεις, καί δή καί 
είς τάς ’Αθήνας ένίοτε, πρός πώλησιν. Εκείνο δέ τό ό
ποιον έκπλήττει περισσότερον τόν θεατήν είνε, ότι πολ- 
λ,οί τών άνδρών τού όνογυναικείου τούτου κερβανίου δέν 
βαδίζουσιν, άλλά φέρονται έπί τών καλλιτέρων όνων ή 
•ήμιόνων' ή δέ έκπληξις φθάνει είς τόν κολοφώνα, όταν 
άκούστ) τις τούς οικονομολογικούς διαλόγους τών άνδρών: 
λόγου χάριν «ότι δ Μήτρος έλπίζει νά πιάσν) 1 1)2 
δραχμήν άπό τόν Κούτσι του (έννοών τόν γάϊδαρόν του), 
μά καί τήν Μάρο του (έννοών τήν γυναίκαν ή τήν μνη

στήν του) δέν τήν έχει φορτώσει άσχημα σήμερα, και 
ελπίζει νά πΐάοη 1:80.

Ταύτα παρατηρεί ό πεπολιτισμένος Ελλην μετά πλή
ρους αδιαφορίας, ώς νά ήτο έκ γενετής Κάφρος ή Οτ— 
τεντότος* ό ελληνικός έλεύθερος νόμος δέν δύναται ίσως 
νά έπέμβ·/) διά νά ρήξη διά παντός τήν γραμμήν τήν 
σχηματιζομένην ύπό γυναικών καί όνων τών Αρβανιτο— 
βλαχών τούτων τής εύκλεούς Ελλάδος ;

I Ό χωρικός 'Ελλην όταν θά άναφέρν) έν συνομιλία τό 
όνομα τής γυναικός του ή τής θυγατέρας του, φροντίζει 
νά προτάξη τό κμέ συμπάθεια», ώς καί όταν θά άναφέρη 
τι περί τού χοίρου ή τού όνου του' δέν φερεται βεβαίως 
πρός αύτήν ώς τύραννος, άλλά είνε ό αρχών καί θέλει νά 
φαίνεται οτι είνε ό ισχυρός τής οικίας. Εν ταΐς έπαρ- 
χίαις και τ·<5 πρωτευύσγι είνε γνωστόν ότι ή γυνή απο— 
κλειστικώς καταγίνεται είς τά τής οικίας, ουδόλως ανα- 
μιγνυμένη είς την κίνησιν τής κοινωνίας ύφ οίανδήπατε.

σοψιν.
(Έκιται τό τέλος).
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Έπι τέλους, τί θά γίνη περί τοΰ κρέατος ; Προχθές 
έν τώ κοεοπωλείω παριστάμενοι προ κολοσσαίων τεμα
χίων βοείου κρέατος και μιάς πτέρυγος πλήρους έσφαγ- 
μένων αμνών, έρωτώμεν έν άληθινή απελπισία τόν κρεο
πώλην :

— Τί νά πάρωμεν ; Ευλογιά ή Τύφον ;
Πολλαι ποιναι περιγράφονται είς τάς θρησκευτικά; 

μυθολογίας, έδώ ό λίθος τοΰ Ταντάλου, έκεϊ οί λέβητες 
τής Κολάσεως, άλλά καί ή ποινή είς ’Ζν κατεδικάσθημεν 
ολοι οί αθηναϊκοί στόμαχοι δέν είναι μικρότερα τών έν 
τώ Αδη τώ έλληνικώ καί τή Κολάσει τή χριστιανική.

Νά έχγ,ς χρήματα διά ν’ άγοράσης καί νά μή δύνασαι 
ν’ άγοράσης.

Νά εχης ένώπιόν σου κρέατα καί νά φοβήσαι νά τά 
πλησιάσης.

Νά είσαι δηλαδή πτωχός μέ τά χρήματά σου καί νά 
λιμώττης μέ τά κρέατα σου !

