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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ αιευθυκτιις

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΜΙΣΙΣ.
Βουλήν έπιεικεστέραν ώς άρχηγός τής άντιπολιτεύσεως 
ή ώς άρχηγός τής κυβερνήσεως.

Πολλοί γαργαλίζονται νά μάθωσι τό πότε Οά δοθή τό 
σύνθημα τής μάχης μεταξύ τής κυβερνήσεως καί τής 
άντιπολιτεύσεως. Έπί τής έκλογής τοϋ προέδρου ά, κατά 
τήν άπάντησιν είς τόν Βασιλικόν λόγον; Πζραδοζως δεν 
βιάζονται αύτήν τήν φοράν μόνον οι άντιπολιτευόμενοι 
οί βε6χΙκν ύπέρ αύτών εχοντες την νίκην, άλλά καί αυ
τοί οί υπουργικοί.

Διά τοϋτο ή πιθανωτέρα γνώμη είναι ότι επί πολύ 
προγενεστέρου σταδίου της έκλογής τοϋ προέδρου θ' άπο- 
φασισθή ή οριστική μάχη. Οί κυβερνητικοί τούλαχιστον 
Λιαδίδουσιν ότι καί είς την εκλογήν Βάλτου — όπου ό 
κ. Βαλτινός συνεκέντρωσεν ολας του τάς εκλογικά; α
μαρτίας, πλειοτέρας ή είς την Χαλκίδα αύτήν—Οέλουσι 
περιάψει χαρακτήρα πολιτικόν.

Ή άντιπολίτευσις είναι διατεθειμένη απέναντι τής 
βοώσης κυβερνητικής έπεμβάσεως νά άκυρώσν) την εκλο
γήν Βάλτου’ όχι μόνον τά γεγονότα παντζχόθεν ώς 
Λιαρρέων σπόγγος μαρτυροϋσιν ότι ό υπουργός τών Στρα
τιωτικών πήρε τόν Βάλτον δι’ ’Ιωάννινα, τά όποια πρός 
τιμήν της 'Ελλάδος ώφειλε νά κυριεύση, άλλά καί τό 
γεγονός ότι έπί εικοσαετίαν πολιτευόμενος ό κ. Βαλτινός 
μόνον ώς υπουργός κατορθώνει νά έκλεχθή Βουλευτής.

Η κυβέρνησις άπ’ έναντίας εννοεί νά έπικυρώση τήν 
εκλογήν, ούχί διότι έχει τήν άνάγκην τών δύο ψήφων 
του Βαλτινοΰ καί τού Ίσκου, άλλά μάλλον διότι βιά- 
-ζεται ν άποφασισθή τό ζήτημα τής πτώσεώς της.

Ψυχολογούντες έπί τής βίας αύτής μερικοί σκέπτον
ται οτι εις τον κ. Κουμουνδοϋρον προωρισμένον ούτως ή 
άλλως νά πέση συμφερώτερον είναι νά πέση έπί τοιούτου 
ζητήματος ξένου τής πολιτικής ή έν τή άπολογία τών 
αθεμίτων του πράξεων. 'Οταν έλθή ή ώρα καθ’ ήν θά 
τοΰ ζητήσουν λόγον δι' αύτάς, φρονεί ότι θά εύρη τήν

Πτώσις ύπουργείου κατά τό προκαταρκτικόν στάδιο ν 
τής έξελέγξεως τών έκλογών δέν ειναί τι νέον διότι ό 
μέλλων νά διαδεχθή τόν κ. Κουμουνδοϋρον πρωθυπουρ
γός τω 1875 έπεσε κατά τό ζύτό στάδιον εξελεγχόμε
νης τής εκλογής τοϋ κ. Γρίβα.

Πώς κζτορθώθη δύο άντίπολοι, φοβερά πολεμηθέντες 
έν ταϊς έκλογαϊς,δ κ. Βουλπιώτης καί ό κ. Χζτσόπουλος 
νά καταντήσουν είς τό αυτό συμπέρασμα ζητούντες τήν 
άκύρωσιν τής έκλογής Εύρυτανίας ! Τό τμήμα δέν έκα- 
τάλζβε πολύ καλά διατί ό κ. Χζτσόπουλος, μέλος τοϋ 
νικήσαντος έν τή έπζρχία αύτή, συνδυασμού, έζήτει τήν 
άκύρωσιν τής έκλονής, διότι ό κ. Χζτσόπουλος όμιλεϊ 
πολύ καταληπτά, δηλαδή άκατάληπτα. Ό κ. Βουλ
πιώτης, οστις έν τούτοις δέν έζήτησε πρώτος τήν άκύ- 
ρωσιν τής έκλογής, άλλ* ούτε τοϋ αντιπάλου του Χα- 
τσοπούλου ζητήσαντος τήν άκύρωσιν, ύστερον άπό τό
σον άνειλικρινή πολιτικήν συμπεριφοράν τοϋ τελευταίου, 
ήδύνατο νά έπικαλεσθή αύτός τήν έπικύρωσίν της. Καί 
ό μεν κ. Βουλπιώτης είχε τούς λόγους του διότι καί οί 
άναγνώσται τού Μι) Χάβεσαι ένθυμοϋνται ίσως όσας ε
πεμβάσεις ή κυβέρνησις προεκάλεσεν χάριν τοϋ Ζηνοπού- 
λου της. Άλλ' έκ μετριοπάθειας όομώμενος καί έπειδή 
είς πολλούς τών συναδέλφων του αί γενόμεναι έπεμβά- 
σεις δέν έφζνησαν άποχρών λόγος άκυρώσεως έκλογής, 
δέν έννοοϋσε -νά παρουσίαση ένστάσεις.

Όπως δήποτε λίαν χαρακτηριστικόν διά τήν ηθικήν 
ποιότητα τής κυβερνήσεως είναι οτι εκλογήν, έν ή έπέ- 
'τυχεν ό κυβερνητικός συνδυασμός πλήν τού κ. Βουλπιώ—
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του ζητοΰσι ν’ ακυρωθώ δ κ. Χατσόπουλος, δ σύντροφος 
του Ζηνοπούλου καί ό κ. Μαναβηλίδης, άποτυχών κυβερ
νητικός υποψήφιος. {'

Χαρακτηριστικόν έπίσης είναι ότι δ πρώην αντιπολι
τευόμενος και τέως κυβερνητικός κ. Χατσόπουλος έπτυξε 
πάλιν υπο τα φοκολα τοΰ κ. Τρικούπη.

Τά καϋμένα τά μωρά τής Βουλής θά τά πετάξουν έξω. 
Δέν είναι αρκετά μεγαλωμένα. Αυτός ό περίφημος λα- 
<·άς του Λαπ, του Ζίννη και του Ολυμπίου φαίνεται 
οτι δέν αςίζει τίποτε’ χρειάζονται άκόμα παραμάναις. 
Άλλοι λέγουν ότι πρέπει νά τά στείλουν είς τό Όρφανο- 
τροφεϊον άλλοι νά προσκληθούν ή μαμάδες των νά τά 
πάρουν. 'Από τώρα ακούονται τά θρηνώδη ούά ! τοΰ 
Μισιρλάκου, τοΰ Ζαϊμάκου, τοΰ Παπασταθοπουλάκου 
(αμάν όνομα !) καί τοΰ Μανδαλάκου. Θεός σχωρέσοι την 
ψυχήν των !

Και επειδή ούτως η άλλως τά μωρά έξερχόμενα θέ
λουν ή παραμάναις ή ύπηρέτας, θά τά συνοδεύσωσιν ώς 
τοιοΰτοι έν ανάγκη—επειδή είναι καί άπόκρεω, μεταμ
φιεζόμενοι εις γκουβερνάντας οί στερούμενοι έγκαταστά- 
«εως και τοιοΰτοι εισιν—Μέγας εί Κύριε, καί θαυμ.αστά 
τά έργα σου ο πολύς Σιβιτανίδης καί ά'μφω τω Μω- 
ραϊτίδαι .'

