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Β. ΓλΒΡΙΗΛΙΑΙΙΣ ΔίΕΤβΓίίτιΐΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.

Χάββχτον χαί Λευτίρα.
Βλέπων τις έκ τοΰ άκροατηρίου την όδυνηράν έντύπω- 

σιν, ήν γεννά ό λόγος τοΰ Ξενουδάκη καί πιστεύων ότι 
θά άκυρωθή ή εκλογή, ένώ. άν δεν ώμίλει ίσως είχε πε- 
ρισσοτέρας ελπίδας επιτυχίας,

— Τί νά τον κάμω, λέγει. Τον .Ιύγο.ν τον φταίει

'Ο.ΙύμΛϊα κάί τόν Άπύ-Μωνα, περί τών δακρύων τά 
όποια μεταβάλλονται εις μαργαρίτας (άχ ! και νά μπο
ρούσε νά τά μεταβάλλη, θά. έκλαιεν αιώνια χάριν . . . . 
τής πατρίδας), περί τής εύαισθήτου καρδίας τής γυναί
κας,περί Μουσουλμανικού δικαίου*, περί Άαλή, Φουάτ 
καί Γενναδίου Σχολαριου,πβρί Παρθενώνος, περί τής ήρωϊ- 
κής Κρήτης, περί πυρκαϊάς και όλα αύτά τά έστεφάνω- 
σεν δι’ ένός τραγικωτάτου : «Χώοοετά μ.& 1» χωρίς 
όμως καί νά ποοσθέση άπό τί ή άπό τινας νά τόν σώ- 
σωμεν !

Τώρα πού ήκυρώθη ή εκλογή τού κ. Ξενουδάκη, πρώ
την φοράν ό κόσμος βλέπει τό παράδοξον φαινόμενου ?ά 
πίτοδχ έ'ίω tru aMjiarra.

Ό Κουμουνδοϋρος ώμίλησε κατά την συνεδρίασιν τοϋ. 
Σαββάτου νεανικώτατα' δεν έπίστευε κάνεις ότι ητο ό 
πρόεδρος τής ποδαλγίας, τών ρευματισμών, τών έβδομη- 
κοντα ετών του, καί ιδίως τής στερήσεως πλειοψηφίας. 
Είχε θάρρος πέντε Τρικούπιδων καί δύναμιν δύο Κου- 
μ,ουνδούρων. Ήγ'όρευεν, έχειρονόμει, ετόνιζε τάς λέξεις, 
εσοφιστεύετο, άνεκάτονεν, ελογικεύετο, εύφυολόγει. Μό
νον αΐ νόται τών καθυστερούντων όδόντων διέφθειρον τό 
σύνολον τής ρητορικής αρμονίας του.

— Τί διάβολο .' παρατηρεί τις έκ τών άκροατών, τόσα 
χρήματα έφαγε, δεν μπορούσε μ’ αύτά νά βάλ?} δόντια;

— Καί ίσα ίσα πού θά τά μετεχειρίζετο διά δημόσιον 
■σκοπόν, ν' ακούεται καλλίτερα είς τήν Βουλήν όταν 
όμιλή.

Ό κ. Ρηγόπουλος, αντιπρόσωπος τρϋ Άνδρέου, προ- 
κειμένου λόγου περί τής έξελέγξεως τής εκλογής Άγυιάς, 
ώμίλησε περί τοϋ πόνου του, περί τής ψυχής του ότι 
ομοιάζει πρός κυπάρισσον, περί τού γλυκοχαράγματος τό 
όποϊον εβλεπον οί οφθαλμοί του όταν έξημερόνετο είς τά

Καί άλλοι μέν ΰπέθετον ότι ό άνθρωπός έχει εχθρούς, 
άλλοι ότι πάσχει άπό αγρυπνίαν, άλλοι ότι πάσχει άπό 
κολικόπονον, άλλοι άπό τά νεύρά του, άλλοι ότι έτυχε νά 
φοβήται κάνένα Διάγγελη, άλλοι οτι τοϋ πονεϊ τό δόν
τι, άλλοι ότι έχει έσοχάδας καί άλλοι άλλο.

Άλλ’ ώς έπληρορορήθημεν, έννοούσεν ό αγαθός Σιλλε- 
ροκέφαλος βουλευτής νά σωθή άπό τόν εαυτόν του.

Έν γένει όλος ό λόγος τού κ. 'Ρηγοπούλου ήδύνατο 
νά άντικατασταθή διά τού έξής άσματίου :

Φυΐίνάατε χυχάοισβΌν σ'τον ταγόν jipv ίηάνω !

Ό βουλευτής Αίγίνης Μωραίτίδης τοϋ οποίου ή έξωκ- 
κλησίασις επίκειται βεβαίά κάθηται παρά θύραν.

Είς φανατικός έναντίοιί τοϋ εγκλήματος τής δωροδο
κίας τώ ψιθυρίζει :

— Όστις πηδά άπό τό παράθυρο, βγαίνει άπό τήν 
•πόρτα !

Μικρά διαφορά χωρίζει τάς άγορεύσεις τοδ κ. ΞενοιΗ 
δάκη τοϋ Σπ^βάτου καί τής Δευτέρας, τότε μεν απήτΜ 
νά τόν δεχθούν καί τήν Δευτέραν έπήτει.

Άλλ’ ό κ. Λάπας :
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Κολαζευτιζώταται διακοπαί,. ,ίγορεύοντο; τοϋ ζ. Ξε-
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κα^^ναι £χί ή ελτημουεΒύγη,
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‘#«ί»·οο Αγώνες, μάχα.ι, Λ* Σαλαμίη, έν 1 Ιλατχικϊς, 
:. Μαραθώ*·.

Έχ τοΰ Ϊίχροατηρϊον. Τί λές, αδελφέ.
ΈχΤϊτος. ’Εάν θέλετε νά σάς άναγνώσω. . . .
Bev.hvzaK Περιττόν, περκτόό,
·β«ίίΓ(<. Θέλω σάς άναγνώσει τώρα . . .
ΣΓίτ,α<·Μψ.·. Λίγα λόγια κα’. καλά. ‘Εμείς έσχηματί- 

σαμε πεπυίθησιν ; χ
Στιγατώης. Μωρέ αδελφέ Εενουδακη' ΆνάχαρσίΓμάς 

έγινε; καί μάς διηγείσαι περιηγήσεις, *
' Ξΐτου^άκης. Κύριοι, παρακαλώ νά μ’ ακούσετε, διότι 

σζνζ βλέπω οτι δεν μ αζουετε.

τεύσεως καί δ αρχηγός αύτή,ς ίνίμισε καλόν να,έγιστέΐη 
την νίκην αύτή* μέ όλας τάς δάφνας τοΰ βαρεος^αυ-φΰ 
λόγου. ’Εξέλεξε δέ ακριβώς τήν δυσχερεστέραν επο·» 
τοϋ ζητήν.ζτος καί έτιλλε τόν δυστυχή Ξενουδάκή 
ώστε νά μην τον άφίση ούτε έαυτού άκόμα άντιπρ 
σωπον. Έθιξεν όλας τάς εβνικζς, έπο-χένως ,ρητοϊύεά

λογου. Ε-ςεχεςε us. ··.· ■· w
τοϋ ζητήματος καί έτιλλε τόν δυστυχή, -ενουδαζην, 
ώστε νά α·ήν τον άφίση ούτε εαυτού άκόμα ζντι.ρο- 
σωπον. Έθιξεν όλας τά; εθνικά;, επομένως ρητορικά;, 
χορδάς καί ώμίλησε μετά σθένους, προκαλέσα; έπανειλημ- 
μένα χειροκρότημά ·τΆ~.^ 'οδ$-

Έπί τέλους ηναγκασθη ό πολιόνους βουλευτής Άδά
μαντος νά έξορκίση την Βουλήν, ενώ αυτή εζητει νζ τόν 
έ£οχ>κέση, ως ο Χριστός ε^ιορκί*- τα δαιμόνια και ·α έτ 
στελλεν είς τογς χοίρους.

