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Όσοι τών συνδρομητών ημών «πόντε; έν τχΐ; έπζρ 
ytai; άφίκοντο ένταΰθα καί θέλουσι νά τοΐς στέλληται 
το ψύλλον είς τά; κατοικία; των, παρακαλοϋνται νά 
«ιτείλωσι τάς διευθύνσεις των εΐ; τό Γραφεΐόν μ.ας, 
χαρά τι/r Π.ίαττΐαν Συντάγματος όάύς Μουσών, απέ
ναντι τί}ς οικίας Φι.Ιήμονος.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ*

Ό κ. Στεφανίδης έδωσε προχθές το μέτρον τών κοι
νοβουλευτικών του αγορεύσεων. Eivat ό αύτός καί έν 
τή Βουλή ρήτωρ, οίος καί έν τοΐς καφενείοις, καί ταϊς 
πλατείαις καί τοΐς όικαστηρίοις. IT μόνη διαφορά είναι 
ότι δέν αναμιγνύει καί τήν βωμολοχίαν είς τούς λό
γους του, άλλά μόνον τό άθώον άστεΐον. Θ’ άνθέξη 
όμως δ κ Στεφανίδης έως τέλους; Δέν θά τοΰ φύγγι 
καμμία άπ’ έκείναις ποΰ τρέπουν εΐ; φυγήν παν ο,τι 
θηλυκόν έν τή Πλατεία Συντα'γματος, άπό τίς γκου- 
βερνάντας μέχρι τής εύάνδρου ή καί πολυάνδρου κυρίας, 
καί άπό τής μικρά; αθώας κορασίδος μέχρι τής έπί τίς 
στέγης τοΰ κ. Σκουλούδη γαλής; Ύποπτεύομεν μετά 
λύπης μας ότι ό κ. Στεφανίδης εΐσελθών έν τή Βουλή 
ούτε 0’ αύξησή ούτε θά έλαττώσγ τό περί αύτοΰ ύπαρ
χον ήδη ενδιαφέρον του κόσμου. Είναι καί μένει δ ίδιος

Ε,ωττίαν έχει, ούτε τό πϋρ, τά έξαλλα, την ευφυΐαν, 
:ί τόν θυμόν τοΰ μακαρίτου Ζωχιοΰ.

Νέον ρήτορα ήκούσαμεν τόν έκ Μαντινείας κ. Κων- 
σταντόπουλον, άλλοτε Είσαγγελ.έα. Έχει τόν λόγον 
εύκολον, ώ; όλοι σχεδόν οΐ δικαστικοί, όμιλεΐ μετ’ άφε- 
λείας, μή ζητών νά κάμη τόν ρήτορα, λογικότατα, όέν 
αεροβατεί, σαφής είς τά επιχειρήματα του, μή φωνα
κλάς, απαθής κατά τό μάλλον καί ήττον. ’Εάν πρέπει 
νά κρίνωμεν έκ τοΰ προγράμματος αύτοΰ ώς ύπούηφίου, 
ό κ. Κώνσταντόπουλος θά διακριθί, κυρίως έν τοϊς ζητή- 
μασι τοΐς άφορώσι τήν δικαιοσύνην. Ευτυχώς, μολονότι 
λειτουργός καί αύτός αλειτούργητος τής Θέμιοος, έν τώ 
προγράμματί του έκείνω ώμολόγει οτι δικαιοσύνη έν 
Έλλάδι δεν υπάρχει. Θά προσφέοη μεγάλην υπηρεσίαν 
καί είς εαυτόν καί είς τήν Βουλήν, έάν έπιμείνη νά εί- 
δικεύσή έν τούτω τώ μεγάλω ζητήματι τήν βουλευτι
κήν εντολήν του καί είσχγκγή νομοσχέδια μεταρρυθμι- 
στικά άφορώντα τήν έξασφάλισιν τής απονομής τής δι 
καιοσύνης.

Πρέπει οί αισθανόμενοι ζωήν είς εαυτούς νά έννοή- 
σωσιν ότι άπ’ αύτών έξαρτάται νά έπιβάλωσι τάς άτο— 
μικότητας αύτών έπί τών κομμάτων καί νά άναγκάσωσι 
τούς άρχηγού; νά καταφεύγωσιν όχι πλέον είς τά ξόανα 
καί τά; κούκλας, όχι είς τάς χρυσάς μετριότητας, ΐνα 
μή σπείρηται δ φθόνος μεταξύ τών σχετικώς ίκανωτέ- 
ρων, άλλ’ είς τάς αληθείς κοινοβουλευτικά; δυνάμεις, 
όπως σχηματίζηται ούτως άληθής Κυβέρνησις καί ούχί 
σκιά Κυβερνήσεως, ύπό πρόεδρον μέν Τρικούπην, μέλη 
δέ Βουλγαρήδες καί Καραϊσκάκηδες !

Ό κ. Καοαπάνος φέρεται άπό τάς πρώτα; ήδη συνε
δριάσεις ώς άντιπρόσωπος οστις θά διαδραματίσει σπου
δαίου ποόσωπον είς τάς κοινοβουλευτικής συζητήσεις. 
Μεθ’ όλην τήν άποστροφήν μα; πρός άνθρωπον ύψωθέντα 
διά τής γυμνώσεως κοινωνίας ολοκλήρου, άναγνωρίζομεν
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έν αύτώ μεγάλην ικανότητα, δι’ ής βεβαίως θα ά.ρθή με
ταξύ τών πρωτα.γωνιστόντων προσώπων εν τή Βουλή. Δέν 
είναι μόνον ίκανός ό βουλευτής Αρτης νά δημιουργή 
μιαν 'Εταιρίαν μέ Εκατομμύρια και έπειτα νά τήν κα- 
ταβιβρώσκη, ώς ό Κρόνος τά τέκνα του, είς δύο τρεις 
βουκίές, δέν είναι ταχυδακτυλουργός χρηματιστής συνι- 
στών Τράπεζαν ιδανικήν καί ιδιοποιούμενος ξένα κεφά
λαια πραγματικά, δέν γνωρίζει μόνον νά άγοράζη φόρους 
καί νά ΰποδουλώνη έπειτα έπαρχίαν ολόκληρον, άλλ’ εί
ναι καί άληθής πεπαιδευμένος ό κ. Καραπάνος, έχει δε- 
ξιώτατον yoSv, είναι έλαστικώτατος ώς χαρακτήρ, ουδέ
ποτε τόν απολείπει θάρρος καί θά διακριθή ώς ρήτωρ θε
τικός, βαρύς, διόλου φλύαρος, άκουόμενος καί ενίοτε άν- 
θηρότατύς λογοπλόκος.

Νά είπωμεν οτι άνεμετρήθησαν προχθές τά δύο κόμ
ματα κατά τά προκαταρκτικόν ζήτημα δπερ ήγειρεν ό 
έκ Βόλου βουλευτής κ. Φιλάρετος ; ’Ας τό είπωμεν 
Πρώτον ήφάλαγξ τής άντιπολιτεύσεως παρίστατό μάλ
λον συμπεπυκνωμένη καί αραιότερα ή κυβερνητική. Οί 
αντιπολιτευόμενοι έφαίνοντο φαιδρότατοι, τολμηροί, 
σχεδόν επιθετικοί. Οί τής συμπολιτεύσεως μάλλον μου
διασμένοι, εκτός τοΰ κ. Στάϊκου δστις μπορεί νά είναι 
πάντοτε βραχνιασμένος, άλλ’ ούδέποτε μουδιασμένος. 
Μεταξύ δέ τών δύο άγορευσάντων αρχηγών έκέρδισεν ό 
κ. Τρικούπης, δστις είχε νά παλινωδήσω καί δέν έκέρδι- 
σεν ό κ Κο.υμουνδοΰρος, δστις δέν εί’/ε νά παλινωδήση. 
ι) κ. Ιρικουπης οεςιωτατα εκερδισε το ζητημα, ενώ ο 

