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Β. ΓΛΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διευθυντηϊ

ΑΙ ΔΥΟ ΒΟΥΛΑ 1.

Έπιμένομεν εις τήν συζήτησιν τής επιδρομής των 
Μεσσηνίων. Τί νά ζητοΰσιν αυτοί οί χ-ύοιοι, διχτί άφι- 
σαν τούς αγρούς καί τά χωράφια των,—άφού κατά την 
βεβαίωσιν των φίλων τού ύπουργείου,είναι γεωργοί—τάς 
γυναίκας καί τά συμφέροντα των, καί ήλθον νά συμπαρί- 
στανται έν τοϊς θεωρείοις τής Βουλής;Τίς τούς έπλήρωσε 
?>ιά νά έλθουν; Τίς θά τούς άποζημιώση,διότι έγκατέλει- 
ψαν την εργασίαν των εις την σπουδαιοτέραν διά την 
γ'εωργίαν εποχήν, άφοϋ μετ’ ολίγον έχομεν άνοιξιν καί 
συγκομιδήν; Τίς είναι αυτός ό μεγάπλουτος, όστις θά 
τρέφη καί θά ένδύη αυτούς τούς εκατόν ή καί πλείο- 
νας Μεσσηνίους επί ίξ μήνας, έφ’ όσον δηλαδή θά 
Ιδιαρκέστ, ή Βουλή; Μέ την φοβέραν ακρίβειαν τής 
αγοράς εδώ μόλις κατορθοΰμεν νά συντηρώμεθα- πώς 
ό κ. Κουμουνδουρος, οστις χρεωστεΐ εις την Τράπεζαν 
όλα τά κτήματα, άν έχη έπομένως εισοδήματα εκ τών 
ακινήτων του, μέ αύτά πληρώνει τόκους καί ζή από 
τόν γλίσχρον μισθόν τοΰ πρωθυπουργού, πώς θά τούς 
διαθρέψη όλους αύτούς τούς άγαθούς ανθρώπους, τούς 
όποιους άπέσπασεν άπό τής καλλιέργειας της γ'ής, 
τών οποίων οί πλεΐστοι προ ολίγων ίσως ημερών θά 
ύπηρέτουν ώς επίστρατοι; Ποιος δέ ό σκοπός τής προσ- 
κλήσεώς των; Εις τόν συντάκτην τής Νιας Εφημερίδας 
είπον οί στενότεροι τοΰ υπουργείου φίλοι, οί ενδιαφερό
μενοι, όπως τούς ονομάζει άθώως, οτι οί έν τοϊς θεω- 
ρείοις της Βουλής φοιτώντες είναι φυσικόν νά έρ/ωνται 
έκ διαφόρων επαρχιών μάλλον η έκ της πρωτευούσης». 
Καλή ή κακή ή άρχή αύτή πρέπει νά εχη την λογικήν της· 
•ή γικη αϋτη χάνεται, όταν έν τοϊς θεωρείοις θά εχω- 
|*8ν αντιπροσώπους μόνον έκ Μεσσηνίας καί της πρω- 
τευούσης’ λέγομεν αντιπροσώπους, έπειδη βλέπομεν ότι 
•πρόκειται περί δευτέρας αντιπροσωπείας, σύμφωνα μέ 
τά έπιχειεήματα τά όποια οί ενδιαφερόμενοι είπον είς 
τόν συντάκτην τής Μας Έφημερίδος' άλλ' έν ώ ή 

-πρώτη αντιπροσωπεία—ή τών βουλευτών—λαμβάνεται

έζ όλων τών επαρχιών, παλαιών καί νέων, τοΰ 'Ελλη
νικού Βασιλείου, πώς είναι δυνατόν ή δευτέοα αντι
προσωπεία, ή τών θεωοιουχων, νά στρατολογηθη μόνον 
εκ της πρωτευούσης καί της Μεσσηνίας; Ποϊος έδωκεν 
εις αυτά; τάς δύο πόλεις τό αποκλειστικόν προνόμιον 
τής αντιπροσωπείας τών φρονημάτων τού λαού ; 
Ωστε, σύμφωνα μέ την λογικήν τών ένδιαφερομένων φί

λων τού ύπουργείου, πρέπει νά διαταχθή δευτέρα έπι- 
στρατεία την οποίαν θά όνομάσωμεν έπιθεωρείαν, ή άκρι- 
βέστερον πρέπει νά διαταχθώσιν έκλογαί διά δευτέραν 
Βουλήν, άσυγκρίτως πολυπληθεστέραν τής πρώτης.'Καί 
οϋτω θά εύχαριστήσωμεν πληρέστατα τόν κ. Σπηλιωτά- 
κην καί όλους τούς ένθουσιώδεις μιμητά; τοΰ αγγλικού 
Συντάγματος. Θά έ’χωμεν δηλαδή τήν άνω καί τήν 
κάτω Βουλήν μας- ποός έζοικονόυ.ησιν τού χρόνου καί 
αί δύο θά συνεδριάζωσιν έν τώ αύτώ περιβόλω.Οί μέν έν 
τή αιθούση, οί άλλοι έν τοϊς θεωοείοις. Οί Μεσσήνιοι 
τού κ. Κουμουνδούρου θά είναι οί λόρδοι μας. Οί λόρδοι 
έν ’Αγγλία είναι όλιγαριθμώτεροι τών τής Βουλής τών 
Κοινοτήτων άλλά έν 'Ελλάδι, οπού όλα είναι ανάποδα, 
ή κάτω Βουλή θά άποτελή τό εικοστόν ίσως τής άνω 
Βουλής. Ενώ ή Μεσσηνία δίδει τέσσαρας μόνον Βουλευ- 
τάς εί; τήν Κάτω Βουλήν, οί Κουμουνδούροι πατήρ καί 
υιός προσεκάλεσαν ώς αντιπροσώπους τής Μεσσηνίας διά 
τήν Άνω Βουλήν εκατόν. Άνθ’ ενός δηλαδή είκοσι- 
πέντε. Καί οϋτω θά έχωμεν Βουλήν τών αντιπροσώπων 
<441ί5. Βουλήν δέ τών λόρδων OKifcS. ’Εάν ψηφισθη 
νέος έκλογικός νόμος, άν καί κατά το εΐωθός ό κ. Κου- 
μουνδούρος εξέλεξε τούς ίδικούς του, Ιδιωτιχ&ς, ώς εξέ
λεξε καί τούς αντιπροσώπους τών νέων επαρχιών, είναι 
δίκαιον νομίζομεν είς τήν Βουλήν τών λόρδων νά κατα— 
λέγωνται αύτοδικαίως πάντες οί άποτυγχάνοντες υποψή
φιοι. Πρός τούτοι; ώς προσόντα τών έκλεγομένων δέν θά 
λαμβάνωνται ύπ’ όψιν τά συνήθη προσόντα τής Κάτω 
Βουλής, άλλ’ έ'τερα, οΐον πυγμαί δυναταί, χεΐρες καλλι
κέλαδοι, λάρυγγες καί πνεύμονες υγιείς, ώς επιτήδευμα 
δέ ή άργίά, διότι οφείλουν νά είναι είς τήν θέσιν των 
έξω μέν τού Βουλευτηοίου άπό τής 9ης π. μ. έσω δέ
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μέχρι τής 9ης μ. μ. Προτείνομεν έπί τέλους, ώς έ.-ρο- 
τάθη ειρωνικός είς τήν Έθνοσυνέλευσιν επί τής γαλλι
κής έπαναστάσεως, νά δοθή ψήφος συμβουλευτική είς τά 
θεωρεία.

Λυτό είναι τό εΰθυμον μέρος τοΰ ζητήματος, καταλ
ληλότατα ριφθέν έν μέσω τόσω ασκητικών άπόκρεω, τάς 
όποιας τό πλεϊστον μέρος τής πρωτευούσης διέρχεται. 
Υπάρχει όμως καί όψις τοΰ ζητήματος διόλου εύθυμος, 
οψις προσθέτουσα την λάμψιν της είς τό ό'λον τής πα
ραλυσίας είς ήν περιήλθε τό Κράτος.

Άναφερόμεθα καί είς τάς τρεις ύποθέσεις τά; άφορώ- 
σας την έπιδρομήν τών Μεσσηνίων.

