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ΦΡΟΥ- ΦΡΟΥ

Τό Φάληρον έβαλε τά ζαλά του καί μάς περιμένει 
«κύριον. Είναι όλον ήλιος, κΰμα καί δροσιά. Γαλανός 
ουρανός άπό πάνω, γαλανή θάλασσα άπό κάτω καί μέσ’ 
τή μέση οί έπισκέπται του καί τών δύο φύλων, εύμορφοι

Σιζύονης, άπό Κωνσταντινουπόλεως, άπό τον Βώλον, 
άπό την Κούλουρην έφθασαν στρείδια καί εΰρίσκονται 
την στιγμήν αύτην εις πλοιάρια, εντός κοφών, περιμέ- 
νοντα μετ’ άνυπομονησίας νά τά ρουφήξωμεν ήδονικώ- 
τατα. Άλλ* ή προ τοΰ Ξενοδοχείου πλατεία αναπτύσσει 
βαθμηδόν πολλην άκολασίαν.Άπεστενώθη τόσον πολύ διά 
νά μάς' Ιφίγη είς τάς άγκάλας της’Αφοΰ οΐ διοικηταί τοΰ 
Φαλήρου είναι τόσον στενοκέφαλοι, ώστε νά άπωθώσι τον 
κόσμον άντΐ νά τον σύρωσι, άς άποφύγωμεν ήμεϊς εκεί
νην τήν άηδή πρό τοΰ Ξενοδοχείου συμπύκνωσιν, τήν 
{ζεταβάλλουσαν τό ύπαιθρον είς αίθουσαν καφενείου τον 
χειμώνα, καί άς διαχυθώμεν καθ’ όλην τήν άλλην άκτήν, 
παίζοντες, κυνηγούμενοι, άναπνέοντες, φλυαροΰντες.

Καί ό κ. Βαρουξάκης ό /αρτοποιός παρακαλεϊται άφοΰ 
αναγκάζεται νά κάμη διώρυγα εκεί καί νά διακόπτη τήν 
συγκοινωνίαν τής άμμου, νά φροντίση περί ενός μέσου 
διαβάσεως, διότι είναι αυθάδεια νά έμποδίζη τον κόσμον 
νά κάμνη τόν περίπατόν του είς τήν άκτήν, διά νά χύνη 
αυτός είς τήν θάλασσαν τά βρωμονερά τοΰ ’Εργοστασίου 
του.

’Απόψε άν δεν άπατώμεθα πάλιν αί δημοκρατικαί αί- 
θουσαι τής άγαθής Κυρίας 'Ρικάκη, τής μόνης ήτις κα
τ' έτος εννοεί είς εύούτεοον όσον τά δυνατόν κύκλον νά 
έπεζτείνη τήν ευθυμίαν τοΰ σαλονιού της, δέχεται προ- 
σωπιδοφόρβυς Καίτοι ύπουργός ό κ· 'Ρικάκης, θά δεχ- 
θή όμως, ώς μάς είπον, καί μασκαράδες τρικουπικούς. 
Ώς τοιοΰτοι θά πά'ζε κ' ευ.εϊς.

‘Ο γηραιός Φόρδ πολιορκεί εν τινι τών μεγάλων /ο- 
- ; ’ e λ' ’ - ύ -. ·* ,.ρών μιαν νεηλυδα ξανθήν εκ του εξωτερικού ητις ου.ως 

$5έν τέρπεται πολύ άπό τά πρεσβυτικά του κομπλιμέντα.
— Είμαι άπό τούς μεγαλειτέρους σας Οαυμαστάς, τή 

λέγει.
— Ευτυχώς, άπαντα ή ξανθή μας, έχω καί μικροτέ- 

ρους.

Σάς προσφέοομεν τήν πολυτιμοτέραν έκδούλευσιν. Εί- 
δοποιοΰμεν την άξιόλογον Διοίκησιν τοΰ Φαλήρου ότι 
ούχί μακράν τής οικίας Κεχαγιά κατά τήν παοαλίαν 
-άπό προχθές κεΐται πτώμα ίππου ύπό μάλιος τινάξαντος 
τά πέταλα, φρικτόν ίδεϊν καί όσφρανθήναι. Δέν πιστεύο- 
μεν νά τόν έβαλεν έπί τούτω ό κ. Κεχαγιάς, διά νά άπο- 
μακρύνη αύριον τούς λοιπούς Φαληρεϊς άπό τόν χορόν 
του !

Νεωτέρα είδησις. Τά πτώμα σηκώθηκε πρός πείσμα 
τοΰ κ. Κεχαγιά. Καταβήτε ελεύθερα.

Οί Μεσσήνιοι, καθ’ ά έμάθομεν, έθαυματούργησαν έν 
τώ Λ'ί’ω Κόσμω. Έγένοντο έκεϊ μέσα συγκρούσεις, έφο
δοι, πυροβολισμοί, τραύματα, σπασίματα, άπαγωγαί, 
γή Μαδιάμ. Καλή άρχή !

Έξ όλων τών εκατοντάδων προσκεκλημένων αυτών 
τών πέντε έξη οϊτινες δίδουν χορούς, ό μόνος άποδειχθείς 
φιλότιμος ΰπήρξεν ό ‘Ρουμουνοέλλην κ. Σοΰτσος, οστις 
επειδή προσεκλήθη είς ένα δύο χορούς άνταπέδωκε τήν



* *

2 ΜΗΧΑΝΕΣΑΙ

Μ II ΧΑΝΕΣΑΙπρόσκλησιν δούς τόν μεγαλοπρεπέστερου έξ όλων των μ.έ- 
χρι τούδε δοθέντων. Οί άλλοι, ρί παράσιτοι, πώς αντα
πέδωσαν τάς προσκλήσεις καί τό φαγοπότι; Η είναι 
και ό κ. Μελάς Βασιλεύς ώστε νά μ.ήν μπορής νά τόν 
προσκαλέσης εις τον χορόν σου ; "Λν καί έν άνωτέραις 
σφαίραις καί τούτο γίνεται.

Τό καταθέλξαν τούς προσκεκλημένους εις τον χορόν 
•του κ. Σουτσου ήτο μία μαγική λυχνία, χύνουσα τόσον 
φως, ώστε ήνάγκαζε πολλούς νά κλείωσι τά μάτια ή ν’ 
άποστρέφωσι τό πρόσωπον, διότι παρήγε έντύπωσιν γαρ
γαλιστικήν εις τά νεϋρα μέχρι δυνατών γελώτων.

Ή μαγική λυχνία ήτο . . . ή φάτσα τού κ. Σορδόνη

Είχε καί άλλο κωμικόν ό χορός ούτος. Ησαν έξ ανάγ
κες προσκεκλημένοι καί όλοι οί τυχόντες έν τώ Ξενοδο
χείο τής Μεγά.Ιης Βρεττανίας, οπού έδόθη ό χορός, ξέ
νοι, διότι άλλως δέν έννοοϋσαν νά τό κουνήσουν άπό τά 
δωμάτια καί τάς αίθουσας των.

Μεταξύ των εξ ανάγκη; προσκεκλημένων ητο καί ό 
φίλος μας Άνδρέας Κουμανούδης, έχόρευε δέ χωλός, φόν 
Κολοκοτρώνη έοικώς.

Έξ όλων τών δημάρχων τής έλληνικής γής, μόνος ό 
δήμαρχος Βώλου κ. Καρτκλης συνέχαρη τόν Βασιλέα επί 
τώ αίσίω τοκετώ τής Βασιλίσσης. "Αν δέν έχη παρά
σημο, νά τοϋ δοθή, παρακαλοϋμεν καί θά μάς υποχρεώ
σατε μέ τό παραπάνω.

Ή Έφημερϊς ίτ.0 τίνος έζήλευσε δόξαν Τ//.Ιεγράφον. 
Οϋτω προχθές γράφει ότι : έν τώ χωρίω Μούλκι γενησο- 
μύνων άνασκαφών άνεχαΛύφθη λέων μαρμάρινος ατλ. Τό 
αυτό εσπέρας τό αυτό διάφορον μέ τάς αύτάς λέξεις ά- 
νετύπωσεν ό ν/Ζώζ.