Κουμουνδοϋρος δεξιώτατα τό έχασε. Ό κ. Τρικούπης 
εκτύπησε πράγματι μ.’ ένα σμπάρο δυώ τριγώνχά. ’Εκτύ
πησε καί την κυβέρνησιν κατακέφαλα, χωρίς νά ύπερα- 
σπισθή καί τό περί τών νέων αντιπροσώπων άπαράδεκτον 
διότι ή πλειοψηφία τών νέων αντιπροσώπων είναι ’δικά, 
του καί ο κ. Τρικούπης έχει άδ,υναμίαν διά τήν πλειο- 
ύτ,φίαν. Τό επιχείρημα τοΰ κ. Τρικούπη ήτο ολίγον 
δημοκοπικόν- άλλ’ ήτο έπιχείρημ.α έκ τών κινούντων χει
ροκροτήματα, αύτά δέ στεφανοΰσι τήν νίκην. Τούς 
νέους αντιπροσώπους δέν τούς έφερον, είπε, τά παράνομα 
Διατάγματα τής κυβερνήσεώς, άλλά τούς έστειλεν ό 
Θεσσαλικος λαός’ καί ώς τοιοΰτοι είναι καλώς σταλμέ
νοι. Οι νέοι άντιπρόσωποι, ύπέλκβεν, δέν είναι Βασι
λικοί ’Επίτροποι, ούτε δικασταί, ούτε υπάλληλοι- είναι 
οί εκλεκτοί τοΰ Θεσσαλικοΰ λαοΰ. Διά τών κεντρικών 
αυτών έπιχειρηματων ο κ. Τρικούπη; ήγγισεν άλλην 
κεντρικήν ιδέαν, γεννηθεϊσαν έν τή πρώτα, έζάψει τής 
Διαλύσεως- νά κηρυχθή δηλαδή ή ένεστώσα Βουλή είς 
Εθνοσυνέλευσιν θά προαγάγη άρά γε τήν ιδέαν αύτήν 
όταν σχηματισθή ή Βουλή είς σώμα, ή Οά κάμω καί 
αυτής άβαρίαν διά νά φθάστ, ταχύτερου καί μάλλον εύ- 
πρόσδεκτος είς τόν λιμένα τής Πρωθυπουργίας ;

Ο πρώτο; λόγος τοΰ κ. Τρικούπη άπηγγέλθη μετ’ έκ
τακτου βραχνότητος φωνής, τόν έπείραξε δε καί παρά 
πολύ το φυσικόν ελάττωμα δπερ έχει τοΰ νά τον δια
φεύγω η λέξις την οποίαν θέλει, καί νά έπαναλαμβάνη 
την λέζιν ή την φωνήν τήν οποίαν δέν θέλει. Τό έλάτ- 
τωμα αύτό ένίοτε τόν ένοχλέΤ πολύ- παριστάνει άκουσμα 
βωβού διά κάμποσα λεπτά ή δευτερόλεπτα.

Είς τήν αύτήν συνεδρίασιν είχομεν καί τήν πρώτητ 
τοΰ κ. Σολιώτου- περιμένομεν τήν δευτέραν του, διά 
νά τόν κρίνωμεν.

Ό βουλευτής Τρικκάλων κ. Στουρνάρας έπχναφέρε-. 
είς τήν Βουλήν είδος Κότταρη Θεσσαλοΰ μέ καπέλο, 
jiarttita καί ίατροΰ !

Τόν προσφιλή έκ Βώλου Φιλάοετον, πρώτον δώσαντα 
το σύνθημα τής νομιμοτητος· .̂ δυστυχώς δεν ήκούσαμεν. 
Διά τοΰτο άναβάλλομεν είς άλλοτε τήν σκιαγράφησή 
τής ρητορικής του φυσιογνωμίας.

Οί δύο Τούρκοι άπό τήν πτέρυγα, όπου ήδρευσαν τήν 
πρώτην ήμέραν, τής άντιπολιτεύσεως, έπέρασαν είς τήν 
τής συμπολιτεύσεως.

Αλλά καί έδώ κυρίως δέν ανήκουν.
Ερωτώμένοι λέγουν :

— Εμείς είμεθα άνθρωποι τοΰ Δοβλετιού.

Εκφρασις τοΰ κ. Στεφανίδου :
— Έμεΐς βγήκαμε άπό τά; έπαρχίας μας παρθενικοί.
Καί οί άλλοι, κύριε Στεφανίδη, πώς βγήκαν ; Μιξο—

πάρθενο·. ;

I CT ti Vi- ' · r >,-■ - -
Ο κ. Καραπάνος έζέφρασε τήν λύπην του οχι οτι πα— 

ρακάθηνται έν τώ κοινοβούλιο) οί έκ τών νέων έπαρχιών. 
«λλ οτι ουτοι οεν είναι περισσότεροι ως επρεπε.

Ο κ. 'Ράλλης τώ παρετήρησε διά τής εύθύμου έτοι
μό τη τος του :

— Καλλίτερα νά είσασθε όλιγώτεροί άάό περισσοτέ— 
ρας έπαρχίας.

Τό ΰπουργεϊον τών ’Εκκλησιαστικών εκτίθεται κατ’ 
αύτάς είς πλειστηριασμόν, μαζύ μέ τούς ψυχορραγούν τάς 
ήμιόνους καί τά βουλιμιώντα άλογα τοΰ στρατού, μαζύ 
με τά έν τή. Πλατεία, τού Αναβρυτηρίου πωλούμενα ωρο
λόγια, ρεβόλβερ, σουρτούκα, πανταλόνια, κάμαις. ’Εκτί
θεται είς πλειστηριασμόν, καθά λέγει ό κήρυξ Κουμουν- 
δούρος είς τού; διαφόρους μ.νηστήρας ο'ύς ζητεί νά προ- 
σελκύστ,, μαζύ μέ τάς δεκαοκτώ χηρευούσας έπισκοπάς. 
Ιδιαιτέραν αδυναμίαν έχει ό κήρυξ νά πέστ, είς τόν κ. 
Άγαμέμνονα Μεταξάν, ώς διατιθέντα φαίνεται καί άλ
λα;, πλήν τή; ίδικής του, ψήφους. Τό ΰπουργεϊον τών 
Έκκλησιοστικών είναι ένα είδος pod.Urtu:'- μέσ’ τή ρολ- 
λίνα αύτή γυρνάνε πενήντα, ώς εξήντα, ώς έκατόν Κο- 
λιάτσοι, Πανάιετοι καί Λάται. Μαζύ μέ τούς πενήντα, 
αύτούς, τούς έζήντα, τούς έκατό γυρνούν τά ζωνάρια 
τους, τά καλιμαύχιά τους, οί δζουμπέδες τους καί τά 
κομβολόγια τους- μαζύ μέ τά πράγματά τους αύτά γυρνάν 
καί τά δώρά τους διά συζύγους ή γυναίκας υπουργών καί 
τους υπουργβυς αυτους, κεχριμ,πάρια, τσιμπούκια άδα— 
μαντοκόλλητα, ένώτια, ύέλλια καί γούνες, μαζύ μ’αύτά 
κουδουνίζουν σακκίδια μικρά, στρογγυλά, γεμάτα ‘φλουρί· 
καί μέ τά σακκίδια αύτά τά δάνεια τά όποια οί πτω
χοί συνομολογούν διά νά χορτάσουν τούς άχορτάστους.

Καί άλλο ΰπουργεϊον βγαίνει κατ αύτάς εις πλειστη- 
φιασμόν ΰπό τοΰ αυτού κήρυκος, το ΰπουργεϊον τών Ναυ
τικών. Μέ τό δέλεαρ αυτό θελει να συλ^.άοη ο πρω
θυπουργός, μίαν, ώς λέγουσιν εν Χαλκίδι, α .' εζεχάσα- 
μεν, αύτό δέν λέγεται, ενα λοιπόν, τον κ. I κριζιώτην, 
υποσχόμενος οτι θά τοΰ τό δωση άν δηλωθή Κουμουν- 
δουρικός. Φαίνεται οτι την αυτήν ύποσχεσιν επαναλαμ
βάνει ό Κουμουνδοϋρος και εις άλλους. Αλλ ο 1 κρι-,ιώ- 
•της δέν τρώγεται έτσι εύκολα, ά,ν και . ■ . είπατε το 
«εις Χαλκιδεϊς.