Τί Οΰγολϊνος καί ξουγολΐνος ! Ό Δάντης θά μάς έβαζε 
βεβαίως είς τήν KiAaalr του, άν ήτο βέβαιος οτι θά εύ
ρίσκετο μεταφραστής του ό Άντωνιάδης !

Νομίζει κάνεις οτι άπό τίνος τάς ’Αθήνας κατοικού- 
σιν, όχι άνθρωποι, οχι θηρία, όχι όνοι, άλλά μαλάκια. 
’’Ερχεται ό κοιλιακός, πίπτουν κάμποσαι κοιλίαι, απει
λούνται ολαι αί άλλαι, άποδεικνύεται ότι ό τύφος είναι 
έργον τών χειρών μας καί όμως αί χεϊρες αύται δέν κι
νούνται διά νά παραμερίσωσιν ολίγον τόν τύφον, τουναν
τίον τούς θελήσαντας νά τόν άπομακρύνωσιν άφ’ ημών 
τούς εΐπαμεν νά μή μάς ταράττουν τούς κύκλους καί τά 
τρίγωνα μας, ώς νά ήτο ό μέν τύφος ήλιος καί ήμεΐς 
Διογένεις. Μετ’ ολίγους μήνας θά έλθγ ό τύφος έν πομ
πή, καί πανηγύρει, ίσως θά γίνη καί λιτανεία, όπως γί
νεται διά τον Άγιον Διονύσιον έν τή, χώρα τού Λομβαρ
δού καί τον Άγιον Σπυρίδωνα έν τή κατωχώρα τού 
Τσουτσουνάτου- θά προπορεύονται ό Δήμαρχος, ό Φι- 
λήμων, καί ό Λεβίδης, καίοντες άντί θυμιάματος άπο- 
χωρήματα έντός ούροδοχείων,θά συνοδεύωσιν ίσως οί ύπό 
μάλιος θνήσκοντες 'ίπποι τού κ. Βαλτινού, θά παοακο- 
λουθή ό πατήρ τής πόλεως ΠαπαμιχαλόπΟυλος δακούων 
ούρα έκ συγκινήσεως, ό άστυνόμος και ό Νομάρχης 
κρατούντες είς χεΤβας πάτερά, σύμβολα άποπάτων, καί 
έπί τέλους τά μέλη τού Ίατροσυνεδρίου ζέοντα τήν κε
φαλήν των καί σεζητούντα άν είναι ό ιός υίός τού τύφου, 
άν εκπορεύεται ό τύφος έκ τού ιού ή ό ιός έκ τού τύ
φου. "Οπισθεν δέ όλης αύτής τής πομπής, ό Κοιλιακός 
μέ άναιδεστάτην φυσιογνωμίαν,τύπτων πορνικώς τήν κοι
λίαν του, θά λέγη πρός τούς ’Αθηναίους : Δεύτε οί ύπ’ 
εμού τετυφωμένοι καί θά πίπτωσι διά νά τόν ποοσκυ- 
νώσι Τόσοι καί τόσαι, θά πίπτωσι διά νά μή σηκόνωνταί 
ποτέ. Να είσθε δέ βέβαιοι ότι καί ό κ. Σούτσος θά 
σωθή καί πάλιν έκ τής έπιδημίας,διά νά μή στερηθώμεν 
την ςανθήν εύφυίαν του καί ό κ. Δούκας, διά νά >εή 
χάσωμεν τήν έρυθράν έπιδερμίδα του καί ό Παπαμιχα- 
λοπουλος. χάριν τών Μολάων καί ό Λεβίδης, διά τό οιέλ* 
λον το όποιον τόν περιμένει καί όλοι αύτοί οί κύςιοι 
σφαγείς τής δημοσίου υγείας.