Οπου άποόειχνύεται είτε ύ συγγραφείς πρέπει νά. είναι 
Μανιάτης.

Περιέπεσεν εις χεϊράς μας φυλλάδιον τού Βοτανικού 
α. Πονηροπούλου, τού έκδόντος εσχάτως Φντο.Ιογϊατ.,
Έν σελίδι 4 η άναγινώσκομεν : «Άλλ’ ούτε τούτου ήμεϊ;ίΖώ?«ν> ®ιότι * νεΛα£5ί s‘V3:t πανταχοϋ νεολαία; καί 
είμεθα οί κατάλληλοι, ούτε τό βραχύ τοϋ χρόνου κατα- δ προσφερθή κατά τούς κανόνας τής ιπποσύνης 
νεύει πρός τούτο, έφ' ώ διά βραχέων μόνον τά περί τής,Κ?ίνε”χι ει» πρώτας ορμάς της.

ρός ταύτης καί τοοώοϋ πασών τών άλ-'ί Βεβαίως ύπήρχον άλλα μέσα ίκανοποιήσεως διάγεωργίας τής μητρός τζυτης
λων τεχνών διά βραχέων θέλομεν ...... .
Χ»έ χάρρωνας ήμ.ών βραχίονας έπευχόμενοι τήν 
άνω ε'ιρημένην υψηλήν λειτουργίαν, ο

Ας είσαχθή, λοιπόν μεταξύ άλλων καί ή φράσις: *’αύ 
•τό χρήζει /z.Tpritow Πονηροπούλου.»

·5οφού πασών τών Λλ-i οεοαιως υπηρχυ» λλ,.λ γ.-.»*. ».«. τους
θίςει, εις αίσιώτερον κυρίους φοιτητάς. Μία άπό κοινού φερ’ εΐπεΤν διαμαρτύ- 

ρησίς των εναντίον τών κατ’ αύτών φλυαρηθέντων θά 
ητο άξιοπρεπεστέρα. Καί ό προσβαλών αυτούς θά ήσθά- 
νετο περισσότερνν τό σφάλμα του άπό τήν έπίθεσιν. 
Προκλήσεις μονομαχίας θά. ήσαν επίσης άλλο μέσον ίκα
νοποιήσεως. Άλλα κάθε τόπος έχει τά έθιμά του. Καί 
ή υ.ονου.αχία είσέτι δέν ένεφυτεύθη εις τόν φοιτητικόν 
βίον τών Ελλήνων, ώς είναι διαδεδομένη έν Γερμανία.

επε νά 
πάλιν τής

Έν τώ αύτώ φύλλαδ ίω 
γεωργικής σχ 
σχολής δάφνης τήν οποίαν είχε φυτεύσει αύτός ό Κα 
ποδίστριας, «ήτις (δάφνη) έρημος μείνζσα καί σειο αντί

υτώ φυλλαδίω όμιλών περί τής έν Τύρινθι(’Ακειβώς δε τούτο γνωρίζων ό κ. Σιούμαν έπρ 
χολής γράφει περί μιας έν τώ περιβόλω τής'είνε πεοσεκτικώτερος. Όπως δήποτε είμεθα πάλ

μένη υπό τοϋ άνεμου είκονίζει μουρμουρισμόν θρήνου διχ 
τον απορφανισμόν τής Γεωργίας». £

ΙΊροκειμένου περί τοϋ ελέγχου των έν τώ Δημοτικό» 
Νοσοκομείω συμβαινόντων, ένεκα σκέρτσου τής μνήΑις 
μας άντί τού περισπούδαστου φίλου μας ίατροϋ κ. Βχφχ 
άνεφέραμεν τον εράσμιον φίλον μας ιατρόν κ. Βάμβαν^ 
‘Ο κ. Βάμβας, ώς γνωστόν, προ πολλού μίαν ιδέαν έχει, 
λίαν άξιέπαινον, τά Σχολιακά Ταμιευτήρια. Χάριν αυ
τών δυναται νά γίνιρ καί δάσκαλος άπό ιατρός.

‘II διατίμησις τών ψαριών σηκώθηκε ! Καί χθες από 
4 δρ. καί κάτω δέν εύρίσκοντο έν τή, άγορζ ψάρια. Δέν 
μάς λέτε κύριε Διευθυντά Γραμμζτεϋ καί Σακελλαριάδη, 
πώς εξηγείται αυτή ή έκ μέρους σας άοσις τής διατιμή- 
σεως ; Τί λόγους είχατε νά τήν διχταξητε καί τί λό
γους νά τήν άνακαλέσητε ; Έπιθυμοϋμεν νά μάς λύσητε 
τήν απορίαν αυτήν ήτις, ενόσω μένει άπορία, δέν τιμά 
διόλου τήν Διεύθυνσιν τής 'Αστυνομίας.

Ενεκα τής πληθύος τής αποκριάτικης ύλης, ή συνέ
χεια τής έπιφυλλίδος Κακή ώρα άνεβλήθή εις τό προσε
χές.

Τό πάθημα τού κ. Σιούμαν βεβαίως μάς έλύπησεν. 
'Αλλά περί τού κινήματος τών έπιτεθέντων κατ’ αυτού 
φοιτητών δέν δυνάμεθα. ν' άποφανθώμεν πριν ή έξακρι- 
βωθώσιν αί λεπτομέρεια·.. Διότι εις τοιαύτας σκηνάς α£ 
λεπτομ-έρειαι κυρίως κανονίζουν τήν κρίσιν. ’Επί τού πα
ρόντος έχομεν δύο αξιολύπητα γεγονότα, τήν έπίθεσιν 
τών φοιτητών καί τήν επιστολήν τού άνταποκριτού. ‘Ο 
τελευταίος, όστις καί έπολιτογραφήθη Έλλην καί μεθ* 
Ελλήνων πάντοτε συναναστρέφεται καί άπό πολλού είναι 
ενταύθα καί τον ελληνικόν χαρακτήρα φαίνεται σπουδά- 
σας, άπορούμεν πώς έγραψε τόσας ελαφρότητας, τόσα 
άνύπαρκτα πράγματα, τόσας προσβολάς εναντίον τής πα
νεπιστημιακής νεολαίας. Τπό τήν ιδιότητα μόνον τοϋ 
πολιτογραφηθέντος Έλληνες έπρεπε νά έντραπΤ) νά γρα- 
ψν) τοιαϋτα, τά όποια δέν ητο δυνατόν νά παρέλθουν 
απαρατήρητα, ούτε νά μή έρεθίσουν τήν μάλλον εύέξα- 
πτον ηλικίαν. "Επρεπε νά περιμενη τάς σκηνάς αύτάς ό 
κ. Σιούμαν, σκηνάς αίτινες καί αλλού ίσως θα έλάμβανον

προσεκ· 
ιδέας ότι οί 
άπέν

οί φοιτηται ώφειλον^νά φανούν αξιοπρεπέστεροι 
τοϋ ΰβριστοϋ των έκτος έάν, κατά τινα έκδο—

σιν, ό υβριστής εις τόν πρώτον έκείνων λόγον έπέδειξε 
τό φεβύ.Ιβερ.) προσθείς τήν γαλλικήν φράσιν: Vous 
connaissez ce syst&ne? ΔΓ όλα αυτά άναμένομεν νά 
φωτισθώμεν έκ τών ανακρίσεων.

Ευχαρίστως δημοσιεύομεν τήν κάτωθι δήλωσιν τού 
συναδέλφου’ Διευθυντοϋ τών New ISeu>r. Δέν είναι διό
λου τίμιον ή έξ ένεδρας έπίθεσις εναντίον τής τιμής προ
σώπων. Αυτοί οί κύριοι ομογενείς οί νομίζοντες ότι τ’ α
γοράζουν όλα, πρέπει νά φέρωνται ευλαβέστεροι έν τή νέα 
κοινωνία εις ήν παρεισέφρησαν, διότι ή κοινωνία αυτή 
ουδέποτε έλάτρευσε τό χρήμα, ώστε νά τούς άνέχηται 
■παρεκτρεπομ-ένους. Περιμένομεν τήν άπάντησίν των διά 
νά έπανέλθωμεν ή όχι.

ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΑ.

Όταν ό Θεός ύπάνδρευσε τόν Άδάμ καί τήν Εύαν, 
διάβολος, μετημφιεσμένος εις οφιν, «αρουσιάσθη εις τήν 
προμήτορά μας ύπο τό δένδρον τής γνώσεως. Οΰδεϊς γνω
ρίζει ακριβώς τί έπραξαν ή Εύα καί ό διάβολος κατά 
τήν πρώτην εκείνην συνέντευξιν, άλλά ύποθέτω ότι έχό- 
ρευσαν . . . . τό πηύνχτό ή τό συμτό. Ό ιστοριογράφος 
όμως τής ΓΙαλαιάς Διαθήκης δεν τό είδε, διότι, ώς φαί
νεται, ό δήμαρχος τού Παραδείσου δέν εφρόντισε νά φω
τίση τό δένδρον τής γνώσεως διά πολυχρώμων χάρτινων 
φαναρίων.

Καί αυτή, όμολογουμένως, είνε ή πρώτη μασκαράτα.

Ή δεύτερα έγινε ότε τό Άγιον ΙΙνεύμα, μετεμφιε- 
σμένον εις περιστεράν, έπεκάθησε έπί τής κεφαλής τού 
βαπτιζομένου ’Ιησού Χριστού.

Τί φρόνιμα πού έσκέφθη,—παρατηρεί ό ανώνυμος καί 
ανέκδοτος σχολιαστής τού κατά Ίωάννην Ευαγγελίου,— 
καί παρουσιάσθη έν εϊδει πύρινων γλωσσών εις τους συμ
ποσιάζοντας αποστόλου; ! — Έάν καί τότε ήθελεν έμ- 
©ανισθή έν εϊδει περιστεράς, δέν ήξεύρομεν άν θά έγλύ- 
τονε άπό τό ψήσιμο.

— Beati qui moriuntur in domino — λέγει ή Γραφή. 
Καί ό Θεολόγος Κ. . . . Σ. . . . διερμηνεύων καί ακο
λουθών τό λόγιον τούτο, φορεΐ καθ’ εσπέραν ύόμινο καί 
πεθαίνει άπό τόν χ.ορόν για τόν χορόν.

Ή Πεμπε Χανοομ ήρώτα. τόν κ. Σ.... πώς νά μετεμ· 
φιεσθή όιά νά μή τήν γνωρίσουν εις τόν χορόν τής Ευ
τέρπη ς...·

— Ώς τιμία γυναίκα, τή, άπεζρίθη ό κ. Σ.

Μετά τάς καλλιτεχνικάς καί βιομηχανικές εκθέσεις 
Βιέννης, Παρισίων κτλ.—αγγέλλεται μουσική έκθεσις 
έν Μεδιολάνοις τής ’Ιταλίας. Τούτο μαθών ό στραβό-

Γιάννης, πού παίζει τούμπανο εις τήν Πλατείαν τοϋ 
Ψυρή. άνεφώνησεν:

— Δόξα τώ θεώ πού έκανοποιήθημεν επί τέλους καί 
ημείς οί μουσικοί .'

Έπί τή ευκαιρία διορθόνομεν καί μίαν τυπογραφικήν 
απροσεξίαν, παρεισφρήσασαν εις τ·71ς Xtonair. μ.«ζ τοϋ 
άλλου φύλλου. Επρόκειτο περί ζώων καί διπλωματίας 
καί κατά πλεονασμόν έτέθη ή λέξις : ελληνικής. Έφ’ ω 
καί τήν άποσόρομεν.

I^rn Diavolo

ΔΗΑΩΣΙΣ.

Προκαλώ κατηγορηματικώς τούς κυρίους Μενέλαον Νε- 
γρεπόντην καί Βασίλειον Μελάν, τόν μέν γαμβρόν, τόν 
δέ γυναικαδέλφην τοϋ έν Ταϋγανίω έπί έγκλήμασι προ- 
•υλακισθέντος καί κατηγορουμένου Μαρή Βαλιάνου νά 
ηλώσωσιν, έάν ήναι τίμοι άνθρωποι καί έννοοϋν νά έχουν

σιεύσγ τάς περί Μαρή Βαλιάνου καταχωρισθείσας έν 
ταΐς Νε'αις Ίδέαις έν. Κωνσταντινουπόλεως ανταποκρίσεις 
καί ότι έδημοσίευσεν αύτάς λαβών τό ποσόν τούτο άπό- 
τόν κ. Γεράσιμον Κούπαν.

Άθήνγσι τήν 6 Φεβρουάριου 1882
Ο διενθυντηο τών Νύων Ίύεών

θ. Άγγελόηουλος Ά0χν*το$.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Τ0Υ ΑΤΓΑΘΗΗΩΗ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣίΑΜΡΟίΜΪ
JTOOTO.TOtfl ΟΓΖ,

Σήμερον άπό τής 1·—7 μ. μ. έξ άμφοτέρων τών σταθ
μών θ’ άναχωρώσιν άμζξοστοιχίαι καθ' έκάστην ήμίσειαν 
ώραν. Επίσης αύριον (Καθαράν Δευτέραν) άπό τής με
σημβρίας μέχρι τής 7 μ. μ. όλαι δέ αί άμζξοστοιχίαι 
άπό τής 5 τής πρωίας μέχρι τής 11 τής εσπέρας θά διέρ- 
χωνται διά Φαλήρου διά τά χούλο\»μ.α.

Ή ΑεβύΟυυσις τού Πολιτικού Νοσοκομείου ή Έ-ίπες 
γνωστοποιεί ότι πάντα τά δημοσιευθέντα περί δηλητη
ριάσεων καί λοιπά ώς διαπραχθέντα έν τώ Νοσοκομείο 
τούτω, είσί εντελώς ψεύδη αναίσχυντα· καί οτι αναμέ
νει τό πέρας καί τό αποτέλεσμα τών ένεργουμένων κατ’ 
επίμονον αίτησίν της ανακρίσεων, ϊν’ άπαιτήσ·/) τήν αύ- 
στηράν τιμωρίαν τών συκοφαντούντων ούτως άνηθίκως 
τό φιλανθρωπικόν τούτο κατάστημα.

/'Έκ τοΰ γραγείου τής Λιενβύνσεως 
τοΰ ΠοΛιτιν.οΰ Νοσοκομείου
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ΜΑΣΚΑΡΑΔΕΣ

Ποίός είν’ αύτός ό μασκαράς, ποΰ 'μπρος μας ξεφαντόνει; 
νομίζω τής Άβδηρητχάς πώς είναι Κυβερνήτης · 
Κατάραι; κχ’ αναθέματα 'στή ράχη του σηκόνει, 
καΐ όμως πόσους δέν τραβά όπίσω σάν μαγνήτης ! 
Άξένοχαστος, χαρούμενος, γελά γιά ο,τι κάνει, 
καΐ γχά μουτσούνα μοναχά ή μούρη του τοΰ φθάνει.

Γιά πχάσετε την τσέπη του νά 'δήτε πώς βαρύνει, 
γχά πχάσετε τά χέρια του τά καταχρυσωμένα . . .
Είναι 'δικοί του τάχατε οί θησαυροί εκείνοι, 
ε, όπως λέγουν οί κακοί, γλεντά μέ πλούτε 'ξένα ; 
Βαρείτε του τοΰ μασκαρά, άλλ’ οχι μέ λεμόνια, 
βαρείτε τον μ.έ ρόπαλα, μέ σκούπαις, μέ κοτρόνχα.

Θέλει στηλχάρι δυνατό, παλούκωμα, κρεμάλα, 
καΐ όμως έ Άβδηρητχά τόν λέει Κυβερνήτη, 
τά εχει όλα άφθονα καΐ τοΰ πουλχοΰ τό γάλα, 
καΐ μπαινοβγαίνουν νηστικοί στο πλούσιό του σπήτι.
Τί τεχνικά τόν τίμιο ό κλέφτες προσποιείται !
Ώ ! ένας τέτοχος μασκαράς σάς πρέπει, Άβδηρΐται.