Διά τούς τελευταίους Οά γίνη καί μία κουδουνάτη έν- 
στασις .... τίνγκλι, τίνγκλι, την κληρονομιάν σου .'

II αντιπολίτευσή κατεστησεν, ώς έμάθομεν μετά χα“ 
ράς, ζητημα τιμής της τήν έκ τοΰ ’Εθνικού περιβόλου 
ε,ωσιν κάποιου πανηγυριστοΰ τοΰ κ. Καραπάνου Άιε&ά- 
ζη καλουμένου, κκτηγορηθέντος επί φόνφ τής’-LCatjtfc 
του καί προσωρινώς μόνον άνασταλεισης τής κάταδιώ- 
ξεως.

Λάκκον έχ’ ή φάβα καί έν τή, εκλογή τής Γορτυνίας. 
Ο κ. Βουλπιώτης Οά μάς διασκέδαση αρκετά μέ τά άθλα 
τοΰ κ. Δεληγιάννη.

Σφοδρά συζήτησις ήγέρθη έν τή εξελέγξει τής εκλο
γής Δωριδος περί τών δύο τμημάτων Οίνεώνος καί Ξυ- 
λογαδάρας. Ο κ. Κατσικαπής ύπεστήριζεν ότι Οίνεώ
νος, ενφ ό κ. Χλωρός ύπερησπίζετο τήν Ξυλογαδάοαν. 
Επι τέλους ελυθη τό ζήτημα ότι καί ή Ξυλογαδάρα 

Οίνεώνος κτλ. Γ

Ό χ. Γεώργιος 'Ροΰφος εύγλώττως άντέκρουσε τήν 
περί ανηλικιότητος ένστασιν τοΰ άδελφοΰ του ’Αγγέλου.
Κταςυ άλλων ειπεν οτι καθ’ ον καιρόν ό υιός τοΰ πρω

θυπουργού έφυγοστράτει έν Σαξωνία, έκεϊνος ώς έπίστρα- 
τος εκακουχεϊτο κτλ. Ούχ ήττον παρετηρήθη ή νέα μέ
θοδος τής δι ευγλωττίας άποδείξεως ότι τό παιδί έχει 
ηλικίαν. '·

Γις τ αρ σφώε θεών έριδι ξενέηκε μαχέσθαι Άτρείδη 
Στεφανίδοιο καί Άχιλλήο Κατσικόπουλε .' Ώ ! τί μάχη 
τι κακό, τί αστεία, τί ύβρεις, τί βοή, τί μαχέσθαι. Καί 
οι δυο ωμίλησαν ώς αντιπρόσωποι όχι τής ’Αγυιας,άλλά 
τών αγυιων. * 4 ’

, , „ 5 , ϊ,.ι-, —v..c νά διότι εί έξελένετο βουλευτής, ούκ άν ήν καθηγητής— Εγώ έδειρα κύριοι ενα ταχυδρόμον, διότι πήγε να οιοτι ει ι ·>ι ι
ΰποδεχθή τόν Στεφανίδην, λέγει ό Κατσικοπουλος. __

— Άμ δέν τόν έδειρες, έφαγες παρά μίαν τεσσαρά-

Άπεκαλύφθη φαιδρότατον γεγονός ότι είς έν τμήμα, 
είς τό Κεραμίδι, έλαβον τρεις διαταγάς ώς ημέραν ένάρ- 
ξεως τής εκλογής. Μίαν μέν τακτικήν διά τήν Κυρια
κήν, δευτέραν τοΰ Είρηνοδίκου διά τήν Δευτέραν καί 
τρίτην τοΰ' Β. ’Επιτρόπου διά την Τρίτην. Οί Κεραμι- 
δίώται δέν ηχούσαν κανένα καί τήν έκαναν τήν Τετάρτην.

Τάς συνταγαατικάς θεωρίας τοΰ καθηγητοΰ ! κ. Ρον- 
τήρη τίς νομίζετε τάς άνήρεσεν έν τφ τμήματι, άφήσας 
τόν σοφόν άναπολόγητον ; Ό άξεστος συνταγματάρχης 
κ. Άντωναράπουλος !

Ό Παλαμήδης άνεδείχθη ό ήρως τής έξελέγξεως τής 
εκλογής Γορτυνίας. Τό ήρως είναι ολίγον πολύ’ καλλί
τερα νά πούμε ιστοριογράφος καί κάλλίτερα άκόμα άνα- 
τόιχος τών γορτυνιακών ασχημιών. Κατώρθωσε νά κάμη 
τους 'αντιπάλους του Δεληγιαννικούς νά φρυάξουν, άφοΰ 
καί τά άκροατήοια έλαβον μέρος,εχοντα επι κεφαλής αυ
τών τόν φιλόσοφον ΙΙλάτωνα, κατασκηνώσαντα εσχάτως 
ύπό τήν στέγην τής Θωδοοούλας. Τόν συμβουλεύομεν νά 
δημοσίευση τόν λόγον του διότι όλος κόσμος θέλει έν- 
τρϋφήσει έν αύτώ. Είς τόν άνθρωπον δέν έχομεν κάνένα 
λόγον νά τρέφωμεν ύπόληψίν τινα, είμεθα όμως άνθρω
ποι τών γεγονότων καί τό βέβαιον είναι ότι ό ώς μουν- 

•υ ; «τί «υ«τοΜΐ! β«ω?ού|χ.ν« x. ΠΛφΛί έ^υ.8ζούζω„
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κοντά, λέγει ό Στεφανίδης
— Κατσικοπουλος. Τί νά σοΰ κάμω ποΰ έχεις άσπρα 

γένεια.
— Στεφανίδης. Όχι μόνον άσπρα γένεια, άλλά....καί 

εδώ σηκώσας το χέρι του,

άρχίνησε νά τό κουνή, μέ δύναμι, μέ χάρι 
σάν παλαμάρι.

__  Είσαι βρέ άποσυνάγωγος τής Κυνουρίας, λέγει ό
Στεφανίδης.

— ’Εγώ άποσυνάγωγος, ποΰ έβαψα μέ το αιμά μου τά 
καλδιρίμια τής Άγυιάς, λέγει ό Κατσικοπουλος και ανα- 
σύρων τήν περισκελίδα του δεικνύει πόδα τραυματισ>ένον.

Ούτε έδώ συγκινεΐται ό έπταβόειος ομηρικός Στεφανί
δης, ό τήν γλώσσαν δηλαδή πρός επτά βοΰς ίσοδυναμών, 

άλλά γελών βροντωδώς άπαντά :
— Άπό άπελπισία μή έχων τί νά κάμης πήγες νά 

πολεμήσης !
— Είσαι φαύλος ! _
__ ‘Άμε σ’ το διάβολο σοΰ λέγω. Τι με τούτο ; Ε-

πολέμησε καί ό ληστής ό Λύγκος !
Τοιαύτη όμηρικωτάτη ύπήρξε ή μάχη τών δύο’, άπε- 

δείχθησαν άμφότεροι ώς κυνός όμματ’ έχοντες, ουχί δε 
καί κραδιην 'έλάφοιο, διότι άμφότεροι έζυβρίσθησαν γεν
ναιότατα.

_ _ _ ΕΙΤΙΦΐΑΛΙΣ ΤΟΪ Μ ΧΑΝΕΣΑΙ.

' ΚΑΚΗ ΩΡΑ.

(Σννίχεια Β» άριβ 250).