υπόθεσες, Η τών ένδιαφερομ.ένων φίλων 
τοΰ ύπουργείου, ή διατυπωθεϊσα έν τή Νέα ΒφημιρΙύι 
καί καθ’ ήν οι Μεσσήνιοι έπέδραμον ώς άντίόόοπον τής 
αποκλειστικής ύπό ’Αθηναίων άντιπροσωπλσεως τών 
θεωρείων τής Βουλής. Οί ’Αθηναίοι άπεδείχθησαν πολύ 
άντικουμ,ουνδουρικοί· δέον νά τοϊς δοθρ γειτνίασις Μεσ
σηνίων πολύ κουμουνόουρικών.

Αευτέρα υπόθεσες. Ό κ. Κουμουνδοΰρος, έν ή πε- 
Ριπτώσει ή Βουλή ζητήση νά τον είσαγάγη είς Ειδικόν 
Δικαστήριον, καταόιώκουσα αυτόν ποινικώ:, εί’τε διά 
την ύποτιθεμένην προδοσίαν έν τώ ’Εξωτερικό» ζητή- 
ματι, είτε ώς ένεχόμενον αύτάν καί την σπέΐράν του έν 
τοΐς Θηβαϊκοϊς, προτίθεται νά άντιστή κατά τής άπο- 
φάσεως ταύτης τής Βουλής αποπειρώμενος νά διαφυγή, 
τούς Νόμους τής πατρίδος του έν άνάγκη καί δι’ ένο
πλου έπεμβάσεως ή προηγούμενης έκφοβίσεως βουλευ
τών ή δικαστών.

Τρίτη υπόθεσες. Ό κ. Κουμουνδοΰρος έννοεϊ νά 
ύποκύψη είς τάς άποφάσεις τής έθνικής αντιπροσωπείας. 
Αλλ’ έχει ανάγκην έξασφαλίσεως τοΰ τε ατόμου καί τής

περιουσίας αύτοΰ έναντίον τής έξαγριώσεως τυχόν τοΰ 
λαοΰ. Οι Μεσσήνιοι λοιπον είναι προωρίσμ-ένοι νά ύπε— 
ρασπισθώσι τά ιερά καί τούς τύμβους τής Πλατείας 
τής ’Ελευθερίας καί τής Καστέλλας.

Αλλ είτε ή μια, είτε ή άλλη υπόθεσις είναι αληθινή, 
τό γεγονός αυτό καθ’ εαυτό αποτελεί ανωμαλίαν κοι
νωνικήν καί πολιτειακήν. Ήλθον εκατόν άνθρωποι εκ 
Μεσσηνίας, αφέντες τούς οίκους καί τάς εργασίας των, 
[Λ·}) έχοντες δέ καμμίαν έργασίαν προσωπικήν νά κάιζουν 
ένταΰθα. Ηλθον λοιπόν έδώ ώς εις παράγων τής 
πολιτείας. Ό υιός Κουμουνδοΰρος μάς λέγει έν τφ Λαώ 
οτι "είναι άνθρωποι ανεξάρτητοι, έννοοΰντες τό καθήκον 
των καί δυνάμενοι πάντοτε νά έπιτελώσιν αύτό.» Τον 
πιστεύομεν καί τώ συγχαίρομεν ότι τοιούτους έχει συμ- 
πολίτα;· αλλά δεν μάς λέγει τί είναι, άφοΰ ούτε δΓ 
έμπόριον ήλθον, ούτε ώς έκβράσματα κοινωνικά δύναν- 
ται νά έκληφθώσιν; είναι λοιπόν ύπάλληλοι ; είναι ποά- 
κτορες ; είναι αστυνομικά όργανα ; είναι χωροφυλακή ; 

είρηνοδίκαι ; είναιetvzt όιζζστζι ; stvzt λκο; ; εινζι 
έπιστρατεία ; Δέν έννοΰμεν διόλου αυτά τοΰ κ. υίοΰ 
Κουμουνδούρου : «είς οίανδήποτε δέ άπόχρωσιν καί άν 
άνήκουσιν, άνήκουσιν έκ πεποιθήσεως καί αίσθήυ.ατος 
είθισμένοι νά προκινδυνεύωσι πάντοτε ύπερ τοΰ δικαίου 
και τής ταζεως, κτλ.» Κινδυνεύει λοιπον η τάξις χ,ζί 
9χ την ύπερασπισθώσιν οί έπιδραμόντες είς ’Αθήνα: Μεσ- 
σήνιοι· κινδυνεύει τό δίκαιον καί θά τό ύπερασπισθώσιν 
οί ίδιοι. Ωστε κατά τον κ. υιόν Κουμουνδούρου οί α
ξιότιμοι«μουσαφίριδές· μας είναι ολίγον Άρειοπαγΐται 
καί πολύ χωροφύλακες.

Ημείς έχομεν τήν ιδέαν οτι ό κ. πρωθυπουργός μα; 
περί τα τέλη τοΰ πολιτικού του βίου πλήν τών άλλων 
ανομιών του παρεισάγει νέαν αταξίαν είς τον συνταγ-

μ.ατικόν ημών οργανισμόν, αταξίαν τής οποίας ση- 
μειοΰμεν ένταΰθα τήν βαρύτητα, χωρίς νά ύπολογίσωμ.εν 
τάς συνέπειας. Άφίνοντες είς τούς αναγνώστάς μας νά 
φαντασθώσι τί μέλλει νά γίνη αντην λογικήν τοΰ υπουρ
γείου άκολουθήση καί ή άντιπολίτευσις καί δώση εντο
λήν είς τόν κ. Βουλπιώτην νά φέρη έδώ τούς Εύρυτάνκς 
του, είς τόν κ. Γρίβαν τού; Άκαρνάνάς του, είς τόν κ. 
Τούκην τούς Λοιδορικιώτάς του, ύπενθυμίζομεν είς

νατέλλουσα καί παρ ήμϊν καταστασις πραγμάτων, 
ής τό μεσουράνημα έλαμψεν έν Γαλλία κατά την μεγά- 
λην γαλλικήν έπανάστασιν. ΙΙαρήλθεν ό καιρός καθ’ ον 
άνά τά χείλη πάντων έξ άμαθείας καί έκ προλήψεως ή 
έπανάστασις αυτή άπεθεοΰτο. Παρήλθεν ό καιρός καθ 
ον έξ άναγνώσεως μυθιστορημάτων οί μοχθηρότεροι κα
κούργοι ώνομάζοντο ήρωες" τώρα είναι γνωστόν είς τού.

ζών άπό τήν ελεημοσύνην τοΰ πενθεροΰ του, λεμοναδιέ· 
ρη τό επάγγελμα ! καί ό Μαράτος έν κοινωνικόν ναυά- 
γιον, άποτυχών ώς συγγραφεύς, ώς φιλόσοφος, ώς φυσι· 
κός, άποδειχθείς έπί δικαστηρίου άγύρτης καί καταν- 
τήσας, πριν ή έπανάστασις τόν ύψωση άπαισίως, νά 
γίνη κτηνίατρος ενός κόμητος!

Τί έστιγμάτισε διά παντός τήν έπανάστασιν καί τήν 
έκαμε νά γέννηση άντί ελευθερίάς καί ίσότητος, 
άντί τών χρυσών ονείρων τοΰ Κοινωη.χοΰ Συ/ιβο./χι'ου 
τοΰ 'Ρουσώ, τά υποδήματα καί τούς πτερνιστήρας τοΰ 
Ναπολέοντος, τά αίματα καί τά έγκλήματα τής Συμ
βατικής, τήν κατάκτησιν τών ξένων καί ό’λην έκείνην 
τήν νευρικήν ταραχήν ύφ’ ής έκτοτε μέχρι τών τελε