Ιίερί δέ τής έπιζωοτίας τί θά γίνη ; Τάσφαζόμενα 
κρέατα είναι ύγιή ή δεν είναι ; Εχομεν δίκαιον οί κζ- 
ταναλωταί διστάζοντες νά τ’ άγοράσωμεν· άλλ’ έχουν

δίκαιον καί οί κρεοπώλαι οϊτινες απειλούνται νά βλέπωσι 
τά κρέατα των ακατανάλωτα. Έάν ήνε ύγιή, τά ύπό τού 
κτηνιάτρου έπιθεωρούμενα, τότε πρέπει νά κηρυχθή 
τούτο μεγαλοφώνως ύπό τού Ίατροσυνεδρίου. Έάν δέν 
είναι, νά άπαγορευθή ή πώλησις. Γνωρί'ζομεν κρεοπώ- 
λας οϊτινες κατεμήνυσαν τά ύπό συναδέλφων των πω- 
λούμενα ζώα. ΓΙρέπεϊ λοιπόν καί αύτοί, οί πωλούντες 
ύγιή, νά ύποφέρωσι μέ εκείνους τούς πωλούντας νοσηρά ;

ΤΟ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ.I

ΛονδΓνον.
Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. (*)

Είναι ήδη 3η Μ. Μ, κ’ αί πολυθόρυβοι οδοί τού 
Αστεως παρίστανται πρό εμού δίκην μακρών καί στενών 

ερήμων, άντί άμμου καλυπτομένων μέ άσφαλτον. Τό βήμά 
μου, οπερ συνήθως έκεϊ μοί άπασχολεϊ Sv όλόκληρον τέ
ταρτον ώρας ένεκα τής συμπυκνώσεως, ήδη χωρεΐ άνέ- 
τως, ώς πρόσφατος έπαναστάτης, παράγει δέ πρωτότυ
πον, άλλόκοτον κρότον έπί τού άσφαλτώδους έδάφους, 
είς τάς μικράς έπιτάσεις τού οποίου αντηχεί έν παρα- 
δόζω μονοτονία. Ποία αίφνηδία μεταβολή, όμοιάζουσα 
μέ άμπωτιν, μετά τήν πρό μιάς μόλις ώρας παλίρροιαν 
τού έμπορικού πλήθους, έν τώ όποίω παρά μικρόν έπνι- 
γόμην έκ συμπτώσεως .' Ένόμισα πρός στιγμήν οτι εύρι- 
σκόμην εϊς τινα τών νεκροπόλεων έκείνων, άς παρενθέτει 
ο Ούγκώ έν ταϊς περιγραφαϊς τών ονείρων τών άθλιων 
ηρώων του. Τοιούτοντό θέαμα τού Άστεως κατά τό δείλι 
τής παραμονής τών Χριστουγέννων. Τό βήμά μου έξα— 
κολουθεϊ δεσπόζον τής γενικής σιγής, οτε αίφνης μέ φέ
ρει ενώπιον ενός κουρείου. Εντός ό κουρεύς. Φαντάσθητε 
κουρέα Αγγλον, φαντάσθητε τόν ήοωα τής Σεβύλλης, εν 
τώ μεσω τής ομίχλης τής Άλβιόνος. Δέν ήδυνήθην να 
διαφύγω τόν πειρασμόν, καί έστην άφγρημένος, σπουδα
ίων τα εντός τού ιερού ασύλου πάσης παραμονής εορτής. 
Ο κουρευς δέν φλυαρεί, πρός τρομεράν μου έκπληζιν. Κα
τέχει καί διαχειρίζεται τό ζυράφιον ούχί μετά τής τα
χυδακτυλουργικής ζωηρότητος τού Σπαγοπούλου, άλλά 
μετά βραδύτητος, νωχελείας, περισκέψεως, ήτις μόνον 
είς τόν Φειδίαν ώθούντα τήν σμίλην, ή είς τόν ’Ραφαήλ, 
ιθύνοντα τήν γραφίδα, ήδύνατο νά συγχωρηθή. Ύπό τήν 
μεγαλοπρεπή τροχιάν τού καλλωπιστικού εργαλείου, ά- 
γωνιά, ή μάλλον σφαδάζει Sv τέκνον τής Άλβιόνος. Βλέ
πει τά λεπτά τής ώρας παρερχόμενα, στρέφει κατά πά
σαν στιγμήν τό βλέμμα του πρός τό ώρολόγιον, καί φρίτ
τει ύπό τήν άπαισίκν ιδέαν τού ότι δυνατόν νά βραδύνη 
κατά έν λεπτόν είς τήν συνέντευζίν του. Κινείται άπο- 
τόμως έντεΰθεν κάκεΐθεν, έν ώ ό καλλιτέχνης τών φυσιο
γνωμιών, αίωρεΐ τάς κινήσεις τού εργαλείου του, άφίνει 
νά παρέλθγ ό σπασμός τού πελάτου, χωρίς καί τό έλά- 
χιστον νέφος ανυπομονησίας νά σκίαση τήν λείαν μορφήν 
του, καί μετά παρατεταμένον φιλοσοφικόν βλέμμα έπι— 
σκοπούν τά τρωτά μέρη τού πεδίου τής μάχης του, έξα— 
κολουθεϊ τάς κατά τών τριχιδίων έπιθέσεις του. Ό κα—
θήμενος άδημονεΐ, άγωνιά, άλλά δέν άφίνει ούδέ τήν 
έλαχίστην βλασφημίαν, ούδέ τήν μικροτέραν έζάτμισιν 
τής έσωτερικής λάβας του. Μόνον ρίπτει ύστατον βλέμ—

