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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΙΕΥβΥβΤΗΣ

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Τώρα πλέον οί άπηλπισμενοι κουμουνδουρικοί ήρχισαν 
νά φθονώσι καθαρώς τήν άφοσίωσιν χ-ης πλειοψηφίας εί; 
τόν αρχηγόν αύτής. Καί ιδού βρέχουν έπίθετα διά τον 
πρωθυπουργόν : Άλής Τεπελ.ενλής, ’Αττίλας, (τοϋ Βέρδη) 
Μέγας Βεζύρης,Άραβύ μπέης,κλπ.Όλα αυτά είναι ευχά
ριστα, είναι ενθαρρυντικά, είναι παρηγόρα, κύριοι κου- 
μουνδουρικοί. θέλετε ολοι έσεΐς, οΐτινες κάριατε την 
'Ελλάδα έλευθέραν Κέρκυραν, θέλετε όλοι έσεΐς οί έμπο- 
ρευόμενοι τόν Έλληνα, πρωθυπουργόν αίμοχαρέστερον τού 
Τεπελενλή, αίμοδιψώτερον τοϋ ’Αττίλα, παντοδυναμώτε- 
ρον τοϋΜεγάλου Βεζύρου καί πεισματωοές·ερον τοϋ’Αραβύ 
μπέη. Καί άν δέν είναι τοιοΰτος ό νΰν πρωθυπουργός, 
ήμεΐς θά τόν κάμωμεν,κύριοι κουμουνδουρικοί, πρός χα- 
ριν σας.

Τί άςφαπόβροντα διήλθον προχθές έν τή Βουλή έκ τών 
τρυφερών παρειών τοϋ Δεληγιαννη, όταν είδεν ότι τού έ
φευγε καί ό Ζέγγελης, έτοιμος παρά δύο λεπτών νά τού 
προσφέρνι έπί δίσκου άργυράν την πρωθυπουργίαν. Διότι 
είναι βέβαιον οτι άρια παραιτηθεί ό Τρικούπη;, έρχεται 
είς τά πράγματι ό Δεληγιάνης. Διά τό μή είναι άνδρα 
κτλ. έπρωθυπούργησε γυνή !

Ο ζωηρός νέος κ. Παναγιώτης Ψαράς έςέδωσε έν ίδίω 
παραρτήματι τάς σκέψεις αύτοΰ περί μιάς δημοσιεύσεως 
τού Ερνέατου Σιοϋμαν όλίγας στιγμάς ποό τής άναχω- 
ρήσεώς του. Η κρίσις μας περί τών σκέψεων αύτών τού 
κ. Ί αρά είναι αύτή : Λυπούμεθα ότι δέν τάς έχομεν 
δημοσιεύσει ήμεΐς. Διότι ακριβώς αύτή ήτο ή γνώμη 
μας περί τών έξ ύστέρων κλαυθμηοισμών τών διαφόρων 
οργάνων τού τύπου, καί ιδία τής Αίας Έφημερίδος ήτις 
διαρκώς εσαλιάριζε περί ατόμου τό όποιον κατά βάθος 
περιεφρόνει καί τής ίΙα,ΛιγγενΐαΙα,ς ήτις καί είς τόν 
Σιοϋμαν ήνοιξε τάς στήλας της δι’ άτιμα καταχωρήμα-

τα, προσβάλλοντα τήν οικογενειακήν τιμήν μεθ’ όλην 
τήν ΐδικήν της φήμην ώς καλής νοικοκυράς ! Μέ μό
νην τήν διαφοράν ότι δ κ. Ψαράς εξέθεσε τάς σκέψεις 
ταύτάς μετά πολλής δυνάμεως λόγου σεμνότητος ύφους 
καί πολλών θετικών λεπτομερειών, αϊτινες μετά τήν ά- 
νάγνωσιν τοϋ παραρτήματος αύτού δέν έπιτρέπουσιν έτε
ρον συμπέρασμα είς τόν αναγνώστην παρά τό συμπέρα
σμα τού γράψαντος. Χαίρομεν πολύ διά τούτο, καί διότι 
έλέχθη ή αλήθεια μετά δικαιοσύνης, περί ένός θέματος 
κοινωνικού, καί διότι ό κ. Ψαράς τήν είπε τόσον πλήρη 
καί τελείαν.

Μετά τό παράρτημα τού κ. ψαρά, τό όποιον λυπού- 
μεθα ότι δέν δυνάμεθα νά άναδημοσιεύσωμεν, παύουν 
πιστεύομεν καί αί όχληραί έρωτήσεις άς μάς άπηύθυναν 
έκάστοτε:

— Πώς δέν έγράψατε καί σείς γιά τόν άτιμον αύτόν;
Δέν έγράψαμεν, διότι ήμεΐς ούτε λέξιν κολακευτικήν 

τω έχαρίσαμεν, έπανειλημμένως δέ τόν έχαρακτηρίσαμεν 
τί είναι, έσχάτως δέ τού έκόψαμεν καί αύτήν τήν καλη- 
μόρα ήν εύτελώς μάς ήνάγκαζε νά τοϋ άποτείνωμεν. 
Τώρα δέ έν τή απουσία του ένομίσαμεν καί δονγκισωτι- 
κόν καί άνανδρον νά έκτοξεύωμεν έναντίον του όλον τό 
λεξικόν τής ρωμαιϊκης ύβρεολογίας.

Είς τά 'Ο-Ιύμπια, κατά τήν παράστασιν τής ΆΐΛας.
Δύο φουστανελλαδες έ,ταρχιώται ζητούν ν’ αγοράσουν

εισιτήρια.
— Δέν έχει θέσεις : άν θέλετε απλήν είσοδον.
Πέρνουν είσοδον καί εισέρχονται κατά τήν διακοπήν

τής πρώτης πράξεως, οτε οί μισοί τών θεατών είναι έξω. 
Έπί τή θέα τόσων κενών θέσεων, ό είς πρός τόν άλλον: 
— Κύτταξε τούς μασκαράδες πού μάς γέλασαν ! τό—

σαι θέσεις καί νά μάς λένε πώς δέν έχει κάν καμμία. 
Και σπεύδουν νά καταλάβουν δύο άπό τάς καλλιτέρας

απέναντι σχεδόν τής σκηνής
Ότε έρχονται οί κύριοι τών θέσεων, δύο δανδήδε; λε-

πτοκαμων.ένοι.
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Μέ τό καπέλλο στό χέρι, ό είς έζ αύτών, δειλά δειλά·'
— Συγγνώμην, κύριε, είναι ή θέσις μου.
— Θέσι σου ; Καί τί, κληρονομιά την πήρες άπό τόν 

πατέρα σου ; Γιά πήγαιν’ άπ’ εδώ, νά μή σοϋ πάρ’ ό διά
βολος τον πατέρα. ’Αλήθεια κι’ άπ’ άλήθια.