Πελματώδη ποδοκροτήματα, φουχτώδη χειροκροτήμα
τα καί χειλώδη συρίγματα διέκοπτον την άγύρευσιν τοϋ 
κ. Τρικουπη. Ό κ. ΙΙεγιμεζάς προειδοποίησε τον κ. 
Πρόεδρον ότι τό Βουλευτή,ριον δέν πρέπει νά μετζβληθή 
εις Ζυθοπωλεϊον. ’Αλλά τότε πρός συμπληρωσιν τής εί- 
κόνος, έπρεπε ν’ άκούωνται καί δυνατά φιλήματα καί 
μερικαί χειραψίαι καί κάποια άλλη υγρασία. Καί μά την 
ελληνικήν Βουλήν, θά τά δούμε κΐ αυτά.

ΦΡΟΥ- ΦΡΟΥ

σκοπός διά τάς άρχάς είναι ενάς: νά μ.2ς πεθάνουν τώρα 
διά τύφου -ή δι’ ευλογίας, δι’ έπιστρατεία; ή διά Σα- 
κελλαριάδου, αύτό αφορά τό χοΰστο τών πολιτών—καί 
περί γούστου δεν jp/.iomxoirf. Δυνάμεθα μάλιστα νά 
εύγνωμονοΰμεν τάς άρχάς ότι εΐσήγαγον τόσην ποικιλίαν

*0 τελευταίος του έξορκισμός ητο ·: πρό; τής Άγρο- \Αα^ά. 
Μζης τή; Μήλου, όπου ό συνοικισμός τόϋ Άδάμαντος.
Άλλα κατ’ ούδένα τρόπον οί βουλευταί δεν ήθελαν νά 
ομολογήσουν εαυτούς.... αφροδισιακούς.

Την περί ακροατηρίων θύελλαν την είρηνευσε προς Γ'-γ- 
μ,ην ή ορκισις τοϋ Λάιρα,.μεσολαβήσχσχ ώς κατάπλασμα

Ό άεχηγός τής άντιπολιτεύσεως αγορεύω* 
εκλογής Άδάμαντος ετρωγεν αύτόχρημα Ξε

"Αν καί ταπεινότατα ό κ. Ξενουδάκης παρεκάλεσε τους 
Βουλευτάς.έπανε+λημμένως νά τόν συγχωρέσουν δι όσας 
ανοησίας ρίπε τό Σάββατο*, έκεΐνοι κατ' ουδενα τρόπον 
εννοούν να τόν συν-^ωγάσουχ εντός τής Βουλής.

Τί προστυχιά πολιτεύσεως. 'Όσοι βουλευταί ένόμιζον 
οτι άγορεύοντες μίαν ώραν ά,δύναντο νά κερδίσουν μίαν 
-ψήφον κρητικην,πζρουσιάζοντο ύπέρ τοΰ Άδαμαντος.Καί] 
μόνος ό κ. Φιλάρετος εύρέθη νά στηλιτεύση την δημοκο- 
πίαν «ύτην. Καί 6 Βουλευτής Βόλου ώμίλησε λογικά, 
συνεκτικά και εύγλωττα. Έπανέφερε δέ καί τό ζητημα 
είς την κυρίαν του θέσιν, άφ’ ής τό κατεκρημνισαν Ξε
νουδάκης καί Ζυγομαλάς.

Ό *. Κουμουνδοΰρος, κατά τή* λογικήν τών κυρίων! 
.Ζυγομάλά καί Ξενουδάκη,. έάν η εκλογή τοΰ. Άδάμαν- 
τος έπεκυροΰτο, λίαν καλώς ήδύνατο.νά κχυχηθή οτι ;

■ —ιίίροσηρτήσαμεν εις την Ελλάδα, ον -μόνο* την Αρ
ταν, άλλά καί την Θεσσαλίαν, άλλά καί τόν Ξενουδάκην?

"■ Άν ό άί Ξενουδάκης άνεδείχθη ό ρητωρ τοΰ ,Ζοι.τόχ 
κ. Ζυγομαλάς εβεβαιώθη ώς ρητωρ τοϋ #γ».

περί τή,ς 
ενουδάκην.

Άπεδείχθη δέ θηριωδέστερος όλων τών γνωστών θηρίων, 
τά όποια πάντοτε άφίνουν κάτι έκ τής λείας των. Από 
τόν κ. Ξενουδάκην φαγωθέντα ύπό τοΰ Τρικουπη δεν έ
μεινε παρά τό καπέλλο του — διότι ευτυχώς δεν τό έφε
ρε* έπί τής κεφαλής του.

Είς πολλούς, αγορεύοντας τοΰ κ. Τρικούπη, ήλθεν ή 
[απορία :

— Τί θά έκαμνεν, άν ό Άδάμας έστελλε βουλευτήν 
|τόν κ. Ρενιέρην ;

Τά ακροατήρια τόσον βχρ ίέί>?·αχ, ώστε πολλοί κάθον
ται στραβοπόδι έπί τών θεωρείων, είς στάσιν : Καί στά 
πέντε Βιλαέτια, φάτε πϊήτε, β?έ αδέλφια.

Οί εκλογείς Άδάμαντος δέον νά όνομάζωνται έπί τό 
* δημοτικώτερον ’ζ/χεήχη/(ίες.

Ένώ οί δύο πτέρυγες έν τή, Κάτω Βουλή, είναι τόσω 
Ιάνίσως διηρημέναι, έ* τή, Βουλή τών Λόρδων αί δυνά
μεις φαίνονται έν ισορροπία. Νομίζεις οτι εκεί επάνω χει— 
ρες καί πόδες εύρίσκονται εντός μηχανισμού, ούτω διε- 
σκευασμένου ώστε £ν χειροκρότημα νά προκαλή, έν ποδο- 

Jκρότημα, καί οτι χειρε; καί πόδες λειτουργοϋσι τόσο* 
Ιταΰτο^ρόοώς, ώστε" τά δίποδα κατά λάθος μπορείς νά 
3τά έκλάβ·/)ς κζί ώς τετράποδα.

Σάββατο*, Κυριακήν καί Δευτέραν ή Κεντρική ’Αγο
ρά είχε τριπλού* πένθος—άπό κοέας, άπό ψάρια, άπό 
άρτον. Έώοταζεν ό Σακελλαριάόης βλέπω* νά γίνεται 
λόγος περί τοΰ ονόματος αύτοΰ· έώοταζαν οί κρεοπώλαι, 
οι αρτοπώλαι και οι ιχθυοπώλαι έκδικούμενοι τό Κράτος 
διά τόν νόμον, ον έπεζή-ησε νά τοϊς έπϊβάλλη, έπι τών 
πολιτών είς ούς έπέβαλλεν πείναν. Έώρταζον οί παπάδες 
οί όποϊοι έπιθυμοΰν νά νηστεύσουν οί πιστοί διά νά αγο
ράζουν αύτοί έφθηνότερον τό κρέας καί τούς ιχθύς- έώρ- 
ζον οί οπαδοί τή,ς σχολής εκείνης ητι; άντιστρατεύεται 
την κρεωφαγίαν καί παραδέχεται την άποκλειστικην 
φυτοφαγίαν διά λόγους ύγιεινή,;, λόγους φιλανθρωπίας 
καί λόγους νεύρων.

— Βάλε μισή όκά !
— Καί ό ιχθυοπώλης βάζει μισή όκά . . . μίδια.
— Ψάρια ! σοΰ είπα, ψάρια.
— Τί λέει ; Μίδια θέλει; ;
Τά ψάρια επωλοΰντο την ήμέραν έκείνην πρός 8 δραχ- 

μάς την οκαν !

Έκριζοΰνται μερικά δένδρα έκ τών πεζοδρομίων, άφί- 
νονται όμως οί λάκκοι ολάνοικτοι. Παρά δε τούς λάκ- 
κ°?’ ’^^^''ζσνται ύπό τής έκχωματώσεως λοφίσκοι. 
Δύο ειδών ένέδραι διά τούς διχβκτας. Προχθές πρό τοΰ 
Γιαννοπούλου δεν έφθανον οί λάκκοι, άλλά’και μία με
γάλη πέτρα έκεΐ μέσα. Είς παϊς έπεσε καί έτραυματίσθη 
επικινδύνως. Αμαξηλάτης τυχών έκεϊ μάς εΐπεν ότι κατά 
δεκάδας πίπτουν, σκουνταπτουν καί κτυποΰνε οί δια— 
βάται.