— ΊΙ μοΰ δίνεις λοιπόν τό ΰπουργεϊον τών Ναυτικών 
έντός τριών ημερών, τοΰ λεγει έπανειλημμενως ό κ. I κρι- 
ζιότης τώ Κουμουνδουρω, οστις χωρίς να περιμεν/j .ό 
«λλο ή, κινδυνεύει νά τά χάση έζ απελπισίας.

Ό έκ τών γραμματέων κ. Μάνδαλος ήτο χαριεστατος 
είς τήν προχθεσινήν συνεδρίασιν άναγινώσκων τά ονόμα
τα τών βουλευτών.

Καί έλεγεν:
Χαράλαμπος... .Τρικούπης.
Άγγελής... .Κουμουνδοϋρος.
Κρ ι εζή ς ·... Κρ ιεζώ της 
Καί άλλα άκόμα.

— Χιονίζει ; άναβοά ό κ. Τεμπελχανάς, καί μοΰ τό 
λές; Χιονίζει; Καί έγώ είχα σήμερα νά τελειώσω ένα. 
σωοό δουλειαΐς, δλαις κατ επείγουσα ις ! Φαντάζομαι τί 
κρύο θά κάμγι.' Έλα ντέ τόρα, ποΰ νά βγά,ς καί ποΰ νά 
πάς; 'Ωρσε μέσ’ τον αττικόν ^ίζονχά του, ’Αθήνα. 
Χιονίζει; Δέν τό κουνώ άπό κάτω άπό τό πάπλωμα, 
καί άς χιονίζη έως αύριο τό πρωί. Είσαι τεμπέλης, 
ν.οΰ λένε, ορίστε λοιπόν τόρα, κινήσου άν μπορή,ς, με τέ
τοιο καιοό, νά ξεπαγιάσης, νά πάς στό διάβολο! Γυναί
κα, άμα. γείνη τό φαγί νά μοΰ φέρης νά φάγω έδώ στό 
στρώυ.α, ζ. άς χιονίζη εζω όσο θελει.

Καί στρέψας πλευράν χατί^αΛ.Ιωιιατύβη κορυφής
μέχρι; ονύχων, καί τουρτουρίζων άνεβόησε: ·— Ούτε νά 
φοέγω δέν θέλω.

*
* *

ΤΙ ώρα δέκα καί ό λεοντιδεύς Φειδιππίδης έκοιμάτο 
τυλιγμένος έν συσίραις μαλακαΐς, έχων ανάποδα τήν 
Nara έζαπλωμένην παρά τό προσκεφάλαιόν του, εί; τήν 
μελέτην τής οποίας, φαίνεται, ένετρύφα τήν νύκτα. ‘Ο 
Φειδιππίδης θά έβλεπεν όνειρον,καθ’ ήν ώραν ή μαμά του 
είσηρχετο νά τόν ξυπνήση, διότι ήκούσθη ύποψιθυρίζων— 
Άχ, Ελένη !

— Φειδιππιδάκι μου, λένει ή μαμά θωπευτικώς θί- 
γουσα τήν κεφαλήν τοΰ παιδιού της, ξύπνα νά ίδής τι 
ώραϊο θέαμα, όλη ή πόλις άσπρισε. Χιόνια, έως τά γό
νατα. Λές καί έγινε Σιβηρία ή ’Αθήνα.

— Πώ;, ΰπετοαύλισε ταννυόμ,ενος ό Φιδιππιδη; και 
χζσ;χω|Αβνος,εχιόνισε; I στεοα απο τετοιχ ζ’χεοκ τ·/ΐ 
σινή; Μά αύτός ό θεός έτρελλάθη. Δι’ αύτό έγώ χθες 
εψόφησα στό κρύο, είχαμε άφήση φαίνεται δλαις τής 
τρύπαις άνοικταϊς.

— *Οχι, παιδί μ.ου, άλλά άπό τό ψύχος θά έβλεπες 
τούπαις στον ύπνο σου.‘ ν "— ’Άσε με νά κοιμηθώ.

Καί ή μαμά εύπειθώς, διά νά μή χαλάση τήν ησυ
χία τοΰ παιδιού της άποσύρεται, ούτος δέ μονολογεΐ:

— Καί είχα σκοπό νά περάσω σήμερα άπό τήν ’Ελένη 
κου. Τόοα ποΰ νά ξεαυτίσω. Μωρέ κρύο, καλά λένε πώς 
ό χελώνας ε·.νε γιζ δυο. At και να την zt/z οω.,.ψυ- 
χή μου !

Καί περιπτυχθείς ερατεινός τήν μαξιλάρα του άπε- 
κοιμήθη.

*

ΊΙ ώρα έννάτη καί ή δεσποινίς Ευλαλία ανοίγει μό
λις τά μάτια της ζαρωμ.ενη υπο το εφάπλωμα της, ότ- 
είσέοχεται άκροποδητεί ή κυρία κο>υβερνάντα της.

— Έξύπνησες, μουαζέλ; πώ πώ, χιόνι ποΰ μάς ερριψε 
τήν νύκτα. Καί άκόμη τό στιβάζει....Είνε μία πιθαμή. 
ΤΙ μυγίτσες πέφτουνε μέ σωρό. Σούρριξε σουρρίζε καί 
άκόν.η* δέν ξεθύμανε δ ούρανός. Οί άνθρωποι φαίνονται 
σάν μασκαράδες.. . Τί χάζι! . . .

__  Έχιόνισε στ* αληθινά, άπαντά ή Εύλαλία, και ε—
λενα σήυ.εοα νά φορέσω τό καινούριο μου κουστούμ. Τό
ρα’βρήκε καί αύτός ό θεός νά μάς χιονίση. Πλάκωσέ με 
καλά καί μ’ έκείνη τή μπατανία καί άφησέ με ήσυχη. 
Έθύμωσα.

Καί τούτων γενομ.ένων, ή Εύλαλία ρεμβάζει ώς ακο
λούθως :

— Καλά μοΰ έλεγαν νά πανδρευθώ, άλλά δέν μοΰ ά-

ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ.

Μοΰ ϊίπον, καί ^έν είξεύρω άν μέ γέλασαν, ότι "ο 
Εύαγγέλιον αναφέρει, ότι ό διάβολος λαβών τον λρι- 
βτόν,—φαίνεται νά είχον μεγάλας σχέσεις,—κατ’ίδίαν, 
τόν άναβίβασεν είς τήν κορυφήν τοΰ ύύηλοτέρου όρους,

. τοΰ Τβελλοΰ, άς ΰποθέσωμεν, καί δεικνύων είς αυτόν 
ολον τόν κοσμον τώ είπε : — Βλέπει; όλα. αυτά ; σοΰ 
τά χαρίζω καί εΐνε ίδικά σου, εάν κρεμ.νισθής άπο τό 
βουνό τοΰτο. Καί ό Χριστός τώ άπήντησεν, ύπαγε οπι- 
σθέν μου, σατανά.

’Εάν πράγματι συνέβη. τοΰτο, εγό) δεν εχου νά θαυ
μάσω είμή τήν κου'ζαμάρα τοΰ λεγομένου πονηρού πνεύ
ματος, τό όποιον έφαντάσθη, ότι δύναταί νά σκοτωθή 
τις, διά ν’ απόκτηση σκοτωμένος τόν κόσμον ολον.

Τέλος πάντων δπωις καί άν έχη τό πράγμα, ένα τέτοιο 
πονηοόν πνεύμα, ό Αω.Ζύς z/«i6‘o./«c, έπιφοιτήσα.ς καθ υ-

- πνον μέ άνέοασε διά τής χρυσελεφάντινης πύλη; επάνω 
στό Σχιστό, κι' άπ’ έκεΐ στόν άγιο Σιδερέα, καί έκ τού
του είς τήν κορυφήν τοΰ Τρελλοΰ καί δεικνύων με τάς 
’Αθήνας μοΰ είπε : — θέλεις νά σοΰ δείξω μερικά παρά-

. ξένα πράγματα ποΰ συμβαίνουν είς τά σπίτια τού κό-
- «μου, όταν χιονίζη · Διάταξον ν’ άφαιρεθοΰν αί στέγαι 

τών οικιών. Καί ώ τοΰ θαύματος, είπα και εγένετο 
----καί τί δέν γίνεται μέ τά λόγια . . .