Κ’ έβαλαν τό ένα πόδι έπί τοΰ άλλου, ένω οί δχνδήδες 
«κόμη πηγαίνουν πρός άναζήτησιν τοϋ διαβόλου.

(*/arp/>ix«Jz).

’Επανήλθε μετά διετή απουσίαν εις τάς παραδουνά
βιους /ώρας ό ιδρυτής τοϋ μόνου προσιτοϋ είς φιλοκά· 
θαρα γούστα φερωνύμου του Ζυθοπωλείου κ. Ζαχαρίας 
Μπερνιουδάκης, έτοιμος καί πάλιν νά προβή είς νέας με
ταρρυθμίσεις τού καλού αυτού Καταστήματος,άφοΰ κατά 
τήν άπουσίαν του τήν τιμήν τής ζυθοσημαίας τόσον καλά 
τήν έφύλαξεν ό φιλότιμος γαμβρός του.

Οι έρασταί έκφυλλίζοντες μαργαρίταν παίζουν τό παι
γνίδι τής καρδιάς των : Μ’ αγαπά, δέν μ’ αγαπά. Οί 
βουλευταί τής συμπολιτεύσεως έκφυλλίζοντες τό Κατη- 
γορητήριον, παίζουν άλλο παιγνίδι: ‘Υπογράφω* δέν ύπο- 
γράφω. ’Επί τοϋ παρόντος ή κοινοβουλευτική μαργαρίτα 
είναι είς τό ίέ>·. .

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΚΡΙΑΚΑ.
ΧηΐΛ&ιώσεες έξ άψηγήαεω^ τής ιδίας.

Ζ'.

Οταν μετά τήν ε'νωσιν εΐσήλθον είς τήν Λάρισσαν, 
έπί δύο μήνας ή Περιστέρα έξηκολούθει ν’ άποκρύπτη τό 
φϋλόν της ώς φουστανελλοφορών Σπανοβαγγέλης. Μαζύ 
μέ τούς συντρόφους της, μαζύ μέ τ’ άλλα τά μπουλού
κια, γύρναε ’στά καφενεία, τοΰνα ποδάρι απάνω ’στάλλο, 
κάπνιζε, έπαιζε χαρτιά, κ’ ένω διηγείτο έκείνη,έφαντα- 
ζόμεθα ήμεϊς τάς έν τοϊ; Πανεπιστημίοις τής Ελβετίας 
ρωσίδας φοιτήτριας, τυρβαζούσας έν τοΐς ζυθοπωλείοις, 
μέ τήν πίπα τοϋ Γερμανού φοιτητοϋ είς τά χείλη, τούς 
πόδας τόν ένα έπί τού άλλου καί τήν χεΐρα πάντοτε έπί 
πλήρους άφρού ποτηριού ζύθου.

’Αλλ’ όταν ή φτώχια τήν έγονάτισε, όταν ήναγκάσθη 
•νά πώληση τά όπλα της, καί ήσθάνθη τόν εαυτόν της, 
ώς φανταζόμεθα ήμεϊς, «ξεπεσμένον επαναστάτην», όταν 
έκουρά-ιθη ύποκοινομένη ή όταν ηρχισαν νά τήν κεντώσιν 
αί ακίδες τού ούλου της, τότε κατεφυγεν είς τόν παπάν, 
χατέφυγεν είς τόν Δεσπότην κ’ έξωμολογήθη.

Ή έκπληζις τών συντρόφων της έπλημμυοισε.
Καί τήν άντέκρουον αί άπορίαι :
— Τί δέ μιλά; καλά ;
— ’Εσύ λές πώς είσαι κορίτσι ;
— Τί κορίτσι είσαι;
— Περίεργο πράμα ! Νά σέ σέρνουμε τόσον καιρό μαζύ.
Καί ό δεσπότης αύτός έδυσπίστει.

Ότε ήναγκάσθη έπί τό παλληκαρικώτερον νά τοϋ πή 
ή Περιστέρα :

— Άμ ! πώς, παπά, δέ σού γιομίζει τό μάτι σου ; 
Δέ βάζεις τή παπαδιά νά μ’ έξετάση ;

Αί γυναίκες τής Λαρίσσης καί άφοϋ ό Σπανοβχγγέ- 
λης έγινε Περιστέρα, καί άφοϋ ή φουστανέλ.λα έγινε φου
στάνι, πάλιν έδυσπίστουν, δέν τήν έπλησίαζον.

Καί ή Περιστέρα άστεϊζομένη :
— Καλά κάνετε, μή με ζυγόνετε' τί ζητά ό λύκος 

μέσ’ τό κοπάδι ;
Αλλ όσον ζωηρώς καί άν ησθάνθησαν τήν μεταμόρ— 

φωσιν οί τέως σύντροφοι καί συμπολεμισταί της, ζωηοό- 
τερον τήν ήσθάνθη αΰτη.

— Τώρα έννοίωσα πώς είμαι κ’ έγώ γυναίκα, μάς ε- 
λεγε μέ τήν αφελή της γλώσσαν τώρα τρύπησα τ’ αυ
τιά μου καί έβαλα σκουλαρήκία. Τώρα έμαθα κάτι νά 
πλένω, κάτι νά ζυμόνω.

Καί είμεθα βέβαιοι ότι καί αί φυσιολογικά! αύτής ά- 
ναγκαι τώρα μόλις θά έξύπνισαν' ιδού δέ θέμα διά με
λέτην' τό θέμα τής έπιρροής τοΰ βίου, τών έργων, τής 
ενδυμασίας καί τής ψυχολογικής έξ υποκρισίας έξεως, 
όχι μόνον έπί τοϋ χαοακτήρος, άλλά καί επί τοϋ φύλου.
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Ό πολεμικός χαρακτήρ τής Περιστέρας δέν έμορφώθη 
διά μιάς είς τήν κρίσιμον έκείνην στιγμήν, καθ’ ήν ή έ
πρεπε νά παραδώση «τό κορμί καί τήν παρθενιά της» είς 
χεϊρας έκδικητικών Τούρκων, ή νά πάρη τό όπλο καί 
τήν άπόφασίν νά βγ·ή ’στά βουνά, γΐά νά έλευθερώση το 
γένος. Ήτο εναποθηκευμένος είς αυτήν άπό τών πρώτων 
παιδικών της ετών καί δέν έκαραδόκει είμή στιγμήν ϊνα 
έκραγή.