Ο κ. Σοΰτσος έχει δίκαιον πρέπει οί εκλογείς του νά 
χτνποΰη τά χιφά.Ιια. τοντ !

Τό έπεισόδιον τοΰτο τή,ς Άγοράς άνεκάλύψε λάάπίά 
προσόντα τοΰ λαού τή,ς πρωτευούσης.

Μέχρι τοΰδε πάντες οί όμιλούντες περί τής πολιτικής 
αδρκνείας τοΰ λαοΰ αυτού δυναμένου νά άνεχθή καί τόν 
Βουρδο' -— J '.····-..·· . ι
Κάστ

πρέπει νά πεινάση.
Έπείνασε λοιπόν, καί πάλιν δέν άγρίεψε· τοΰ έστέον- 

σαν το κρέας επι τρεις ημέρας· τοΰ έστέρησαν τά θαλασ
σινά" τοΰ έστέρησαν καί τόν άρτον άκόμα Καί -ί 
με; Μετέβκινε, -θολούς είς τήν άγοράν, "έ στά

Ερρεθη ότι εύρέθη κάτι τι γυναικείας τοαλέτας είς 
τόν Μέγαν χορόν τοΰ κ. Φόρδ, περί τοΰ όποιου δέν ήδύ
νατο νά γραφή είς τάς έφημερίδας :

«^ΑπωλέσΟις είς τον προχθεσινόν χορόν τό λι
νόν <0 . , . μιάς Κυρίας, ο ευρών να το φέρνι είς τό Ρρα— 
φεΐον Λ1>5 Χ,ανβΟΛε καί Ο αμ.ειφθή, πλουσιοπαρόχως.»

— Ιόαί τί θά τό κάμη ό πρέσβυς, ήρώτα προχθές μία 
Κυρία.

Α, τ·35 απηντησαμεν, θά τό έσωκλείση άπλούστατα 
είς μίαν τών έκθέσεών του πρός τόν λόρδον Γράνβιλ.

τοϊς δώσουν καμμία βουκίά κρέας. Ό αύτός ^ωμγός, όχι 
του 21, άλλά τή,ς Τουρκοκρατίας; Κόψε με Τούρκο ν’ α
γιάσω.

X** ο
•νησις ηττήθη. Ένίκησαν μόνον ή λογική ααί τό δίκαιον, 
άφαιρεθεντος μέρους έκ τή,ς κερδοσκοπίας τών κρεοπω- 
λών καί αποδοθ&ίσης χάλιν εί; αύτού; όλης τής ευκαι
ρίας τοΰ λογικού κέρδους.

Ό διάλογος έν τοϊς ιχθυοπωλείο·.; τής Άγοράς : 
— ΓΓόσω τά μπαρμπούνια ;

---- Τρεις δραχμχϊς I

Ωστε, κυρία ποΰ τόσον επιτήδεια διά τών ποδών σας 
έναπεθεσατε τά ιερόν λείψανον κάτωθεν τή,ς τραπέζης, 
περιμένετε νά το ίδήτε—τούλάχιστον τό σχεδίασμά του 
εις την προσεχή Ερυθράν Βίβλον, ααί τότε θά έρυθριά- 
σητε έξ άντανακλάσεως.

Ό έκ Σμύρνης νεαρώτατος Μιχαήλ Δ. Άργυρόπουλος 
έδημοσίευσεν έσχάτως μετάφρασιν ποιηιεών τινων κατ' 
έκλογην τοΰ Άλφοέδου δέ Μυσέ. Ή γνώμη μας είναι ότι 
αύτά τά πράγματα δέν μεταφράζονται, ώς δέν μεταφέ- 
ρονται τά πρωτότυπα τοΰ 'Ραφαήλ η τοϋ Μακάρ, όιά 
τούς γνωρίζοντας άπό ζωγραφικήν. Άλλά διά τούς μη 
δυνα.ένους νά ϊδωσιν ίν γυμνόν τοΰ Βιενναίου ζωγράφου, 
ικανήν θά αίσθανθώσιν ήδονην βλέποντες £ν άντίγραφον 
τοϋ πρωτοτύπου. Μόνον ύπό ταότην την έποψιν, μόνον 
διά τούς δυστυχείς αποκλήρους παραδεχόμεθα ότι δύνα- 
ταί τις νά τοϊς δωρηση ψιχία τινα τής ήδονικωτατης 
πανδαισίας τοΰ Μυσέ. Ό κ. Μιχαήλ Άργυρόπουλος είρ- 
γάσθη μετά πολλή,; έπιμελείας εις την έζελληνισιν τών 
θερμών στίχων τοΰ Άλφρέδου' άλλ’ είναι τόσον κρύα 
αυτή ή ευλογημένη καθαρεύουσα, ώστε ό ποιητής περνά 
είς αύτήν . . . σβυσμένός η τά πολύ άποπλυμένος. Άλλ* 
όταν άναλογισθή τις την δεκαενναετη νεότητα τοΰ με- 
ταφραστοΰ, αναγκάζεται θερμώς νά τώ συγχαρί), διότι

λέλληνα· τό καθ’ ημάς νομίζομεν οτι θά τώ πληρώση
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θίασον άνθαμιλλώμδνον πρός ευρωπαϊκόν. Ούχ ήττον καί 
έκ τών ένόντων άκόμα κατώρθωσε πολλά, καταβαλών 
αγώνας, καθ' ών μόνον θηριώδης αγγλική έπιμονή ήδύ
νατο ν’άνθέξη. Καί απόψε πρόκειται νά δρέψη τούς πρώ
τους καρπούς. Λοιπόν πρέπει νά δράμωμεν όλοι καί διά 
τό πρωτοφανές τοΰ θεάματος καί διά τόν μέγαν έθνικόν 
σκοπόν, ον προτίθεται. Λυπούμεθα ότι έκ τών ιδιοκτη
τών τών θεωρείων κάνεις δέν ήθέλησε νά διάθεση ύπέο 
τής παραστάσεως τά θεωρεία. Τουλάχιστον άς έλθουν 
οί ΐδιοκτήται καί άς μή προτιμώσι τάς έπιδείξει* τοΰ 
Όρνστάϊν άπό τήν εθνικήν έργασίαν τοΰ κ. Λεκατσά.

Ώραιοτάτην παρομοίωσή μάς έδωσεν ό Φαλέζ περί 
τής τόσον τρομακτικής έμφανίσεως τής νόσου ευλογίας, 
■προερχόμενης καί αύτής ές άμελείας τών αρχών.