Ποίός είν’ αύτός ό κύριος, ποΰ έρχεται τρεχάτος ; 
σάν βουλευτής μοΰ φαίνεται. . . άκοΰτε πώς φωνάζει 
μέ όλε του τή δύναμι γ’ά τό πτωχό του κράτος, 
κτυπά τό βήμα μέ γροθίαϊς καΐ όλους τούς ξιππάζει.
Τί πατριώτες τίμιος ! πώς σκούζει καΐ θυμόνει, 
γ’ατί τόν δεινά του γαμπρό δέν τοϋκαμαν τελώνη !

Μές 'στό πουγγί του θαΰρετε τή φίλε του πατρίδα, 
ή κάθε λέξις και γροθιά τοΰ βουλευτοΰ σημαίνει 
πώς γΐά ρ .υσφέτι έγινε τό μάτι του γαρίδα, 
καΐ ή κοιλιά του 'βρίσκεται έπαναστατημένη.
Λυσσα, φρενιάζει, δέρνεται ολόρθος εις τό βήμα, 
καΐ ή πατρίς τοΰ φαίνεται νάχη ταλλήρου

ΙΙοχός είν’ αύτός ό μασκαράς ό κατακορδωμένος ; 
θαρρώ πώς γράφει κάτι τί, ποΰ λεν έφημερίδα...
Άλλά κχ' αύτός μοΰ φαίνεται πώς είναι πεινασμένος, 
κΐ αύτός θαρρώ σάν ταλλερο πώς βλέπει τήν πατοίδα. 
Μέ ενα κοκκαλο ξερό σάς άκλουθεϊ σαν σκύλος, 
μ.’ όσους δεν δίνουνε εχθρός, μέ όσους δίνουν φίλος.

Άμμε αύτός ό μασκαράς μέ ζυγαριά 'στό χέρι
5έν φαίνεται σάν άνθρωπος, όπου τό δίκηο κρίνει ;
Γιά 'δέτε τί ύπόληψι σέ τόσο κόσμο χαίρει 
γχά τό πολύ του σοβαρό καΐ τή δικαιοσύνη !
Καΐ όμως άς ΐδή πουγγί γεμάτο άπό λίρα, 
κι* εύθύς άπό τον άνδρα της έ θέμις μένει χήρα.

Έσκότωσες, φαρμάκωσες, παλούκωσες κανένα ;
Βάλλε ολίγα χρήματα ’στό έρημο πουγγί σου,
καΐ πήγαινε ’στόν δικαστή μέ χέρια σηκωμένα,
κι’ ό δικαστής σάν εΰσπλαγχνος Οά σώση τή ζωή σου.
”Η, άν δέν έχης χρήματα, ’μπορεί κΐ’ άλλοχώς νά γίνη, 
καμμχά κυρία νόστιμη, κι’ ή αμαρτία σβύνει.

Πώ! πώ! κουμπιά! πώ! πώ! σπαθί, σπιρούνι καΐ’γαλόνι! 
Γνωρίζετε πο’ός είν’ αύτός ό χρυσοφορεμένος; 
είναι λεβέντης τοΰ στρατοΰ κΐ' έχει δουλειά του μόνη 
νά κάθεται ’στόν καφφενέ σάν χάχας ξαπλωμένος.
Τόν ξέρουν δούλαις, δέσποιναι;, στενά σοκάκια, δρόμοι, 
κι’ ή μύτη του γχά χωρατά δέν'μάτωσε άκόμη.

Άμμέ αύτός ό κόρακας μέ τά φαρδυά μανίκια;
‘Ώ! τούτος είναι ίερεύς καί δούλος τοΰ ‘Γψίστου!
Γυναίκες κι’ άνδρες τρέχουνε κοντά του σάν κατσίκια, 
κχ’ εκείνος όλους εύλογεΐ ’στά βάθη τής ψυχής του. 
Φιλήσετε τό πόδι του, φιλήστε του τό χέρι, 
άν θέλετε ’στοΰ Αβραάμ, τούς κόλπους νά σάς φέρη.

Εις τάς κυρίας άφεσιν αμαρτιών άς δώση,
'στόν ιερέα έχετε πολλή εμπιστοσύνη,
κι’ άν θεία χάριτι καμμχά Μαγδχληνή φούντωσή,
ποίός ξέρει τό αγόρι σας και Πάππας άν δέν γίνη !
Γιά τόν παππά εις τό κακό ό νοΰς σας μήν πηγαίνη, 
μόνο μ.’ εύχαϊς θαυματουργεί καΐ τά παιδιά πληθαίνει;

Αύτή ή μούρη φαίνεται σάν μούρη τραπεζίτη...
Μιά τέχνη ’σπούδασε καλά, νά γδύνη καΐ νά κλέβη, 
κι’ άφοΰ γυμ.νώση τοΰ φτωχού τό πεινασμ.ένο σπήτι, 
άπό αύτά ποΰ έκλεψε γιά τούς φτωχούς 'ξοδεύει.
Καΐ ό φτωχός μέ κλάμματα 'στά γόνατά του πέφτει, 
καΐ εύχεται Παράδεισο είς τήν ψυχή τοΰ κλέφτη.

Περνούν καΐ δίνουν 'στά 'ψηλά σαλόνια του οί μπάλοι, 
και τρέχει ολη τών κλεφτών ή αριστοκρατία, 
έκεΐ πορνεύουν οί μικροί, πορνεύουν κ’’ οί μεγάλοι, 
πορνεύει καΐ ό κύριος κ’’ ή εύγενής κυρία.
Κχ’ άν φαίνεται ό κύριος πώς έχει μχά γυναίκα, 
άλλά 'μπορεί είς τά κρυφά νά έχη κι’ άλλαι; δέκα.

θαρρείς τ’ ανδρόγυνα αύτά πώς έχουν συμφωνία, 
τόσοι νά ήναι τής κυράς, καΐ τόσαι; τοΰ δεσπότου, 
γχά τοΰτο παρατήρησις δέν γίνεται καμμία, 
κχ’ εύχαριστεΐται ό καθείς άπό τό μερδικό του.
Καΐ άν μχά δούλα ή νταντά στόν κύριον άρέση,
’μπορεί κχ’ ό δούλος ν' άνεβή ’στ’ αφεντικού τή θέσι.

Ποχό είναι τοΰτο τό παιδί τό μοσχομυρωδάτο ; 
θέ νά βαστά τό σώϊ του άπό μεγάλη σφαίρα, 
γιατί καββάλα περπκτεΐ σέ άλογο βαρβάτο . . .
Ποχόν κύριο πανευγενή νά έχη γχά πατέρα ;
Κάμποσοι λέν πώς έχει δυό καί άλλοι τρεις μπαμπάδες, 
άλλ’ όμως μήν πιστεύετε σέ τέτοιους φαφλατάδες.

Βλέπετε τούτον ποΰ γελοί μέ τών τρανών τήν τάξι ; 
είναι τό άνθος κχ’ ή στολή τής αριστοκρατίας*
’στό μκρμαρένχο σπήτι του, στήν πόρτα του, 'στ' αμάξι, 
βλέπεις ελάφου κέρατα γχά δείγμα εύγενείας.
Άλλ’ όμως έχει άπ’ αύτά κχ’ άπάνω 'στό κεφάλι,
καΐ άν δέν φαίνωνται σ' αύτόν, τά βλέπουν τόσοι άλλοι*

Ποχός είναι τούτος πουρχετχι μέ μχά κομψή κυρία, 
σάν ζωγραφιά, σάν άγαλμα σωστό τής Αφροδίτης, 
καΐ ή επάνω τόν τιμά κχ’ ή κάτω κοινωνία;
Ω! είναι τής ώραίας του κυρίας ό μεσίτης.