Τό άγριον μισός της κατά τοϋ σχολείου, άπαιτούντος, 
όπως είναι παρ’ ήμΐν, καί ιδίως έν ταΐς δούλαις έπαο- 

ίαις διωργανισμένον, δουλικά; μόνον φύσεις καί μή συμ- 
ιβαζομένου πρός άγριώτερα καί μάλλον δυσχάλινα έν

στικτα, επώαζεν έκτοτε τό τριετές άρματωλήκι τής
Περιστέρας.

Οί γονείς τη; τήν έστελναν είς τήν δασκάλαν αύτή 
όμως πήγαινε, κτυποΰσε τά παιδιά, κ’ έφευγε' τήν κυ
νηγούσε ή μητέρα της' ψίχα νά τής θόλωναν παρά πολύ 
τά νερά, τότε έχυνε τά φαγιά, πετούσε τής τεντσερέδες 
στή φωτιά, έσπρωχνε δεξιά ζερβιά καί χανότανε."Ητανε 
γιά νά πούμε δελίδισα.

Ή δασκάλα, ή κυρά Μιχάλενα, άπηλπίζετο κ’ έλεγε 
στή μητέρα της :

— Νά μήν τό στείλης πιά ’στό σχόλιό, δέν μπορώ 
νά τό κάμω ζάππι.

Καί ή Περιστέρα :
—θά τήν καρτερέσω σέ κανένα καρτέρι,νά τής ξεσχίσω 
τά φορέματα !

Απορεί δέ καί ή ιδία πώς βγήκε τέτοια άπό πατέρα 
τόσω ήσυχον καί μητέρα τόσφ καλήν. Καί ώς νά ήτο έ- 
νήμερος τών θεωριών τοϋ Δαρβίνου, κατά τινα τών ό
ποιων αΐ κληρονομικαί διαθέσεις μεταβιβάζονται ένίοτε 
ούχί άπ’ ευθείας, άπό μητρός είς υιόν, άλλά δι’ άλ- 
μάτων, άπό πάππου φέρ’ είπεϊν είς έγγονον, ανατρέχει 
καί αύτή είς τόν παπού της, αγωνιστήν τοϋ 21, συ
ναγωνιστήν μέ τόν Ζιάκα καί μέ τόν Γαρδικιώτην, καί

μέ τήν φυσικήν της μεγαλοφυίαν μάς έλεγε, έν έκστάσει:
— Κύττα τώρα, πώς βάρεσε ή φλέβα, από τον πα- 

ποϋ μου βγήκε ό αδελφός μου καί μέ τόν αδελφό μου 
έγώ.

Ώραία είναι καί ή φράσις τήν όποιαν είπε τοϋ υπο
στρατήγου Γρίβα, είς τόν όποϊον παρουσιάσθη μετά την 
σύλληψιν τοϋ συζύγου της :

— £)·ώ ιΐέζ .TafaJfjJ/iOjura μύγα 'στύ σπαίί μου, καί 
τώρα βλέπετε πώς κατήντησα.

----------------------rg 8 ——

ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΥ.

Τό Κατηγορητήριο σταμάτησε καί πάλι,
γράφεται κΐ’ υπογράφεται, δέν έχει τελειωμό, 
τόσων σοφών κουρκούτιασε γιά τοϋτο τό κεφάλι, 
καί είναι ό Φιλάρετος σ’ αδιάκοπο θυμό.
Καθένας μέ τή γνώμ.η του, καθείς μέ τό σκοπό του, 
καθένας μ.’ ένα σχέδιο, καθείς μέ τό θεό του.

—Πρέπει νά γίνη γλ« τούς τρεις, κί’ όχι γΐά δύο μόνο. 
— Όχι, μονάχα γιά τούς δυο, νά σβύσουμε τόν τρίτο. 
—Ή θά τόν βάλλετε κι’αύτόν, άλλοιώς σάς φασκελόνω... 
—Όχι, κανένα καί τούς τρεις αθώους τούς κηρύττω.
—Κι’ έγώ δέν έσχημάτισα πεποίθησιν άκόμη, 
καί νά μή γίνη τίποτε είν’ ή δική μου γνώμη.

ΕΠΙΦΪΑΛΙΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΛί

ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ. 
1862
Μίβοε.

(Ίίι άρ.β 296).
— Δέν τήν είδα. Δέν τό είξευρα. Φύσα την στά ιχοϋ- 

τρα, φώναξέ της νά ξυπνήση.
— Τί σαλιαρίζεις, θεομπαίκτη, τρέχα στά φαρμακείο, 

καί ζήτησε τίποτα. Τρέχα, γρήγορα, νά μή μάς πούν 
πώς την πεθάναμε.

Ό Κώστας φεύγει, άλλά μετά δύο λεπτά επιστρέφει 
άμέσως άσθμαίνων καί λέγων :

— Ποϋ νά πάω ; Κάτω ό δρόμος είνε γεμάτος κλη
τήρας, χωροφύλακας, ιππείς, πυροβολητάς καί τσακώ
νουν αδιακρίτως όλους. Πού πάω νά μέ πιάσουν.

— Μωρέ κακούργε θά μάς πεθάνη τό κορίτσι στά χέ
ρια καί θά βρούμε τόν πελά μας. Τρέχα σέ κανένα μπα
κάλικο, ’λίγο ξύδι, ό,τι ’βρής. Τρέχα.

Ο Κώστας φεύγει καί μένω μόνος μετά τής άναισθη- 
,τούσης Ελένης.

Γιά Κατηγορητήριο νά γίνεται μουρμούρα,
νά έχουνε τρεχάματα οί φίλοι βουλευταί,
νά νοιώθουμε ’στή γλώσσά μας τής λίμας τή φαγούρα, 
καί Κατηγορητήριο άς μή γραφή ποτέ.
Άς καταντήση καί αύτό τού δρόμου κωμωδία, 
άς λείψη πιά τό σοβαρό κι’ ή πόζα ή γελοία.

Τά Κατηγορητήρια αφήστε, θεατρίνοι,
σάν τόν Δέ-Κάστρο ’γίνατε κωμικοτραγικοί
αφήστε νά ’συχάσουμαι κΐ’ εμείς, καί σείς κΐ’ έκεΐνοι, 
κι’ άς παύση τόσο αηδής καί κρύα μουσική.
Γιά Κατηγορητήριο νά λέμε μόνο φθάνει, 
κ’’ εις όλους άθωότητος άς βάλλουμε στεφάνι.