Οταν βλέπης λέγει άνθρωπο μ.’ ευλογιά είναι σάνα βλέ- 
πης έμ.ένα μ.έ ψείρες. Δέν είναι 'ντροπή ;

Ό κ. Δεληγιάννης είρωνικώς ονομάζει τόν κ. Τρικού- 
πην ώς πςιοχαβήμεχον ~'Τ\ς άντιπολιτεύσεως' πώς φαίνεται 
οτι καθείς όμιλεϊ τήν γλώσσάν του ;

Λοιπόν, μεθ' όλας τά; ένεδρικάς τοΰ κ. Μενελάου Νε- 
γρεπόντη άποπείρας όπως έςαπατήση τόν κόσμον διά τής 
ύπογραφής ενός υπαλλήλου του ότι τά τοΰ Μαρή Βα- 
λιάνου ήσαν έν άπλοΰν .τούφ καί οτι ό άνθρωπος έγινε 
θΰμα συκοφαντίας, ή ύπόθεσις ουδόλως φαίνεται κα- 
λυφθεισα, καί κατά τόν έζ 'Οδησσού ανταποκριτήν τής 
TVf'ac έδέησε νά καταβληθώ έγγύησις ένος
βχχτο(λ.μ.υρ£οιι ρουβλέων διά ν’ άποφυλακισθή ό έν 
λόγω μεγαλέμπορος. Τό τρομερώτερον όμως άγγελμα τοΰ 
έξ 'Οδησσού άνταποκριτο.ΰ τής Νέας ’Εγηιιερίΰοι: είναι 
ότι πολύ σιδηροδρομικά ή μάλλον μηδενιστικά ξεμπερ
δεύονται οί κατά τής άτιμου πράξεως τοΰ λαθρεμπορίου 
έχοντες νά καταθέσωσι μαρτυρίας. Τόν ένα τόν άπρ.τ.Β/- 
£az>ow καί τόν άλλον απειλούν ότι θά τόν δολοφονή
σουν. Ολα αύτά είναι ήκιστα τιμητικά διά τό ελληνι
κόν όνομα, καί θά έπροτιμώμεν ήμεΐς νά μ.ήν έλαμβάνο- 
μεν ούτε την Άρταν αύτήν, άντί νά προσαφθή αύτός ό 
μ.ώμος είς τό ελληνικόν έμπόριον, τό όποιον οί δυστυχείς 
Χΐοι κυρίως έγνώρισζν νά προβιβάσωσιν έν τη παγκοσμίςι* 
ύπολήψει, διά τής μεμετρημένης, συντηρητικής καί οίονεί 
μετά τρόμου έπιδιωχθείσης αύξήσεως τών περιουσιών 
των.

Τί αριστούργημα κοντσέρτο είχαμεν τό παρελθόν Σάβ— 
βατόν έν τώ Ώδείω. Όλο καί συγκίνησις. Νέοι μουσι
κοδιδάσκαλοι άγνωστοι τέως έφύτροναν έκ τοΰ εδάφους 
τήν έσπέρζν έκείνην, παράγοντες τήν αύτήν εύάρεστον 
έντύπωσιν ήν καί άγνωστοι ή άκλητοι όταν φυτρόνουν 
είς κουρδισμένα; ήδη φιλικά; εύθυμίας. Δύο άδελφοί 
Τρόϊζε ή καί Τροάζ, άλλά μ.ή ΓρωχόαίΚΟί όλως διόλου 
ώ; μαέστροι, ό κύριο; Αυγερινός μέ τό άπάΐτε naatci>-Aro 
του, καί ό ίδιο; Φράνκης όστις απειλητικότατα με τήν 
πελωρίαν χοπραιιπάσχ του έννοοοΰσε νά μάς επιβάλη 
καί .τάς γελοίας συνθέσεις του καί τά γελοιωδεστέραςτών 
φίλων του καί, τό φρικωδέστερον όλων,καί τό άσμά του. 

Όμιλοΰμεν ολίγον αγρίως διότι πάντοτε συμβαίνει νι

μείζονα λατρείαν, έάν άποφασίση νά τόν άφίση Γάλλον 
κα.ί έκμεταλλ&υθη τά στιχουργικά του προσόντα κκΐ τήν 
καλλονήν τής ψυχής του'δι’ ελληνικά δοκίμια.

'Η πρώιμος φιλολογική ίκανότης τοΰ κ. Μιχαήλ Άρ- 
γυροπούλου άναοεικνύεται κυρίως έν τη δίκην προλόγου 
•βιογραφία τοΰ Μυσσέ, γραμμένη μετά πολλής χάριτος, 
•άνθηράς γλώσσης καί .μετά μελέτην έκ τών νεωτέρων πη
γών. Έν γένει περί τοΰ κ. Άεγυροπούλου προοιωνιζόμεθα 
πολλά καλά· καί υχθ' ολην την παρακμήν τής ελληνικής 
ποιήσεως καί τής έν γένει ποιήσεως άναλαμβάνομεν τήν 
ευθύνην νά τον ένθκρδύνωρ.εν όπως είσέλθη μετά σπουδής 
είς τόν περί ποιήσεως ή τουλάχιστον τής έλαφράς φιλο
λογίας αγώνα.

"Εν ζήτημα γεννιέται—’στον Πειραιά. Μποροΰν γυ
ναίκες ποΰ μασκαρεύθησα.ν της άποκρηαϊς νά μεταλά
βουν ; Ενας Παπάς Πειραιώτης λέγει ναί καί διώ
χνει όσκις μασκαρευθεΐσαι πηγαίνουν νά τής μεταλάβη· 
καί άλλος παπάς Πειραιώτης όχι,καί δέχεται τής διωγ
μένα.’.: κα.ί/zfra./a/z/cB'ow. Ό πρώτος ϊερεύς Παπά Βα- 
‘σίλης, ώς μάς είπον, έχει πολύ δίκαιον διότι, καθόσον 
ένθυμούμεθα άπό κάτι Πατέρας ποΰ άνέγνωμεν-, αύτά τά 
πράγματα.· [λάσκες, θέατρα, χοροί, ιπποδρόμια, όρχηστή- 
σεις καί τά παρόμοια κολάζουν τάς χριστιανικά; ψυχάς. 
Άλλά καί ό δεύτερος παπάς έχει δίκαιον, διότι τέτοια 
άστεΐα τακαμνε καί ό γέρο ’Ιεχωβά, όταν εις τό θαβώρ 
παρουσιάσθη είς τόν Μωϋσέα ώς κκιομένη βατός καί τόν 
κατετρόμαξε τόσον ώστε παρακαλοΰμεν τόν κ. Δαμαλάν 
νά μεσολάβηση μεταξύ τών δύο ίερέων καί νά λύση τό 
ζήτημα άν οί μετημφιεσμέν« δύνανται νά μεταλαμβά- 
νωσιν ύπό μορφήν άρτου καί οίνου τοΰ σώμ.ατος καί τοΰ 
α'ίμα.το; κτλ. διότι δέν άντέχομεν.

Απόψε θά έχωμεν λαμπράν θεατρεχήν έβττερέδχ έν 
τω μεγάλω θεάτρω. Δέν πρόκειται [λόνον νά α’ισθα.νθώμεν 
τήν ύψηλήν τέρψιν έκ τής δραματικής τέχνης τοΰ μο
ναδικού καλλιτέχνου μας κ. Λβχαχβδ., άλ,λά καί νά 
έκτιμήσωμεν έν τώ νέω θιάσω τώ ύπό τοΰ ίδιου διδα
σκάλου μορφωθέντι τά αποτελέσματα τής ευρωπαϊκής 
διδασκαλίας έπί νεαρών ‘Ελλήνων έν τή δραματική τέ
χνη. Είς τό γυναικεΐον στοιχεΐον τοΰ θιάσου δέν πρέπει 
νά προσέξωμεν πολύ, διότι ό κ. Λεκατσάς όχι επιλογήν, 
ούτε εκλογήν ήδυνήθη νά κάμη, άλλά τάς μόνας,τάς δύο 
παοουσιασθείσας είς αύτόν κόρας ήναγκάσθη νά τάς πα
ραδεχθώ ώς ηθοποιούς. Καί είς τοΰτο δέν πταίει μόνον ή 
επικρατούσα κοινωνική πλάνη, οτι ή τέχνη ή δραμα
τική, ή γεννώσα είδωλολατρείαν διά τήν Σάοαν Μπερ- 
νάρ καί καταστήσασα αύτήν έκατομμυριοΰχον, ζηλευομέ- 
νην ύπό πριγκιπισσών, είν’ ευτελής· δέν πταίει λοιπόν 
μόνον ή στενοκεφαλία τών θηλέων μας, προτιμώντων ν’ 
άπομυζαίνωνται άπό τήν Λιζιέ καί τής ,λριπάς μοδί
στρας, όπου ή μισθοδοσία των αρχίζει άπό τό δωρεάν 
καί άναβαίνει είς τά 30 λεπτά τήν ημέραν' άλλά καί 
ό Μουσικός καί Δραματικός Σύλλογος όστις δέν ήθέ- 
λησε νά ένισχύση σπουδαίω; τόν ·/,. Λεκατσάν, όστις δι’ 
ένός καί μόνου ταξειδίου είς Σμύρνην καί Κωνσταντι- 
•νούπβλιν ήδύνατο νά καταρτίση καί έπειτα νά μορφώση

κατάχρησις αϋτη έν παρομοίαις περιστάσεσιν. Ολαι αί 
μετριότητες έπωφελούμεναι τής ευκαιρίας έννοοΰν νά 

.γ,Ινστρήζϋντ είς το πρόγραμμα καί τά αηδή των μου
σικά γυμνάσματα' καί αίφνης ποοκειμένου νά παιχθοΰν 
οκτώ κομμάτια,βγαίνει οτι τά Ιξ προέρχονται έκ τής 
Τρωάδας τών κ. Τροάζ. Κρίμα νά μήν ήσαν τρεις άδελ
φοί αύτοί οί κύριοι Τροά καί τότε θά έκολυμβώμεν είς 
τήν τροαδικήν μουσικήν των. Άν δέν άπατώμεθα, μόνον 
ό καΰμένος ό Γουίδας δέν είχε κομυ,άτι ’δικό του.