ταίων ημερών πάσχει ή Γαλλία ; Ότι είς τήν σύνταξιν 
τοΰ νέου πολιτεύματος έλαβον μέρος τά κτηνώδη πάθη 
λαοΰ αεθύσαντος έκ τών δηλητηοιωδεστέρων ποτών.Άπό 
τών πρώτων ήιζερών τής έπαναστάσεως ήρχισαν αί έπι— 
δρομ.αί ληστών είς τά πέριξ τών Παρισίων. Ό πανικός 
είχε διαδοθή παντού. ’Ήρχοντο καί αυτοί, ώς οί Μεσ- 
σήνιοι τοΰ κ. Κουμουνδούρου, νά ΰπερασπισθώσι τήν τά- 
ξιν καί τό δίκαιον. Τά μαζώματα αύτά έννοοΰσαν νά 
έπιβληθώσιν είς τήν Έθνοσυνέλευσιν. Πεντακόσιοι λη- 
σταί είχον λάβει ονομασίαν Κυριάρχου έξουσίας καί πε— 
ριήρχοντο τάς έπαρχίας δηοΰντες καί φονεύοντες. Τό 
ΙΙαλαί ’Ροαγιάλ είχε καταντήσει τό φυτώριον όλων τών 
έξημμένων, τών φανατικών, τών κακούργων, τών άέρ* 
γων, τών χαρτοπαικτών, τών πεοαγωγών. Έκεϊ έσή— 
ποντο αί πόρναι’ έκεϊ κατεστάλαζεν ή ύποστάθμη ολη 
τών Παρισίων έκεϊ έκεραυνοβόλουν οί άπό καρέγλας 
ρήτορες’έκεϊ οί πνεύμονες διερρηγνύοντο· έκεΐ ό Δεμουλέν 
έφώναζε: Κάτω αί ύπεροχαί. Δέν ύποφέρω τάς ύπεροχάς. 
Έκεΐ αί χειρότεραι πόρναι. Καί έκεΐθεν έπληροΰντο τά 
ακροατήρια τής Έθνοσυνελεύσεως. Καί τί ακροατήρια ! 
Χειροκροτοΰντα, άνευφημοΰντα, γιουχαίζοντα,ύβρίζοντα, 
άπειλοΰντα. Έάν δέν ήσαν τά θεωρεία πεπληρωμένα 
ύπό τοιούτων, καί έάν δέν έξήσκουν τόσην πίεσιν έπί 
τής Έθνοσυνελεύσεως, διότι δέν περιωρίζοντο μόνον είς 
λόγους, αλλ’ είχον ετοίμους όλους τούς φανούς τών ΙΙα- 
ρισίων όπου έκρεμοΰσαν πάντα βουλευτήν τόν όποιον θά 
ύπωπτεύοντο ώς προδότην, διότι ήσαν συνεννοημένοι μέ 
τάς έπαρχίας καί διά τών έκεΐ οργάνων των έπερων πολ- 
λάκις έν στόματι μαχαίοας οικογένειας ολοκλήρους καί 
διά τών φλογών τής καταστροφής μέγαρα καί ιδιοκτη
σίας, τά περίφημα Δικαιώματα τοΰ Λαοΰ, τά όποια διά 
νά καθιερώσουν φανταστικά; έλευθερίας έπνιξαν τάς 
πραγματικά;, δέν έψηφίζοντο. Είς τά θεωρεία δέν ήσαν 
μόνον άνδρομαζώματα, άλλα καί γυναικομαζώματα υπό
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Βαινομεν, βλέπετε, ολίγον μαθηματικός· παρέχομεν τά
πρώτα στοιχεία τής διηγήσεως, τόσον ώστε οι ’ ήμίσει; . \σθ’ν του έδαπάνα ό υιό; είς τάς σπουδάς του,ό δέ πα-
τών αναγνωστών μας μισοκατάλαβαν ήδη τί πρόκειται τΛ° !Α'δ ^χων άλλην πρόσοδον ήτο βέβαιον οτι δέν έζη έκ η-ί...·___ λ__  - > , \ ο-λ ... . . > . . .των αναγνωστών μας μισοκατάλαβαν ήδη τί πρόχ 
νά γίνη. Βεβαίως τά στοιχεία αύτά δέν είναι τά στοι
χεία τής λογικής ήτις λεγει: Ολοι οί λευκοί είναι χλια
ροί. Ό Κώστας είναι λευκός· καί σάς έρωτά έπειτα 
μετά μειδιάματος βλακώδους εύαρεσκείας: * άρα; διά νά 
άπαντήσητε: ό Κώστας είναι χλιαρός.

Ούχ ήττον ή Εύθαλία καθό ειλικρινής έξομωλονήθη 
είς ημάς οτι άπό τών πρώτων άκόμα ημερών καί, καθά 
υποθέτομεν ημείς, διά τοΰ κατασκοπευτικού συστήματος 
τοΰ διακρίνοντος τάς δεσποινίδας καί τάς δέσποινας' 

νά όμιλώσι, πληροφορούμενα; χωρίςερωτωσας χ.ωρι;
ν’ άκουωσι, παρατηρούσα; χωρίς νά βλ'έπωσι, έρευνώσας 
χωρίς ούτε τούς οφθαλμού; των νά καμμύωσιν—όλα αύτά 
με πείθουσιν ότι ή διεύθυνσις τής αστυνομίας έπρεπε νά

άνατεθή είς γυναίκα—είχε μάθει σχεδόν τά πλεΐστα 
των κατά τους δύο φοιτητάς· έγνώριζε τόν χαρακτήοα 
τοΰ ενός, έγνώριζε τόν χαρακτήρα καί τοΰ άλλου· είχε 
μάθει ότι ό εις ητο Πατρινός, υιός αρκετά πλουσίου 
σταφιδοκτήμονος, ανεψιός πλουσιωτέρου σταφιδεμπόρου, 
μονογενής καί μέ θειον άκληρον. Ό‘άλλος ητο ‘έκ Μά- 
ζΊς ό πατήρ του κατώρθωνε πάντοτε νά μ.ένη ταμίας 
ύφ οίανδήποτε κυβέρνησιν ήτο αρά γε άδάμας τιμίας 
διαχειρίσεως και διά τούτο έμενεν ακλόνητος άπό τής 
θεσεώς του; τότε δέν εζ'ζιγβΧτζι πώς όλον τον ζχνονιζόν

βαλανιδίωνώς διηγηματογράφοι άφίνομεν τήν έξιχνίασιν 
του μυς-ηρίου αύτοΰ είς τάς πατρικά; κυβερνήσεις,αϊτινες 
ουδενα υπάλληλόν των άφίνουν ν’ άποθάνη έκ τοΰ <ζι— 
σθοΰ του, έκ πείνης δηλαδή· παρερχόμεθα τήν έξέτασιν 
τών πηγών τοΰ πλούτου αύτοΰ μετά τής Εύθαλίας,ήτις, 
ως πάσαι αι γυναίκες, ουδέποτε άνεζήτει τήν γενεαλο
γίαν ούτε τών άνδρών ούτε τών χρημάτων. 'Αρκεί τά 
χρήματα νά άνταλλάσσωνται με φορέματα, μέ ' πίλους, 
μέ μανσών, μέ έπανωφόρια καί αρκεί οί άνδρες νά 
είναι οί κομισταί αυτών τών χρημάτων. Καί τούς έβλε
πε λοιπον ή Ευθαλία του; δύο καί τού; έξανάβλεπε 
καί τους εμελετα καί τους εγυριζεν άπ' έδώ καί τούς 
εΥ^ριζεν άπ’ έκεΐ καί τούς άνέκρινε καί διέτασσε 
κατ οίκον έρευναν καί δέν μπορούσε έν τούτοι; νά

πεισθή—είναι λέξεις τής ιδίας—ότι θά έβγαινε τίποτε 
άπό τόν ένα ή τόν άλλον. Έπρολάβαμεν νά σάς είπω- 
μεν ότι αδιαφορεί ή φίλη μας έάν ό νέος τόν όποιον 
έμελλε νά λάβη είς έργολαβίαν είχε τήν ιδιότητα έρα- 
«τοΰ ή συζύγου- ήρκει νά ύπήρχε μία έκ τών δύο. 
Λοιπόν ό είς τή έφάνη τόσω μέχρι λαιμού καί ώτων 
άκόμα βυθισμένος είς ρεμβασμούς, ώστε έπείσθη πλέον 
ότι αγαπά άλλον καί αγαπά έμμανώς· δέν ήτο δέ 
ή Εύθαλία ήτις θά παρενέβαινεν ώς οχληρά παρέν- 
θεσις μεταξύ δύο έραστών νά χωρίση δύω ανθηρά; πε
ριόδους· διότι ήτο άγαθή, «καλό κορίτσι», καθ’ όλην 
τήν σημασίαν τής λέξεως. Αλλως τε δε εσκεπτετο οτι 
διά κόρην ήτις έχει ώραιοτατους καστανούς οφθαλ
μούς, πρόσωπον λευκόν έξ εκείνου τοΰ λευκού, όπερ είναι 
θερμοτερον τοΰ πλέον ισπανικού μελαγχοοινοΰ, όγκον 
σώματος δροσερωτάτου, μέ γραμμά; ισχυρά; διαφανε- 
στάτας ύπό τήν λευκήν τοΰ θέρους ένδυμασίαν, άφθο- 
νίαν γλαφυράν είς όλην τήν σάρκα, πλούτον καλλιτε
χνικόν είς τά στήθη, είς τήν κόμην χρυσόν, έξαισίαν 
σωματικήν εύκαμψίαν παράγουσαν τόσας άγαλματώ- 
δεις θέσεις δσας καί κινήσεις, κομψότατον βάδισμα, 
φωνήν μεταλλικήν, πείραν καί γνώσεις μυθιστορικά;, 
εύκολον, γλυκεΐαν, κάπου άστείαν συνδιάλεςιν, οφθαλ
μούς παιγνιδιαρικους καί όφρΰς καστανάς, άνεπαισθή- 
τως συναπτομένας άνωθεν ρινός όχι καθαρώς ελληνικής, 
άλλα κανονικωτάτης, άνοιγομένης είς μυκτήρ»; απο