Μέ τούς ενόχους σμίξετε καί σφιγκταγκαλίασθήτε, 
καί πέτε τους πώς όλ’ αύτά τά ’κάματε γί’ αστεία, 
μέ τήν άθώωσιν αυτών καί σείς ν’ άθωωθήτε, 
νά παύση κι’ ό καρδίόχτυπος καί μερικών μανία.
Τό πνεύμα είναι πρόθυμον, άλλ’ άσθενής ή φύσις . . . 
ολοι αθώοι κι’ άξιοι τιμής καί δόξη; ίσης.

Γιατί, γιατί κάν πέρνετε ’στό χέρι σας τήν πένα, 
σάς πιάνει τρόμος έξαφνα σπασμωδικόν καί φρίκη, 
καί τοέμουνε τά χέρια σας ώσάν παραλυμένα, 
πού σάν νά υπογράφεται για σάς ή καταδίκη ;
Μή παίζετε μέ τήν τιμή τών άλλων παντομίμα, 
καί στιγματίζετε κρυφά είν’ άνανδραν καί κρίμα.

Stourls.
---------- ο^—---------

Είχα ακούσει ότι πρώτη βοήθεια είς τούς λειποθυ- 
αούντας είνε νά τούς ξεσφίγκουν τή μέση καί νά τούς 
ξεκουμπόνουν.

Τό πρώτον δέν μού ήτο δυνατόν νά τό κάμω, προέ
βην οθεν είς τό δεύτερον. Ξεκούμπωσα τόν ά.πλούστατον 
σάκκον.

Έν τούτοις εφθασε έπιστρέφων ό Κώστας κομίζων πο
τήριον πλήρες.

— Τί έφερες · έρωτώ.
— Λάδι !
— "Αχ, κακούργε, θεότρελε. Μωρέ, θεοσκοτωμένε, με 

λάδι θά τήν ξελιγοθυμήσωμε ; Χάθηκε ένα ποτήρι νερό ;
— Μά μέ τής φωναΐς σου μέ σάστησες. Τάχασα.
— Γρήγορα νερό φέρε καί χαθήκαμε.
Φεύγει ό Κώστας δρομαίος οπίσω.
Έν τώ μεταξύ ή Ελένη συνήλθε, εκουμπώθη χωρίς νά 

μού κάμη παρατηρησιν.
Στηρίζων αύτήν έβημεν πρός τόν οίκόν της.
Τόρα θά σάς ’πώ ολίγα λόγια γιάτό ποιόν τού Κώστα. 
Ητο γείτων, σπουδαστής, Ανατολίτης νεοφερμένος. 

Τίτο θεόκουτος, μωροπίστευτος, ένα σωστό μ.πέτ, κού
τσουρο τό όποιον μεταχειοιζόμεθα ώς ό'ργανον διασκε-
δάσεως.

Τέλος φθάσαντες είς τόν οίκον τής ’Ελένης άνεοχό- 
μεθα καί άκούομεν πλατείς γέλωτας έν τώ δωμάτιο» τοϋ 
Γιώργου.
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ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ

La campaaa de/Γ Eremitaggio.
Έν Άθήναις σήμερον τοΰ Φεβρουάριου άφικομένου είς 

την 98ην αύτοΰ ήμέραν, ήμέραν τής έβδομάδος Τρίτην, 
αποφράδα κατά τό περί δυτικής φιλοσοφίας σύγγραμμα 
τοΰ πρεσβυτέρου κ. I. Μαρτίνου καί κατά την τελευ- 
ταίαν πεντάτευχον τοΰ κ.' Άντωνιάδου, καταγγέλλοντος 
τόν Κουμουνδοΰρον έν τή βουλή τοΰ κ. Παλαμήδον, καϊ 
παο’ ολίγον έπιτυγχάνοντος έκ νέου έν Τσουμέρκοις τοΰ 
κ. Άμβράζη, ό ύποφαινόμενος άπελπισθείς νά εφεύρω 
μηχανήν τινα πρός καθαρισμόν τών ονύχων, καί σκοπόν 
προτιθέμενος νά διαπράξω αξιόποινόν τινα πράξιν, απο
φάσισα νά δεχθώ την εντολήν τοΰ νά γράφω τά θεα
τρικά δελτία τής έφετεινής περιόδου διά τό Λ//) Χάησαι^ 
δούς ενώπιον τής συντάξεως άύτοΰ τόν επόμενον όρκον.

«'Ορκίζομαι περιφρονώ·/ την Λογικήν, την Γραμματι
κήν καί την Σύνταξιν (πλήν τής συντάξεως τοΰ Μή 
Χάνεσαι) γράφω Sv θεατρικόν δελτίον καθ’ έκάστην 
νέαν παράστασιν τών θεάτρων 'ζ/.τόΖέωΓος· καί Ό.Ινμ- 
ιτΐων, άνευ φόβου καί άνευ πάθους (εκτός έλαφράς κα
ταρροής), άνευ έννοιας ώς έπί τό πλεϊστον καί μετά λο
γοπαιγνίων, καθ ών αποβαίνει ανίσχυρος πάσα απόφα
σης τοϋ Ίατροσυνεδριου. "Εστω μοι βοηθός ό Θεός καί δ 
διευθυντής τής Άστυνομίας».

Είς πίστωσιν έπια δι' έξόδων μου Sv ποτήριον ζύθου 
εγχωρίου, καί συνταραχθείς άπό κεφαλής μέχρι ποδών έ- 
δραμον είς τό αστυνομικόν κατάστημα περί μέσας νύκτας 
καί ύπέβαλον τήν έξής φωτεινήν ιδέαν, ότι άν θέλωσι 
νά έπιτύχωσι τήν έξολόθρευσιν τών άδεσπότων κυνών τό 
ταχύτερο·/, άς διατάξωσι τούς κλητήρας νά προσκαλώσι 
τούς συναντωμένους είς τάς οδούς αδέσποτους κύνας είς

τά ζυθοπωλεία καί νά κερνώσιν αύτούς άνά Sv ποτήριον 
εγχωρίου ζύθου. Μετά ένα μήνα δέν θά ακούεται ουδέ— 
μία υλακή εντός τής πόλεως, είμή ποΰ καί ποΰ καμμία 
έντός τοϋ γραφείου τής Παλιγγενεσίας, ενόσω δεν ανα
χωρεί ό κ. Μαυρογιάννης διά Μασσαλίαν.