• " - * ι '

Ή μόνη όασις τή εσπέρα έκείνη ήτο ή τέχνη τοΰ κ. 
Φράγκη τοΰ έξάγειν τόνους βιολιού άπό τά πα.Ιαμάρια. 
τοΰ φοβερού του οργάνου. Ένόμιζες ότι ήτο μετημφιε- 

. σμένη ή contre-basse του καί ώμίλει λεπτά διά νά μ.ήν 
,.έννοήται. Ησαν τά μόνα δίκαια χειροκροτήματα άπερ
ελαβεν ώς χοΓΐ^αβασίστας.

ΛΔΛΜΛΣ

ΚΓ ή εκλογή Άδάμαντος έπήγε 'στόν άέρα!
Δυό 'μέραις είχαν πόλεμο, δυό ’μέραις λίμα τόση !
Άλλ’ όμως εξημέρωσε έκείνη ή δευτέρα, 
ποΰ νά μήν είχε γίά πολλού; φαγάδες ’ξημερώσει. 
Κτυπήματα, σπρωξίματα, λαχτάρα, καρδιοχτύπι, 
συνοικισμοί Άδάμαντος, ούσίαι, νόμοι, τύποι.

Ό Στεοανίδης στέκεται ’στό μέρος τοΰ Τρικούπη,, ρ, ‘ , , '»‘ο σοέρκος του, ν) μούρη του, τ αυτί του κοκκινίζει, 
τοΰ Ξενουδάκη τοΰ φτωχού τοΰ γίνεται κουνούπι, 
καί 'λίγους στίχους κάπποτε 'Ομήρου ξεφουρνίζει.
'Ο βουλευτής Άδάμαντος ’μιλεΐ μέ τόση ζέσι, 
μά πάντοτε ό Νικολής τον κόβει μές 'στή’μέση.

Βλέπει ό Μπέης ό Σερέφ τό τόσο’ντκβατοΰρι,
καί λέει 'στον Δερβίσμπεη «δέν 'μοιάζουν σάν τρελλοί;»
Τότε γυρίζει κι’ ό Δερβί; τή μπέικη του μούρη,
καί λέει «σάν τήν Τούρκικη μοΰ φαίνεται βουλή»!
Έγώ, τοΰ λέει ό Σερέφ, άν έξαφνα θυμώσω,
σικτίρ Γκιαούρηδες, θά 'πώ καί θά τούς φασκελώσω.

Ό κύριο; Χαρίλαο; 'στό βήμα ανεβαίνει,
αφρίζει ό Γλυκύτατος σάν άλογο βαρβάτο,
τοΰ σίρ Τρικούπη φαίνεται ή γλώσσα τροχισμένη, 
καί όλο τόν Άδάμαντα τόν κάνει άνω κάτω.
Πηδά κΓ ό Κωνσταντόπουλος καί ό Καλλιγάς άκόμα, 
καί ό καθένας πολεμά ατρόμητα μέ....στόμα.

Τά θεωρεία τής Βουλής ξεχειλισμένα είναι 
άπο γνωστούς άντάμηδες καί τόσα παλληκάρια, 
ή Μάνη είς τή μιά μεριά, ’στήν άλλη αί Άθήναι, 
κι άκούς μέ λύσσα νά κτυποΰν καί χέρ’α καί^ποδάρ’α*
— Ρέ Σπΰρο πώς σοΰ φαίνεται τοΰ Μπέη τό σαρίκι;
— Αν τό φοροΰσ’ ό Καλλιγάς, θά^ήτανε μιά φρίκη !

Ό κύριος Γλυκύτατος μέ σοβαρό άνεβη
πάτ! πάτ! χειροκροτήματα άπό τά θεωρεία...
Γιά τών Κρητών τά δίκαια μέ τόνο ρητορεύει, 
καί γίά τήν Κρήτη έξαφνα τοΰ έρχεται μανία.
Καί πάλι χειροκρότησαν 'στήν κάθε μιά του λέξι, 
κί' ή Κρήτη είναι έτοιμη στεφάνι νά τοΰ πλέξη.

Καλά καλά τόν βλέπουνε οί Μπέηδες ’στά μάτια, 
άλλά τούς βλέπει καί αύτό; ’στήν εχθρική μερίδα, 
καί ή καρδιά του σχίζεται καί γίνεται κομμάτια,... 
Γιατί λοιπόν φαγώθηκε ν’ αύξήση τήν πατρίδα;
Γ’ά νά μήν έχη θεσσαλό καί Μπέη ούτε ένα; 
άκόμη μόνος του 'μιλεΐ καί τάχει σάν χαμένα.

Ό Δεληγιάννης φαίνεται—άμέσως ολοι τόπο,
κλητήρες, χωροφύλακες, όγρήγορα σουμάδα!
Δοζα, τιμ.ή 'στόν ρήτορα, ποΰ μ’ 'ίδρωτα καί κόπο 
’στο Βερολίνο έκαμε μεγάλη τήν Ελλάδα !
Είναι ό ίδιος πάντοτε 'στή στάσι καί 'στό σχήμα, 
ό ίδιος 'στά τσακίσματα, ό ίδιος καί ’στή λίμα.

Πώ ! πώ ! τί λόγια, τί φωναϊς καί τί άνεμοζάλη !
Τής δεξιάς κΓ αριστερά; ψηφίζει τό ασκέρι, 
αλλά ή μπόρα 'ξέσπασε ’στ’ Άλέκου τό κεφάλι,
κ’ ό Ξενουδάκη; έμεινε μέ τενεκέ 'στό νέοι.
"η ι ' · > ' ' , _'■ 1 χ-Jpa καλή στην πρύμνη αον, καύμενε ξενουδάκη, 
σάν τον Χριστό σ’ έσταύρωσαν καί σούδωσαν φαρμάκι

Βαρδάτε ολοι, κΓ ή βουλή τον Λίαππα θά όρζίση, 
συχάσετε ν άκούσωυ.ε τ’ αληθινό του στόμα : 
«Ουρκίζουμαι έν καθαρά κΓ άμώμου συνειδήσει, 
πώ; μ όποιου ν δίνει πιό πολλά,’ό Λΐάππας θάνε κόμ.μχ!» 
Μά κεΐ ποΰ έλεγε αύτά διάλυσις σ·ημαίνει, 
και φεύγουνε ο*, βουλευταΐ βραχνοί καί πέινασμ.ένοι.

Souris.

ΤΡΕΛΆΑΙΣ.

41.

Χέ χατε μ,άτεν.
Μάτια γλυκά, κατάμαύρα, όταν μισοσφαλήτε, 
Άνοίγετ’ ό παράδεισος, κ’ ή γή πλειά δέν κινείται- 
Ανοίγουν τ’ άνθη τής αυγής, κΓ ολα γλ,υζά γελάνε, 
Πώς θέλετε λοιπόν κλειστή μόν* ή καρδιά μου νκναι ;

»
Ποΰ τρέχ’ ό νοΰς μ.ου.