Γχά 'δέτε τί παράσημα τοΰ 'κρέμασαν 'στά στήθεια I 
Άμμ’ ή τιμή του;... χάνεσθε γχά τέτοχα κολοκύθια;

ΙΙοχός είναι τούτος ό φαγάς ποΰ τόσο καμαρόνει ;
Μαζί σας σ’ όλα συμφωνεί καί ο,τι λέτε λέει, 
ζεσταίνεσθε ; ζεσταίνεται, παγόνετε ; παγόνει, 
άν θά γελάσετε, γελά, άν κλάψετε, θά κλαίη.
Τοΰ φθάνει ’στό τραπέζι σας καλά νά τήν γεμίσ/ij 
κχ’ είς ολα είναι πρόθυμος μέ σάς νά συμφωνήση,

Ποχός είσαι σύ, όπου φορείς τήν κόκκινη γίακέτ^, 
ποΰ ή άξένοιαστος βαθυά 'στόν ήλιο θά κοιμάσαι, 
ή μέ της πόρνης τά λεπτά θά κόβης τήν πασέτα;
Μοΰ φαίνεται πώς οργανον τής εξουσίας Ιθάσαι.
Ποχός ενα τέτοχον φύλακα τής ασφαλείας βλέπει, 
χχ’ εύθύς τά δύο χέρ’α του δέν χώνει μές ’στήν τσέπη;

’χατΐ τον κλέφτη έμπορο μέ βούρδουλα δέν δέρνεις; · 
γ’ατί τόν δείνα μουστερή άπ’ τό λαιμό δέν πιάνεις; 
γιατί άπ’ ολαις τής κλεψχαΐς τό μερδικό σου πέρνεις, 
γιατί, άν άλλοι κλέβωνται, έσύ ποτέ δέν χάνεις.
Ή τάξις, ή ασφάλεια, καλά καΐ θεία λόγία . .
μά κχ’ ό παράς δ έρημος καί τά χρυσά ρωλόγ’α ;

Μές ’στό άλλόκοτο αύτό τοΰ κόσμου καρναβάλι, 
ποχός είν’ αύτός ό μασκαράς, δ παληοαβδηρίτης, 
ποϋ όλο; στάζει ίδρωτα καΐ σκύβει τό κεφάλι;
"Ω! είναι ό κυρίαρχο; καΐ τίμιος πολίτης !
Τί μασκαράς ! χειρότερος άπ’ όλους 'στή φυγοΰρα, 
μέ το στομάχι αδειανό κ’’ αδιάκοπη μουρμούρα.

Φωνάζει πώς τόν δέρνουνε, φωνάζει πώς τόν κλέβουν, 
φωνάζει πώς σαν γάδαρος φορτόνεται κχ’ ίδρόνει, 
πώς μέ 'δικά του χρήματα οί άρχοντες χορεύουν, 
καΐ όμως τό κεφάλι του άπάνω δέν σηκόνει. 
θαρρεί; πώς έπαράλυσε τό δυνατό του χέρι, 
κχ’ ούτε γροθχά δέν είμπορεΐ καλή νά καταφέρη.

Μά ποχός νά ήναι τάχατε ό μασκαράς έκεΐνος, 
ποΰ μασκκρεύει μόνος του τή λογική του φύσι ;
Είναι τό πλάσμα τοΰ Θεού, ό άνθρωπος τό, κτήνος, 
μέ ολαις τής άγάπαις του, τά πάθη του, τά μίση· 
Ταΐζει, σώζει, άγκπά, γελά, λυπάται, χαίρει, 
άλλ’ όμως κρύβει μέσα του φαρμάκι και μαχαίρι.

Μέ- ’στοΰ άγριου του θυμού τή λύσσα καΐ τή ζάλ'/ij 
τό πλάσμα τοΰτο τοΰ θεού 'μπορεί κρασί νά χύσγΑ 
καΐ μέσα 'στοΰ πατέρα του τό νεκρικό κεφάλι, 
καί δίχως φρίκη μέ αύτό νά πχή καΐ νά μεθύση;
Σ' όλα 'μπορεί ό άνθρωπο; ό λογικός νά φθάση, 
καΐ με τήν ΐ'δχα σάρκα του άκόμη νά χόρταση.

Καΐ όμως πόσο ήμερος μιλεϊ 'στόν γείτονά του, 
μέ πόση θέρμη χαιρετά τόν ακριβό του φίλο, 
τΐ ανοικτή ποΰ φαίνεται κχ’ αθώα ή καρδχά του, 
άν καΐ δαγκάνη κάπποτε κρυφά ώσάν τόν σκύλο.
Τί κοινωνία ήσυχη, τί τάξις κκί γαλήνη ! 
μέσα βοή και πόλεμος, κχ’ άπ’ έξω ή ειρήνη.

Σάν θάλασσα ακίνητη ή έπιφάνειά της, 
τό κοιμισμένο κύμα της δέν τό ξυπνά φουρτούνα,' 
καΐ εύλογεΐ τόν Κύριον ό κάθε διαβάτης, 
άλλ’ ομω; τήν ώραία της ξεσχίσετε μουτσούνα !
"Ω! τότε χάνονται μέ μ’ά ή έξω ώμορφάδες, 
καΐ τότε τούς αληθινούς θά 'βρήτε Μασκαράδες;

ftOUl-ΪΗ.
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ΧΟΡΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
έν τή οικία τοϋ χ. Ταμ.τ»τούλα.

*0 φίλος μας Ταμτατούλας ό γλετζές, ον έσχομεν 
τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν έν τή οικία τοϋ ομογενούς κ. 
Σταμνίδου, εύρίσκετο την πέμπτην είς τήν ταβέρνα τοϋ 
Καλαμιώτου καί παρά τόν εΰχαριν χαρακτήρα του ήτο 
αύτήν τήν φορά θυμωμένος, κτύπων δέ τόν γρόνθον 
-του έπί της τραπέζης έλεγε πρός τόν συμπότην του καί 
φίλον Ντούλα Κανάγια:

— Κτήνη, μωρέ, γαϊδούρια ξέστρωτα, πλακιώτικα. 
Ξέρουν λέει γράμματα ! Τόν κακό τους ! "Ακου, στο θεό 
«ου, άκου τί τούς έγραφα, κα.ί ούτε κάν μ.’ απάντησαν. 
Δέν πρόκειται περί διά γραμμάτων, άλλά τήν έννοιά 
του νά ’δής.

Ιψαί έξαγαγών τεμάχιον χάρτου ήρξατο άναγινώσκων:
«Κύριον πρόεδρον τού Παρνασσού κα.ί τά μελών α.υ- 

>τού. Ενταύθα, είς’Αθήνας».
«Κύριε πρόεδρε καί Κύρια {/.έλη!»
—Μά είνε σού λέω, κουμπάρε, έτσι στό κρασί πού πί

νομε, συνταγμένο μέ ζέσι καρδίας, ένθουσιοσιώδη, πύρ- 
πνουν. Ακου, καί άν μπορής, μή κάμης όεϋσιν δακρύων. 
"Ακου.

«’Ενεκα ώς σκοπών, εύεργετισμοϋ χάριν ΐνα δώσω 
χορόν παίδων έμού τε σύν καί άλλων, έσκέφθην ένεκα, 
φιλάνθρωπων αισθημάτων, άτινα καταβιβρώσκουσι τά 
στήθη τών ανθρώπων τών ημερών τούτων ένεκα, καί 
άπεφάσισα νά συμ.παριαβάλω καί τινας Π.ίνγιννζομirove 
ύπό τοϋ Συλλόγου σας .ίούστρους, καί χαρώσι κα.ί τά 
πα.ιδία ταύτα σύν όμού μετά τών ίδικών μας καί άλλων 
οίκοκυρέων ....

— Ντούλα μ.ου, όχι νά στό 'πώ γιά νά κολακεύσω 
τόν εαυτόν μου, άλλά κα.ί άκαδημεύς άν ήμουν, ουδόλως 
ποτέ καλλίτερα θά τά έγραφα. Καί τί θαροεϊς, αύτοί οί 
συντάχτες καλλιότερα γράφουν ; Μαθένουν δυό κολλυβο
γράμματα, καί ζούπ σοϋ βγαίνουν συντάχτες.Έγώ, μωρέ, 
έγώ ! Ας έλθουν καί άν δέν τούς διδάξω, νά έτσι μάσσα 
κοπριά καί φτύσε με. "Ακου, λοιπόν τό τέλος τής έν
νοιας μου. ‘

«Άποφθίνομαι πρός τά αξιότιμα μέλη σας καί άπαιτώ 
παρακλητικώς ϊνα, όπως ευαρεστούμενα, δώσετε τήν ά
δειαν, ϊνα. μέ παραχωρηθοϋν ό'λαις ή κάμαρες καί τά δω
μάτια συν θόυσης τού συλλόγου σας Παρνασσόν, ϊνα 
όπως ό χορος ό ύπ όψιν δοθή έντός μέσα αύτοΰ.»