(*) Suvigsts ϊδε άριί. 210.
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έν Λονδίνω, καί ούτω ή γλώσσα τού χονδροειδούς Φαέ- 
θοντος ήκονίσθη φρικωδώς, έκ τής αφελούς έξομολογή- 
σεώς μου, άρχίζουσα νά μοί άνατέμνη καί τάς έλαχί- 
στας λεπτομέρειας τής πανδήμου έορτής. Τό ήμισυ τής 
διδασκαλίας άπερρόφησεν ή περιγραφή τής πουτΐ>·γχα<:. 
Είτα έξετάθη είς τό πσύζτς·, είς τήν εκκλησίαν, είς τόν 
ίνδιάνον, είς τήν άργίαν καί κατάλυσιν παντός οίνοπνεύ ■ 
ματος, (ένταΰθα ή γλώσσα τού διδασκάλου έκροτάλι- 
σεν ήχηρώς έπί τού ουρανίσκου) είτα κατήλθεν είς μι- 
κροτέρας λεπτομέρειας, είς τά δώρα, είς τά άνθη, είς 
τό πύρ, οπερ πρέπει νά ήναι λίαν ζωηρόν κατά τάς ημέ
ρας ταύτας, είς τά ιδιαίτερα φύλλα τών έφημερίδων, 
καί τήν πολλαπλήν δόσιν τού τείου, καί τέλος έπελή- 
φθη τού θέματος τής ατμόσφαιρας, καί μοί αριθμεί 
έπί τών τυλωδών δακτύλων του τά μέρη είς ά παρε- 
τήρησε πάγον, καί μοί περιγράφει τήν έκτασίν του 
καί μοί παριστά τήν πυκνότητά του, ήν κατεμέτρησε 
την πρωίαν, λειποτακτήσας πρός στιγμήν έκ τού έδω
λίου του πρός μεγίστην ταραχήν τών επιβατών τής 
άμάςης του. Ευτυχώς, όταν ήρχισε τό περί πάγου κεφά
λαιο·/, εΐχομεν φθάσει είς τό Regent Street, είς τήν πο- 
λυτελεστέραν καί κομψοτέραν οδόν όλου τού Λονδίνου, 
και ή προσοχή μου παρεσπάτο θυμηδώς έπί τών έμύύ- 
χων καί αψύχων αντικειμένων άτινα. δίκην μυρμηκιών, 
έπλήρουν την γοητευτικήν έκείνην οδόν. Ή αίγλη τοΰ 
χρυσού, οί σπινθήρες τών άδαμαντων, αί φλόγες τής 
άγγλικής καλλονής, όλα ταύτα μοί προύξένουν έκτακτον 
θάμβος. Εις τι κατάστημα ξανθή τις κεφαλή έπεκολ- 
λάτο περιέργως έπί τών έξωτερικών ΰέλων θαυμάζουσα 
τά χρυσά κοσμήματα. Δέν είξεύρω πώς μοί έφάνη ότι 
ή λαυ.πηδών τών πολυτελών έκείνων αντικειμένων 
έσβέσθη πρό τής στιλπνότητος τής λαμπράς κόμης, ήτις 
έστόλιζε τήν κεφαλήν έκείνην. Καί παρ’ ολίγον νά κρη- 
μνισθώ έκ τού παγερού καθ’ όλους τούς λόγους ύψους 
μου, πρός τό φλογερόν έκεϊνο βάθος.