Στό μαγκάλι τή φωτίτσα όταν διώ^νά κοκκινίζη,
Τά ροδιά σου μαγουλάκχα ή φωτίτσα μοΰ θυμίζει. 
ΚΓδταν πά).ι διώ τή στάχτη παχουλά νά τή σκεπάζη 
Τοέχ* ό νοΰς μου σ'τήν κουβέρτα ποΰ τήν νύκτα σ’ άγπ

[καλιάζει.

Solo.

1
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καραμελαι:

Πρός σύζυγο* νάνον βχοντα γυναίκα Πςιραβκευαιδη. 
— Μά σ’ τά θεό σου, πού τή διάλεζε; τοσο υφ/ιλη

γυναίκα ; Τί σοϋ ήλθε νά την.πάρης ; ,
— Δεν καταλαβαίνεις ; Γιά νζ μοϋ σβύνη κάθε βράδυ

τήν κρεμαστήν μου λάμπα ...» «ού δέν φθάνω έγώ να 
τή σβύνω μονάχος μου.

Εί; άνθυπασπιστής καί εί; έπιλοχίας εΐ; τήν μπιραρία. 
Ό πρώτο; διατάσει άφθονον Βιεννζΐον μετά τών επι-

«δοεπίων κζΐ άποτεινόμενο; προ; τόν έπιλοχίζν .·
— ’Αν τά πλήρωσής αύτά, θά σ’ ζφίνω νά μέ μιλάς

μέ το σύ.
Ό ύπαξ-.ωματικός πληρώνει.
—Άν κερασής τώρα κζΐ δυο μποτιλιε; τοϋ Μονάχου, 

6ζ σέ μιλώ έγώ μέ τό Σείς.

"Ο εξαετής Μπιμπή; είναι ξαπλωμένος φαρδύς πλατύς 
κάτω, καταλερόνων τά. ρόύχά του.

— θά σηκωθής άπάνου ή όχι, τοϋ λέει ή μαμά του.
— Θά μέ δόση; ένα πορτοκάλι, γιά νζ σηκωθώ.
— Οχι δεν θά. σοϋ δώσω.
— Κι’ έγώ δέν θά σηκωθώ—άίΓ Οέ.Ιω >'('ι &οΰ χε- 

(ΐάση τό πείσμα.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ.

Φαμπριχαδόρω. Ή ποίησις φεύγει τάς περιλήψεις,όσον 
οί φοιτηταί τής νομικής τόν κ. ‘Ροντήρην. Διά τοϋτο 
συμβαίνει ζύτή ή άβαρίζ τών 50 °[#· Διά τοϋτο έπίσ 
σοϋ φεύγουν τά. deux astres noirs ! ! .' .'

Ή ύιεύθνισιο.

ΑΝΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ.
15ARI 9)21 Φίδρουι,οίου 1882.

Μ·τα τό καρναβάλι.
Άνιώδης ή αυγή σκυθρωπάζει καί ώς εταίρα τήν άν 

τίζηλον ύβρίζουσα διά λεπτής βροχής τήν πόλιν ρυπαί 
νει.καί προπηλακίζει τήν νύκτα, ής τήν λάμψιν καί τή 
τύρβην ή άηδία καί ό κάματος άπεσόβησαν.

Φαιός, κατερόυπασμενος ό ουρανός, ώς μέθυσος κυλι· 
σθείς έν τώ βορβόρω, κτηνώδες σκώμμα τοΐς ύπ’ αυτόν Προσήλωσας τούς οφθαλμούς σου είς του; οφθαλμού;

' ; . ' * » . ιζου και εν τώ βλειχιζατι σου άτενει επι στιγμήν κάτω—την κεφαλήν κλινουσι καταπεμπει φαιος και ωχρότατος μ0·*, , · , . ι>
* ♦ ' λ. Ύ * — ι ·*\ ' Ο - J Ιτ"Τθ£βθ’Λ Τ. έν τΖ OXVTXG’.X GOV OpXGvS’.GX 7730 ΤΤιζ Χ.Χ'ΤΖ·*ο χχο βασκν’.ζε'. τχ νεύρα* [χεστχι Λυος ροω;χερχς «·. οοοηπτΓζσ'η 71 ν τ · f ‘

έπιδενανύσι τήν μεταμόρφωσε* τοσουτων ονείρων καί πό
θων, όσοι έν τή μέθη τής πζννυχιδος περιιπταντό' το 
χρώμα τή; ίλύος λαμβάνουσαι ύπό τό καρηβαρούν μετω- 
πον ζί ίδέαι άνιαραί άναστρέφονται ω; νυκτερίδες εν τή 
κάθύγρω σκιά τών θολών καταπίπτοντος μελάθρου.

’Εν τώ άνιαρώ ήμίφωτι, έν τώ ύγρώ αέρι, έν τώ βορ- 
βόεψ ώ; χορό; φασμάτων, έξέλιπεν, ήφανίσθη όλο; έκεΐ
νος ό έκστιλβων,γελών καί τυρβάζω* κόσμος, δν ύπό μύ
ρια; άναβολάς τόν αληθή κόσμον έκπροσωποϋντα, ή τρέλ
λα άνά τήν παννυχίδα ήλαυνεν έμμανή. Έζησε μίαν 
νύκτα οπώ; ή άνθρωπότη; ζή ένά αιώνα- έζησε μεταπί- 

των έναλλάξ καί άνά πάσαν στιγμήν άπό τή; τραγω- 
ίζ; εί; τήν κωμωδίαν, άνζλαμβάνων την υφήν τοϋ δρά- 

ζατος, τοελλό; έξ ευθυμίας ή άπογνώσεως, άλλά τρελ- 
λό; πάντοτε, καί ούδ’ άπας δυνηθεί; νά συλλογισθή οτι 
του δοάματος ή καταστροφή ή κωμικού ή τραγικού, 
έπήρχετο έσπευσμένη, μοιραία, άναπόφευκτο; και μία, ή
άνήλιος καί βορβορώδη; αυγή.

Καρηβαρώ' χωρίς ν’ άποθέσιυ τό άπό μέλζνος είς φζιάν

αύτό ά.στρζπιαίως τής φλογός λαμβάνει τό χρώμα όταν

όφις έρπει εις τά; φλέβας μου καί τά χείλη μου μόνα 
φλεγμαίνουσίν έτι άπό τοϋ πυράς τού φιλήματος σου.

Το φίλημα αύτό ύπήρξεν ό δεσμό; τοϋ δράματος· όποίοε 
εσται ή λύσι; ;

Είχες λησμονήσει τό γέλωτα άποθανόντα έπί τά ή— 
ζιάνοΐκτα χείλη σου, μέ ήκουε; σοβαρά καί σοι ώμίλουν 
περί τών κωμωδιών τών κατά τάς άποκρέω χορών μοί 
ύπενθύμισα; μίαν εικόνα τού Gerdme— Apres le bal —— 
Έν τώ σκιόφωτι χειμερινής ήοϋς, έκεΐ, έν τώ σκυθρωπώ 
δάσει τή; έκ χιόνος κεκαλυμμένης γής,δύο μεταμφιεσμέ
νοι υπενείοουσι τόν έκτάδην κζταπεσόντα Pierrot' ή
0X3*. - ·»·, — -------- ιΐ " · ·.*/ » '» *
νοι ΰπεγείρουσι τον έκτάδην κζταπεσόντα Pierrot' ή 
πάθη τού άλλου έκείνου, δστι; ύπό τών δύο μαρτύρων 
;ου συνοδ'ευόμενος απομακρύνεται σπεύδων, διήλθε τά 
σώμά του- ηύθύμησε, έμέθυσεν, ήγάπησεν καί θνήσκει 
.ετά τόν χορόν, περιβαλλόμενο; έτι τά. Ιμάτια τής ψευ- 
ούς του ύπάρξεως' είναι ή καταστροφή μιάς κωμφδίας
Οαυτνι.

στροφής έκείνη; σκηνή- αίφνης έστράφη πρό; τοϋ θεω
ρείου τήν θύραν καί ό έπί τής άκρας τοϋ ώτός σου χρυ- 
σοστεφή; άδάμας έβαλεν άστραπήν κιτρίνην έταράχθην.