πνέοντας φιληδονίαν καί χείλη πάντοτε δροσερά καί 
κατακκόκινα, χωρίς νά οφείλωσι το πύο των εις τους 
ελιγμούς τής γλώσσης, είς έπίμετρον δέ τούτων τήν 
θαυμασίαν έκείνην τέχνην τής κομψότητος, τήν περιά- 
πτουσαν είς τήν άπλουστέραν ένδυμασίαν άέρα καί ποιη- 
σιν τοΰ βαουτιμ,ωτέρου συρμού—ότι δια μίαν τοιαυτην 
κυρίαν, καθώς έζεφράζετο ή ιδία, «ποτέ ποτέ δεν μπο
ρούσαν νά λείψουν έρασται». Ο άλλος πάλιν, δια να επα— 
ναλάβωμεν τό διακοπέν σύρμα τών ύπολογισμών τής 
□ίλης μας, ουδέ ώς σύζυγος, ούδέ ώς έραστής τή έφάνη 
ότι ήδυνατο νά χρησιμεύση. Ώς σύζυγον τόν έξέλαβεν 
ώς τύπον προιχ.οθήρα καί ή Ευθαλια πλην των σωματι
κών καί ηθικών θησαυρών της πολύ μικρά πράγματα 
είχε νά δώση' ώς έραστήν δέ τόν πήρε το μάτι^της 
διά πολύ έπικίνδυνον. Δέν γνωρίζω ακριβώς τίνα ιδέαν 
έχουν αί γυναίκες κυρίως περί έραστών μεγαλοσώμων,, 
παραστήματος αθλητικού' άλλ’ ήξεύρω εκ πείρας ότι 
ή πλειονότης τών δεσποινίδων ποοσκολλάται μάλλον 
είς τούς μικροσώμους, τούς ισχνούς, τούς ολίγον ηλι
θίους καί'πολύ αισθηματικούς,τούς λεπτούς τούς τροΊτους 
καί λεπτεπιλέπτους είς τήν τοαλέτταν των· τίς οίδεν ή 
ιδέα ή μάλλον ό φόβος τής παρθενίας των^ λαμβάνει 
διαστάσεις φανταστικά; άπέναντι τών χονδροκόρμων? 
ενώ άπ’ εναντίας ό κοντος, ό πολύ λεπτός, ό πολύ 
κο'ζψός προ τής τολμηρά; γυναικείας νεότητος εμφα
νίζεται ώς παιδικόν πυρόβολον, τό όποιον δυνανται νά
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τήν διεύθυνσιν τής διχβοήτου άρχιπόρνης Theroigne de 
Miricourt, άνκμιγνυόμενα είς τάς συζητήσεις, διακό- 
πτοντα ρήτορας, παρουσιάζοντα τούς ρυπαρούς των 
γρόνθους υπό τήν ρίνα τών αντιπροσώπων κατά τήν έξο
δόν των έκ τοΰ Βουλευτηρίου. Μία έξ αυτών εφώναζε, 
ενώ ήγόρευεν είς τών προκρίτων τής Έθνοσυνελεύσεως : 
«Τί [/.ωρολογά αύτός. Κάμετέ τον νά σωπάσ·/). Δέν πρό
κειται γι’ αύτά ποΰ φλυαρεί- θέλουμε ψωμί, ύωυ.ί ’» 
Αύταί αί Έριννύες προίσταντο τής είς Βερσαλίας επι
δρομής, δτε αιχμάλωτοι Βασιλεύς, Βασίλισσα καί Έ- 
θνοσυνέλευσις ήχθησαν είς Παρισίους. Οί συρφετοί αύ
τοί επαυον Βουλευτάς καί έξέλεγον άλλους" ήνάγκαζον 
τούς έκ τής αριστοκρατίας καί τοΰ κλήρου νά τραπώσι 
τήν οδόν τής εξορίας" καί έχυσαν επί τής Γαλλίας φο
βερόν κατακλυσμόν κατάρας εξής πολιτικώς μέχρι τοΰδε 
"δυνατεΐ νά κνακύψή ακόμη

υιονον ____
<5ων γέλως.

Ιδού τί προπαρασκευάζει καί διά τήν Ελλάδα υπό 
τό πρόσχημα τοΰ δικαίου καί τής τάξεως τό τέκνον τής 
Βουλής, ό γλυκύτατος πρωθυπουργός μας.

Ό Δεμουλέν έννοοΰσε διά τής συκοφαντίας, διά τής 
βίας, διά τής απειλής, διά τοΰ πυρός, διά τής άγχό-

σύνθημα : Νά μήν ύπάρξη ούδείς τιμιότερος αύτοΰ;

Καλεβάν.

ΜΑΣΚαΡΕΥΘΗΤΕ.
ΤΩ φίλοι μασκαράδες, εμπρός,' τί καρτερείτε ; 
τό τουμπελέκι πάλι με βρόντο άς βαρή,
’στούς δρόμους, ’στής πλατείαις, 'στής γειτονίαΐς φανήτε 
μέ τρέλλαις, μέ κουδούνια σάν πρώτα ζωηοοί.
Μία Κυριακή ακόμα κΓ ή Άποκρηά τελειόνει, 
καί δέν ’μπορεί κανένας τρελλός νά ξεφαντόνη.
Οσοι σέ Οέσι μ.όνο ΰψόνονται μεγάλη,

Μασκαραλίκι μόνο σέ τούτους δέν ταιοίάζει, 
καί όμως μασκαράδες ό κόσμος τούς φωνάζει.
Άλλ' οποίος συμπολίτης ψηλή δεν έχει Οέσι, 
αύτός ’μπορεί, νομίζω, τό χρόνο μΐά φορά 
χωρίς ντροπή καμμία τή μούρη νά φορέση 
τοΰ τάδε καί τοΰ δείνα μ.εγάλου μ.ασκαρδ.
Γΐά ο,τι καί άν κάμη λογαριασμό δέν δίνει,
’μπορεί γΐά λίγη ώρα καί βασιλεύς νά γίνη.
Καί τότε ποΰ μ’ ίδέαις πολέμου ’στό κεφάλι 
φωνάζαμε γΐά στόλο καί προπαρασκευή, 
καί τότε μασκαράδες γινόμαστε μεγάλοι, 
καί ό’λη ή Άπόκρηα περνούσε παλαβή.
Καί τώρα ποΰ ειρήνη ’στό κράτος βασιλεύει, 
γιατί καί ή καμήλα αύτή νά μή χορεύη ;
Μά τούτο είναι πράγμα άλλόκοτο καί φρίκη ! 
έμπρός λοιπόν μέ λύρα, νταούλι καί ζουρνά, 
ούτε ήμερα μία χωρίς μασκαραλίκι 
μές ’στήν κλεινή Ελλάδα δέν πρέπει νά περνά.
Μΐά Κυριακή άκόμη μάς έμεινε τρελλή, 
καί έπειτα γΐά γλέντι μάς μένει ή Βουλή.

Souvis.

ΜΕΓΑΣ ΓΚΡΑΝ ΧΟΡΟΣ.
Κες τκ ύΕτχμ.νάβι*α.

ΙταμΓίί
χορόν χονστου/ιε καί αύτός τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν, 
είς' τό παρά τήν πλατείαν τοΰ Άρεως μέλαθρον αύτοΰ, 
τό έν τώ προαστείω τών Σταμπιά/κωχ κειμένω.