Εύρέθητε ποτέ είς την ανάγκην νά έκλέξητε μεταξύ
δύο ρόδων, τοΰ ένός^ ώχροΰ, μεταξύ δύο καροίδων λαιυ.ο-
όέτου, δύο πιπών, δύο ράβδων ; Δέν περιηλ’θετε είς την 
όδυνηράν αμηχανίαν τής έκλογής ; Καί όταν ήναγκά- 
σθητε νά έκλέξητε, δέν ήσθάνθητε περισσότερον έρωτα 
πρός,τό έγκαταλειφθέν αντικείμενου ή τό άποκτηθέν · 
II Ευθαλία ρ.χζ ευρεθη εις παρομοίαν θέσιν' διά τοΰτο 
μή τήν άδικήσητε πολύ, έάν έγένετο εομαιον πάλής 
φρικτής μεταξύ ψυχής καί σαρκός" ή ψυχή της ήνοιγε 
θέρμη τά πτερά της, ώς ό κάλυξ τά πέταλά του, νά ύ- 
ποδεχΟή τόν Θεαγένην της· καί ή ροδαλή της σαρξ 
έφριττε διψώσα ένα τοΰ Γιάννη φλογερόν ασπασμόν. 
Η φοικτη πάλη παρετάθη δυο ολας ήμέρας’ είχε κοπή 
η όρεςις της’ είχε χάσει τούς ύπνους της· έτρέφετο πο- 
λυτελώς. υπό τών δύο της έρώτων· άγρυπνος έκοιαάτο 
πότε είς τους κόλπους τοΰ Θεαγένους καί άλλοτε 
«ςηπλοΰτο ώς επί σοφ2 έπί τών στιβαρών βραχιόνων

τοΰ I ιάννη. Τί ήδονικαί στροφαι ήσαν έκεϊναι έπί 
T7‘k,Z^'7f'’ τΥ,ί 71 αμυγδαλής λευκή της
σινδων έδέχετο ήδονικωτάτη τούς τύπους τών στοοφών 
εκείνων καί άν ήτό τις παρών έκεϊ θά έδίσταζε τί ν’ ά- 
γαπήση ^πρότερον τήν σινδόνα ή τήν κόρην έστρέφετο 

ύεξιά καί έρρέμβαζε μέ τόν ένα’ έστρέφετο 
τ άριστερά καί συνηδονοΰτό μετά τοΰ άλλου'. Σχε

δόν ηρχισε νά πυρέσση" έπαιρνεν ώς άλεξιπύρετον είς 
ΖεΤΡ^5 τγ1ί τάς δύο έπιστολάς· έκλαιε μέ τήν μίαν καί 
έσπάραττε μέ τήν άλλην.

Δυο έρασταί! Τής έπείραζε τήν φιλοτιμίαν’ πώς νά 
τά συμβιβάση ; Αν τό έμάνθανον αί φίλαι της ! Έλη- 
σμόνησαν πόσα έφλυάρει περί ενιαίου καί όλοπαοθένου ζ- 
ρωτος^; Μά ποιόν έκ τών δύο νά διώξη ; Ποιος τών δύο 
έσπούδαζε ; Αν άπέκρουεν άκριβώς εκείνον, όστις μέ τά 
σωστά του έννοοΰσε ν’ άγαπήση ; Δέν θά έπένθουν αί 
δεκαοκτώ της ανοίξεις καί δέν θά μετεμορφοΰντο τά λευ
κά της ρόδα είς Ορηνούσας ιτέας; ’Εάν έπεριποιεϊτο 
καί τούς δύο, δέν θά έδείκνυε πλείονα ψυχικήν άγαθό- 
. ητα και δεν θα προσεφερετο διπλωμ.ατικώτερον ; Καί 
επι τέλους ποιον εκ τών δύο νά έκλέζη ; 'Εκείνον όστις 
Α,?Ζετο [Αε τόσω παιδικήν καρδίαν, μέ τούς μειδιώντας 
γαλανούς οφθαλμούς του, τήν χρυσήν του κόμην, τό ε- 
ςαλλον του παραστήματος, την ποικιλίαν τοΰ ιματισμού 
του, το τρελλόν τών τρόπων του, ή τόν άλλον με τόν ά— 
καμπτον εκείνον κορμόν του,τον μαΰρον στίλβοντα όφθαλ—

μόν του, τό προτεταμένον στήθος, τούς ώς άνθρώπου τής 
άγοράς πλατείς ώμους του, τά λεπτά άλλά έντονα χείλη 
του, έφ’ ών διεγράφετο ό ισχνότερος μυστας, ίνώ τον 
πώγωνά του περιέβαλλε κατάμαυρον στρατιωτικόν υπο- 
γένειον ; τό πάν παρ’ αύτώ παρείχε πλήρη άκμαιοτάτην 
Ιδέαν τοΰ άνδρός, μεταφρασθεϊσαν είς έπιστολην τόσω 
πυρώδη, ώστε ή Εύθαλία είχε τόν ηρωισμόν άν τό γράμ
μα έκεΐνο τή έπαρουσιάζετο ύπό μορφήν άνημμένων αν
θράκων νά πέση έπ’ αυτών καταναλίσκουσα πυρ και κα- 
-7ZV
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παιδί’ πώς νά τοΰ έμπιστευθή τά θέλγητρα καί τό μέλ
λον της ; Καί άν οί γονείς του άνθίσταντο ; Τόν άλλον 
πάλιν ύπελάμβανε παρά πολύ έπικίνδυνον άν μία έξ ηδο
νής λειποψυχία της συνεκρούετο με τοιουτους μυς ;
£χι, ήξευοεν εκείνη νά άνθίσταται, καί αύτός,πληρης αί
ματος, διά νά την άπολαύση, θά ένόμιζε τόν γάμον ώς 
την έλαχίστην θυσίαν. , .

Έμπρός λοιπόν ! άποφασίσατε, δεσποινίς Ευ»αλια, a 
πηυδήσαμεν νά σάς περιμένωμεν. , ,

__  Μάλιστα ! αποφασίζω .... Καί τους δυω .

T.fc ι, iwv/.z. ....... Λ. ϊ » · Γ
δράς τρέλλας καί τρελλών άκκισμάτων ζητοΰσι τάλ- 
ληρα, τάλληρα, τάλληρα, αί άττικαί δεσποινίδες κά- 
μνουν πολύ καλά ν’ άπομιμώνται τήν άρετήν τοΰ ιδεώ
δους αύτοΰ τών μνηστήρων των καί νά κυκλοφορώσι καί 
αύταί ώς τά προσφιλή των τάλληρα άπό χειρός είς 
χεΐρα καί άπό άγκάλης εις αγκάλην.

Τρεις άκριβώς ήμέρας μετά τήν άποστολήν τής 
πρώτης επιστολής οί δύο φίλοι έλάμβανον άπαντήσεις. 
Ή πτωχή Εύθαλία, ή πεποιθυϊα ότι μόνον είς τόν έ
ρωτα δέν κάμνουν οί άνδοες συντροφιά, έπεσεν είς τήν 
παγίδα. Τόσον ήτο βεβαία οτι ό είς δέν έγνώριζε τί
ποτε περί τοΰ άλλου, ώστε θά έγραφε καί πρός τούς δύο 
τήν αύτήν έπιστολήν, έάν έβλεπεν άμφοτέρους κεκτημέ- 
νους τόν αυτόν χαραχτΤΙρΧ·

Τί γέλοΐα ήσαν έκεϊνα τών δύο, όταν συναντηθέντες 
συνέκρουσαν τάς άπαντήσεις τής Εύθαλίας ώς ποτήρια 
καμπανίτου. Τόκα λοιπόν ! ’Εβίβα τής Εύθαλίας ! Δέν 
ήθελε νά γυρίση νά μάς ’δή ! Καλά τώρα τήν έχουμε σ’ 
τό χέρι. Ώ! σ’ έγγυώμαι νά σοΰ τήν διορθώσω καλά; 
Τής έ'παίξαμε ένα παιγνίδι ποΰ θά τό θυμάται και σ 
τόν τάφο της ! Μά δέν έχει τώρα γλυτωμό. ,θά είναι
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δειξαν την επαρχίαν αΰτήν πρό τών οφθαλμών τής λοι- 
π7,ς Ελλάδος ώς πρότυπον διαφθοράς.