Ήρχισε νά έπιρρίπτεται ό σκοτεινός μανδύας τής νυ- 
κτος, καί τά άπειροπληθή φώτα τών όδών, καί τών κα
ταστημάτων, συνεμίγνυντο μετά τής μαγευτικής αί
γλης τού κατά διαστήματα άπαντωμένου ηλεκτρικού 
φωτός, καί είτα διέσπειρον παντού τάς άκτΐνάς των, αϊ
τινες συγκρουόυ,εναι πρός τάς λάμψεις τών έκτεθειμένων 
πολυτελών αντικειμένων,ύπέστοεφον κυματηδόν, έπανήο- 
χοντο όρμητικώτερον, έπάλαιον πρός άλλήλας, συνεσφίγ- 
γοντο, έταλαντεύοντο, περιεδινούντο, άφινον άφρούς φω
τός, καί παρίστων τό άνέκφραστον θέαμα μεγάλης μά
χης φλογών καί άκτίνων. Ήμην έξαλλος, καί ή μονό
τονος διδαχή τού αμαξηλάτου έχάνετο είς τά κύματα 
τών ήχων, άτινα άφινον πανταχόθεν, πανταχού, παν- 
τοιοτοόπως, τά βομβούντα εύθύμως πλήθη" άφίχθημεν 
είς τήν κορυφήν τής οδού, ένθα αύτη σχηματίζει μετά 
τής Oxford street, έτέρας μεγαλοπρεπούς οδού, κανονι
κότατου αμφιθέατρου (circus), ού τίνος ή περιφέρεια ά- 
ποτελεϊται ύπό τών πολυτελέστερων καταστημάτων. 
Έκεϊ τά πλήθη, αί λάμψεις, οί θόρυβοι, ή ποικιλία, ή 
καλλονή, ή ζωηρότης, ήσαν απερίγραπτα, έλάμβανον 
έκπληκτικήν έπίτασιν,άνέδιδον κατακτητικόν θέλγητρου, 
πρό τού όποιου πάσα άντίστασις ήν άδύνατος- Άπό τού 
δημοκρατικού θρόνου μου, έρριψα έν περιληπτικόν βλέμ.μα 
έπί τού ποικίλου έκείνου καί μεγαλοπρεπούς θεάματος, 
καί χωρίς νά διστάσω συνέλαβον τήν πεποίθησιν ότι έκεϊ 
έπρεπε νά θέσω γλυκύ καί ευάρεστου τέρμα είς την έπί 
ώραν διαρκέσασαν περιοδείαν μου διά τού λεωφορείου.

■μα έπί τού ώρολογίου, βυθίζεται είς λογιστικήν μελέ
την, άναπηδά ώς μαινόμενος, ρίπτει έν σελίνιον έπι 
■τού μαρμάρινου τραπεζιδίου, καί παριστών διά τού ήμι- 
ξυρισμένου προσώπου του τό σχήμα τών Βρεταννικών νή
σων, έξορμά ώς βέλος έκ τής θύρας τού κουρείου (Factum.) 