«Πεποιθώς είς τά Εξευγενισμένα συναισθήματά σας ώς 
καί τών άλλων μελών σας, οτι ή άπαίτησις τής σεβα
στής αιτήσεώς μ.ου, άτι δέν θά άποτύχη, τοϋ σκοπού 
της ένεκα, λαμβάνω τήν τιμήν ό ύποφαινόμενος νά ύπο- 
γρα.φώ πρόθυμος όλος έμού τε καί έμών,

Φράππας Ταμ,τατοΰλας 
τό παρατσούκλι Μπούρμπουλας, μή συγχίσεως

ένεκα ονομ-άτων, καί άλλων Ταμτατούλων 
ύπαρχόντων πρός παρεξήγησιν λάθους. »

— Καί τό ’πίστευες σύ, μωρέ κουμπάρε,—μέ συμπά- 
θειο πού σέ λέω καί μ.ωρέ, 6 λόγος τό φέρνει,—τό πί
στευες, ότι οί χαμάλιδες ήθελαν μού άρνηθοϋν καί ούτε 
κάν νά μέ άπαντήσουν χάριν τοϋ σκοπού μου ένεκα ; Οί 
ρεζιλιδες ! Σού έχουν, λέει σύλλογο ! Καί τί τόν κάμ.αν 
κύτό τό σύλλογο ; Καραγκιόζ-μπερντέ. Δέν άκούς, κά

μουν, λέει, χημικάς παραστάσεις μέ φωτιστικάς εικό
νας. Καί δέν πάν νά προσκαλέσουν καλλίτερα τόν Φα- 
σον.Ιϊ} νί τούς κάμη καί ιζέ σκηνικά χυμικάς παραστά
σεις . . . Παρνασσόν. ! . . . Οΰ νά χαθής καθώς σέ κα- 
τήντησαν . . . "Ακου, κουμπάρε, αύριο νά έλθης στό 
σπίτι μου, γιατί άποφαστικώς άποφάσισα νά δώσω τόν 
χοοό τών παίδωνε. Βίβα ! Πάμε.

Μετά τινα λεπτά ό φίλος κ.Ταμτατούλας ήτο είς τόν 
παρά τον Βαρθακονήσι οίκόν του, όπου έλεγε πρός τήν 
συμβίαν αύτοΰ.

— Σύμβια. Είριαι βρασμός ψυχής ! Ό Παρνασσός 
μού άρνήθη νά δώσω τόν χορό τών παίδωνε έντός του. 
Θά τόν δώσω, λοιπόν, εδώ, καί θά τούς βγάλω τά μά- 
τια. 'Όλα λοιπόν θυσία.Ό φράχτης τής αύλής νά χαλα- 
σθή,—θέλω νά ίδή όλος ό κόσμος τόν χορό. Νά δοϋν καί 
άπό τό παλάτι τί γείτονας έχει μιά φορά ό βασιλεύς. 
Θά τόν κάνω πολυτελέστατον. Ν’ άνάψης τή μεγάλη 
λάμπα. Δέν θέλω οίκονορζίαις. Δέν έχομε κρυφά, όλα 
όξω, στά φώρα, φανερά τά πράγματά μας. Τί θά έξοδεύ- 
σωμε ; Πέντε, δέκα, είκοσι ; Άς πάν καί τριάντα δραχ- 
μαΐς. Νά σφάξης καί τό γουρούνι. Θά μπώ μέσα στό 
μάτι καί τής Σλήιζενας καί τοϋ Σλήμενου καί όλων τών 
άλλων πού έδωκαν χορό παίδωνε. Θέλω νά κάμω νά 
βουήξη ή Αθήνα.

Καί ή ούιζβια τοϋ κ. Ταμτατούλα άνεβόησεν άμα τοϋ 
συμβίου της καταστρέψαντος τόν λόγον.

— Συμβίε,—ήσαν λίαν άβρόφρονες μεταξύ των Ταμ
τατούλας καί Ταμτατούλενα—έγώ γιά σέ, καί δ,τι θέ
λεις. Χωρό παίδωνε ; Χορό. Καί όχι μόνον παίδωνε, 
άλλά καί τά σκυλιά, καί ή γάτες νά χορέψουν. Έγώ εί
μαι έδώ, ή σύμβιά σου, καί φοβάσαι ; Νά πάρης πετρέ
λαιο γιά τή λάιζπα. Ψωμιά, καφέ, ζάχαρι. Τό κάρρο 
νά τό κάμης σταθμό στή πλατεία τού Συντάγματος, ν’ 
άνοίξη τά μάτια της καί ή εταιρία τών ίπποσιδηροδρό- 
μων, πού μάς έκαμε τής γραμμαϊς έως ’δώ κάτω, πώς 
δεν έχομε τήν άνάγκη της, καί νά κουβαλάς μ’ αύτό τά 
προσκλησμένα παιδιά.

— Γειά σου, σύμβια, φίλα με . . . Έτσι, μπράβο . . 
Ήμεΐς θά πεθάνωμε ζευγαρωτοί. Μαράζι δέν έχομε. 
’Εμένα στό σπίτι μου όσοι κι’ άν μποϋν μέσα βγαίνουν 
παστρικοί, όπως μπήκαν. Τό σπίτι μου έμ.ένα δέν μού τό 
μαγαρίζει ή σύμβιά μ.ου σάν τήν δείνα τού τάδε καί τοΰ 
τάδες ή δείνα. Φτωχοί, μά τίμιοι. Αμαξα έκεΐνοι, 
κάρρο ήμεΐς. Χορό παίδωνε έκεΐνοι, χορό ήμεΐς. Άς 
σκάσουν. Νά κρεμάσης καί ένα σκόρδο στη πόρτα, νά 
μή μάς ματιάσουν καί μάς καί τά παιδιά.

— 3άχαρι στό στόμα σου, καλά τό λές. Αλήθεια^ 
γλυκίσματα, θέλομε γλυκίσματα.

Εννοια σου, καί έχω ’ρολόγι μνήμη. Ολα τά έχω

πούδωφ, έγώ στή πόρτα μου απόξω δέν θά στήσω κολώ— 
νες ξύλινες βαμμένες, μ’ ένα ψωρογλόμπο, έγώ θ’ άνάψω 
καο-α./nJic, κι' άς πάη καί μιά όκά δαδί.

Άνδρέας καί τοϋ Μημίκου Κωνσταντίνος. Θά μασκα- 
οεφθώ κ’ έγώ καί θά γίνω κυρία τής τιμής.

— Δέν σ’ έχω γιά ρεζίλι. Μπορείς νά γίνης κάθε άλ
λο· Γιά νά γίνης άπ’ αύτή πού λες, θέλεις καί ρούχα, κ 
έδώ δέν έχομε ήμεΐς κάνένα βασιλέα νά μάς ντύνη, ούτε 
κάνένα ταμείο νά γδύνωμε. Νά, μπορείς νά γίνης χα.Ιύ- 
γρηα τον Έ.Ιίους ή καλλίτερα κορίτσι τού ’Αρσάκειου. 
Τί ; Πώς είσαι παντρεμμένη ; Μεγάλη δουλειά. Καί δεν 
ξέρεις σύ νά κάμης τήν παρθένο πάλι, ή ξέχασες πώς έ
καμες όταν ήσουνα ελεύθερη ; Καί νά σού ’πώ ; Θαρρώ 
πώς πιό πολύ σοϋ πάη νά κάνης σύ τή παρθένα, παρά σέ 
’κείνες.