Επειδή νομίζομεν ό’τι τίποτε περισσότερον δέν έχει νά. 
xzu.7) εν τή Bovtifr ό κ. Παλαμήδης, καλά Οά ήτο έάν ά- 
πεσύρετο άπό τής πολιτικής σκηνής μετά τόν περιφημον 
γορτυνιακόν του.

Οί δυο Τούρκοι Βουλευταΐ άπεδείχθη ότι είναι αναγ
καιότατοι, διότι δυστυχώς ή χωροφυλακή τοϋ κ. Βαλ 
τινοϋ ερωτεύθη πολύ τά χρυσά ωρολόγια καί τά χρυσά 
φλουριά τών Τούρκων. Εις τήν φρουραχικήν δικαιοδο
σίαν του κ. Στεφανάκου είχε γίνει σχεδόν συμπλοκή με
ταξύ χωροφυλάκων άποπειραθέντων ληστείαν καί Τούρ
κων άντιστάντων κατά τής άποπείρας. Καί όμως ύπό 
κράτησιν ετεθησαν οι Τούρκοι καί ελεύθεροι έμειναν οϊ 
χωροφύλακες. Χάρις εις τήν μεσολάβησιν τών ενταύθα 
Τούρκων Βουλευτών άπελύθησαν οί Τούρκοι καί έκρατή- 
θησαν οί χωροφυλακές.

--------- -—?-·<· —

Λζιύτεμε χ,ύριε συντάχτα τοΰ Mij Χάνεσαι,
Επειδή άπό τίνος διαδίδεται ότι λαμβάνω μέρος εις 

την σύνταζιν τών έφημερίδων Έγημερΐβος καί Νέας Έ- 
γημεριβοι:, εις τά περί διαφόρων χορών γραφόμενα, δια- 
ψεύδω διαρρήδην τά λεγάμενα, καθ’ όσον άποδοκιμάζω 
τά τε γραφόμενα, ώς καί τον τρόπον καθ' δν γράφονται.

Άνδρέας δέ Κέάστρος. 
ή

Αημ-οσΟένης Γϊουρδούσης.

--------- ------------------

Οουν νά τήν στρυφογυρίζουν εις τήν γλώσσάν των.’Εκείνο 
το έσπερας είχαν τόσην ορεζιν ώστε έφαγον διπλάσιάν 
ποσότητα τοϋ συνήθους φαγητού των. Καί δός του νά ά- 
νοίγουν τήν .χίαν μετά τήν άλλην τάς φιάλας τοϋ Οι
κονόμου. Είς υγείαν τής Εύθαλίας ! Ιίαί είς ύγείαν τής 
Εύθαλίας. Τό όνομά της άντήχησε κατά τό δεϊπνόν των 
«.ις την αίθουσαν του ξενοδοχείου,συνενουμενον υ.έ τον κοό- 
τον τών μαχαιροπερούνων καί τό τσίγγρισμα τών ποτη- 
οίων. Ένόμιζον έαυτούς ηθοποιούς* κατενθουσιασμένοι 
διότι το παιγνίδι των επέτυχε, διότι έπαιζον μέ μίαν 
κόρην. Οί άστεϊσμοί των ατελείωτοι. Λοιπόν μισή 
καί μ.ισή. Μία ς τά δυο. Καί έμοιράζοντο τώρα τό έν
• Αί μ.ελος και τώρα τό άλλο. Ο 1 ιάννης προέβαινε μέ
χρι βωμολοχιών. Ό Θεαγένης ποιητικώτερος είς τά 
εικόνας του. Εις τοϋ Γιαννοπουλου έπεδόθησαν είς τά 
.hxtp και μετά ταύτα είς , τό θέατρον* μετά δέ τό 
Οέατρον πήγαν όπου τους ώδήγησε δύναμις τόσων Οικο
νόμων καί τόσων σαρτρεζ.

Εζ'· ή επιστολογραφία έξηκολούθει* αί απαντήσεις συ- 
νέρρεον. , Καί τά δύο μέρη έπαλαιον κρατερώς. ’Επιστο
λήν μετ’ έπιστολήν καί άπάντησιν μετ'' άπάντησιν. ’Ολί
γου δεΐν νά διακοπή ή συγκοινωνία, τόσον αχανής θά
λασσα αισθημάτων έσχηματίσθη μεταξύ τοϋ έπάνω καί

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Ιο ζήτημα τού διευθυντοϋ τής αστυνομίας υ.ένει έκ- 
κρεμές ακόμα. Ό κ. Δούκας εινε παρατημένος, οΰτε 
τφ επιτρέπει ή αξιοπρέπεια του νά άνακαλέση τήν πα- 
οαίτησίν του. Ο Βασιλεύς συνέστησεν είς τόν Κουμουν- 
δοϋρον τόν κ. Σπυρομήλιον* * ό κ. Σπυρομήλιος έζήτησε 
ν άντικαταστήση τούς Κλητήρας διά χωροφυλάκων καί 
τους υπαστυνόμους δ·. ένωμοταρχών, ίσως μάλιστα έξ 
εκείνων τών χωροφυλάκων οϊτινες ξεγυμνόνουν τούς 
•ουρκους τής Λαρίσσης* ο Κουμουνδοϋρος δέν έδέχθη* ό 
βασιλεύς δέν θέλει άλλον διευθυντήν * καί ή άστυνομίκ 
μενει χωρίς διευθυντήν.

Η συνοικία 'Ρόμβης έχει παράπονα κατά τοϋ Μητρο
πολίτου* ’Αθηνών, θέλοντος νά τής έπιβάλη ιερέα τόν 
όποιον έχουν διδόμενα οί ένορΐται νά μή θέλουν. Αύτό το 
ζήτημα τών ιερέων πρέπει νά λυθ-J* καί νά λυθή ύπέο 
τών συνοικιών διότι όταν δέν ύπάοχη έμπιστοσύνη τών 
ενοριτών εις τό πρόσωπον τού ίερέως, ή ϋπαρξις τοϋ ΐε— 
;έως καταντά σκάνδαλον.

Ετελέσθησαν οί γάμοι τού δημοτικωτάτου ζαχαρο
πλάστου τής Οόυΰ Έρμου κ. Ίωάννου Παπαζήση ίχετά 
τής δεσποινίδος ΙΙαναγιωτίτσας ΙΙαναγιωτοπούλου. Εΰ- 
χόμεθα τόν βίον των γλυκύν ώς μπακλαβάν καί ζαχα- 
ράτον ώςφρουΐ γκλασέ.