«
» *

Εύρισκομαι ποό τού πολυσκέλου Δημαρχικού μεγάρου. 
’Αρπάζω τήν σιδηράν κλίμακα τρέχοντος λεωφορείου, καί 
ιδού εγώ έπί τής ρομαντικής imperiale, λαμβάνων θέσιν 
ύπασπιστού παρά τόν κλασικώτατον άγγλον άμαξηλά- 
_την· *0 αμαξηλάτης έπί τού λεωφορείου του είναι βα
σιλεύς έν τώ θρόνω του. Όλοι τώ προσμειδιώσιν, ολοι 
έρχόμενοι ή φεύγοντες τόν προσαγορεύουσιν. Αί παο’ 
αύτόν δύο θέσεις, κατάλληλοι διά τήν εύθεϊαν θέαν, εί
ναι τ’ αντικείμενα τής γενικής φιλοδοξίας. Άλλ’ αί δύο 
έκεϊναι θέσεις δέν πρέπει νά παράγωσιν αντιζήλους έν 
τώ κράτει τού παραδόξου βασιλέως καί διά τούτο εί
ναι ταπεινότερα τού έδωλίου τούτου. Ούτως φαντάσθητε 
τήν στρογγύλην, παχεϊαν, έρυθράν μορφήν του, έφ’ ής 
«έπικάθηται πάντοτε κολοσσιαίος πίλος, συνήθως ύλης 
προβληματικής, ένίοτε βύρσινος, φαντάσθητε λέγω τήν 
μορφήν ταύτην συνοδευομένην πλαγιόθεν έκ δύο ετέρων 
Βρεταννικών φυσιογνωμιών, πολλάκις είς εκατομμυριού
χους άνηκουσών,καί αν τολμάτε μή έκπλήττεσθε διά τήν 
άντίθεσιν. Καί εννοεί τήν θέσιν του ό άξιοπρεπής αμαξη
λάτης καί τηρεί τήν σοβαρότητα του,καί παρατηρών μετ’ 
άκράτου φιλοστοργίας τούς υπηκόους τού κινητού κρά
τους του, έκφράζει μεταξύ δύο κροταλισμών τού μα- 
στιγίου του, καί έτέρων τεσσάρων τών χειλέων του, τήν 
πολιτικήν του ιδέαν ή τήν κρίσιν του έπί τών τελευ
ταίων έξωτερικών ειδήσεων. Έάν δ κλητήρ τόν σταμα
τήσει έπί στιγμήν,όπως διευκολυνθή ή συγκοινωνία, λαμ
βάνει καιρόν νά πληρώση τήν περίφημον xlxar του, νά 
τήν μεταβάλη είς αληθή κάμινον δι’ ενός πυρείου, νά 
έκσφενδονίση δύο ή τρία νέφη καπνού, καί έν όλη τή 
άνέσει του νά βολιδοσκοπήση τό έπάγγελμα τών προσω
ρινών υπασπιστών του. Καί άφ’ ού κατορθώση τούτο, 
οπερ συνήθως γίνεται, συζητεϊ μετά τού κερδοσκόπου 
περί τού Χρηματιστηρίου, μετά τού έμπορου περί τής 
αγοράς, μετά τού μηχανικού, περί τών διαφόρων συ
στημάτων τού ηλεκτρικού φωτός, μετά τού Στρατιώ
του, περί τής τελευταίας στολής τού φωσσικού στρα
τού, καί μετά τού ίερέως περί τής τελευταίας έκδόσεως 
τής Αγίας Βίβλου. Άλλ’ ολα ταύτα τά τμήμ^^α τής 
συζητήσεως καταργούνται όταν ή παρ’ αύτόν μορφή εί
ναι νεανική, διότι τότε, χωρίς νά λάβη τόν κόπον νά 
μάθη τό έπάγγελμα, στηρίζεται έπί τής ηλικίας, καί 
μετά χονδροειδούς γέλωτος άρκεϊται νά σοί ώθή διά 
τοΰ άγκώνος, είς έκάστην άνακάλυψιν ώραίας γυναικός, 
άναφωνών θριαμβικώς — «Well ! Very nice indeed!»