*
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Μετά τινας άλλους διαλόγους, διασκέψεις, άποφάσεις 
καί σχέδια ό κ. Ταμτατούλας άπήλθε στό παζάρι διά 
νά ψωνίση τά χρειαζούμενα, τήν δέ έπαύριον άμα τή 
τού ήλιου δύσει έπεφάνησαν άλληλοδιαδόχως προσερχό- 
μενοι οί προσκεκλημένοι παΐδες ύπό τών συγγενών αύ
τών συνοδευόμενοι, καθώς καί τινες τών λούστρων.

Έκ τούτων πρώτος άφίκετο ό τών Χαυτείων γνωστός 
ύπό τό έπώνυμον Κουμουνδοϋρος, ένδεδυμένος λινάτσα 
όσιστρατίον; Μετά τούτον ήλθεν ή κυρά Όρσα μέ τήν 
ώμορφη κόρη της τήν εικοσαετή, την οποίαν ήθελε νά 
περάση ώς κοριτσάκι, έφ’ ώ καί τήν ένέδυσεν ώς βοσκο- 
πούλα, γιά νά χορέψη κι’ αύτή μέ τά μικράκια, είτα ή 
κ. Ξεβγαλμένη τής Πλάκας, ή άνδρογυναΐκα, σύρουσα 
τά δύο χούτσιχά της, ένδεδυμένα φουστανέλες, μετ’ αύ
τήν έφάνη ή χήρα άδελφή τού κ. Κορόϊόου μετά τής θυ- 
γατρός της, δεκαπενταετοϋς, ένδεδυμένης φράγκικα, εί
τα ό λούστρος Σαλισβουρής, καί αύτός τών Χαυτείων, 
μέ άρχαίαν πανοπλίαν πολεμιστοϋ, μ.ετά τού συνεταίρου 
Σαλιάρη, όστις ήτο μακεδώνος. Τά τέκνα τού φίλου μας 
Σταμνίδου είχεν ένδύσει ή Φανιώ, ή δασκάλα, τό μέν 
ώς Άρτέμιδα, τό δέ ώς Τσπανιόλα. ΤΙλθε καί ό γνωστός 
μας έπί τής ύποδοχής τού κ. Σταμνίδου πεειβολάεης 
κομίζων τά παιδιά του έντός κοφινίων φορτωμένων έπί 
γαϊδάρου, ώς λαχανικά, όστις είς τήν γενομένην αύτώ 
παρατήρησιν, ότι μασκαρεύει μ’ αύτό τόν τρόπο τά παι
διά του.

— Μπά, άπήντησε, καί μήπως τά παιδιά ένούς πεέ- 
σβυ δέν βγαίνουν περίπατο στό γάδαρο φορτωμένα μέ 
τόση έπισημότητα ; Τάχα μόνον τών πρέσβεων τά παι
διά είναι γιά τό γάδαρο ;

Έν τούτοις ή συναναστροφή ήτο πλήρης, τό δέ πλα- 
κιώτικο νταούλι καί ζουρνάς ήρξαντο ήχοϋντα.

Οί μικροί χορευταί έλαβον τάς θέσεις των έν κύκλω, 
—-διότι ό χορός ήνοιγε διά καλαματιανού,— έσυρε δέ 
τούτον ό έμπειρος χορευτής λούστρος Κουμουνδοϋρος. Οί 
συγγενείς έν συγκινήσει μέχρι δακρύων έθεώντο τούς μι
κρούς χορευτάς καί έκαμάρονον αύτούς.

Είς τήν πρώτην στροφήν ή μικρά κόρη, ή δεκαπενταε- 
τής, τής χήρας αδελφής τού κ. Κορόϊδου, ήρξατο ψάλ- 
λουσα.

Στο σπίτι όπου μπήκαμε πέτρα νά μή ραίση,
Κι’ ό νοικοκύρης τοϋ σπιτιού χίλια χρόνια νά ζήση.

— Νά ζήσης, ταρντανοκόριτσό μου, άναβοά τότε έν- 
θους ό κ. Ταμτατούλας, διά τήν φιλοφρόνησιν, νά ζήσης 
καί σύ, άφεντογυναΐκά μου, χηροϋλά μου χρυσή, νά τό 
χάρης καί τοϋ χρόνου μ’ ενα υπουργό άνδρα. Καί ταύτα

λέγων ό κ. Ταμτατούλας ώρμησεν είς τόν παραθάλαμον, 
όπου έτοιμη καί παρατεθειμένηήτο ή τοϋ συμποσίου τρά
πεζα, όπως λάβη τήν χιλιάρικη καί κεράση τούς χορευ
τάς.

Άλλά μόλις φθάσας πρό τής θύρας τοϋ έστιατορίοι» 
μένει κεραυνόπληκτος, οί οφθαλμοί αύτοΰ άπαστράπτου— 
σιν ές οργής, άφροί λύσσης ανέρχονται έπί τών χειλέων 
του, άνορθοϋται ή κόμη του, οπισθοχωρεί έν βήμα—θέα
μα φρικτόν, αποτρόπαιου παρίσταται προ τών οφθαλμών 
του,—ϊστατάι μικρόν καί είτα, ώς Ηρακλής μαινόμενος, 
όρμ.ά έντός τού έστιατορίου μετά κραυγών αγρίων.

'Ολόκληρος αγέλη γάτων είσελασάντων έκ τοϋ ανοι
κτού παραθύρου κατεβρόχθιζε λαιμάργως τά έπί τών 
τραπεζών λουκάνικα, γουρουνίσας πριζόλας, τυρί, μακα
ρόνια, καί τά φρικτότερον, τό ψιτό τραγίσο κεφάλι. Οί 
πειναλέοι ούτοι αύτόκλητοι δειπνοσοφισταί είς τήν κατ’ 
αύτών κρατεράν έπίθεσιν τού κ. Ταμτατούλα, πηδώσι 
τών τραπεζών μετά πείσματος συγκομίζοντες είς τό στό
μα έκαστος καί άνά έν τεμάχιον τοϋ πλουσίου δείπνου 
των καί έξοου.ώσιν είς τήν αίθουσαν τοϋ χορού μετά τών 
τρομερών έκείνων μ-ουγκριχτών.

Ή απροσδόκητος έφοδος τοσούτων βαρβάτων γάτων, 
διασπαρέντων πανταχού, σπείρει τρόμον καί φόβον είς 
τούς μικρούς χορευτάς, οΐτινες σπεύδουσιν έντρομοι καί 
μετά κραυγών είς τάς άγκάλας τών γονέων αύτών, σφο
δρά καί τούτων συνταραχθέντων.

Άλλ’ ή τραγική σκηνή έγένετο μετ’ ολίγον φρικαλέα 
καί ίδεΐν καί άκούειν, διότι οί μακρόθεν όσφρανθέντες 
τόν δεϊπνον τοϋ κ. Ταμτατούλα καί παρά τήν έξώθυραν 
συναθροισθέντες, όπως γλύψωσι τά άπομεινάρια τού συμ
ποσίου μανδρόσκυλα τής γειτονιάς, έπί τή θέα τών ά
σπονδων αύτών έχθρών γάτων, έφώρμησαν μετ’ υλακών 
έν τή αιθούση κατ’ αύτών, όπου φρικώδης τότε ήγέρθη 
γατοσκυλοκαυγάς.

’Αλαλαγμός καί θρήνος διαχέεται έν τή) αιθούση, γί
νονται ολοι άνω κάτω προς έζωσιν τών είσβαλόντων θη
ρίων, οτε κατακρεμνίζεται ή λάμπα ή μοναδική,καί σκό
τος καί έρεβος διαχέεται πανταχού έν τη αιθούση έκείνη 
τής κολάσεως, όπου άνδρες καταπατούσι τάς γυναίκας, 
αί γυναίκες πίπτουσιν έπ’ αύτών έν μέσω φωνών, συγ- 
χύσεως σκύλων, άνθρώπων, γάτων καί παιδιών.

Τέλος έκομίσθη φώς καί έγένοντο ορατά τά έν τω σκό— 
τει συμβάντα, άλλ’ ένώ πάντες άνελάμβανον τάς θέσεις 
των, όπως φέρωσι τήν ησυχίαν, αίφνης φωίή άγρία έκ— 
πέμπεται ύπό τής θηριογυναΐκας Ξεβγαλμένης.