κάτω πατώματος. Έχρειάζοντο πλέον σχεδίαι, έδαφος 
στερεόν, διά νά διαβώσι, καί ώς τοιαϋταιέξελέγησαν τά 
ραχτιβοΰ. Μην απορήτε άν τόσον όγλίγωρα προχωρούμε* 
άπο τών ερωτικών επιστολών είς τάς έοωτικάς συνεντεύ
ξεις. Οί άθηναϊκοί έρωτες είναι ταχείς* ώριμάζουν καί 
αύτοί πρόωρα ώς ή σταφίδα τής 'Αττικής. Τά εννέα δέ
κατα είναι αισθήματα κεντημένα έπί καμβά ύλισμοϋ. 
Το κλίμα δεν ανέχεται πολύ τά σύννεφα,τάς βροχάς,τήν 
ομίχλην, τά μνήματα καί τούς στεναγμούς. Τό farrf- 
όοϋ είναι ό ρητινίτης τοϋ άττικοϋ έρωτος. Έρως χωρίς 
ραντεβού είναι γεύμα άνευ ρητινίτου. Καί έχει άρκετήν 
ποικιλίαν είς τάς εκδηλώσεις του. Ή μάλλον έχει δια
φόρους σταθμούς άναπτύξεως. Άρχεται άπό ανταλλαγής 
όμ.ιλιών* δεδομένη τις άπόστασις τών δύο είναι πάντοτε 
σεβαστή. II άπόστασις καταργεΐται καί τότε ή μία 
άγκάλη θλίβει την άλλην, χωρίς ούδετέρα νά θλίβεται 
Είς τάς άρχάς τό φίλημα είναι ό άπηγορευμένος καρ
πός καί βαθμηδόν καταντά ό επιούσιος άρτος* γνωστόν 
δε πόσον οί Ελληνες άπολαύουσι φήμης ώς φοβεροί 
άρτοφάγοι. Κατόπιν ή όρεξις γίνεται άπαιτητικωτέρα* 
τρέπεται εις την πολυτέλειαν καί τήν ποικιλίαν. Άρχι— 
μάγειρος γίνεται ή τόλμη τοϋ νέου καί ύπομάγειρος ή 
άνοχή τής νέας* μεσολαβοϋσι δέ τόσαι δειλίαι καί συ— 
στολαι, ώς τά ήδύτερα τών άρωμάτων καί τόσαι άντι— 
στάσεις ώς τά οξύτερα τών αγγλικών .π/κ./ίζ·, καί ύστερα, 
τόση τόλμη ώς τό εύχυμότερον κυνήγι καί τόσαι νέα&

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ.

Καί είναι τούτο τών Ρωμηών τό θείο καρναβάλι;^ 
ώ ! πώς κατήντησε κΓ αύτό 'στην κλασική Ελλάδα . 
διαβαίνει κρύο, άνοστο, χωρίς άνεμοζάλη,
»ωρίς καμμία νοστιμιά, καμμία έξυπνάδα.
Έπέρασαν όγρήγοροι τής δοςας του οι χρόνο», 
και μία γλυκερά ένθύμησις μάς άπομένει μόνη.

"Αν καρναβάλια θέλετε τρελλά καί ξακουσμένα, 
γυρίσετε χωριάτικα 'στά τωρινά τήν πλάτη, 
καί μΐά στιγμή πετάξετε σέ χρόνια περασμένα, 
νά ’βρήτε ’λίγη ποίησι, νά ’βρήτε καί αλάτι.
Έκεΐ θ’ άκούσετε βοή καί μασκαράδων γλώσσα, 
έκεΐ τραγούδια, τούμπανα, φωναϊς καί γέλοΐα τόσα.

"Ο,τι καλό καί ώμορφο όπίσω τό ζητούμε, 
οποίος τή δόξα μας ποθεί όπίσω άς πηναίννι, 
καί το μασκαραλίκι μας όπισω θα τό βρούμε, 
όσο πηγαίνουμε έμπρός καί τούτο ςεθυμαίνει.
Όπίσω κΓ ή Ίδια μας ποϋ λέγεται Μεγά.Ιη, 
νπίτιο καί τ’ αληθινό έκεΐνο καρναβάλι.

Όλα όπίσω, ή τιμή, τό σέβας, ή σεμνότης, 
τά γράμματα, ή ποίησις, τό γ.Ιογερύ Καμίνι, 
τά ζωντανά αισθήματα κΓ ή λεβεντιά τής νειότης, 
τό θάρρος, ή άγάπη μας καί ή άδελ.φοσύνη.
Όλα όπίσω, τίποτα γιά τό έμπρός δέν μένει, 
κ/ αύτό τό καρναβάλι μας άνάλατο διαβαίνει.

Τί θέλει ό λαός αύτός ό άποβλακωμένος, 
ποϋ ιχασκαράς ξεκάλτσωτος έβγήκε ’στό σεργίάνι, 
κΓ έδώ κΓ έκεΐθε πηλαλά καταμουντζουρωμένος ; 
Δέν θέλει τίποτα, καλό μουντζούρωμα τοϋ φθάνει

έιχπνεύσεις ώς οί αρωματικότατοι άνανάδες. Ή άνάγκη 
τοϋ (iamSoD γεννάται, όπως γεννάται τό φίλημα, τό 
τριανταφυλλένιο αύτό μωρουδάκι τής προσπελάσεως τών 
δύο, τής άνταλλαγής τής άναπνοής των. Άλλ’ είναι τό
σον ίδιότροπον τό ρακτεβοΰ' διότι έξαρτάται άπό τήν 
θέλησιν τόσων έξουσιών. Χίλιαι περιστάσεις τό επηρεά
ζουν, τό διευθύνουν, τό μεταβάλλουν, τό έμποδίζουν, τό 
κατευοδούν. Έξαρτάται έκ τής έσωτερικής διαθέσεως 
τής οικίας, άν ύπάρχγι έν αύτή, κήπος, άν τά παράθυρά 
της είναι χαμηλά, άν ή κόρη κοιμάται μόνη ή μέ τήν 
μαμά της ή μέ τήν γκουβερνάτα της, άν ό δρόμος τού 
σπητιοϋ είναι κεντρικός, άν τό άνδρικόν στοιχεΐον έν τή 
οικία πλεονάζη,, ή άν έχ·ρ άδελφόν, άν ό άδελφός είναι 
άγριος, άν οί γονείς άποσύρωνται είς τόν κοιτώνά των 
ενωρίς, άν κάμνουν συχνάς εσπερίδας, άν δεχωνται τάς 
άπόκρεω μασκαράδες, άν αί ύπηρέτριαι είναι γένους Νι- 
κολοπούλου καί οί ύπηρέται βαλασοπουλίζουν. Καί άκρι- 
βώς αύτά τά προσκόμματα άποτελούσι τήν ούσίαν τοϋ 
ραυζεβοΰ· διότι αύτό καθ’ εαυτό είναι ολίγον βλακώδες* 
φέρει πάντοτε τον χαρακτήρα τής άτελείας, τού ερεθι
σμού, τού σκανδάλου* είναι ή αύριον έπανάληψις τής 
χθές, ώς ήτον ή χθές άνατύπωσις τής προχθές. Άλλά 
τά προσκόμματα, αί δυσκολίαι τό έξιδανικεύουν, τό βαυ- 
καλίζουν έν μέσω παλμών, συγκινήσεων* έκάτερος τότε 
ζητεί νά άναπτύξν) μείζονα εύφυίαν. Αναπτύσσεται 
πνεύμα συνωμοτικόν ικανόν νά άνατρέψϊ) θρόνον. Οί γο

Μουντζούρα γ’ά τή μούρη του καί άλλο δέν γυρεύει, 
ό ίδιος μασκαρεύεται άντί νά μασκαρεύ*/;.

Ποτέ τούς Κυβερνήτας του δέν θέλει νά πειράξγι, 
κΓ άν κάποτε μέ τονομα τοϋ κλέφτη τούς στολίζη^ 
όμως ώς κάτω χαιρετά τοϋ κλέφτη τό αμάξι, 
καί μέ τά δυό του γόνατα έμπρός του γονατίζει 
Έπειτα ό κυρίαρχος έχει κΓ αύτή τή χάρι, 
νά τρέμη γΐά τή φυλακή, νά φεύγη τό στηλιάρι.