*
• *

Ητο ένδεκα καί μισή ή ώρα, ότε ή κυρία οικοδέσποι
να είσήοχετο είς τό δωμάτιον τοΰ κ. Τεμπελχανά, οκνη
ρού πρώτ-6ς τάξεως, καί τοΰ έλεγί:

— Κοιμάσαι άκόμη, καλέ, καί δέν σηκόνεσαι νά δ^ς 
χιόνια; Έσκεπάσθη «ίλη ή πόλις καί άκόμη χιονίζει. 

' Σήκω.
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ρεσε ό Κωστάκης, τόρα ας τουρτουρίζω μονάχη. ’Άμ ξέ
ρει ό κόσμος γιατί κάμει τά συνοικέσια. τόν χειμόνα. Διά 
τέτιοις περιστάσεις, θά έκρύονα τώρα έγώ τόσο,αν ήμουν 
πανδρευμένη ; Αυτό είνε γιά νά βάλω γνώσι άλλη φορά. 
Επρεπε νά χιονίση διά νά θυμηθώ τήν ανοησία μου.

*
• *

Έν τφ άλλω θαλάμω τό συζυγικόν ζεύγος, ή μαμά 
καί ό μπαμπάς τής Εύλαλίας εχουσι έν τή κλίνη ζωη- 
ράν συνδιάλεζιν :

— Τά ήκουσες, γυναίκα ; Χιόνι έ’ως τό μπόη σου. 
’Έκλεισαν οΐ δρόμοι. 'Εδώ είνε γιά νά κοιμάται κάνεις 
έως τό βράδυ. Κουκουλώσου, καί έλα κοντά.

*
* ♦

‘II ώρα μεσημβρία καί δύο άρκαντάσιδες τό είχον ριξ·η 
στα γερά είς τήν ταβέρνα τοΰ Σπαντίδου.

Έπί τή; τραπέζης αύτών εκειντο τά άπομεινάρια τοΰ 
■γεύματός των, σηκοτάκια, ραπανάκια, κάστανα, καί 
τυρί. Ό είς τών συμποτών κραυγάζει :

— Παιδί, ταβερνιάρη, πιάσε μας τή μίση, μά άπό 
τη κάνουλα.

Ό άλλος.
— Εβίβα, τ’ άδέρφη. Φάγε, πιε, κι’ ό κόσμος άς -fy- 

λάση. Χιονίζει ; ‘Ρουφά. Νά σέ ίδή καί νά ζηλεύση 
καί ό Θεός. Τόκα τά ποτήοια.

— Γειά σου, βλάμη . . . Λί, ταβερνιάρη, θά πάμε καί 
παρά όξω, έχουν κι’ άλλοι κρασί.

Τί κάνει ό λογαριασμός σου ;
‘Ο ταβερνιάρης:
— Ολο τό γλέντι σας, παιδιά, τρεις καί δέκα.
— Όλα δικά μου. Θά πληρωθής άμα ξανοίξη ό και

ρός καί πιάσουμε δουλειά. Τόρα καθισό βλέπεις καί ποΰ 
παράς. Έχε λοιπόν νά λαμβάνης καί αντίο σου...Τράβα, 
βλάμη, ξέρω καί ένα άλλο καλό στοϋ Λέκα.

Παλιάνθρωπο;.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Ή Λϊα ΈφημιρΙς διά νά παραστηση ώς έλληνικώ- 
τατον τό όνομα Άνδρέας τοΰ νέου βασιλόπαιδος, άνέ- 
φεοε κάμποσα ονόματα μεγάλων άνδρών" πεοέλειψεν 
όμως νά άναφέρη καί μίαν άλλην σειράν μεγάλων Άν- 
δρέων ή Άνδρεών καί άναφέρωμεν ημείς τέσσαοας τόν 
αριθμόν: Άνδρέαν δέ Κάστρον, Άνδρέαν Ψύλλαν, Άν- 
•δρέαν Κουμανούδην καί Άνδρέαν Δεληγιάννην.

Γυμναστικός Χύλλογος συνεστήθη πρό διετίας, 
άν δέν άπατώμεθα, άλλ’ ή έπιστρατεία κυρίως είχε 
παραλύσει τάς εργασίας του καί διετέλει ούτω αφανής.

Εσχάτως οΐ συγκροτήσαντες αύτόν νέοι ήθέλησαν νά 
τώ δώσωσιν νέαν ζωήν καί ένεργήσαντες νέαν έκλογήν 
της διοικούσης αύτόν έπιτροπής ανέθεσαν τήν προε
δρίαν είς τόν πρύτανιν τής παρ’ ήμϊν γυμναστικής καί 
καθηγητήν τής Ξιφομαχίας κ. Λί. Πύργον, διά συγ
γραφής καί διδασκαλίας μιάς όλης γενεάς συγκρατή- 
σαντα τάς σημαντικάς ασκήσεις έν τή τοσοϋτον ςπισθο-

---------------------------------------------- -—--------------------—

δρομική είς τά ελληνικότατα αύτά έργα κοινωνία μας.
ΓΙαρά τοΰ κ. Πύργου ώς προέδρου τοΰ Γυμναστικού 

Συλλόγου προσδοκώμεν πολλά" κέκτηται άπαντα τά 
προσόντα όπως κατάρτισή τό ίδρυμα αύτά εύεργετικώ— 
τατον διά τήν κοινωνίαν. "Εχει τόσας γνώσεις θεωρητι— 
κάς καί πρακτικάς τής γυμναστικής καί τόσας σχέσεις 
καί τόσην δημοτικότητα έν τή κοινωνία, ώστε θά δυ- 
νηθή πιστεύομεν νά δημιουργήση κάτι τι ζωντανόν, 
τό όποιον νά αίσθανθώμεν όλοι, κάτι έξ εκείνων άπερ 
δέν αποθνήσκουν, ούτε γηράσκουν, άλλά μεταδίδονται 
άπό γενεάς είς γενεάν θάλλοντα, θάλποντα, έν μέσω 
κινήσεως καί ζωής.

Ο περί ελληνικής προόδου άγών άντικείμ.ενον έχει 
νά ζωογονήση τά κεκμηκότα μέλη τ-ής κοινωνίας* 
πρόκειται νά είσαχθώσι νέα έθιμα καί νέοι χαρακτήρες 
πρόκειται νά έπανέλθωμεν άφ’ ενός είς τόν ελληνικόν 
βίον, τόν γυμνικόν, τόν γυμναστικόν, τόν υγιή, τόν 
ύπαίθριον, τόν ώραΤον καί νά προσλάβωμεν άφ’ έτεροι» 
ό,τι σωστόν ό εύρωπαϊκός πολιτισμός μάς διδάσκει. 
Ή γυμναστική πρός τον σκοπόν τούτον έσται έκ τών 
κυριωτέρων παραγόντων καί ό κ. Πύργος έκ τών ση
μείων αύτών πρέπει ν’ άφίση άξιομνημόνευτον τήν προε— 
δρείαν του είς τόν νέον Σύλλογον. "Αν πρόκηται νά κα— 
ταρτισθή έν τών τοιούτων θνησιμαίων σωματείων, τών 
χρησιμευόντων είς δημιουργίαν θέσεων δι’ άέργους νεα
νίας, άς μάς λειψή καί ό Γυμναστικός.Άλλ' έπειδή έχο- 
μεν πεποίθησιν είς τόν άναλαβόντκ τήν άνωτάτην διεύ- 
θυνσιν, δίά τούτο προσκαλούμεν όλην τήν κοινωνίαν νά 
έλθή είς έπίρρωσιν τού Συλλόγου καί άναμένομεν τά 
πρώτα ίχνη ζωής παρά τής διοικούσης επιτροπής ϊνα 
έπανέλθωμεν είς τό σοβαρόν θέμα τής ελληνικής γυμνα
στικής.