★

Ό Κώύων τοΰ Ερημητηρίου σημαίνων άπό τίνος και- 
οοΰ θορυβωδώς εις τάς εφημερίδας καί τά προγράμματα, 
καλών τούς πιστούς είς τόν 'Απόλλωνα, έξύπνησε καί 
έμέ. Ελαβον μετ’ έμοΰ Sv έφάπλωμα, καί δέκα οκάδες 
καυσόξυλα ώς προμήθειαν καί έκίνησα. Έσκέφθην άν 
ώφειλον νά μεταβώ διά τοΰ Επποσιδηροδρόμου καί είδα 
ότι δέν έφερον αρκετόν όπλισμόν, διότι τό μόνον κλειδίον 
τοΰ δωματίου μου δέν ήτο ικανόν νά μοί εξασφάλιση 
τήν νίκην, είς τήν έξ έφόδου κατάληψιν τών άμαξών, 
τόσον δέ κατειλημμένος ύπό τών ρεμβασμών ήμην ώστε 
μ,όνον όταν έφθασα πρό τής θύρας τοΰ θεάτρου, έννόησα 
οτι είχα δεκαπέντε λεπτά εις τήν τσέπην περισσότερα 
καί Sv έτος είς τήν ράχιν. Τά αύτά πάντοτε' τά αύτά 
φώτα είς τήν θύραν, οι αύτοί κλητήρες, ό αύτός φόβος 
τής καταπλακώσεως ύπό τών άμαξών, ό αύτός Ζούνης 
απέναντι, ή αύτή Άϋδε παρακάτω, τά αύτά ώραία ζα
χαρωτά, τής χανέλλας όλοτρόγυρα’ ένόμιζον ότι ήτο συ
νέχεια τοΰ περυσινοΰ, ότι δέν έμεσολάβησε τόσον μακρόν 
χρονικόν διάστημα, καθ’ δ μάς έπεσκέφθη ό τύφος, ό Δέ 
Κάστρος καί οί βουλευταί τής Θεσσαλίας, καί έν τοιαύ
τη αλλοφροσύνη διατελών έξέλαβαν ώς Κιαραμόντην 
ενα τελωνοφύλακα καθήμενον ήσύχως καί ροφώντα τόν 
ναργιλέ·/ του. Ίσταμαι είς μίαν γωνίαν, βλέπω τό πο
λυάριθμον κοινόν, είς δ έπικρατεϊ κυρίως τό ανδρικόν φΰ- 
λον καί αναμένω.

*

-ή

Ύπόθεσις. Όσοι γινώσκετε τήν ύπόθεσιν τών Λραγό- 
γων τοΰ Βίλλαρ, γινώσκετε καί τήν τοΰ ΚόχΊωνοι" όσοι 
δέν τήν γινώσκετε, καλλίτερον νά μή τήν μάθητε, καί 
προτιμότερον ν’ άναγνώσητε τήν Πάνθειαν τοΰ Άντω
νιάδου. Πρωταγωνιστεί είς κώδων, έχων τήν παράδοξον 
ιδιότητα νά κρούεται αύτομάτως δσάκις έγγαμός τις 
γυνή τοΰ χωρίου, λάβη τήν όρεξιν νά έξυψώση τήν επι
φάνειαν τής προμετωπίδας τοΰ συζύγου' άν ό κώδων ού
τος εύρίσκετο έν Άθήναις, ολοι θ’ ά.πεθνήσκομεν έκ τής 
αϋπνίας, διότι ούδένα θά άφινε νά κοιμ,ηθή άκαταπαύ- 
στως κρουόμενος. Έπειτα έρχεται είς ’ίππος, μή φαινό
μενο; έπί τής σκηνής, είμή Οι’ αντιπροσώπων, άλλά παί
ζων σπουδαΐον ρόλλον. Φαντασθήτε ότι ή μονωδία τής 
γυναικός έν τή πρώτη πράξει

Galoppa Galoppa 
veloce destriero

καθώς έπίσης καί ή έρωτική δυωδία μεταξύ αύτής καί 
τοΰ όξυφώνου, βασίζεται έπί τοϋ αύτοΰ 'ίππου. Ό οξύ
φωνος τονίζων τήν ώραιοτέρκν μελωδίαν καί τήν χεϊρα 
φέρων έπί τής καρδίας λέγει

ma il caval non c’era piu
ήτοι «ό 'ίππος δέν ήτο πλέον έκεΐ »! Προσθέσατε άν θέ
λετε είς ταΰτα καί εικοσάδα παραλυτικών δραγόνων κι- 
νουμένων έπί σκηνής διά βουνεύρου καί θά ϊδητε, ότι τά 
μελόδραμα είνε κτήμα άναφαίρετον τής ιππικής εταιρίας, 
δυνάμενον νά παρασταθή έντός τοΰ πρώτου παρατυχόν- 
τος σταύλου, έστω καί άν ούτος ήτο τό Βουλευτήοιον. Ή 
μουσική εχει μέν γλυκύτητα καί μελφδίαν έν μέρει, ά- 
παντώνται δ' είς τό μελόδραμα τινά καλά μέρη, οίον ή 
μονφδία τής γυναικός, τό finale τής β’. πράξεως καί τό 
brintisi τοΰ βαρυτόνου' άλλ’ ό μουσικός χρωματισμός 
του είνε ασθενής, άσκοπος καί έν πολλοΐς ανόητος. ΙΙολ-

λαχοΰ ή δράσις καί ή μουσική ύπομιμ.νήσκουσιν σκηνάς 
άλλων μελοδραμάτων. Μία σκηνή έν τή γ*. πράξει καθ’ 
ήν ό Ερρίκος (οξύφωνος) οργίζεται κατά τής Ρόζας (υψι
φώνου) ύπενθυμίζει τήν γνωστήν σκηνήν έν τή γ’. πράξει 
τής Τραόιάτας, άλλά τήν ύπενθυμίζει όπως ό Δουζίνας 
υπενθυμίζει τόν Δημοσθένη. Έν γένει τό μελόδραμα είνε 
άρθρον τοΰ Έλληνιχοΰ Λαοΰ, στιχουογηθέν ύπό Βιζιηνοΰ 
καί μουσουργηθέν ύπό τίνος κτηνιάτρου.