’Μπορεί νά μουντζουρώνεται μέ τηγανιού μουντζούρα, 
νά γίνεται καί γάδαρος, νά σέρνεται, νά σέρνγι, 
άλλ’ οχι νά φορή ποτέ καί άρχοντος φιγούρα.... 
δέν άγαπά νά δέρνεται, δέν άγαπά νά δέρνγ.
Άφοϋ άφίνει φανερά καθένας νά τον κλέβ*/], 
τί Οά κερδίσ*/) τάχατε καί άν τούς μασκαρεύφ;

Γιά ’δέτε τί ξεκάλτσωτοι, γιά οίτε τί μουντζούρα ! 
γΐά ’δέτε κΓ έναν άπ’ έδώ μέ μ’ά κοντή βελλάδα, 
γλά ’δέτε κΓ άλλον άπ’ έκεΐ μέ ψεύτικη καμπούρα.... 
Μπορεί κανείς νά μή γελά σέ τόσ*η έξυπνάδα;
Γελά ό τάδε κύριος κΓ ή δείνα ή κυρία, 
μά ξεκαρδίζομαι κΓ εγώ άπό τήν .... αηδία.

βθΜΙ*ΐβ·
---------—s» a ■=— ------

ΧΟΡΟΙ.

Τώρα πλέον,μετά τάς μαγικάς εσπερίδας τού κ. Φώρδ, 
τοϋ κ. Σερπιέρη, τοϋ κ. Μελά, δέν είναι δυνατόν νά εϋρ-ζι 
τις κάτι περισσότερον, νά ίδ*/) κάτι νεώτερον, νά θαυμάβ*/) 
κάτι σπάνιον έν τοΐς δεδομένοις έπίσης μεγάλοις χοροΐς. 
'Εφέτος χορεύει τό χρήμα. Καί τό χρήμ« είναι παντού 
χρήμα. Έν τούτοις αί αίθουσαι τοϋ κ. Παπούδωφ είχον 
το πλεονέκτημα τού καινουργούς. Πρώτην φοράν τήν 
εσπέραν τής παρελθούσης Παρασκευής έδέχοντο τόσον

νείς γίνονται έχθροί* έκεΐνος, ό ζητών νά ε’.σβάλ·ζι είς 
τήν εχθρικήν πόλιν πολέμιος* έκείνη, είναι ή μέλλ.ουσα. 
νά αύτομολήσ*/)* κατασκοπεύει, πληροφορείται, ειδοποιεί, 
άνταλλάσει συνθήματα* όταν δέ όλα τά προσκόμματα 
άρθώσι καί ό έχθρός—δηλαδή ό φίλος—είναι έντός τής 
Άκροπόλεως, έντός τοϋ παρθενώνος, ποία άστράπτουσα 

υσιογνωμία τών δύο καί ποία μειδιάματος άθανασία 
ιαθέουσα ώς ηλεκτρικόν σύρμα άπό τοϋ ενός είς τόν άλ

λον καί συνδέουσα καί συνάπτουσα καί συνθλίβουσα άμ— 
φοτέρους είς ήδονήν, είς χάρμα, είς εναγκαλισμόν, είς φί— 
ημα. Καί ή καταναγκαστική σιγή καί ό βασιλεύων μυ- 
τικισμός καί ό ψίθυρος ώς νά συνθλίβωνται φύλλα δέν

δρων καί τά κρυφά καί τ' ακροποδητί πατήματα και ό 
πνιγόμενος έντός τού τετραχείλου ασπασμός ΐνα παρέλθνι 
άψοφητί καί έκεϊναι αί μαλακαί θωπεΐαι ώς νά ζητής 
νά θωπεύσης αύραν καί ή αγωνία καί οί άνατιναγμοί. 
έκ πηδήματύς τίνος γαλής ή κυνηγητού μ,υών ή τριξί
ματος Ούρας ή έλαφράς βηχός, όλων αύτών ή ποίησις δέν 
άνταλλάσσεται μέ όλας τάς έν κτηνώδει έλευθερίκ συζυ— 
γικάς περιπτύξεις.

(‘U συνίχειχ ε’ς τϊ> προσεχές'.

Μούργος.

β-β
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τανού τών μουντζουρωμένων, μεθ ολην αυτήν την άσκο- 
πον ταραχήν καί κίνησιν όλων τών κανονικών τάξεων, 
έν ή δέν έξεκουράζοντο τά όμματκ ειμή επί του ωραίου 
χάδρου τών μαθητριών τού Αρσάκειου, την εσπέραν ευ-Λεπτή ώχρότης καλύπτει τάς όψεις πάντων καί ιδίως 

τών άνδρών, έκ τών οποίων πολύ ολίγοι μεταχειρι,ον .κι

τό πυρ τών χειλέων σου.
Ό κόσμος είναι σχεδόν ό αύτός τού κ. Σερπιέ^η, τού

κ. Μελά, ωραίος κατά τό πολύ καί πλουσίως ένδεδυμέ- 
■νος κατά τό ολον. Άλλά δέν βασιλεύει καμμία ζωντανή 
βασίλισσα, εινε μία τβείτιχη- Εΐνε χαριτωμένη είκών τού 
«τυαβόλου τού χριστιανισμού. Εινε ή Χγάκη, και δεν 
δύνασαι είμή ν’ άγαπήσγς ενώπιον της !

Μετά τοσούτον εύφρόσυνον άπόλαυσιν τού στομάχου, 
άρχεται τό χοτι.ΙΛιύν ζωηρότατου και έν τάξει, καί δεν 
άποχωρούμεν αυτού είμή την 5ην τής πρωίας.

μετά '/χρΖς νά γείνω συνάδελφός των. ,
Έγγύς μου μία καστανόμαλλος, ή οποία ώς εικάζω δεν

εΐνε άπόμαχος, άρχίζει νά μού άναλυγ τά έργα τοΰ Μίλ- 
ωνος, καί όταν μετ’ αύτόν έρχεται είς του Πλάτωνος 
,Λ.. —.ί   νούπτοιιαι ι/.έσω

•ροτέρων νυκτών τών Απόκρεω εις την υπνωτικήν δίαιταν— ------
. Έν τούτοις τό πλήθος τών χορευτών

z„r__ r__ εΐνε πυκνόν. Την πλειονοψηφίαν συνιστώ·
σιν έκατομυριούχοι καί άσχημα/, ών βασίλισσα εΐνε μία 
ξεπεσμένη τούρκισα τού Μελά μέ μίση μύτη καί ένάμισυ

Και ή είχύνες μου δαρρώ πώς d7r χαχοταιριαζουι 
Κάμποσοι με τά φράχα τους ώσά,· «xpidiC μωάζον»·.

τού κ. Συγγρου. 
καί χορευτριών

J

δόντι. ( Όπισθεν τής κρύπτης μου μεθύω άπό την γοητείαν
Δεϊπνον άρχοντικό καί κοτιλλίόν λαμπρόν μέχρι τής {,γ-,&ν ύγρών μαύρων οφθαλμών, οί όποιοι έχουν την 
3 1)2 μετά τό μεσονύκτιον. ιδιοτροπίαν \χ .ίνγόνωνται διά νά σέ .Ινγόνουν. Καί

όταν άνανήφω, άντ* αύτών βλέπω εμπρός μου μίαν 
'μονσχ.Ιωμένην demoiselle, ή όποια όμοιάζει μέ πρωτό- 

Τρέχω πολύ είς τό γράφειν, διότι δέν δύναμαι νά σα- χ5ι0ν έργον μαθητού τάς ζωγραφικάς. Καί είναι τόσφ 
λεύσω άπό τον κόπον. Άλλ’ ό διευθυντής τού Λίή Χάη- χιασμένο τά κέφι της ώστε πιστεύω, οτι καί αυτή 
<τα< μοί παρατηρεί, οτι τώ ύπεσχέθην κάτι δι’ όλους τούς ε'; . „εθόσει μαζί μου, καί εΐνε ή στιγμή αύτή που ςε- 