Ή φασαρία τών προετοιμασιών τοΰ χορού ήρξατο 
δύο ήμέρας προ αύτοΰ έν τή οικία τοΰ ομογενούς κ.
Σταμνιδου

’Εννοείται οικοθεν, ότι ό κ. Σταμνίδης είχε καί Στα- 
μνίδενα, δέσποιναν άξιοπρεπεστάτην, έχουσαν σχέσεις 
καί μετά τής Αύλής, καθόσον, δέν γνωρίζομεν διά πό
σων σταμνών καί κανατιών κατόρθωσε καί χύτη ν' άπο- 
κτήση τόν τίτλον τοΰ εργοστασίου της Πτυχιουχος

πίδου, καθόσον είχε βουλήν καί θέλησιν νά τόν βάλη 
είς τό στρατιωτικόν σχολεΐον, καί τόν καταστήση μετά 
τινα έτη στρατηγόν, πρός δόξαν τοΰ ’Ελληνισμού, τώ 
έλεγε δέ μάλιστα ενίοτε—έννοια σου, παιδί μου, καί 
ποιος ξέρει άν κάμμιά μέρα καί σέ, δέν σέ όρίση ό Θεός 
νά γείνης κάνένας στρατηγός τής καταλήψεως τής Μα
κεδονίας καί τών Γιαννένων—γραμμάτων γάρ άνθρωπος 
ό κ. Σταμνίδης, ώς καί ό μέλλων υπουργός τών Ναυ
τικών y όνομα καί μή χωριό.

Άφοΰ δέν είναι πλέον κακοήθες νά ήνέ τις ωτακου
στής, άς άκούσωμεν καί ημείς τί διελέγετο τό σεβα

στόν ζεύγος τών Σταμνιδο-Σταμ,νίδενας τήν προτε
ραίαν του σχεδιαζομένου αεγάλου γκράν χορού των.

Καί έλεγεν ό κ. Σταμνίδης πρός τήν σύνευνόν του:
— Πρέπει γυναίκα, άν θά τόν κάμωμε, νά τόν κά— 

μωμε χωρίς νά συλλογιστούμε έξοδα.
— Πές μου το νά μή στό ’πώ καί τ’ άκούσω κάί 

ντραπώ. Τί λές άνδρα;..
— Πάει καλά. Τόρα θά θέλης, βέβαια, καί κανένα 

κουστούμ φορεσά.
— Νά τα δά. Καί θέλει 'ρώτημα; ’Εγώ έχω σκοπό 

νά γείνω άτσιγκάνα, όχι σάν έκεΐναις ποΰ γίνονται μέ 
τά μεταξωτά ή φαναριώτισσαις—τρομάρα νά τής έλθη, 
καί ξέρουν αύταίς νά ντυθούν—τσιγκάνα σωστή, αλη
θινή, μέ κουρέλια,κόσκινα καί νά ρίχνω μάλιστας καί τής- 
τύχαις. Τοΰ λόγου σου δέ πάλι νά φορέσης φράκα ποΰ 
μπορής νά δανεισθής άπό τούς ύπηρέτας τής αγγλικής 
πρεσβείας—καί τί θαρρείς καλλίτερα τάχα φορούν αύτοί. 
οί μεγάλοι; "Άν βάνης κοντά τους τόν ύπηρέτη πΐό 
πολύ θά φιγουράρή αύτός. Είνε τούλάχιστον καί μορφο— 
νειοί,τύφλες νάχουν τ’ αφεντικά των 'μπροστά σ’αύτούς. 
Τί άλλο θέλομε;

— Κουκκιά έφαγες, γυναίκα, καί κουκκιά μαρτυρείς. 
Καί πρώτο πρώτο, στήν όξώπορτα θέλομε νά κάνωμε ένβε 
φίρεΓβν/ΓΟ, καλυβίτσα γιά νά μή βρέχωνται οί άνθρωποι 
όταν βγαίνουν πρός νερού των, σάν εκείνα ποΰ είδες 
στοΰ Σερπιέρη, στοΰ Ρικάκη, στήν αγγλική πρεσβεία 
καί σέ τόσα άλλα μεγάλα σπίτια, καί τί τάχα εΐνε 
αύτοί μπροστά μας; Τό δικό των τόχουνε, τό δικό μας 
τδχομε.

— Σωστό. Ξέχασες όμως καί τή μουσική. Νά πάρω- 
μ.ε βιολιά εΐνε χυδαίϊκα πλέον, ώστε θέλομε ευρωπαϊκά 
όργανα.

— Βέβαια, βέβαια. Άκου εκεί λόγια, θά πάρωμε 
ένα μαντολίνο, έ’να κιθάρα, ένα φλάουτο, ενα...

διαχειρισθώσι, νά άναφλέξουν, νά σημαδεύσουν, νά παί 
ξουν χωρίς νά διατρέξουν τόν έλάχιστον κίνδυνον. Έ
πειτα, τάς πρώτας ακόμα ήμέρας τής έγκαταστάσεως 
τών νέων μας φοιτητών, παρενέβη λυπηρόν τι έπεισό- 
διον ένεκα τοΰ οποίου ό Γιάννης μας έχασε πολύ είς 
την ΰπόληψιν τής Εύθαλίας. Ή Ούρα τής κάτω οικίας 
εβλεπε προς στενόν διάδρομον, κνοινόμενον είς οπίσθιον 
κήπον ανοικτόν καί είς τά δύο πατώματα. ’Επί τοΰ 
παραθύρου τοΰ δωματίου της επί τής αύτής μετά τοΰ 
διαδρόμου πλευράς ή Ευθαλία συνέλαβε τόν Γιάννην 
πολύ πρωί αποπειρώμενου ν άσπασθή παιδίσκην τής 
οίκοδεσποίνης του, καί περ άνθισταμένην τήν πτωχήν 
όλαις δυνάμεσι. Ή παιδίσκη ούτε πολύ εύμορφη ήτο, 
ούτε πολύ καθαράς περιβολής. Αύτό ήοκεσε ' διά τήν 
Εϋθαλίαν νά τόν χαρακτηρήση ώς πρόστυχου καί ήτο 
οΛιγον κοκέτα η Ευθαλια και εσυγχωρει πολύ δυσκόλως 
τούς προστύχους.

Τί απελπισία ! Ό είς ερωτευμένος καί ό άλλος επι
κίνδυνος καί ολίγον αντιπαθητικός ! Ή καρδία τής Εύ
θαλίας έμεινε «είς τά ίδιά της» καί έξηκολούθει νά 
λαμβάνη τάς συγκινήσεις της επί τής Πλατείας τοΰ 
Συντάγματος και τής Οδού Πατησίων,όταν τά κύματα 
τών αγνώστων νέων ή τών αγνώστων γνωστών τήν έπι- 
τύλιζον πότε διά βλεμμάτων οξέων, πότε διά γλυκών 
μειδιαμάτων καί κάπου κάπου έκ μέρους τών τολμηοο- 
τερων τή έψιθύριζον κανεν λογάκι άπό τά ανόητα εκεί

λοΰ.
Καί όμως ποια δι' αύτήν εκπληξις όταν μίαν καλο-

δους ύπηρεσιών τήν εεωτά :
— Τ', θά μ,οΰ δόσης γ*-’ αυτό που σοΰ φέρνω ;
Η Ευθαλία δέν κατελάμ.βανε τίποτε.
— Μοΰ δίνεις τά φουστάνι εκείνο ποΰ τώβαλες δυώ 

τρεις φοραΐς κ’ έπειτα δέν τώβαλες πΐά γιατί δέν σοΰ 
άρεζε τό χρώμα ;

Η Ευθαλία κάτι έκατάλαβε τώρα, διότι νουίζομεν 
οτι διείδεν ύπό τήν διαφανή λευκήν ποδιάν διαγραφόμε- 
νον τό σχήμα επιστολής.

u.c. ΛΛ.ς .ι μ.ια ερωτική επιστολή. Καί 
υτυχώς διά την Εύθαλίαν δέν ήτο τοΰ Γιάννη,οστις τ·3|

ύτός άσπασμός ομοιάζει τριαντάφυλλον έν βαθεΐ παρουσιάζομεν ολίγον έλευθεριάζουσαν, βεβαιωθήτε οτι
r__ ι, τό οποίον διά τό σπάνιον περνά άπό χέρι είς'κατά μέγα μέρος τό τοιοΰτο οφείλεται εις τάς περί γυ—

χέρι διά νά τό μυρισθοΰν. Ή επιστολή ήτο τοΰ θεα- ναικείας καί ανδρικής παρθενίας ιδέας της. ΙΙολλάκ 
γένους. κτυποΰσα τήν χείρκ νευρικώς επί τοΰ τραπέζιου, οπ<

τότε 
ράν 
καρ
λή
λεγόμ
νειρ 
ζοσπασ
τ"δς, , , , . . . , ,
ναΐκα». Καί αί φίλαι της αί όποίαι έγνώριζον οτι με- μάλλον έπιδεικτικών χρωμάτων τά όργια, ώς τά ωνό- 
τεΐχον ολίγης άγυρτίας οί λόγοι της : Έ τότε νά πά- μαζε, τών νέων.