Κατηγορούμενοι. Ή prima κυρία Tamburrini άγγλίς 
τήν καταγωγήν καί τήν προφοράν, γεννηθεΐσα κατά τήν 
έποχήν τής Ίεράς Συμμαχίας, ύψηλή,πρώην ξανθή, λευ- 
κασμένη άπό μετώπου μέχρι ποδών ώ.ς οίκίσκος τής ύ- 
δραϊκής συνοικίας, μέ οφθαλμούς μή ύποπίπτοντας είς 
τήν όρασιν. "Αδει τόσον σπαρακτικώς ενίοτε, ώστε σοί 
έρχεται άμέσως είς τόν νοΰν ή ιδέα νά σπεύσης είς τήν 
μαίαν νά τήν προσκαλέσης έν τάχει,διότι ή στιγμή είνε 
κρίσιμος. Ό οξύφωνος, πρώτος κάλφας υποδηματοποιείου, 
γινώσκει νά κολυμβή ώς έμφαίνεται έκ τών μεθοδικών 
κινήσεων τών χειρών του, καλείται Σέριος, άλλά δέν έ
χει αξιώσεις έπί τοϋ ονόματος του. Ό βαρύτονος λέγε
ται Κορώνας καί είνε ή χορων)ς όλων αύτών τών χορω- 
νΰν φαίνεται έμπορομεσίτης Χίος μέ φαβορίτας, κατα
ταχθείς είς τό ιππικόν έπί τής έπιστρατεία;· ρέγχει 
διαρκώς ώς κρυολογημένος- οί καθήμενοι παρά τά θρα
νία τής ορχήστρας διατείνονται ότι ψάλλει ενίοτε, ήμεΐς 
δέν τολμώμεν νά έκφράσωμεν τοιαύτην ύπόνοιαν. Συνε'- 
νοχαι κντβν είνε ή μ.εσόφωνος κυρία Artelli, νήσσα κα
λοθρεμμένη, διατηρούσα έν τω άσματι τήν συνήθειαν τοΰ 
όρνιθώνος' ό κωμικός Αλόης, ού οί αστεϊσμοί άποβαί- 
νουσι πικροί ώς τό δμώνυμον άνθος' οΐ χοροί επικίνδυνοι, 
ώς οί χοροί τών ζυθοπωλείων κατά τάς Άπόκρεω καί ή 
ορχήστρα αραιά ώς οί πολιτικοί φίλοι τοΰ κ. Δεληγιαννη.

Πειστήρια. Αί μουσικαί note, αϊτινες εύοέθησαν σφαγ
μένα·. είς τά πέριζ τήν επαύριον καί τινες πνιγμέναι έν-

Είσερχόμεθα. Ό Γιώργος ήτο έξηπλωμένος έπί τής 
κλίνης του γελών καί πέριξ αύτοΰ τρεις τέσσαρες άλλοι 
φίλοι, μεταξύ τών οποίων και ό 'Ράλλης, θορυβοΰντες καί 
καταγινόμενοι νά δέσουν τά πόδια καί τά χέρια τοΰ 
Γιώργου.

Ούτοι έμπαίζοντες τόν Κώστα τόν είχον έξαποστείλη 
είς τό φαρμακεΐον πείσαντες αύτόν, οτι ό Γιώργος ήτο 
σπουδα'ως τραυματισμένος, κατεγίνοντο όέ ήδη έν τή 
επιστροφή του νά τοΰ τόν παρουσιάσουν ώς νεκρόν. Έτο- 
ποθέτυυν τά κεριά, άτινα έκ τής διαδηλώσεως είχον, οτε 
κατέφθασε ό Κώστας, ελεεινός καί τρισάθλιος, σέ κακό 
χάλι καί καταντιά.

Τό καπέλο του ήτο κλοτσοπατημένο, τυλιγμένος στά 
χώματα, καταλαδωμένος, μέ ςεσχισμένο σουρτοΰκο καί 

έ μοΰτρά σπασμένα. Έν τοιαύτη καταστάσει τόν ύπο- 
έχονται πάντες πνιγμένοι είς αστείους γέλωτας.

— Τί έπαθες, ταλαίπωρε, τόν έρωτοΰν δι’ ένός στό
ματος.

— Τί νά πάθω ; Δέν μέ βλέπετε ; Μ’ έδειραν χωρίς 
νά φταίω. Έπήγα νά φέρω νερό γιά νά ξελιγοθυμησωμε 
τήν ’Ελένη, ποΰ είχε λιγοθυμήσει στά δρόμο, κ’· έκεΐνος 
ό κερατάς ό μπακάλης μούδωκε λάδι. Στό γυρισμό ποΰ 
τοΰ τό 'πήγενα ’πίσω τρεχάτος, βρίσκεται ένας μασκα
ράς μπροστά μου, τσουγκρίζομε·/ μούτρο μέ μοΰτρο, πέ
φτει έκεΐνος απάνω μου, πέφτω έγώ απάνω του καί χύ
νεται τό λάδι καί στούς δύο απάνω μας. Δέν πρόφθασα

νά μιλήσω καί μ’ αρχίζει στής κλοτσαΐς, ποΰ τοΰ 'χά
λασα τά ροΰχα, μούδωκε, μούδωκε, ποΰ μέ λύσσαξε. 
Ίώς ξεμπέρδεψα άπό τά χεριά του δέν ξέρω ούτε έγώ. 

Μόλις τούς γέλωτας συγκρατοΰντες :
— Αΐ περαστικά, τώ εϊπομεν, αύτά έχει ό κόσμος. 

"Ελα τόρα μέσα νά 'δής τόν κακόμ.οιρο τό Γιώργο ποΰ 
είνε πεθαμένος.

Είσερχόμεθα καί βρίσκομεν τον Γιώργο χειροπόδαρα 
δεμένο·/ καί προύμυτα έπάνω στό κρεβάτι. Είχε λάβει 
αύτήν τήν θέσιν γιά νά κρύψη τά γέλοια.

— Καί πώς τόν έχουν τάπίστομα ; ’ρωτά διαπορών ό 
Κώστας.

— Επειδή ήτο μασόνος καί τούς μασόνους τούς θά
πτουν έτσι, άπαντά ό 'Ράλλης.