*
* *

Πλήν τήν ημέραν εκείνην, οΰτε έγκυκλοπαιδικός ρή- 
τωρ, οΰτε κριτής τών καλλονών ήτον ό αμαξηλάτης 
τού Λεωφορείου μου. Τό θέμα ήτον ώρισμένον άπό τής 
πρωίας. Ήδυνάμην νά στοιχηματίσω ότι ήμην ό μυριο
στός άκροατής τής περί τών Χριστουγέννων παραδό- 
σεώς του. Καί άμα τή άνόδω μου συνελήφθην θηριωδώς. 

-Διέπραξα τήν άνοησίαν τού νά ε?πω οτι ήμην ξένος, 
καί πρώτον ήδη ευρισκόμενος κατά τήν έποχήν έκείνην

r
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Δεν έχασα καιρόν, καί έν ώό στωμύλος σύντροφός μ.ου, 
έρριπτε τά τελευταία ρητορικά του άνθη έτι τής άτμο- 
σφαιρικής καταστάσεως, ήρπασα ερμητικώς τόν δερμά
τινου ιμάντα οστις έξαρτώμενος άπό τής οσφύος του 
χρησιμεύει ώς έρεισμα διά την ασφαλή κατάβασιν, έθεσα 
είς την παλάμην τοϋ αμαξηλάτου έξάπεννον κερμάτιον, 
καί διά βίαιου άλματος έπανεύρον τά ξυλόστρωτον έδα
φος. Πλην ^εόλις έπέτυχον την ευεργετικήν ταυτην α
παλλαγήν, ιδού άκούω όπισθεν μου διάτορον την φρικα
λέας φωνήν τοϋ χονδροειδούς Μέντορός μου:

— Hellow ! γί.Ιέ γιου, φεύγεις;
— Ναι'· καληνύκτα !
— Στάσου· έχεις γλυκόκαρδη; (sweetheart)
*Η παράδοξος αϋτη έρώτησις μ’ έξέπληξεν. Ευτυχώς 

ζώ ηδη έν βορείω κλίματι, και ακολουθώ τό έμπόριον. 
Δύο λόγοι άκαταμάχητοι όπως άπαντήσω άνευ κινδύνοο 
της ειλικρίνειας μου δι’ ένός Βρετανικωτάτου—Όχι.

■— Όχι; έπανέλαβεν ό άνηλεης αμαξηλάτης άπελπι- 
στικώς, κρίμα !

— Πλην ύπόθεσον οτι έχω, ειπον κεντηΟείσης τής πε
ριέργειας μου.

— Έ ! τότε έχε αύτό τά κλωνάρι’ είναι τά Mistletoe’ 
άμα τό βάλης είς τό κεφάλι μιάς γυναικός, ήμπορεϊς νά 
τό φιλήσγς χωρίς νά θυμώσγ. Καί άς η ναι καί ή πριγ- 
γιπέσσα Βεατρίκη.

Καί ρίψας πρός εμέ ένα συνεπτυγμένον κλώνον θάμνου, 
ό ύπήκοος τής Magna Carta, έμαστίγωνε λυσσαλέως τούς 
'ίππους του, τρέμων διά την τελευταίαν άντισυνταγμα- 
τικήν φράσιν του.

Καί μόλα ταϋτα ήδυνηθην.ν’ άκούσω, έκ μεμακρυσμέ- 
νης άποστάσεως, την καταδιωκτικήν φωνήν του, προφέ- 
ρουσαν νουθετικώς.·

— Μή προφθάση νά σέ φιλήσγ έκείνη, διότι χάνεις 
ένα ζευγάρι γάντια.