*

θέλω όλην, όλην τήν νύκτα αύτήν ν’ άναπολήσω ά- 
γρυπνών έν τή πρωία.............

‘Η ορχήστρα οίδωσι τό σημεΐον τής ένάρξεως τού 
στροβίλου καί έν τή αιθούση τό πλήθος άνακινεΐται. 
Πλήθος φαντασιώδες, άδιάγραπτον, άόριστον, έκφεϋγον 
τό βλέμμα κατ’ ά’τομον καί άνακυκώμενον έν τή συνεχεΐ 
τύρβη, έν μέσω αρρήτου συγχύσεως μορφών καί χρωμά
των ώ; έν μόνον δν, ώ; μία Βακχίς ή θάλασσαν. Ήχεϊ 
τό προανάκρουσμα. Κατερχόμεθα έν τή αιθούση, έκεΐ

ένθα ή τρέλλα έν χαρά 
τάς πύλας μαγικών δωμάτων 
ανοίγει’ αίρεται μακρά 
τύρβη γελώτων καί ασμάτων 
καί μαίνεται μέσω φωτός 
καί μέθης καί βοής, διττός 

κόσμος φασμάτων.

Και ιδού ή μελωδία τού «παρά τάς ΰνΰας τον dov· 
νάβεωςη δειλή καί διακοπτομένη κατ’ άρχάς, έκρήγνυ- 
ται, διαχέεται εί; κύματα αρμονικά άναπαλλόμενα, βι- 
αίως επιπίπτοντα άλλήλων, είτα βραδεία καί νωχελή; 
στένει, μειδιά μελαγχολική καί πάλιν ζωηροτέρα ύψου- 
μένει σπεύδει, γελά, άναφωνεϊ, εκπνέει.

’Ώ ! έ'ρωτα μιάς στιγμής 
τά άσμά σοι ζητεί τοϋ φίλου 
έλθέ Φ . . . καί ήμεΐ; 
ριφθώμεν μέσον τού ομίλου 
ένθα έν ζάλη έμμανεϊ 
άνακυκή ή ηδονή
δίκην στροβίλου.

Τής μουσικής ηδυπαθείς 
γελώσι, στένουσιν οί τόνοι, 
καί ό βραχίων μου δεθείς 
ύπό τό στέρνον σου ώς ζώνη 
αίσθμαίνουσαν καί έουθράν 
σ’ έλαύνει ....

Μεθυω .... ποσάκις σ’ έκάλεσα έπί τό στήθος μου 
κινδυνευον νά. έκραγη άπό τής πλημμυρούσης αύτό έρω- 
τιώσης ζβ>ής, καί τήν νύκτα αύτήν μόνον έπί τά πτερά 
τών πόθων μου φερομενη άφέθης καταπεσοϋσα έν τή άγ- 
.κάλη μου ... Μεθυω- μη είναι ονειρον j

Ημίγυμνο* προς τό έμόν 
τό στήθος σου βιαίως πάλλει 
κ ενώ γλυκύν τόν στενανιζόν 
καί τό μειδίαμα ή ζάλη 
έπί τά χείλη σου καλεϊ,

άόρατος ήμάς κηλεϊ 
πυράς άγκάλη.

Καί αναπνέω άφρο.νών 
τούς στεναγμούς σου καί τό μύρον 
τής κόμης σου, ήν έζ αγνών 
τοϋ πρώτου έρωτος ονείρων 
στέμμα κοσμεί ....

Σιγά ή μουσική αίφνης . . .

Εκεί, παρα την καμπήν τοϋ διαδρόμου, ένώ άνηρχό— 
μοθα εις την αίθουσαν, τά χείλη μ.ου φρικιώντα, φλεγ— 
μαίνοντα έζήτησαν τά. χείλη σου . . . καί έκλεισα;’ τούς 
οφθαλμούς μικρά.ν, άδιάγνωστον άνακραυγήν άφεΐσα.

Άποτιθεΐσα τήν κύλικα άφ’ ή; είχες πίει τόν ύπό νέ
φος άφρού ταρασσόμενον ξανθόν κεραυνόν, έστέναζες.

Είχες άναμνησθή τής ‘Ρώμης σου. ”Ω ! at άπόκρεω 
εν Ρώμη ! Καί τούς χορούς τών τεσσάρων μεγάλων θε
άτρων, καί τά. θεάματα τοϋ Corso, καί την Βαρΰερο- 
ύρομίαν (Corsa dei Barberi) καί τάς πλούσιας, εύφυεϊς, 
μυριοποικίλας στολάς τών μετημ,φιεσμένων, καί τόν νυ
κτερινόν περίπατον τών nioeoletti είχες θελήσει νά μ-η 
ϊδη; έφέτος έδώ παραμένουσα- άλλά τού έν ταΐς αίθού- 
σαις τοϋ καλλιτεχνικού Συλλόγου δοθέντος χοοοΰ στε- 
ρηθεΐσα έλυπεΐσο.

) πήρςε λαμπρός ο χορός έκεΐνος- οί έν ‘Ρώμη καλ- 
λ^ιτέχναι, Ιταλοί, Γάλλοι, "Αγγλοι, Ισπανοί, Γερμανοί 
είναι πολλοί και αδελφωμένοι διά τής κοινής αύτών ά
σπιλου έρωμένης, τής τέχνης.

Ή μεγάλη αίθουσα τού Συλλόγου είχε μεταβληθή 
είς ναόν ’Ινδικόν τό Οέα;ζα ήν έκπληκτικόν διά τήν λαμ
πρότητα, την έντέλειαν τής θεατρικής άπομιμήσεως, 
τόν πλούτον τών κοσμημάτων. Αί έκ γρανίτου κίονες 
τού περιστηλίου εφερον άντί κιονοκράνων χρυσά; τερα
στίους κεφαλάς έλεφάντων έν τώ μέσω τοϋ ναού έπί 
ύψηλού βάθρου ώρθούτο έκστίλβον τό χρυσούν τής θεό
τητας είδωλον' έπί τών βαθμιδών τού βάθρου έπεφαίνετο 
έκάστοτε ΙΙουλτσινέλλας τις ή ’Ισπανό; ιππότης, Μαρ
γαρίτα τοϋ Φάουστ, καρδινάλιος ή μάγισσα. Αί στολαι 
τών μεταμφιεσμένων Οαυμάσιαι διά. τόν πλούτον καί τήν 
ιστορικήν άκρίβειαν καί ύπό ταύτας οί έν ‘Ρώμη φέ- 
ροντε; τά λαμπρότερα ονόματα έν τή άριστοκρατία τοϋ 
πλούτου, τών γραμμάτων, τής τέχνης, έν τή διπλωμα
τία, έν τή τιτλοφάρφ εύγενείικ. Καλλιτέχναι πεφημι— 
σμένοι, συγγράφει; ένδοξοι, ύπουργοί, πρέσβεις, πρίγ»· 
γηπες, δούκισσαι, βασίλισσαι τή; καλλονής, τρεπεζΐται^ 
μεγιστάνες.
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Έν Τουρίνω ό χορός' ό ύπό τών καλλιτεχνών έν τώ 
εαυτών συλλόγω επίσης δοθεί; έπετυχεν έκλάμπρως· πα- 
ρήσαν μέχρι τής πρωίας ό άόελφό; του βασιλέως, ή μή- 
τηρ καί ό αδελφό; τής βασιλίσσης· καί ή έξοχωτέρα ΙΙε- 
δεμόντιος αριστοκρατία.

*

"Αν δέν μ' έδέσμευεν -zj ύπόσχεσϊ; σου νά διέλθωμεν 
όμοϋ τήν νύκτα έν τή πεζή τών έμπορων τούτων παννυ- 
χίδι, τήν πρωίαν ταύτην θ’ άπεσυρόμην άπό του S- 
Carlo τής Νεαπόλεω;, ένθα ό μέγα; χορός τών μεταμ
φιεσμένων έκάλει τήν άνάτολικην μου φαντασίαν ΐνα κη· 
ληθή έν τή μεσημβρινή διαχύσει του κομψοτάτου Νεα- 
πολιτανικοϋ κόσμου.