— Καί πώς θά γίνη ό τελευταίος ασπασμός;
— θά τόν φιλούν στά οπίσθια.
Ό Γιώργος μή δυνάμενος νά βκστάξη πλέον ήρξατο 

νά γελά, ειί τάς κινήσεις τοΰ σώματός του ό· Κώστας 
άνεβόησε :

— Νά, νά, αρχίζει νά ζωντκνεύη.
Ό Γιώργος μή δυνάμενος πλέον νά συγκρατήση εαυ

τόν αναπηδά τής κλίνης πάντοτε γελών.
Τόν βλέπει ό Κώστας. Μπήγει τής φωναΐς.
— Θεοϋλί μου, βρηκολάκιασε !
Τρέχει πρός τήν σκάλαν. Κατόπιν του ήμεΐς. Φωνά

ζει ό Κώστας. Μουγκρίζομεν ήμεΐς, έκ. τοΰ γέλωτος.

Βγαίνει άπό τήν πόρτα. Πίσω του ήμεΐς. Τρέχει, τρέχο- 
μεν στον δρόμο. Σηκόνεται ή γειτονιά στό ποδάρι.

Τήν στιγμήν έκείνην, νά καί ό ΙΙαρασκευαίδης άνερ- 
χόμενος, νά μάς φέρη τά νέα.

Βλέπει ό Κώστας τό κολοσσαϊον ανάστημά του είς τό 
σκότος καί τόν πέρνει ώς φάντασμα. ι

Φωνάζει :
— Κύριε ήμών, Ίησοΰ Χριστέ, σώσον τό πλήρωμά σου 

καί τελευταΐον έμέ. Φτού, φτού, έξορκίζω σε, Σατανά, 
Βελζεβούλ, Εωσφόρε.

Ό Παρασκευαίδης έκ τής φωνής γνωρίζει τόν Κώστα. 
Στέκεται. Ανοίγει τάς δύο χεΐράς του ώς πτέρυγας. Τοΰ 
κόπτει τον δρόμο. Τά χάνει ό Κώστας. Κάμει νά στρίψη 
άριστερά. Προτάσσονται τινες έξ ήμών. Στρέφει άριστερά. 
Άλλοι άπ’ έκεΐ.

Ό δυστυχής είχε φθάσει πλέον είς τά έπακρον τοΰ φό
βου, έφ’ ώ καί στεντορία τή φωνή ήρξατο κραυγάζων :

— Φαντάσματα, φαντάσματα ! Μ’ έφαγαν, μέ μισσέ- 
φαγαν. Στά όπλααα ! Περίπολοι, κλητήρες, αστυνόμοι, 
φαντάσματα, βρυκόλακες. Άει, άει, μάνα μου, μανοΰλά 
μου. "Αει, άει ! Σταυρέ βοήθά με. Μάνα μου, μπαρμπα- 
γιούκιδες. "Αει, άει. Πάω, πίθανα, δέν είμαι πλέο ζων
τανός. Μέ ’πήραν οί διαόλοι. Φαντάριδες. Περίπολοι. 
Στά όπλααα ! . .

Φαντασθήτε τί έγένετο στή γειτονιά.
Γνωρίζετε τόν τοΐς πάσι γνωστόν φίλον Δαλωνα, τόν

υιόν τοΰ έπιθεωρητοΰ τής χωροφυλακής κ. Δαλωνα, ό
ταν τόν πιάνουν τά δαιμόνια του τί χαλασμό Κυρίου 
κάμει είς τήν παρά τήν Νεάπολιν συνοικίαν του ; Πώς 
αναστατώνει τόν κόσμον ; ΆΓ, τό ίδιο έφτειασε καί ΰ 
φίλος μας Κώστας.

Τού; έσήκωσεν όλους στό πόδι, ώς προεΐπον.
Καί έβλεπες μετά πατάγου ν’ άνοίγωνται τά παρά

θυρα καί ή πόρταις.
Άλλοι είχον έξέλθει μέ 'σώβρακο καί τά κοντά των 

πουκαμισάκια, άλλοι μέ κάτι αρχαιολογικά; ρομπατεκά- 
μαρες, άλλοι μ’ ένα παποΰτσι ή μέ τής κάλτσαις μόνον, 
Ξεσκούφωτοι, ξεκάλτσωτοι, μέ νυκτερινούς σκούφους ά
σπρου; στό κεφάλι τά γερούντια.

‘Η δευτέρα σειρά τών γυναίων παρίστα άξιοθεατωτε- 
ρον θέαμα.

Άλλαι ήσαν ξετραχήλοτες, συγκρατοΰσαι πρός τά έμ
πρός τ’ ανοικτά νυκτερινά πουκάμισσα των,—καί ήσαν 
αύται αί παρθένοι — άλλαι μέ μακριάς πουκαμίσσας με 
μισά μανίκια—αί πανδρεμμέναι—άλλαι βαστοΰσαν στη 
μέση τά λυμένα μεσοφόρια των, άλλαι είχον τά μαλλια. 
ξέπλεχα καί άλλαι έφόρουν τόν άσπρον νυκτικόν κεφα
λόδεσμον, όστις τόσον άσχημίζει καί τάς ώραιοτέρας 
γυναίκας.

Τά γραίδια παρίστουν τραγικωτέραν σκηνήν.
Είχον πεταχτή μέ τής βράκες των έκείναις τής ανα

τολίτικε: ποΰ ’μοιάζουν σάν τούρκικα χανουμικά σα'λ—
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■τός τών λουτρών τοΰ Δαμασκηνού, καί δύο έσώβρακα φα- 
νέντα έπί σκηνής περί τά σκέλη δύο μελών τοΰ χορού, 
άσυστόλως καί μέ πρόθεσιν προσβολές κατά τής δημο
σίας ηθικής.

Έκθεσις πλειονοψηφίας. Τέτοια καμπάνα καλλίτερα 
-άς λείπη- προτιμώ ν’ ακούω τή ρούσσικη. Έμπορει νά 
σημχένή δσον θέλει ό κώδων, έγώ δέν θά έλθω άλλην 
φοράν είς τό έρημητήριον

"Εχθεσις μειονοψηφίας. *0 καϋμένος ό εργολάβος ! . 
τί νά κάμη κι' αύτός ! "Αν άποφασίσή ν’ άλλάξη τό 
μελόδραμα . . . καί τό προσωπικόν τοΰ θιάσου, ποιος 
ειξεύρει ; . . μπορέΐ κάτι νά κάμή.

*'Εχθεσις 'Ολυμπίων (χαφενεΐον) γεμάτη άπό ανθρώ
πους άκροωμένους τάς δοκιμάς τής Άϊύας.

Συμπέρασμα Ceci tuera cel a.
A

Τ. Γ. ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ Aidit
Τής ώρας προκεχωρημένης ούσης αναγκάζομαι νά σάς 

στείλω βραχύ τηλεγράφημα έπί τοΰ παρόντος μιμούμε
νος την Νέαν 'Εφημερίδα.