κύριον, θά έπετρέπομεν είς τήν καρδίαν μας νά ζηλοτυ-'του δλας τάς ποικιλωδίας τής μουσικής τοΰ ερωτοςί
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— Καλέ τί τχ θέλεις ολα αύτά, δέν πέρνομε μία ·1α- 
rtpra. πού κάνει γιά χίλια όργανα καί ’μοιάζει καί σά 
φορτεπιάνο.

— Φτοϋ σου, γυναίκα, όλα τά θυμάσε, καλά λές. 
Ά ένα άλλο άκόμη. Έκείνη την κρεββατοκάμαρά μας 
Οά την κάνωμε τημΛ.Ιί>τ γιά τά φαγώσιμα* έφεραν κάτι 
λουκάνικα Βολιώτικα, τοϋ είνε νά τρως καί νά γλυφής 
καί τά δάκτυλά σου...

—’Απάνω στά λουκάνικα σέ κόφτω. Κύταςε νά πάς 
νά πάρης τίποτε ψιλά, τοσαδάκια, χοντρά, ποϋ νά χορ- 
ταίνη κάθε άνθρωπος στη καθισιά του.

— Ώ βέβαια βέβαια, άκου έκεΐ λόγια. Οσο για 
κρασί πέρνομε λίγο μαύρο άπό τά καΐκια καί τό μπο- 
τιλιάρομε—ό μπακάλης έχει μπόλικες στής μόστρες 
του μποτίλιαις καί δανειζόμεθα. — ’Ακόμη θέλομε καί 
ένα άλλο. Τό κρεββάτι μας νά τό πάμε μέσα στην ά
τια θήκη, άφοϋ σηκώσωμε τά ξύλα. Ξέρεις, κατά την 
συνήθειαν τών μεγάλων σπιτιών, πεεπει να υτ. . *ΡΧΥ>
καί μιά Ιδιαίτερη κάμαρα, ώς περ δίκη παραθάλαμος— 
δέν τά ξέρεις σύ αύτά—γιά κάθε ύπόθεσι

— Κατάλαβα. Θέλομε όμως καί τσιγαρισζήριο., έκεΐ 
πού θά παίζουν κοτσίνα, τοιανταένα, πλακάκια.

— Αί νά, έχομε τή κουζίνα. Βάζομε ένα δυό πάγκους 
καί τελειόνει ή φέστα. Πάει κι’ αύτή ή σκουτοϋρα. Γιά 
νά σοϋ πω αλήθεια, τό στάβλο πού έχομε τό γάδαρο δέν 
μπορούμε νά τόν χρησιμοποιήσωμε

— Ορίστε λόγια ! Καί πού θά βάλωμε τό ζώ ; θάλ
λουν τ’ άγρια νά βγάλουν τά ήμερα. Κάνε δουλειά σου 
Δέν ξέρω ποιος τδκαμε αυτό νά τό κάνωμε κ’ ήμεΐ; 
'Ακόυσες ό Σερπιέρης ν’ άδειάσγ, τόν στάβλο του καί νά 
βγάλη στό δρόμο τ’ άλογά του γιά νά μπάσνι τούς προ· 
σκαλεσμένους. Αύτά δέν γίνονται.

"Ας ήνε. Τόρα θέλομε καί προσκλητήρια. 'Εχω ένα 
φίλο πιεστή πού μπορεί νά μάς τά τυπώσγ, χάρισμα

Είνε, βλέπεις καί αύτά αναγκαία. Βοέ πού μάς κατήν- 
τησαν οί οαναοιώτες.

— Καί ποϋ είσαι ακόμη ! Έλα τόρα νά ίδούμε καί 
ποιους θά προσκαλέσωμε. Καί πρώτο. Τόν κουμπάρο μας 
Χρυοκούκκη άπό τά Πυνακωτά, τήν κυρά ’Ορσα άπό τό 
3αρθακονήσι, έχει ώμορφη κόρη καί θά κάμη φυγοϋρα, 
τή Ξεβγαλμένη, άπό τή Πλάκα, έκείνη τή θεριογυναΐκα 
πού κάνει γιά δέκα άνδρας, τόν κύρ Ταμτατοϋλα, γλεν- 
τσές άνθρωπος, έχει καί κάρρο καί μ.πορεΐ νά φέρη μ* 
αυτό τή φαμίλια του μ.έ πιό έπισημότητα, τόν κύρ Κο- 
ρόϊδο μέ τή χήρα αδελφή του άπό τή συνοικία τού Σι- 
δηροδρόμου—είδες νειάτα πάλι αύτή ; Νά μή θέλγ νά 

εράση τόσα χρόνια. Αν καλά, άς μή τά λέμε. Τήν 
κυρά δασκάλα Φανκύ, πού πήρε τά πέρισυ τό δίπλωμά 
της άπό τής έταιρίας τό σχολείο,—ξέρει καί τραγουδεϊ 
ώμορφα καί τό Όμχαζό καί τή ΠοσκοπονΛα., τον κύρ 
Μπαμπούλα, τόν φοιτητή, πού μπορεί νά κάνει στολι
σμό στή συναναστροφή.

Έν συντομία τά πάντα έλέχθησαν, τά πάντα άπεφα- 
σίσθησαν καί τά πάντα παρεσκευάσθησαν ύπό τών Στα- 
αναδινοσταμ.νίδενων.

Τέλος ήλθεν ή ημέρα τοϋ γκράν μεγάλου χορού καί τό 
σπίτι τοϋ κ. Σταμνίδου ήτο άνάστατον. Ή γειτόνισ- 
σες έκουτουλοϋσαν καρέκλες, καρεκλιά καί τραπέζα, ό 
υ.πακάλης τυρί, μποτίλιαις, άλλοι φρούτα, άλλοι κάν- 
δοα, άλλοι μαχαιροπίρουνα καί άλλοι άλλα ποικίλα καί 
διάφορα.

Καί έλεγε ό κ. Σταμνίδης είς τήν κ. Στάμνενα βλέ- 
πων ολα αύτά.

— Σάν ντροπής δέν σοϋ φαίνεται, γυναίκα, νά κά
νωμε λούσο μέ ξένα πράματα ;

Καί ή κ. Στάμνενα :

μαλακή ώς χνοϋς ροδάκινου* ηδονική ώς ρώγα σταφυλής* Ή πρώτη της κίνησις ήτο νά τήν πετάξη, άφοϋ είδεν 
όιηνΟισμένη άπό ’πάνω έως κάτω* καί πρό παντός άλλου ότι δέν ήτο ή υπογραφή τού Θεαγένους καί ήτο έπί—

χυμένα έπάνω είς γάλα, άπέσπασεν έκ τού κόλπου της δας δραχμών καί τήν έπαύριον μέ διακοσίας; έκεΐνο τό 
τήν έπιστολήν, τήν έφίλησε σπασμωδικά καί τήν άνεγί-! άφροντι, τό άνέφελον τού μετώπου, τό στίλβον τοϋ προ—

Quelle charmante place elle occupe longtemps .'
D’ abort! aupres du coeur, ensuite a la ceinture !
La poche vient apris, le tiroir vient enfin*
Mais conime on la promine, en traineanx, en voitures, 
Comme on la mine au bal ! quo de fois en chemin, 
Dans le fond de la poche on la prcsse, on la serre !

Εγνωρισθητβ τώρα νομίζομεν άρκετά καλά ι 
Ιυθαλίαν* και χωρίς νά σάς είπωμέν τι, φαντάζεσ

μέ τήν 
εσθε μό-

ό έχων γραμμάτια λαχείου καί κερδιζων τόν πρώτον ά- 
ριθμ,όν κατά φαντασίαν.

Οί δύο φίλοι πειραχθέντες ύπό τής πρός αύτούς αδια
φορίας της ένβπνεύσθησαν νά συνωμοτήσουν έναντίον τής 
καρδίας της. Τά άποτέλεσμα τών διαβολικών των σκέ
ψεων ήτο νά τής γράψουν καί οί δύο έρωτικάς έπιστο- 
λάς καί νά περιμένωσι τό άποτέλεσμα. Κατ’ άρχάς έ- 
πρόκειτο ό καθείς νά γράψνι τήν ίδικήν του. ’Αλλ’ ό 
Θεαγένης δέν είχε καμμίαν έμπιστοσύνην είς τήν έ— 
πιστολογραφικήν δεξιότητα τού Γιάννη* έγνώριζε τό 
ξηρόν του ύφος* ήτο ιδίως βέβαιος ότι οσον δήποτε καί

κ.