Λ’ ■· Λέν χορεύει μέ κανένα ή τό πολύ πολύ μέ ένα.χορούς είς ούς θά είχον την τιμήν νά παρευρεθώ, καί „£θυσε. 
διά τούτο κουρασμένα καί ξέκαρδα συνάπτω είς σημειώ
σεις τινας τάς εντυπώσεις έκ τών χορών αύτών, τών ό- ,
ποιων καί ό κόσμος καί ά καθόλου διασκευή εΐνε ή αυτή ,Υ , _■, , 1 . ,. - ,«__ ,, Αί δεσποινίδες πλεονάζουσιν εδω, και παίζουν τονσ/εδον, και τοσον η αυτή, ώστε ήρκει να γραφή τις Λ· οεσποινι » ~ ,, \ , .. , . χ ' λ< · - λοΖογ Αί δεσποινίδες, αί οποιαι εχαθησανπερί ενός μόνου, ινα μή εχη τι να προσθέση περί των καλλι .ε-ον ρο. ’ _ ν«ΐί ;λων ' ’ ' /·’ ‘ ’ r είς τούς άλλους χορούς προ τών υπανδρων καλλονών και

μυριοπλούτων χ
Απόψε βασιλεύουν. Καί έχει πολλήν χάριν ο χορος

Την Κυριακήν, μετά την συρφετώδη έκείνην ψυχρό- όταν βασιλεύουν κορίτσια, 
τητα καί άνοστάδα τάς ήμέρας, κατά τήν οποίαν καθείς —
έξάλθε νά ϊδ·/ι τόν άλλον μασκαρεμένον, καί οϋτω εύρέ- % ( ο> λ
(ΐησαν όλοι αμασκάρευτοι, μετά τήν όχληράν έκείνην Ή κυρία Ναταλία Σούτζου εδωκεν την ποοχυες ευ- 
συνώστ.σιν έν'ταϊς όδοϊς Αιόλου, Έρμού 'καί Σταδίου, τέραν τήν τελευταίαν έκ τών ώραίων εσπερίδων της. Ο

’Εδώ συναντώ ολως νέα πρόσωπα καί μοι φαίνεται οτι 
αύτή εΐνε ή δευτέρα χορευτική συνάθροισις, εις ήν πα
ρευρίσκομαι εφέτος.

Ή άπλότης, ή έλλειψις τήζ τυπικής έκείνης διαδικα
σίας τών μεγάλων χορών, έν ή πολλάκις πνίγεσαι ες 
άσφυξίας, δίδουν διπλήν ζωήν. Μόνη ή ξανθή comtesse 
de Ρ . . . μένει πάντοτε σοβαρά, τηρούσα την άξιοπρε- 
τειάν της.

Τό βά.Ις μ’ έζάλισε καί πίπτω είς ενα αοχαπέ, θεσιν 
τών άπομάχων, αϊτινες παραμερίζουσαι μοι επιτρέπουν

·' -'•3- k .  - — · ·| — - J- - - - ί -J ---- - - » X ·. »<· IV.
λος διακόσμησις τών αιθουσών, καί πρό πάντων ή Απα
ράμιλλος της οίκοδεσποίνης εύπροσηγορία, ήτις, μετά 
τον φωτισμόν καί τήν μουσικήν, εΐνε τό πρώτον άπα- 
ραίτητον ένός χορού, άπετέλεσαν σειράν εύφροσύνων συ
ναθροίσεων, άς θά ένθυμώμεθα έπί πολύ.

Έκεΐ ή διαβο-ΙΙτσα διημφισβήτει είς τούς άγγέ.Ιους 
τά πρωτεία, έκεΐ έδιδε κ’ έπερνε μία άφροπλασμένη ξαν
θή, ή όποια μέχρι μονομανίας άγαπά νά εύφυολογή καί 
είρωνεύηται. Έκεΐ κτλ.

Μάριος.

ΠΩΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Ποιαν έντύπωσιν θά σάς έκαμνεν ιατρός ζητών νά θε- 
ραπευθή άπό φαρμακοποιόν, δικηγόρος καταφεύγων είς 
συμβολαιογράφον διά τήν ύπόθεσίν του, ίερεύς ζητών 
τήν εύλογίαν δημίου, ό Κασιμάτης έρωτών τόν Στουρνά- 
ραν περί τού άμερικανικού συντάγματος καί ό κ. Ρενιέ- 
ρης διδασκόμενος παρά τώ κ. Βαλώση τήν τραπεζιτικήν 
θεωρίαν ; — Έξαίρεσιν τού κανόνος άποτελούσιν ό Τσι-

δυνάμεθα νά μή διαπράξωμεν έλαφράν αμαρτίαν γελών- 
τες ολίγον μέ τήν όμογενικήν πεζογραφίαν του.

*0 μασκαροχορός τού κ. Μελά ονομάζεται «ύιβη.ίότε- 
por είδος διασχεδάσεως, ούδεν χοινι
γιαστιχήν των αρχαίων Κ ρονιών
δέν έγεννήθη τώ καιρφ έκείνω ό 
τά Κρόνια σύμφωνα μέ τόν Γεροσ

νοχωρονμεθα χαί ά,δημονοϋμεν, συγχρίνοντες το άτιεριό- 
ρισιον των εφέσεων ί/μων πράς τύ έ·ίάχιστον ποσον τοΰ 
χρόνου χαΐ τοϋ εό.του, τόν όποιον χατέχομεν έν τω χό- 
σμω τούτω.» (Τί λέει ;)

Έδώ ό κ. Μελάς γράφει μετημφιεσμένος είς Ναπολέον- 
τα, τόν όποιον δέν τόν χωρεΐ ό κόσμος.

« Έκαστος ημών—έξακολουθεΐ ό Άσμούαΐος—κατα
δικάζεται νά όρύσσγ έπιπόνως καί μονοτόνως τόν αύλα
κα αυτου εν τω αιωνι εν ω ε·γεννήθη, οΐ δέ πλεϊστοι
καί έν ώρισμένή τινι τής γής γωνία» (δηλαδή εις ούρη- 
τήοιον).

Οί δέ πόνοι καί μόχθοι τού κ. Μελά, δι' ούς άναστε- 
νάζει, είναι ή μεγάλη δυσκολία μεθ’ ής εκέρδισεν είς Λα- 
χεϊον καί έπλούτισεν.

Τώρα έρχεται καί ή σειρά τού Δέ Κάστρου :
«77ρύς άναχονφισιν τοΰ τοιούτου γρονιχοΰ χαί τοπιχον 

ζνγοΰ οΰόέν ά.ί.ίο έχομεν μέσον π,ίήν τοΰ πτερυγίσματος 
τής φαντασίας, τής μόνης ύυναμένης νά π.Ιανηθή άπεριο-

d/ά της Λοιήσεωι: της τέχνης χαΐ τής ιστορίας.»
Ολα «ύτά δέν έχουν j/,έ τής γυμναϊς γάμπαις τού

Μελά τή εσπέρα εκείντ) ουδ» τήν σχέσιν ήν είχε τό *Ερε 
τοΰ ψαλλόμενον ύπό τού Δέ Κάστρου μέ τήν μάρτυρα 
Αικατερίνην.

«Επιτυχής μεταμφιεσμένων χορός δύναται μέχρι τί
νος να^συζευςγι την εκ τάς πολυτελείας, τής μουσικής, 
τών ήδυσμάτων, τού καμπανίτου καί τών γυμνών ώμων 
μέθην τών αισθήσεων μετά τής υψηλής έκείνης ηδονής, 
ήν αισθάνεται ό θεωρών έργον καλλιτέχνου ή στρέφων 
σελίδας τού Ούγώ καί Βαλτερσκόττου.»