Τά χιόνια μάς τά έρριξεν ό θεός κατά τήν Κατήχη- 
σιν τού κ. Δαμαλά ή ό άνεμος κατά τήν Φυσικήν τού 
κ. Δαμασκηνού" άλλά ποιος, μεταβληθέντα είς πηλόν, 
είς κρούσταλλα, είς χειμάρρους, εις βουνά, είς λόφους, 
είς λάκκους, είς γλύστραις, θά μάς τά σηκώση ; Ή πό
λις προχθές ήτο Παράδεισος γεμάτη χιονόπλαστα 
Οΰρί. Τήν διέτρεχες πατών βαμβάκια, άναπνέων υγείαν, 
λαμβάνων καί δίδων χιονιές. Χθέ; καί σήμερον όμως εί
ναι Κόλασις υγρασίας καί λάσπης, καί κίνδυνος άκόμα 
ολισθημάτων μέ σπασμένα μούτρα ή πόδια. Τίς θ’ άνα- 
λάβη τόν καθαρισμόν τών οδών; ΤΙ Δημαρχία ; Και
ρόν δέν έχει. ‘Η Νομαρχία ; Χαμπάρι δέν έχει. Τό ύ- 
πουργεϊον ; Όχεΐται έφ’ αμαξών. Είς άλλας πρωτευ- 
ούσας τήν πρωίαν τής νυκτός καθ’ ήν πέση χιόνι, δεκα
πλασιάζονται οί όδοκαθαρισταί καί αίρεται τό χιόνι καί 
έκ τών οδών καί έκ τών πεζοδρομίων "αύτήν τήν πολυτέ
λειαν δέν τήν έζητούμεν ημείς" άλλά τώρα πού υ.ετε- 
βλήθη ή χιών είς πηλόν, τούλάχιστον αί κεντρικώτεραι 
τών οδών δέν θά.καθαρισθώσιν;

Ελέχθη περί των αντιπρόσωπων τών νέων επαρχιών 
ότι ή άντιπολίτευσις τους υπεδεχθη μέ άνοικταΐς άγκά— 
λαις καί ή συμπολίτευσις μέ άνοικταΐς .... τσέπαις.

Μάς άρέσει ή βισμαρκική λογική τής Ώρας, ή άνα—

πτυχθεϊσα έν τή χθεσινή Ώρα: οί βουλευταί Θεσσαλίας 
είναι αντιπολιτευόμενοι" άρα είναι γνήσιοι.

Ξεύρετε πώς άπεφάσισε νά καθαρίση ό κ. δήμαρχος 
τήν λάσπην τών δρόμων; Διά μεθοδου ομοιοπαθητικής, 
τήν λάσπην διά τής λάσπης. Δηλαδή, καταβρέχει τούς 
δρόμους !

Λύτόπτης μάρτυς .' ’Ήρχετο έκ Πατησίων, καθ’ οδόν 
συναντά κρεοπώλην συνοδεύοντα βούν ζωντανόν" αίφνης ό 
βούς άρχίζει νά έκβάλλη άφρούς καί μετά μικρόν πίπτει 
άπνους. Ό κρεοπώλης τόν έκέντησεν έπανειλημμένως διά 
μαχαιριού, άλλ’ ούδ* ήν ούτε φωνή, ούτε ζωή. Οτε και 
άποκεφαλίσας αύτόν, τόν έφόρτωσεν έπί τού κάρρου, διά 
νά λάβη βεβαίως δελτίον παρά τού κ Τασούλη, οτ 
βούς του έχει κάλλιστα τήν υγείαν !

τό άμα τή είσόδω τής Κεντρικής Αγοράς Κρεο- 
πωλεΐον τών Άββλφών Γυφτοπούλων-θά πωλούνται 
καθ' ίίλον τό διάστημα τών άπόκρεω υγιέστατοι και πα
χύτατοι άμ.νο£.

ΧΙΟΝΙΑ — ΗΛΙΟΣ.

Καί πάλι έσκεπάστηκε ό κόσμος άπό χιόνι,
καί τρεις ήμέραις έχουμε τόν ήλιο νά ίδούμε,
καί δίχως ήλιο ό ‘Ρωμηός μονάχος του μαλλόνει . . .

Ά; έχουν μζύραι; συννεφίκϊ: ’στή Λόντρα, ’στό Παρίσι, 
άς έχουν πάγους, κρύσταλλα, βορειά, χαλάζι, χϊόνι" 
μέσα ’στή λάσπη ό 'Ρωμηός δέν είμπορεϊ νά ζήση, 
όέν θέλει τό παπούτσι του ποτέ του νά λασπώνη. 
’Ολίγος ήλιος κι’ ούρανός παντού ξαστερωμένος, 
ιδού τό μόνο όνειρό γΐά τό πτωχό μας γένος.

Τό χιόνι λένε μερικοί κάτι καλό σημαίνει, 
άλλά" θαρρώ καλλίτερα τέτοιο καλό νά λείψη, 
καλλίτερα νά ήμαστε γυμνοί καί πεινασμένοι, 
κι’ ούτ’ ένα σύννεφο ποτέ τόν ήλίο νά μάς κρύψη.
Καί έπειτα χορτάσαμε άπό τής εύτυχίαις, 
είναι καλό νά έρχωντα·. καί ’λίγαις δυστυχίαις.

Τά χιόνια είναι ποίησις, ’ψηλή ρωμάντσα, τρέλλα, 
καί είναι o,Tt μαγικόν νά πέφτης μές ’στό χϊόνι, 
νά παίζης ’στα κρυφά χ ιονίαΐς μέ πεταχτή κοππέλα, 
νά τήν κτυπάς, νά σέ κτυπά, ν' άγρ’εύης, νά θυμών·/]. 
Άλλά έγώ, πολύ πεζός, γΐ’ αύτά πού λέν φουσκόνω,
κΓ άλλη δέν βλέπω ποίησι παρά τή λάσπη μόνο.

Κάθε τρελλός γιά τή χιονιά χίλια καλά άς λέη, 
θέλω τον ήλιο ’πίσω μου, τόν ήλιο κΓ άπό 'μπρος μου, 
θέλω ή κρύα πλάτη μου ν’ χνχ£γ καί νά καιν),

*.1ος ναναι μούσά μου, τραγούδι μου, θεός μου.
Μόνο μέ ήλιο δέχομαι νά κάθωμαι κοντά σας, 
ν' ακούω τής παρλάταις σας καί τά πολιτικά σας.

Μά δίχως ήλιο φύγετε καί τίποτα δέν θέλω, 
κανένα; γΐά πολιτικά κουβέντα μή μου κάνή, 
κατά διαβόλου καί βουλάς καί Κυβερνήσεις στέλλω, 
άφήσετέ με ήσυχο, κι’ ό τούρτουρα; μέ φθάνει.
Χωρίς ’λιακάδα τίποτα ’στόν κόσμο δέν μ’ αρέσει, 
κι’ ούτε ή νέα μας βουλή μέ τού Δερβίς τό φέσι.

Τό χιόνι έκρυστάλλωσε, ξερός βορεικς σφυρίζει, 
κι’ έχάσαμε τή ζέστη μας καί τον περίπατό μας, 
τό λάδι καί τό βούτυρο άπό τό κρύο πήζει, 
τούλάχιστον νά ίίτΐ/ζί καί ’λίγο τό μυα'λό μας !
Άν είμπορούσε τό μυαλό καί τού Ρωμηού νά πήξνι, 
νά τό καλό, πού ήθελε τό χιόνι νά μάς οείξγ,.

’’Ηλιε χρυσέ, τά σύννεφα πού σέ σκεπάζουν σχίσε, 
ώ ! μή μά; παίζη; τόν κρυφτό καί μή μάς καμαρώνης, 
μές ’στήν Αθήνα άφθονο τό φώς σου πάλι χύοε, 
ώ! έβγα, μή μάς κρύβεσαι, καί τόσο μάς λιγών/j;.
II Άποκρηαΐς μ.άς ήλθανε, καί σένα καρτερούμε, 
ώ Άπολλον χρυσόξανθε, γιά νά μασκαρευθούμε.