— Κάνε δουλειά σου. Στό παλάτι σάματις δέν δα
νείζονται μέ ’νοίκι σέ κάθε χορό τόσα έπιπλα, ή θαρρείς 
πώς τό παλάτι είνε έπίπλάδικο ώστε νά έχη τόσα καθί
σματα γιά χίλιους ανθρώπους ; Τό ίδιο είνε και σέ 
μάς. "Αν καλοξέργς μάλιστα, άπό τόν καιρό ποϋ έφυγε 
ό Όθωνας, τά βελούδια δέν τάλλαξαν ακόμη άπό τής 
πολιθρόνες τής μεγάλης σάλας. Δέν πάς νά δγ,ς. ΓΙάλι 
πιό καλά έχομε μεΐς, μέ τή κατάστασή μας.

Ήλθε και η νύξ·
"Ενα φανάρι χάρτινο έκόσμει τήν είσοδον τού σπιτιού 

τού κ. Σταμνίδου καί μεγάλη ρετσίνα, ώς ηλεκτρικόν

γυναικά του σύν τέκνοις καί γειτόνισσαις. Ήτο τίγκα. 
Μετά τούτον έπεφάνη καί ό κύρ Ιίορόϊδας άπό τή συνοι
κία τού Σιδηροδρόμου φέρων άλλαμπρατσέα τήν αδελφή 
του Γαρουφαλιά, σαρανταπεντάρα γυναίκα, μέ βαμμένα 
μαλλιά, μέ μιά ελγ,α στο μ.άγουλο, κοκκινάδι στ' αχεί— 
λη και με καραμ,αντουλο. Τελευταία άφίκετο ή
νεάνις κυρά δασκάλα Φανίτσα καί κατόπιν αύτής ό φοι
τητής Μπαμπούλας, μέ κίτρινο λαιμοδέτη, γλανσέ γάν
τια και σάλι στο λαιμό περασμένο ώς ταινία τοϋ μεγα— 
λοσταύρου. Ήσαν καί άλλοι παράσιτοι καί άκλητοι. 
οΰς δέν έγνωρίσαμεν.

Έπί τής ύποδοχής ήτο είς περιβολάρης τής Κολοκυ- 
θοϋς, όστις ελεγεν οτι έχρησίμευσεν ώς τοιούτος, μέ φρά
κο, καί εις τόν χορό τοϋ κ. Ρικάκη, κατά χάριν.

σύρων δεξιόθεν καί άριστερόθεν δυό παιδιά,—τό βα
φτισιμιό τού κ. Σταμνίδου καί τ’ άνύψι του. Μετ’ αύ- 
τόν κατέφθασε ή κ. Ξεβγαλμένη, βαδίζουσα άπό τά χάν
δρα τά πολλά σάν βατσέλο, σάν έλέφας καί έλεγε βλέ- 
πουσα αύτήν ή κυρά Στάμνενα στον σύζυγόν της :

__ Γιά δές της. Κάθε της μπούτι λές κείνε βουβα
λίσο· δέν έχουν σηκωμό.

Άφίκετο είτα ή κ. Όρσα, άπό τό Βαρθακονήσι, στά1 
γάδαρο καββάλα,—ήρχετο βλέπετε ή γυναίκα άπό μιάς

Ταμτατούλας, άπό μακράν κραυγάζων :
__ Γειά σου Σταμνίδη μέ τή Στάμνενα. Νά ζήσετε,

βάλτε φωτιά στή ρετσίνα ν’ άνάψη καί ’κείνη πουχω μέ
σα καί μέ καίει.

Κατόπιν τούτου ήρχετο καμαρωτός ό Ντουρής, μου
λάρι Κυπριώτικο, σύρων τό κάρρο του, ού έπέβαινεν ή

ύφος του ερεθιστικόν* ύπό τοιαύτας συνθήκας άναμφι- 
βύλως θά έπροδίδετο, καί ή συνωμοσία θ’άπετύγχανε 
τοϋ σκοπού της. Άπητεΐτο πρός τοιοϋτο σατανικόν 
σχέδιον ή λεπτή χειρ τοϋ Θεαγένους άναλαβόντος 
νά γράψη καί τάς δύο. Εις τήν μίαν, τήν ίδικήν του, 
ένέχυσε τόσην παιδικότητα, ώστε νά πιστευθή ή καρδία 
του'παρθένον δάσος είς δ καμμία θήλεια ύλοτόμος δέν 
έξύλευσεν, όχι πλέον τό ξύλον τής γνώσεως, άλλ’ ούδέ 
κυανόλευκον άνεμώνην, ούδέ τήν νύμφην τού Βαλαωρίτου 
κυκλαμ’άν. Είς τήν άλλην ήναψε τόσον πύρ, ώστε ή 
επιστολή έκαυσε τούς δακτύλους τής Εύθαλίας καί τώ
ρα έξηγοϋμεν διατί κατά πρώτον τήν έπέταςεν, όπως 
πετά τις κάτι τι όπερ δέν ύποπτεύεται καΐον. Ό 
γράφων παρουσιάζετο ύπό τά πτερά, τό ζιφιδιον, τας

Λ.ιΑ. · H r - - --------- --.-3
δρικής παρθενίας, άλλ’ ήτο καί αύτή ώς πάσα μεγά 
λη ιδέα. “Ονειρον μεθυστικόν, μεμακρυσμένον είς τούς

------- I ’ f %
τούτον έδεΐτο εμπείρου κωπηλάτου* ό ρωμαλέος αυτός

μάς περάσγς; Ποϋ έχεις τόν έστιατόριόν σου. Σηκωθήτε 
παιδιά, τό σπίτι είνε δικό μας. Τικέτα έδώ δέν έχει σάν 
τά μεγάλα σπίτια τής ’Αθήνας.

Και απαντά ή κ. Στάμνενα θυμωμένη πως:
— Μέ συμ.πάθειο. Μπρος τ’ άρχοντικό μου εγώ χ......

όλα τά μεγάλα σπίτια τής ’Αθήνας. Οί κλέφτες ! Άπό 
μάς καί μάς έγιναν πλούσιοι αύτοί οί Τσιγκροί καί Σερ- 
πιέριδες, οί ξεβράκωτοι. Χαρά στό λόγο. Κολοιός καί 
κολοιος και απο ενα βαρέλι. Αν ήμαστε φτωχοί, εχουιε 
όμως τό κούτελό μας παστρικό.

— Γειά σου, Στάμνενα, άναβοά τότε ό Ταμτατούλας, 
νά μού ζήσης αύτό τό ζαχαρένιο στόμα θέλει φίλημα....

Κερνάτε, παιδιά, έβίβα παιδιά...

Μά φέρε μας κρασί, βρέ Σκουλούδη Σταμνίδη, Σίνα,

κωπηλάτης, όστις ήδύνατο νά τήν λικνίση έντός ένετι— 
κής γόνδολας ύπό σελήνην καί άσμα, ήτο ό Γιάννης.Άυ 
είς τήν πρώτην έπιστολήν ή ψυχή της έλικνίσθη έντός 
ροδοχρύσου έρωτικής νεφέλης, είς τήν δευτέραν τά χείλη 
της έσχασαν ύπό ρίγος άγάπης* καί αν ό έρως είναι να
νούρισμα, άλλ’ ή άγάπη είναι σπασμός καί ό τελευταίος 
καταβάλλει, συντρίβει, ένώ τό νανούρισμα τό πολύ χα
λαρώνει, έκθηλύνει. Ή Εύθαλία δέν κατεβλήθη ώστε νά 
μήν άντιλαμβάνηται τί πράττει* ή ιδέα ότι ό Γιάννης 
παίζει μέ τούς έρωτας δέν τήν άπήλπιζε* διότι τότε ό 
τύπος τού Δον Ζουάν θά ήτο άπίθανος. Είτε έξ εγωι
σμού, είτε έκ κουφότητος, έκαστον θύμα τοιούτων, ώς ό 
Δόν Ζουάν, κατακτητών, νομίζει ότι αύτή θά αίχμαλω- 
τίση τήν άπό άνθους είς άνθους πετώσαν αύτήν χρυσαλ
λίδα καί συγκεντροϋσα έν έαυτή ολον τό βλϋζον άρωμα 
θά τήν καρφώση έπί τής καρδίας της. Ή Εύθαλία δέν 
ήδύνατο νά είναι άνωτέρα τοιούτου εγωισμού ή τοιαύ— 
της κουφότητος.

(Ή συνίχιιχ εί; ιό προαεχί;)

Μοΰργος.