— Μάννα μου, μ’ έφαγε ! . .
Πάντες τρέχουσι πρός αυτήν καί τήν περικυκλοϋσι, 

έρωτώντες, τί έπαθε.
— Μάννα μου, έξακολουθεΐ αϋτη κραυγάζουσα γά

τος άπό κάτω μου μπήκε στ’ άσπρόρουχό μου κι άνεοη- 
κε βαθειά. Άχου, χάθηκα, μ’ έφαγε, μέ ξέσχισε.

— Είνε ό Βελέτζας, έκεϊνος ό κλεφτόγατος τού παπ- 
πά, βοά ή κ. Ταμτατούλου,—μακρυά οί άνδρες, βάσταε 
τον καλά, σηκώστε τά φουστάνια της, σχίστε τά ρούχιέ 
της, όξω οί άνδρες.

Άλλ’ ούτοι μάλλον συνεσπειρούντο περί τήν Ξεβγαλ- 
μένην όπως ίδωσι τόν αύθάδη γάτο,καί συλλαβόντες τι— 
μωρήσωσι.

Τό πεΐσιζα τών πέριξ τής κ. Ξεβγαλμένης συναθροι— 
σθέντων άνδρών, όπως ίοωσιν εως πού είχε τρυπώσει β 
φαυλ.επίφαυλός έκεϊνος γάτος ήτο τοιοϋτον, ώστε ή κ»



δ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

Ταμτατούλα εδέησε νά περιβάλγι αύτήν διά σενδόνης 
καί ύπ* αύτήν νά γίνη ή ύπό τά φουστάνια τής κ. Ξε
βγαλμένης εξαγωγή τοϋ γάτου, όστις ύπέστη, έξαχθείς, 
τόν διά λιθοβολισμού θάνατον. — Ίνα μή μαοτυρήση 
δ,τι είδεν, ώς ελεγεν ό Ταμτατούλας.

Είπομεν, οτι είσκομισθέντος τοϋ φωτός έγένοντο φα
νερά τά έν τώ σκότει τελεσθέντα. Ούτως ή ώμορφη κόρη 
τής Ορσας έφερε μιά δαγχοηίΐ στό μάγουλο, καί έλε- 
γεν, —Αχ ! ό σκύλος ! μέ δάγκασε Ή χήρα αδελφή 
τού κ. Κορόϊδου είχε παραλυμένον τόν στηθόδεσμον της, 
τά κουμπιά ζυλωμένα καί γρατσονησματάΛει: στά χέ- 
φια, όλα δε αύτά ελεγεν, ότι της τά έκαμαν, άπό τό 
τράβα τράβα στό σκοτάδι, οί μικροί χορευταί, ή δέ δα
σκάλα Φανιώ ήναγκάσθη ν’ άποσυρθή εις τόν παραθάλα- 
[ιμ διά νά κουμπώση τό φουστάνι πού τής κόπηκε. Ταύ
τα ϊδών τό διορατικόν τής Σταμνίδενας ’μμάτι, ήνάγ- 
κασεν αΰτήν νά επιφώνηση μετ’ άγανακτήσεως :

— Πολύ κακό έγινε. Αές καί βρισκόμεθα στή σάλλα 
κανενός ομογενή ποϋ είνε ελεύθερη Κέρκυρα καί ολα 
κάρτα πιάγκα.

— Αυτά έχει τό σκοτάδι, άπήντησεν ό γνωστός μας 
περιβολάρης, άλλ’ άς άφήσωμε αύτά, δ γέγονε, γέγονε 
και τά γινόμενα ούκ απογίνονται. Τόρα ή καλλίτερα 
δουλειά, πού θά κάμωμε είνε νά τό στρώσωμε ’μεΐς οί 
μεγάλοι τό χορό καί τά μικρά δέν εινε γιά τετοιαις δου- 
λειαΐς, ή μή θαρρείτε, ότι οί χοροί ποϋ δίνουν αύτοί οί 
μεγάλοι τών παίδων, πώς γίνονται αλήθεια γιά τά παι
διά ; Είσθε άπατημένοι. Διότι, επειδή μέ τό νά λυ
πούνται νά κάνουν έξοδα μεγάλα διά διπλούς καί τρι
πλούς γκράν χορούς, βρήκαν τόν τρόπο νά λέν, ότι πώς 
δίνουν χορό γιά τά παιδιά, γιά νά χορεύουν τά μεγάλα 
παιδιά, αύτοί οί ίδιοι.

Κ’ ούτως ό χορός έπανελήφθη φαιδρός μέχρι πρωίας, 
«τε δέ άπήρχοντο όλοι τάππα στό κρασί, ήκούσθη ή φωνή 
-τού κ. Ταμτατούλα :

— Σύμβια, είς τό κοτέτσι μας έπεσε άγια εύκαιρίδα. 
Πάει καί ό κόκκορας,πάν καί ή όρνιθες. Καί ξέρεις ποιος 
μάς τήν σκάρωσε τή δουλειά ; ’Εκείνος ό πρωτοκλέφτα- 
ρος Κουμουνδοϋρος πού μάς τά εατρη'-ε άλα γαλλικά τά 
μ.εσάνυκτα. ’Μά όνομα, μωρέ καί πράμμα !

Ό δέ κ. Σταμνίδης έξάγων τόν σκούφον του καί άπο- 
χαιρετών τόν Ταμτατούλαν άνεκραύγαζεν ένθους :

— Ζήτω τού νέου Κατσιμπαλη, τοϋ μεγάλου προστά

του τών παιδωνε . Συ τον ζεπέρασες στήν γενναιοδωρία, 
καί θά έκανες νά σοϋ στήσουν ανδριάντα σέ ψηλοτέρα 
και απο τον Απόλλωνα κολωνα, αν μοίραζες καί καυ.— 
πόσα ψάθινα καπελλάκια, γιά νά πεθάνγς τρισένδοξος 
καί άποθανατίσγς καί μετά θάνατον τόνομά σου. Ούρα I 
τοϋ Ταμτατούλα—Κατσιμπαλη, ουρά ! ούρά σου, κο'υυ.- 
πάρε καί τού χρόνου.

Παλιάνθρωπος.

APTOS ΣΠΗΤΙΚΟΝ!
Γο παρα τόν Σταθμόν τού Σιδηροδρόμου έν τή Όιίω 

Έρμοΰ Άτμοχένητον

Εργοστασίων Αρτων Και Ζυμαρικών

α. Παρασχαυοπούλου χαΐ Χας

κατασκευάζει διά μηχανής εις τήν αύτήν τής αγοράς τι
μής ψωμί λαχταριστόν, άπό καθαρόν σιμιγδάλι, χωρίς 
φαρίνα, σωστή όκά καί όταν είναι καί δύο ημερών, γλυ- 
κύτατον καί μετά δύο ημέρας, χωρίς νά χάνγ, τήν ού
σίαν του.

ΠΡΟΣIII ν—f τούτοις κατασκευάζει πρώτης
ποιότζτος ζυμαρικά, Μακαρόνια, φιδέ, χλπ, Κάμνει

/\πΟΣΤΟΑΛΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΛΤΑ δύο, έν είς τήν Παλαιάν 

κΥοράν είς τό Λαχανοπωλείου Παππανικολάου (Καμ
πούρη) καί άλλο έν τή Όιΐώ Έρμοΰ απέναντι τού Κα
ταστήματος Μαϊφάρτ.

|^ΑΙ κάρρα μέ τόν κώδωνά των διά τάς συνοικίας.

(ΣΤ'. 1).

ΜΑΣΚΑΡΕΥΘΗΤΕ
ΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΥΛΗ

ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΕΠ ΧΩΡΙΣ
OINAIV ΛΛΕΛΦαΐ ΟΙΚΟΧΟΜΟΓ, ΑΛί ΑΜ.ΙΙΓ*ΤΧ»ΕΛίΤηΛί ϋΡΟΕΛΡΙϊΛί 

ΤΗΪ ΕΑΛΗΝΙΚΗΣΕ ΟΙΙ¥ΟΠΟΙΙΑ.Χ,

Κκντριχή άποθηχη απέναντι τοΰ Ταχυδρομείου. (6—4)