Κανόνια είκοσι επτά μπάμ ! μπουμ ! βροντούνε πάλι, 
γιά νά μάς πούν διάδοχος καινούριος πώς γεννείεται... 
Όσο μπαρούτι ξώδεψαν ’στής κανονίαΐς χαλάλι, 
ά; γίνωνται διάδοχοι, καί τούτο άς σκορπιετζι.
Είθε γ’ά δόξα καί τιμή τού έθνους καί τού θρόνου 
καί έβδομο διάδοχο νά έχουμ.ε τού χρόνου.

Μέσα 'στής τόσαις μας χαραϊς, ’στα νέα γεννητούρια, 
μές 'στής τρελλής μας ’Λποκρηάς τά ’Ρούσσικο μεθύσι, 
μέ τόσα σχέδια 'ψηλά καί μέ βουλή καινούρια, 
μόνο ό ήλιο; θέλουμε νά 'βγή νά μάς φωτίση.
"Ω ! νάτος ! άπ’ τά σύννεφα σιγά σιγά προβάλλει, 
καλώς τόνε, καλώς τόνε, μά μή κρυφτής καί πάλι.

tSom-iw.

καραμελαις.
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X
Είναι εσπέρα τής κηδείας νεαρά? συζύγου, καθ’ ήν ό 

νεαρός σύζυγος κλαίει καί οδύρεται. \
Τόν πλησιάζει γραίδιον δειλά δειλά\καί άρχίζει - 

παρηγοριάς, τάς οποίας τελειόνει με ΐήν παρηγορ
τών παρηγοριών :

— ’Έννοιά σου καί θά κυττάξω έγώ γι’ άλλη καλλί- 
TSpTj.

‘— Σώπα, βρέ μαγκούφα,—τή άπαντά ό άπαραμύθη- 
τος χήρος μετ’ οργής, ήτις βεβαίως θά ύγρανε έκ φόβο’> 
τό "'ραϊδιον—σώπα καί έχω δώσει άλλού τόν λόγο μου.
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ΑΜΛΕΤΟΣ - AURELI.

Σφάγιον είς μνήμην τού αθανάτου Σαίξπηρ έθυσιάσθη 
«νταύθα έν τώ θεάτρω ύπό συρφετοϋΤτχλών ό Χ,άμιλετ.

« ·
*

*Όλοι οί ηθοποιοί βραχνοί ώ; έάν ή άλλαγή τού κλί
ματος δέν τού; ώφέλησε καί έκρυολόγησαν ή ώ; έάν άπό 
τήν φτώχια τό fpif.ar στό χρασΐ.

★
* +

Ο Άονρέλλης εις τάς εύτυχεστέρα; του στιγμάς 
coi άνέμνησεν άλλον μέγαν τεχνίτην ούτινος έκείνην την 
στιγμήν ήτο ώχρα άπομίμησις, εις δέ τάς ύψηλοτέοας 
του φωνάς σοί άνεμίμνησκε πάλιν τον Άουρέλλη τόν 
αρχηγόν του θιάσου των βραχνών.

*
* *

II Oyi.ha είχε καταντήσει. . . . Ζημία.
*

♦ *
*0 Βασιλεύς μόλις ήδύνατο να βασιλεύσγ είς την 

Ελλάδα, εχων μάλιστα άπό τόν Σαίξπηρ καί τό χάρι
σμα τού να κατάγεται έκ Δανιμαρκίας.

* *
Με απαιτήσεις ηθοποιού πζρουσιάσθη επί τής σκηνής 

καί είς χνγός· με βραχίονας γυμνούς, βραχίονας ραχι
τικού. Με απαιτήσεις δε Πολωνίου είς πα.ΙηορύνχατΙ',ής. 
*Η Βασίλισσα, ό Όρατιος καί οί λοιποί ήσζν τελειότζ- 
τον συμπλήρωμα τοϋ Μωσαϊκού, όπερ μόνον ή βραχνά
δα συνέδεε.

, *
■» *

Καί όμως ήτο κόσμος διψών Σαίξπηρ. ΙΙζρεστάθη καί 
•ή Ήγιμονις zrjc Βαγδάτης πολλών άπόντων καί εμού.

EHowitz

ΤΟ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ.*

Christmas Eve.

(Σννίχ. xal τέλος "i. ί?Λ. 213, 211 *«ί 215.)
ΙΙλήν φαίνεται ότι την εσπέραν εκείνην ή Τύχη εστρε-

ψεν όλα τά βέλη της κατ’ εμού, κ’ έπέπρωτο να ύπο- 
στώ καί έτερον δυστύχημα. Έν ώ είχον λάβει άναπαυ- 
τικωτάτην θέσιν εν τώ μέσω τοϋ ανακλίντρου καί προέ- 
τεινον άπλήστως τό είς χεΐράς μου ποτήριον, οπερ βαθ
μηδόν έπληρούτο έκ τοϋ ζωογόνου ποτού, ή ΰελος λε- 
πτοτέρα ούσα τής τών άλλων δέν ήδυνήθη ν’ άνθέξη ύπό 
την ζέουσαν εκείνην επαφήν, καί ιδού διαρρήγνυται, καί 
ιδού τό Οερμότατον εκείνο υγρόν καταπλημ.μυρεϊ ολό
κληρον τό δεξιόν μ,ου σκέλος, καί ιδού άπαντες έπανα- 
λαμβάνουσι τούς σατανικούς καγχασμούς των, έν ω εγώ 
συστρέφων φρικωδώς τούς μυώνας τοϋ προσώπου, έλίκνι- 
ζον κωμικώ; τόν άλγούντα πόδα μου, δίκην κολοσσιαίου 
εκκρεμούς Δυστυχώς τό πάθημα δέν περιωρίζετο είς 
μόνον εκείνο τό άλγος, καί άπό καιρού είς καιρόν ερρι- 
•πτον βλέμματα πλήρη συγκινητικής απελπισίας επί 
τής κζθυγρανθείσης καινουργούς περισκελίδος μου.

— Μόλις αυτήν τήν εσπέραν τό εχω βάλλει, ανέ
κραξα μή δυνηθείς να καταστείλω τήν εκρηξιν τής εσω
τερικής μου τρικυμίας.

Καί οί γέλωτες άνενεοϋντο, έν ω ή αίτια τής δυστυ
χίας μου Δεσποινίς, άπήγγελλεν έπί τής περιστάσεως 
έξαίρετον παρωδίαν τών περιφήμων στίχων τοϋ Μαλέρβου:

«L e ρ ;ι ιι ν r e...il a vecu ce que vivent les roses».
L’ espace (Γ un . . . s o i r !

— Papa ! ανακράζει ήδη τό κοράσιον τού Λοχαγού, 
ούτινος ή μήτηρ είναι Έλβετίς, κ’ επομένως έννοεϊ αξιό
λογα την Γαλλικήν, ζοϋν καί τά πανταλόνια ;

— Acs dear ! Yes dear ! άπαντά εκείνος μηχανικώς, 
κεκλεισμένους εχων τούς οφθαλμούς ύπό τήν νάρκην τού 
άφθονου Punch.

Έστράφην είς τήν καταφατικήν εκείνην άπόκρισιν μετ’ 
απορίας. Έάν εκείνος ήτο Λοχαγός μεταβατικού τίνος 
αποσπάσματος εν Γζουμ,έρκοις, θά ήδύνατο ν’ άπαντήσγ 
άνευ τής έλαχίστη; βλάβης τής συνειδήσεώ; του, ότι τά 
ενδύματα πολλάκις ε^ουσιν ούχί μίαν, άλλα καί άπει
ρους ζωάς. ’Τούτο ήδύνατο νά έπιμαρτυρήση καί ό φί
λος X. . . . Ίμβριος, άλλ’ εύτυχώς ό Captain μας ήτον 
είς τήν ύπηρεσίαν τής Α. Χαριτοβρύτου Βασιλίσσης 
κ.τ.λ. Τούτο μ’ έξέπληττεν άρκούντως.

Πλήν ή εκπληξίς μου δεν διήρκεσεν έπί πολύ, καθότι 
τό ευπειθε; κοράσιον, έδημιούργει μίαν ιδέαν έπί τής 
μηχανική; άπαντήσεως τού πατρός του.