♦

Μειδιά;’ έπεθύμησε; τόν καλλιτεχνικόν σύλλογον τής 
‘Ρώμης σύ, εγώ τό · S. Carlo’ έχομεν ϊσω; άμφότεροι 
δίκαιον. Όπως σε συνοδεύσω μέχρι τής κατοικίας σου, 
κατεσπιλώθην ύπό τή; ίλύος όλο;’ Γσω; κοιμάσαι τώρα· 
όταν έζεγεοθής καρηβαρούσα καί σύ, κεκμηκυΐα είσέτι, 
ύπό τή; ανία; βασανιζομένη τί πρώτον θά συλλογιβθής ; 
εμέ, ή τά καταφθαρέντα μετάξινα πέδιλά σου καί ταν 
σηρικήν έσθήτα, κατερρυπωμένην ύπό ζονιορτοΰ ;

Άγιςοίλαος.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ.

ΙΙτο τό παοελθόν Σάββατον ώοα πεοίπου δυώυ.ισυ'■» ‘ x ' 4 επρόζειτο ό άποτυχών βουλευτάς Άγυια; καί Ναυπα- 
κτία; καί έπιτυχών Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου έ- 
προκειτο νά κάμνι εναρξιν τοϋ Διοικητικού Δικαίου, ΐνα 
διδάξνι τούς μέλλοντα; Βουλευτάς καί κυβερνήτάς μα; 
τόν εκλογικόν νόμον, τόν ρουσφετικόν νομ,ον, καί τά Βε- 
λενδζικά τοϋ Άριστοτέλου;. Έν ελλείψει πολέμου, Ίωαν- 
νίνων, μαχών μυριόνεκρων καί Έρυθροϋ Σταυροϋ, εφέτος 
εϊχομεν πανεπιστημιακά; διαδηλώσεις, μαγκουριές, Κων- 
σταντινίδη, ρεβόλβερ, Πατσόπουλον κλπ. Επειδή δέ 
αυτός ό πόλεμος δεν έτελείωσε, πρό μηνό; άκόμα είχε 
διαδοθή ότι καί ό 'Ροντήοης θά έβαινεν έπί τά ίχνη τού 
Επιτίμου Κωνσταντινιδου,έφ'ώ καί εΐχεν έμποδισθή τότε 
ά έναρξις. Προχθές όμως ήνεώγησαν αί πύλαι τή; Νο
μική; αίθουσα; καί εΐσέρρευσε κόσμος φοιτητών,μέ άγρίαν 
την φυσιογνωμ.ίαν, ά,δυπαθέστερον τού δέοντος, έκαστου 
κρατούντο; τήν ράβδον ά τήν μαγκούραν, την μ.ασζοτ η 
τον ινδικόν κάλαμον, τόν μπα.Ιτιϊν ή τόν κεφαλοθρκύ- 
στην. ΙΙλήν τών φοιτητών τή; Νομική; ήσαν καί άλ
λων σχολών φοιτηταί, καταπλημμυρίσαντε; την αίθου
σαν πλην δέ φοιτητών ήσαν καί δικηγόροι Ικανοί, επι
κουρία προσελθόντε; τού συναδέλφου των κ. 'Ροντήρη. 
ΙΊδη αί ράβδοι ηρχισαν νά κροτώσιν άπειλητικώτατα, 

αι φυσιογνωμ,ίαι ν' άλληλοσπουδάζωνται, τά μπαστούνια 
’νά δοκιμάζωνται, οί δικηγόροι ν' άσχάλλωσι καί ά αί
θουσα να θερμαίνηται τόσω πολύ,ώστε νά έγχυμονή έκρη- 
|ζιν.

Εί; την ψυχολογικήν η μάλλον Οερμολογικήν αυτήν 
στιγμήν έφθασεν ό αναμενόμενος καθηγητής, φέρων όχι 
πλέον ςεφάνου; διά τόν κ. Δηλιγιάννην έπανακάμπτοντα

έκ Βερολίνου, ούτε ψήφον δικαιολογητικήν διά τόν κ. 
Κουμουνδούρον ύποτροφοστολέα τοϋ υ.ίού του, άλλά 
τήν ώ; χ όδζ α η φιλοσόφου κυνικοϋ άλλόκοτον κεφαλήν 
του, τήν οποίαν έπαρουσίαζε φιλοφρονώ; εί; τό έξηγριω- 
μένον άκροατήριον,

Τήν κεφαλήν αυτήν προσφερομένην τήν ύποδέχονται 
κατ’ άρχάς άρχομένην λαλεϊν αθώα ραβδοκροτήματα έπί 
τών θρανίων- άλλά τών φίλων τοϋ 'Ροντήρη τινές μή 
ανεχόμενοι αύτά ζητοϋσι νά τά άναστείλουν. Καί τότε 
άρχεται ραβδομαχία ομηρική, διαρκέσασα δεκάλεπτου, 
τοϋ 'Ροντήρη ώχροϋ καί μουρμουρίζοντο; τό μάθημά 
του, τών ράβδων πιπτουσών καί βαρουσών, τώρα συμ- 
πλεκομένων καί τώρα χωριζομένων, ό’τε ευφυή; φοιτητή; 
ρίπτει άπό ρεβόλβερ βολήν κατά τοϋ φατνώματος,' τρα- 
ποϋσαν Ικανού; εί; φυγήν άλλά καί οί έαείναντε; πάλιν 
αρχίζουν τά Γιούχα ! τά Κάτω ! τά "Εξω ! τά ποδο
κροτήματα, ότε ό πρύτανις πλησιάζων τόν διδάσκαλον 
τόν παρακαλεϊ νά παύσή. Ούτος μετ’ ανοχής Χριστού 
παραλαμβάνει τήν λαλοϋσαν κεφαλήν του μή λαλοϋσαν 
πλέον καί έν μέσω πάλιν γλοϋχα, έζω, κάτω καί φυσιο
γνωμιών αγρίων τήν ώδήγησεν εΐ; τόν οίκον του ευτυ
χώς καλώ; εχουσαν. Ή συνάθροισι; παρετάθη άχρι τής 
4η;, ήλθεν έκεϊ καί ό υποφρούραρχος καί περιπολία, άργά 
άργά δέ ή συνάθροισι; διελύθη.

Έν μέσω τοϋ πλήθους έκείνου ό γέρο Μητσόπουλος 
σείων τήν κεφαλήν του:

— “Αχ ! τί νά τεκταίνεται καί για τόν γαμβρό μου!

ΑΡΤΟΝ ΣΠΗΤΙΚΟΝ!
Τό παρά τόν Σταθμόν τού Σιδηροδρόμου έν τή Όιίώ 

Έρμου Άτμοχένητον

Εργοστασίων Αρτων Και Ζσηρικών
λ. Παραοχευοπούλου χαΐ Χας

κατασκευάζει διά μηχανής εις τήν αυτήν τή; άγορά; τι— 
/.ής ψωμί λαχταριστόν, άπό καθαρόν σιμιγδάλι, χωρίς 
φαρίνα, σωστή οκά καί όταν είναι καί δύο ήμεαών, γλυ
κύτατου καί μετά δύο ημέρας, χωρίς νά χάνή τήν ου
σίαν του.

τούτοι; κατασκευάζει πρώτης
ποιότητο; ζυμαρικά, Μχχχρόνεα, φιοέ, χλπ. Κάμνει

ΑπθΣΤΟΛΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

Ύ*ΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ δύο, Sv εις τήν Παλαιάν 
αγοράν εί; τό Λαχανοπωλείου HxiWtXVtxOAiou (Καμ
πούρη) καί άλλο έν τή 'Οΰφ Έρμου απέναντι τού Κα
ταστήματος Μαϊφάρτ.

|^ΑΙ κάρρα μέ τόν κώδωνά
των διά τά; συνοικίας! 

(ΣΤ'. 2).
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