Σελίδες Ούγκώ ήσαν τά καλαβρέζικα τού κ. Άννίνου, 
τά βρακιά τού Κησλάραγα, ό έρυθρός Σταυρός τού κ. 
Γσιγγρού και τα εσώβρακα τού κ Νεγροπόντη !

ΑΝΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ.
ΒΛΠΙ 25)6 Φιβρανχοίον 1882.

ίύί»5·ϊ»<>ν=*Ιθ.

Τέσσαρα μεγάλα θέατρα έν 'Ρώμη, ναοί νύν ιεροί τή 
Τρέλλα, άναπεταννύσι τάς εαυτών πύλας κατά μεσονύ
κτιον είσδεχόμενα τά πλήθη τών εύθύμων καί ηδονήν 
όργώντων Κυρήτων. 'Ιπποδρόμια, προσωπιδοφόρων πε
ρίπατοι, μάχαι δι’ άνθέων καί διά γύψινων σφαιριδίων 
(coriaudali), ύπαιθροι χοροί, νυκτερινά ύπό ηλεκτρικόν 
φώς θεάματα, λαχεία καί έπί πάσι τούτοις καί πάλιν 
καί οί μόνοι αύτοί άρκούντες χοροί προσωπιδοφόρων έν 
τοΐς θεάτροις.. .ιδού τί συμβαίνει έν ’Ρώμη.

Έν Νεαπόλει τά αύτά μετά μείζονος δόσεως ζωηρό- 
τητος καί μεσημβρινωτέρας διαχύσεως. Έν Μεδιολάνοις 
τά αύτά μετά πλείονος εύφυΐας καί φιλοκαλίας- έν Φλω
ρεντία έπίσης, άλλα ψυχρότερα, έπισημότερα, καί ήττον 
παταγώδη, έν Τουρίνω τά αύτά άπλούστερα, θετικώτε—
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ρα, έν Βενετία κομ,ψότερα,χαριέστερα, έν Bari... τίποτε.

Είς προγράμματα μ.όνον βλέπομεν, καί τάς άπόκρεω 
-ημών πληροΰσιν αί άπό ’Ρώμης καί Νεαπόλεως γελόεσβαι 
•ήχοι καί τά άπό τοΰ παρελθόντος άναπολήματα.

Άλλ’ άγε δη! θ' άποπτώ είς Νεάπολιν καί έπί μίαν 
•τούλάχ ιστόν νύκτα ύπό την μεγαλοπρέπειαν τοΰ Σάν 
Κάρλο έν μέσω τοΰ μαγικού κόσμου, ον φαντάζομαι ήδη, 
ί)ά κινήσω τούς πόδας μου, θά έναγκαλισθώ την τρέλ- 
λαν, καί τήν έπ’ άφρορροοΰντος ποτηριού σκιρτώσαν, 
έκλείπουσαν φαντασμαγορίαν τοΰ περιφήαου Σαγκαρλείου 
npglioue θά πειραθώ νά συλλάβω καί άδεζίως διά τάς 
στήλας τοΰ Μι) Χάνεσαι ν’ άντιγράψω.

Αγησίλαος.

ΧΙΟΝΙΑΙΣ.

Οί ϊνγάσΐ.δεν έπρεπε ποτέ νάδέχωνται συναλλάγματα 
Αίηωο

Έάν οί κ.κ. φοιτηταί δέν γνωρίζουσι πολύ τόν έρωτα 
tijC μεΛετης, γνωρίζουσιν όμως κάλλιστα τήν μεΛετην 
τον έρωτες.

Πολύ εύκολώτερον εϊναί τις ευφυής είς στιγμάς ή 
πάντοτε· διά τοΰτο εύκολώτερον γίνεσαι έιαστής ή σύ
ζυγος.

Προτείνω άμοιβήν γενναίαν είς δν τινα μου λύση τάς 
εξής άπορίας :

Διατί λέγομεν ζεστήν τήν χιόνα ποΰ σοΰ φέρνει τούρ
τουρα ; γρεσχο τό ψωμί ποΰ σοΰ καίει τά δάκτυλα; 
.Ιενχωμα βιβλίον καταμουνδζουρωμένο άπό ποιητάς καί 
ζωγράφους ; .

Μολονοτι γ./εγοραι έκ τής επιθυμίας νά γίνω πλού
σιος, παχώπ» όμως άπό τό κρύο.

Καί ά άσθενέστερος τών ανθρώπων δύναται νά γίνη 
Μανιάτης .... άπό χρέη.

Είς τήν κοινωνίαν\έμπνέει πεοισσοτέραν φρίκην ό 
έχων μίαν χη.ϋάα έπί τωέ πανταλωνίου ή ό εχων πολλάς 
αφέάίας έπί τής συνειδήσεων.

Εκατόν φωτεο-αί ίδέαι δέν φωτίζουν ώς έν καί μόνον 
κηρίον.

Vi-n Diavolo

Τά συνοικέσια 5^>ιάζουσι τά ρήματα· διαιρούνται καί 
«υτά, είς όμα.ΐά γ.χ\άνώμα.ία.

Έάν εύρισκον άνθρωπόν τινα προ τών ποδών σας—ε- 
λεγεν άνεκτικώτατος σύζυγος είς τήν κυρίαν του—θά 
τον έζελάμβανον ώς τόν υποδηματοποιόν σας καί δέν 
ίΐά μιλοΰσα γρυ-

I Έάν ή ζωή καταντήση ποτέ φορτίον δι’ έμέ, 
ρώσω μίαν μάγκαν νά μου τήν σηκόνη.

Έάν δέν ύπήρχον κακίαι, ή άρετή δέν θά ήτο 
II άρετη λοιπον, ίνα έκτιμηθή, έχει άνάγκην 

χίας· αύτό δέν τή περιποιεΐ πολλήν τιμήν.

θά πλη-

γνωστή, 
τής κα-

ΕΙΣ TO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΤΑΝΑΪΑΗ
πλήν τής μεγάλης συλλογής δομάνων, στολών, κο» 
στουμίων Μασκότ, καί άλλων εύρίσκονται άπό τής 
πχρελθούσης έβδομάδος καί

ΩΡΑ10ΤΑΤΑΙ ΣΤΟΛΑΙ 41’ ΑΝ4ΡΑΣ
χρησιμεύσάσαι καί έν τώ μασκαροχορώ τής κυρίας Μελά 
’Ιδίως αία καλαβοέζικη είναι ά.παίάαιλ.λος.

ΕΤΙ

όλα τα «Γδη τοΰ Κοτιλλεών καί decorations.

Έν τώ έρωτι, ή γυνή ομοιάζει κλειδοκύμβαλον, τό ό
ποιον χαρίζει τήν μελφδίαν του μόνον είς έκεϊνον όστις 
είξεύρει νά τό παίξη καλά.

Ό Πυθαγόρας, λύσας έπί τέλους δύσκολόν τι πρόβλη
μα, έθυσίασε έκατόμβην τοϊς θεοΐς. Διά τοΰτο οσάκις ή 
επιστήμη άνακαλύπτει νέον τι, τά βώ&ια φοβούνται.

ΚΕΡΡΟΥΚΕΣ ΔΙΑ ΧΟΡΟΤΣ έκόμισε παοισινω- 
τάτας ό Κομμωτής τοΰ Θεάτρου

Τά ζώα έπλάσθησαν 
•προτιμώνται πάντοτε εί

προ τοΰ άνθρώπου. ’Ιδού διά 
ς τήν ελληνικήν διπλωματίαν.

τί

ΛΕΟΥΣΗΣ
(’Οδός Σταδίου, άπίνχντο τών βασιλικών 

Σταύλων.)

Τύποις . ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»