— Ζή τό καϋμένο, έπεφώνησε, καί θά διψά ! Νά τού 
δώσω έγώ ολίγο Punch !

Καί τό εΰσπλαγχνον κοράσιον, μετά τής παιδικής 
εκείνης άφελειας ήτις, κατά τόν Ούγκώ, δύναται νά 
έξευγενίση καί τό επάγγελμα τοϋ Νεκροθάπτου, ερριψεν 
ϋλον τό περιεχόμενον τοϋ ποτηριού του έπί τού αριστε
ρού μου σκέλους.

*
-* *

Κρίνω περιττόν νά περιγράψω τό άποτέλεσμα τής πρά- 
ξεως εκείνης έπί τής γενικής ευθυμίας. Οί πάντες έγέ- 
λουν κ’ έκρότουν τάς χεΐράς καί τούς πόδας, έν ώ έγώ 
μετασχημάτισα; ήδη είς έκκρεμέ; καί τόν έτερον πόδα, 
έθρήνουν ώς άλλος 'Ιερεμίας έπί τόν ποταμόν . . . τής πε- 
ρισκελίδος μου.—30 σελλήνια ! έμ.ονολόγουν. Τό παρήν- 
γειλα είς τού Κ ί η ο, είς τό Regent street. Καί έν σε- 
λήνιον διά τά έξοδα τής μεταβάσεως, 31. Καί δύο σε
λήνια ακόμη τά όποια έξώδευσα διά τόν φίλον όστις μοΰ 
το έθαύμασε, 33. 'Ακριβώς τά έτη τού ’Ιησού Χριστού, 
προσέθηκα άναστενάζων.

— Σιωπή ! μοί λέγει έν μέσω γελώτων, ή άπαιοία. 
δεσποινίς. Μή παραβάλλεις πολύ τόν εαυτόν σου με τόν 
Χριστόν άποθνήσκοντα, διότι γνωρίζεις, οί γείτονές σου 
δεν αγαπούν πολύ τό Assizes. (Κακουργιοδικεϊον)

Έστράφην εκατέρωθεν, καί έθεώρησα τόν Λοχαγόν 
ρογχάζοντα, καί τόν Barister άναλύοντα σοβαρώς εί; 
τήν δέσποιναν τήν άγγλικήν νομοθεωρίαν περί τοϋ Brea- 
chof Promise (Παράτασις ΰποσχέσεως Γάμου) Τόν μεν 
εέέένα έκ δεξιώώώών τόν δε έέέέέτερον έξ εύωνύύύύμων....

Έμειδίασα έπί μικεόν διά τήν προσφυή εκείνην παρα- 
τήρησιν, άλλα τό μειδίαμά μου ώς άκτίς Ήλιου έν ’Αγ- 
γλικώ ούρανω, έσκιάσθη μόλις άναφανέν ύπό τής ομί
χλης τών οικονομολογικών μου σκέψεων.

7

της. ΐίλην ας μοι επιτραπγ να ειπω οτι s. 
το στερέωμα τοϋ Λονδίνου, καί επομένως λαμαρτινειοι 
παρηγορίαι δέν χωροϋσιν είς τήν εμπορικήν μου καρδιαν.

Ή νεαρά. Άγγλίς βλέπουσα τήν αποτυχίαν τού ενός 
μέσου, παρέλαβε μετά τής έθνικής έπιμονής^ τήν χρήσιν 
ετέρου. Καί λοιπόν εκλινεν ήρέμα προς τό ούς μου.

— Έλα ησύχασε (Be quiet) μοί είπε, καί θά σοί δώ
σω έγώ αύριον δύο κομμάτια Πονύαγχαζ.

Άλλ’ ούτε καί τούτο τό μέσον έπέτυχεν. "Οχι ό άπο- 
οόπαιος έκεϊνος πολτός, άλλ’ ούτε ολα τά γλυκύσματα

κείνης. Όθεν άπέκρουσα ψυχρώς καί τήν Λ<>υκούλλειον
έκείνην παρηγοριάν. ? , κυμβάλου, άλλ’ ούχί μετά ψυχορραγικού μαοασμοϋ άλλά

Έν τούτοι; τό ζήτημα κατέστη ενώπιον της_ επίμονου| κκ· άγγελικοϋ μειδιάματος,

προτέρων δια τον Οριαμυον τ/ις, Οιηυ υν ζ, προί ·° κ · · τήν μουσικήν κλίμακα.Τήν στιγαήν έκείνην άνεανν 
δοκύμβαλον. Μετ ολίγον τά ηδυπαθή μελωδικά ρεύματαL ‘ τ'ινος ήν είχε δην.ιου
τοϋ «Ave Maria» τού Gounod και τού «Meker s letz.ter . τοΰ Alphonse Daiidet. ‘
Gcdanke», τών δυο τούτων μουσικών συνθέσεων ω ν ο Τό άν£ ,στον 'y_50v τού ά-Ζ5κ,Α,;ηου άσ

υποχωρήσω τόσον ταχέως, έκλεισα τά βλέφαρά μου 
μή μοϋ έκφύγωσι δάκρυα ρωμαντικοϋ ένθουσιασμοϋ, ,ΑΖ'..,Ζ05 έ
εδη'ξα τά χείλη μου ίνα μή άφήσωσιν έκφράσεις θαύμα- ............... ..
τμοϋ καί έπιδοκιμασίας. Εννοούσα νά μοί πληρώσωσινΚ / Τέλος εφθασεν εί; τήν έξής 
ακριβά τάς τριακοντασελίνους περισκελίδας μου. 1,;^ στροφήν:

Μετά τήν άνέλπιστον ταύτην αποτυχίαν, δι’ ήν έξε- 
l-tyb-n όλη ή όμήγηρις ήτις έγνώριζε τήν μουσικήν ;
.ονομανίαν, ή αβρά μελωδός έστράφη έπί τοϋ έδω>

„ουι Adieu! Le passe se hrise ..’
εδωλίου · Tu veux des nouvels amours....

προς'εμέ, κ’ έσταύρω’σε τούς βραχίονας μέ ύφος ΰπερτά- Κα1 . έπιτγ.δείχ κό?γ! £ £ν ^ία τάς

> -I - . 2 ..........................λέξεις ταύτας μετά τοσουτου παθητικού σπαραγμού,— Επιτέλους, μοι λεγει, εννοείς οτι με αυτό τοΓ, Λ- > · %.1.,, ,, · ι1 - ! '5 ώστε άπαντες επληεωθησαν συγκινησεως, εγω δε ανε-κίώνιον Mauvaise humeur, μας καταστρέφεις την δια- . , · . . . ’ , Δ’ 1 Γ · πήδησα έξαλλος εκ του ανακλίντρου, και ελαοον τρα-
σκεδασιν , . . , τ . s γικήν στάσιν, έν ώ αί σταγόνες τών δακρύων μου ηύ-

Καί πράνμιατι, ως εαν η κατήφεια μου επιδη-ΐκ ' , , _ 1 . .. . ! . - ά ’ - . ·r ic· . t . „ \ 1 ,γ , , ryvov τό οεύν.α του Punch οπερ επηγαίεν εκ των ατυ-ηρ·/ισε να κατευναίηται απορ ' " ~ r . τ‘ζ- ' ι ~ σκελίδων μου. Εν τω μεταξύ το ασμα έτε-

π
»Χ0'

ρενική ζωηρότης ήρχ

,νκι „ μ- ■ Λ’ πώλου έν ποτηριον.
σκαιοτητος, ανηλθε μιαν ετι βαθμίδα υπέρ αυτήν, «να- c,/ristmas ; £πεοώνζσκ άνεγείρας τό άπο-
λαβοϋσαυφος Ιρικουπικωτατον. I Ζ £κ£νωσχ ά.πνευστί, έν ώ άπαν-

Κατα την κρισιμον εκείνην στιγμήν τη; παραδοςου ε- £νθΟυσιάσθέντεε έκ τής άναγεννηθείσης
πιμονομαχιας, θαυμασία τις εμπνευσις διηυγασε το πνευ- άνταπέδιδον τήν ευχήν,
μα τής δεσποινιδος. Αφηκε κραυγήν κανοποιησεως, ε- r 1 ‘ ‘
τρεξε πρός τινα τράπεζαν, άνέλαβεν έκεϊθεν μουσικόν τι
τεμάχιον, τό προσήλωσεν έπί τοϋ κλειδοκυμβάλου, καί
καθήσασα πάλιν προ αυτού έτόνισε κατ’ αρχάς γοητευ-| Τίτον ήδη 3η μετά τό μεσονύκτιον ώρα.
τικήν Ισπανικήν προανάκρουσιν. Μετ’ ολίγον ή γλυ-| Ό Μορφεύς συνεπλήρωσε τό έ'ργον τού·Βρεττανικοί

On dit que Γ on te marie
Tu sais que j’ cn vais mourrrriiiir.