* *
*

Τό πλήθος έν μέσω τού όποιου έρριφθην, έπλεεν είς 
ευθυμίαν, έκυλίετο είς τήν φαιδβότητα, έμαίνετο έξ ά- 
γαλλιάσεως. ΙΙρόσωπα παντός είδους, πάσης τάξεως καί 
πάσης ηλικίας,συνωθοϋντο πρός άλληλα,συνεκρούοντο μετά
γελώτων, και άπετέλουν μίαν πολυποίκιλον, πολύχρουν, 
κινητήν, έμψυχον μάζαν, ήν άπό καιρού είς καιρόν κα-

τής μιάς θύρας κατά τής άλλης, καί έξ εκείνης τής

ευμενών στηλών σου, τάς προηγηθείσας περιπέτειας μου 
πρός τήν άντίληψιν τής τρικυμιώδους εκείνης σκηνής.

Όταν έπέστρεψα είς τόν οίκόν μου, ήτον 8η τής ε
σπέρας. Μόλις είσήλθον, κύματα γελώτων, φωνών,, καί 
ετέρων άσυνήθων θορύβων, προσέβαλε τά ωτά μου. Έ— 
τελείτο έν τή οικογένεια «Christmas Eve». ’Έσπευσα νά 
συμμετάσχω. Ή συμμετοχή τού Μη Χάνεσαι θά λάβη 
χώραν έν τή προσεχεΐ μου.

Tinieson.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ό άντιπρόσωπος τής διοικήσεως τών έν Πειραιεΐ τα
χυδρομικών άτμοπλοίων «Κεδιβιέ» έχει τιμήν νά φ£ρ-ρ 
είς γνώσιν τοϋ κοινού, οτι συνεπεία τροποποιήσεων τοϋ 
δρομολογίου τών άτμοπλοίων της, οί λιμένες Θήρας, 
Τήνου, Χίου καί Καλλιπόλεως κκτηργήθησαν, τό δέ 
νέον δρομολόγιου ώοίσθη ώς εξής.

Υπηρεσία τής ταχείας γραμμής μεταξύ ’Αλεξάνδρειάς 
καί Κωνσταντινουπόλεως διά Πειραιώς καί Σμύρνης.

Διά τών άτμοπλοίων ά. τάξεως.
Έβδομαδιαΐαι αναχωρήσεις άπό Πειραιώς είς Κων

σταντινούπολή διά προσεγγίσεως είς Σμύρνην, Μιτυλή— 
νην, καί Δαρδανέλλια έκάστην Παρασκευήν ώραν 2 μ. μ. 
άπό τής 15)27 όδεύοντος μηνός Ίανουαρίου. (Φθάνει εις 
Κων)πολιν τήν πρωίαν τής Δευτέρας).

’Αναχωρήσεις άπό Πειραιώς είς ’Αλεξάνδρειαν κατ’ 
εΰθεΐαν έκαστον Σάββατον ώραν 11 π. μ. άπό τής 23)4 
έλευσομένου μηνάς Φεβρουάριου. (Διάρκεια τού ταξειδίου 
ώραι 48).

ΚΡΕΑΣ ΥΓΙΕΣ
ΕΛί ΤΗ ΑΓΟΡΑ τή, μεγάλγ είς τό Μέγα 

Κρεοπωλείου τών Αδελφών Γνφτοπούλων έκομί- 
σθησαν ύπέρ τά τριακόσια, παχύτατα, ύγιέατατα, 
ναοτομ,ώτατα

ΑΡΝΙΑ ΕΚ ΣΤΪΛΙΔΟΣ 

ΚΑΙ ΛΑΜΙΑΣ
! ! ! Τρέξατε διότι θά τελειώσουν ! ! !

ΠΕΡΡΟΥΚΕΣ
νωτάτας ό Κομμωτής τού Θεάτρου

ΛΕΟΥΖΗΣ

ΑΙΑ ΧΟΡΟΤΣ εκόμισε παβισι—

(Όδος Χταδίου, άπίναντο τών βαοελιχών 
Χταύλων.)

Τύποις «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»