Ζάππα, φέρε μας κρασί νά μή σέ σϊάργι ό διάολος. Μού- 
γινες και σύ χρυσοσκάθαρος. ' Ωρσε μέσ’ τό πλούτο σου. 
Μωρέ δέν άκου; τό Ευαγγελίαν τί λέει; «Πλούσιος ό εν 
-τφ ολίγος άρκούδενος».. Πες ρέ σύ, κύρ φοιτητη, πός το 
λεν....Λογιότατος...Βγάλτε τον οξω τόν κομπογιαννίτη.

Καί ό προσβληθείς φοιτητή; κ. Μπουμπούλας τόν λό
γον πρός τήν κυρά δασκάλα Φανίτσα άπευθύνων λέγει:

— Βαναφσάντσες...Χαμάλης λαός. "Ημουν καί είς 
τοΰ κ. Κουμουνδούρου τήν αίθουσαν, όπου συρρέει η 
σάρρα καί η μάρρα, μά τέτοια μασκαραλίκια δεν συμ
βαίνουν. Είνε άνθρωποι, φίλη μου, καί οί βάναυσοι οί 

,συχνάζοντες είς ανθρώπινα σπίτια. Καί νομίζετε ότι τό 
σπίτι τοϋ κ. Κουμουνδούρου είνε καλλίτερο άπό τούτο 
’δώ ώς κατήντησε; Άλλ’ είνε άνθρωποι... Τί νά σοΰ πώ;

Καί άπαντά η δεσποινίς Φανίτσα :
— 'Αγαπητέ μου, στέργε μέν τά παρόντα, ζητεί δέ 

τά βελτίω. Έγώ ήπιίχων είς τήν παράκλησίν σας ήλθον, 
προ οφθαλμών Λγωχ .τά*τα ταΰτα πάντα. Άνθρωπος ά- 
νάγωγος ξύλον «πελεκητόν. ‘ϊ'πομονή. Καί εστέναςε.

Ή δέ γκρα άδελφή τοϋ κ. Κορόϊδα ψιθυρίζει πρός τήν 
κ. Ξεβγαλμένη.

— Γιά δές τους . . . Μπά τρομάρα μας. Καλέ άδιαν- 
τροπιαϊς . . . Ναί δεν σοϋ λέγω, κάνουν καί γ μεγάλαις 
κυρίαις ρεντεβού στούς χορούς, μά έτσι άναφανδής χάριν 
-περί ντροπής τοϋ έλάχιστον δεν τό κάμουν . . . Εγώ ζε- 
γω πολλά .... π. χ. καί ό τάδες πρέσβυς έπήρε στής 
τάδες τόν χορό, την τάδε στό ιδιαίτερο δωμάτιο, μά 
-οχι έτσι φανερά πάλι . . . αύτά τά πράγματα δεν τά 
κάμω ούτε ’γώ, κι’ άς ημαι καί χήρπ· Νά, ό βασιλέας 
πού είνε βασιλέας, πάλι τέτοιαις άδιαντροπιαΐς δεν της 
κάμει . . . καί τού ’λέν τού ανθρώπου χίλια δυό, ενώ 
«κείνος ξέρει πώς νά. συμπεριεφερθγ . . . Ρεζηλίκια.

★ *- 
*

— Ρέ σείς μουζικάντες, κραυγάζει ό κουμπάρος τοϋ 
κ. Σταμνίδου Κρυοκούκκκς, πρός δύο νέους μουσικούς 
άλλκλοδιδάκτους, θά βαρέσετε τά όργανα νά χορέψωμε 
λιγάκι, η νά μή σάς τά σπάσω στό κεφάλι. Τέτοια μου
σικοί δεν τ-zjv είχαν ούτε στού Μελά . . . Κουμπάρε, σηκω 
ν' άνοιξης τόν χορό.

Καί πράγματι μετ’ ολίγον ήρξαντο οί προσκεκλημένοι 
χορεύοντες ύπό τόν ήχον μιάς κιθάρας καί ενός μαντο
λίνου.

Είς τκν πόλκα ή κ. Ξεβγαλμένη έπεσε πτώσιν δεινήν 
καί ξέσχισε καί τά φόρεμά της τό μ.εταξωτό, έν τη βία 
δέ τκς έγέρσεώς τη; ήγειρέ πως τούς πόδας άνω, πρός 
άκπληζιν τών χορευτών, έξ ών τά στόματα έςέφυγεν θαυ
μασμού έκφρασις :

— Μπό ! μπό !
Συνέβκσαν καί άλλα τινά στραπάτσα κατά τκν διάρ

κειαν τού χορού, ό έπί της υποδοχής περιβολάρης, είχε 
λάβει καί αύτός μέρος, έφίλησε τκν ντάμα του, είς δέ 
-τκν γενομένην παρά τής οίκοδεσποίνης παρατήρησιν, ότι 
ασχημονεί δημοσία :

— Χάϊ ! χά!, άνεβόησε, καί τί είδες άκόμη ; Δέν πάς 
«τούς μεγάλους μπάλους τών ποεσβειών νά ’δής πράγ
ματα καί καμώματα πού νά ξεπετά τό ’μμάτι σου. 'Ε
λευθερία, σού λέει ό άλλος, έλευθερία σούλα τά πάντα. 
Καί έπειτα τί θαρρείς πώς είνε τό φίλημα ; Τό φίλημα, 
.κυρία μου, είνε .τγιόόαόίς δύο inidepjiidtor.

Κατά την διάρκειαν τού χορού παρετηρήθη καί έν

έτι άλλο, λίαν σκανδαλώδες, ή έλλειψης καί έν -ω· 
ίδιαιτέρω δωματίω, τής αποθήκης, άποχώρκ.σις τής 
δασκάλας Φανίτσας μετά τού κ. Μπαμπούλα.

Καί ιδού τά σχόλια.
—Πού ’πήγαν έρωτά ή "Ορσα, πού τρύπουσαν; Μπά 

φουρτούνα στό κεφάλι μας. Καλέ σείς θά χαλάσο) ό κό
σμος, θά μάς χαλάση ά Θεός. Δέν βλέπετε; '‘Η δασκάλα 
καί ό φοιτητής χάθηκαν άπό τά ’μμάτια μας. ’β ντρο— 
παΐς. Ώ! ώ!

Καί ή κόρη της άπαντά : .
— Καλέ μάννα, μή χάνεσαι καί αύτά πλέον κατάν

τησαν τής μόδας. Το κάνουν άλα εΰρωπαία. Δέν α
κόυσες τι μάς ελεγε τά προχθές ή καμαργέρα τή; αγ
γλικής πρεσβείας ; εινε τού καθήκοντος δουλειά, ό >τά-

— Συ κύριε ' ανταπαντά μητηρ της.
είνε άπό τά άγραφα.

Τέλος 6 χορος ^ιηρκεσε μέχρι τής πρωίας φαιδρός, ό
δε γλετζές Ταμτατούλας απερχόμενος έκραύγαζε :

— Συμπέθερε, ενα λάθος κάναμε. Δεν ’πήραμε κάνέ- 
: άπό τούς συντάχτας τού ΡαμπαγΛ, τής ΈγημίρΙς καί

τού Μι) Λιίησαι νχ μάς περιδιαγράψη τόν γκράν μεγάλο 
χορό μας. "Ακου ’δά. Μεθαύριο θά μαζέψω όλους τούς λού- 
στρους καί θά δώσω χορό παίδων. Νάλθης. Τάκοϋς ;

Παλιάνθρωπος.

TO Mil ΙΙΕΙΆΓΓΕΡΩ ΤΟ ΟΣΤΟΪΜΙΩΪ.
ΤΩΝ ΔΟΜ1ΝΩΝ

ζητήσατε το είς τό κατ’ έτος έπισκιάζον όλα τού είδους, 
του τά Καταστήματα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΝΑΪΛΗ

Ε
Ε
Ε
Ε
Ε

(έπί t-SJs όδοΑ Έρμ,οΟ).

ΧΕΙ δόμινα καί κοστούμια κομψότατα καί πολυτε
λέστατα.

ΧΕΙ μ-όνον ό Παναυλής τά πολύκροτα κο- 
οτούμ.ιαι ΑΧαβχότ.

ΧΕΙ όλωνί τών άγριων φυλών στολάς, πού δύνασθε 
νά τρομάξητε μ’ αύτάς αίθουσας ολοκλήρους.

ΧΕΙ δόμινα καί κοστούμια διά τά χιόνια, διά τήν 
σκόνη, δι’ότι καιρό μάς κάμν) ό θεός τών Άπόκρεω.

ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ όλα αύτά μέ λίαν συγκαταβατικά; τι
μάς.

(3,-3)

Τύποι; «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.