Καί τήν τελευταίαν έκείνην άπαισίαν λέξιν έτόνιζε 
υ.ετά τόσης περιπαθείας, μετά τόσου συγκινητικού θελ- 
γήτρου άφινε τήν φωνήν της νά όλισθαίνγ είς τήν τρο
μώδη έκφρασιν τοϋ r, καί τοιαύτην έναλγή παράτασιν 
έδιδεν είς τόν τελικόν φθόγγον τού i, ώστε προς στιγ- 
ιι·λμ Γνόΐίΐτα ότι έποόκειτο νά ποανζατοποιήστ. έκείνην

ά τήν φωνήν της άπό τών συλλαβών τοΰ 
αγικού έκείνου άσματος είς τάς λέξεις, άπό τών λέ

ξεων είς τούς στίχους, καί άπό τών στίχων είς τάς 
πλήρη αίσθημα-
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Βάκχου, και τό ήμισύ σχεδόν τής δμηγύρεως άνέτεινε 
"ή/ηράν συναυλίαν ρογχασμών. Εύτυχώς τό έτερον ή- 
μισυ όπερ, έξαιρουμένου έμοΰ, άνήκεν απαν εί; τό Θήλυ 
γένος·, άνέλαβε τό καθήκον τής γενικής έζεγέρσεως, 
καί ουτω μετ* ολίγον άπαντες όρθιοι περιεστοιχίζομεν 
την οικοδέσποιναν, ήτις άναλαβοϋσα τό αληθές ’Αγ
γλικόν ύφος της, άπέτεινε πρός τόν ολον κύκλον σύν
τομον προσλαλιάν'. Έπειτα μάς άνέμνησε την έκκλη- 
σίαν τής επαύριον καί επί τέλους παρακολουθουμένη 
ύπό του τάγματος τών δεσποινίδων, άπεσύρθη έπισή- 
μως ύπό ραγδαίαν βροχήν άνταλασσομένων ευχών.

Καί τότε δη τότε οί Κύριοι μείναντες (μόνοι, 
διωργανώσαμεν ύπό την αρχηγίαν και οδηγίαν τοΰ Λο
γά/οϋ, καταστρεπτικήν έπίθεσιν εναντίον τοΰ ύπολοί- 
που ποΐυτς, ού τάς τελευταίας σταγόνας έρρόφησεν ή- 
δυπαθώς διά τών εύρέων /ειλεών τοΰ αγγείου ό Βακ- 
χικώτατος ά.ρχηγός μας.

Καί μετά μάκρους αποχαιρετισμούς, πλήρεις αίσθη- 
ματικωτάτης διαχύσεως, έκαστος μέ κλονούμενον βήμα 
έπανεϋρε τον κοιτώνα του.

« *
Μετά την σωοείαν ταύτην τών διασκεδάσεων, τών 

επεισοδίων τών δεσποινίδων, τών οινοπνευμάτων, τών 
παραδοξοτήτων, τών αισθημάτων, τών διαχύσεων, τών 
ρομαντικοτήτων, γνωρίζετε, ύπομονητικοί μου άναγνώ- 
σται, οποίον ήτο τό όνειρον μου;

Ούδέποτε Οά τό μαντεύσητε !
"Εβλεπον ότι το Αονδΐνον μετεβάλλετο είς εύρεϊαν 

αποθήκην σταφίδος, ύπό τήν κυριότητα μου ! Άλλ’ 
έν ώ ήμην έξαλλος ύπό ευδαιμονίας, κατέστην αίφνης 
δυστυχέστατος, ίδών οτι ολόκληρος αύτη ή υποθετική 
περιουσία μου κατέστη άχρηστος, ύγρανθεϊσα ένεκα κα
τακλυσμού έκ .τώ-τς . . .

Ώ Υλη! Υλη! Υλη! Βεβαίως σύ,άγία λέξις,έξήρχεσο 
τελευταία έκ τών χειλέων τοΰ Θεανθρώπου, όταν οί η
λίθιοι Ιουδαίοι ένόμιζον ότι προσεκάλει τόν Ήλίαν !

ΤΓϊ meson.

ΤΟ ΜΠ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΪΜ. 

ΤΩΝ ΔΟΜ1ΝΩΝ
ζητήσατε το είς τό κατ’ έτος έπισκιάζον όλα τοΰ είδους 
του τά Καταστήματα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠίΝίϊΛΗ
(*«1 τής όδοΟ Έρμ,οϋ).

ΕΧΕΙ δόμινα καί κοστούμια κομψότατα καί πολυτε
λέστατα.

ΓΧΕΙ μόνον ό Παναυλής τά πολύκροτα χο· 
L οτούμεα Μασκότ.

ΕΧΕΙ όλων τών άγοίων φυλών στολάς, ποΰ δύνασθε 
νά τρομάξητε μ.’ αύτάς αίθούσας ολοκλήρους.

ΕΧΕΙ δόμινα καί κοστούμια διά τά χιόνια, διά τήν 
σκόνη, δι’ό’τι καιρό μάς κάμη ό Θεός τών Άπόκρεω.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΙ όλα αύτά μέ λίαν συγκαταβατικάς τι
μάς.

(3,-υ

ΟΤ~1 Τ—> <~·\ KAI II ΑΚΟΛΑΣΙΑ, 
jz_j JL Λ JL S I έν σχάσει πρός 

τήν υγείαν καέ τάς νόσους ΰ.τό τον Λόχτορος L. X. 
Bourgeois, ρατάγρασις Αναστασίου Γραμρατιχον. ΙΙω- 
λεΐται τό ύπό πάσαν έ'ποψιν περίεργον τοΰτο βιβλίον έν 
τώ Βιβλιοπωλεία» Λίάκη, όδός Αίύ.Ιον^ drtl δρ- 
Λί. 3. (2,-1)

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ
ΠΑΛΛΗ καί ΚΟΤΖΙΛ

ό Άθήναι, 'Οδός Έρμου.

"Απαντα τά είδη γραφικής ύλης είς τιμάς μέτριας.
Έχτυποΰνται έπισκεπτήρια στιγμιαίως διά τελειό

τατης μηχανής ώς καί χαλκογραφημένα.
Ταράσσονται παντός είδους σφραγίδες, ώς καί έπι- 

κεφαλίδες έπιστλοών έκτυπούμενκι είς διάφορα χρώματα.
Μόνη Αποθήκη τών κατάστιχων άρίστης κατα

σκευής τοΰ σπουδαίου καταστήματος litllev I. ΙΚΐ'ΐκ- 
elie τοΰ Άννοβέρου.

Μόνη ’Αποθήκη διά χονδρικάς πωλήσεις τοΰ Αλη
θούς σιγαροχάρτου «Ιοί* του οίκου Jean Harden 
CZ; Γαλλίας. (30—21)

ΤΤΓ DDHYl/ C \ ΔΙΛ έκόμισε παρισινο
ί Itl Γυ I l\L£ τάτας ό Κομμωτής τοΰ Θεάτρου

ΛΕΟΥΣΗΣ
('Οδός Χταδίου, απέναντι τών βασιλικών 

Χταύλων.)

01 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΑΟΤΑΙ
βιβλίων νέων παρακαλοΰνται νά άποστέλλωσιν είς τό 
Γραφεϊόν μας άντίτυπον όπως άγγέλλητζι διά τοΰ Μή 
Χάνεσαι καί έν άνάγκη σχολιάζηται.

Τύποις «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»