Αϊδάς παράστασις έστέφθη ύπό έκτάκτου επιτυχίας. 
<·$εαταί 2193 1)4, επειδή ητο καί ό κ. Καλλιγάς. Ολοι 
-επέτυχαν έξαίσια, καί ύπέρ πάντας έπέτυχε καλλίτερον 
-ό κ. Τσόχας είσπράξας τρισχιλίας δραχμάς- 52 παοεφρό- 
νησαν έζ ενθουσιασμού. Τσόχας έκηρύχθη Όλυμπιονίκης. 
Ολη ή Αίγυπτος επί τή; σκηνής.θρίαμβοςΆραμπή-μπέη 

είς Θήβας έκτακτος τήν λαμπρότητα. ’Εξεταστική έπι- 
τροπή συνέλαβεν αύτόν ώς συνένοχον Βελεντσιακών.Μέγας 
αναβρασμός είς πλατείαν. ’Ροΰφος άπέστειλε δύο ιππο- 
•σιδηροδρόμους πρός περιφρούρησή τών συμφερόντων τών
«μογενών.

Τενεκές

βάρια, άλλαι ήσαν μέ μία κάλτζα καί μ’ ένα τσόκα 
«άλλαι μέ τό μεσοφόρι καί τινες βγήκαν όπως ’βρεθήκ;

Είχε γείνει μεγάλο κακό στή γειτονιά.
Ήμεϊς δέ πλέον είχομεν άκουμπίσει στους τοίχ< 

ξεκαρδισμένοι διά γέλοια.
Μάς βγήκαν δμως ξυνά.
Καλπάζοντες,—ποΰ στό διάβολο ξετρύπωσαν—κκ· 

φθασαν έκ τών διαφόρων διόδων ιππείς χωροφύλακες, ί 
φήρεις, καί ιππείς άκοντισταί μέ τάς μακράς των β 
μαιοφόρου; Κοζακικάς λόγχας.

— Στόν τόπο, βοοΰν, δι' ένός στόματος.
Ποΰ νά φύγωμεν, ποΰ νά τρυπώσωμεν ;
Έν ριπή οφθαλμού μάς περιεκύκλωσαν.
Ταύτοχρόνως κατέφθασαν καί οι πεζοί.
Τού τους ίδών ό Κώστας έκοαύγασε μετ’ αγανακτήσει
— Κορόϊδα τής φανταρίας, καθώς σάς λέν, xapai 

νες, τόρα μοΰ 'φθάσατε ! Ού νά μοΰ χαθήτε ντέ. Κρϊ 
βτή κουραμάνα ποΰ τρώτε, Καραμπίνιδες !

Δέν έχρειάζοντο πλειότερα καί τό κοντακίφ πάτα! 
«τέθη έν δλγ τή σημασία τής λέξεως είς ένέργειαν.

Τόν φουκαρά τόν Κώστα τόν είχαν βγάλει ζουμί.
Συνελήφθημεν πάντες καί έν μέσω τής στρατιωτιχ. 

αοκιστοδείας ώδηγήθημεν είς τά μέγαρα τής άστυνομίβ 
«ίπου μΧ( έχαψ-άρισαν είς τά ύπόγεια.

Οί τότε Διευθυνταί τής αστυνομίας Δημητριάδιί 
>αί Βρατσάνοι ήσαν πράγματι Διευθυνταί.

ΕΙΣ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΑΕΙΣΟΒλΣ

"Αλλα πιηνλ, αλλα αίματα . . .
"Αϊνι.

Είς τό νησί τής Κλείσοβας τό ξακουστό 
Θά πάμε νά περάσουμε τό καλοκαίρι,
Πετάλι νά χορτάσουμε λαχταριστό,
Έγώ φτωχός Ψαράς, κι’ εσύ πιστό μου ταίρι.

Οσα ψαοαδικα τραγούδια θά μοΰ λές, 
θά 'ς τά πληρώνω μέ τά πίό παχειά λανράχ’α' 
Ψαράδικαις κι' οί δυό Οά βάλουμε στολαΐς- 
θάμαι γΐά γέλ’α, καί θά είσαι γιά φιλάκχα.

Έκεϊ τρυγύρω τά ολόστρωτα νερά 
Λευκά θαλασσοπούλια θά τά φτεροδέρνουν·
Κ’ άσπρο πανί ή γαήτα μας θέ νά περά,
Καί δέ θά φεύγουνε- γΐ’ αδέρφι θά τήν πέρνουν.

θά σέ μαθαίνω—τί δουλειαϊς καί τί γχορταΐς !— 
Νά κυβερνάς μονάχη τό λευκό πανάκι,
Νά στήνγς μέσ’ τή λίμνη ταϊς χαλαμωταΐς,
Καί νά ψαρεύη; μία χαρά μέ τό καμάκι.

Παντοΰ σέ ιλαρή, όλάνοιχτη θωρχά 
Τό μάτι θά κυλά- σάν άγριο μετερίζι,
Άπό τής Πάτρας μόνο τή μερχά, βαρειά,
Μαύρ’ ή Βαράσσοβα θέ νά μάς φοβερίζη.

Ποΰ ήσο τήν δείνα ήμέραν, τί έκαμες, τί είπες καί 
άκόμη, τολμώ είπεϊν, τί έφρόνεις μέσα στό κεφάλι σου, 
τό ήξευρον.

Ήτο καί ό μεθ’ ού συνδιελέγεσο παλαιός φίλος κλη- 
τήρ τής μυστικής αστυνομίας, δστις καί τήν έλαχίστην 
φράσίν σου διεβίβαζε είς τόν Διευθυντήν, ούτος είς τήν 
βασίλισσαν, και αύτη είς τό ύπουργεΐον. Δέν ήσαν τσα- 
κνοτσούκαλα οί τότε Διευθυνταί αγόμενοι καί φερόμενοι 
ύπό τοΰ τυχόντος, ούδ’ άπηγόρευον τό λωποδυτικόν έ- 
πάγγελμα τών λοταρτζίδων — μ’ όλον δτι δέν ύπήρχε 
τότε, άλλ’ ώς έν παραδείγματι—καί είτα έπαιζον αύτοί 
τή Λοταρία μετ’ αύτών τών δήθεν καταδιωκομένων λο
ταρτζίδων τό Πάσχα χόχχινα αυγά, ώς έν παραδείγ
ματα

Ήσαν Διευθυνταί μέ τό ρεβόλβερ στό χέρι, ήσαν Δρά
κοντες είς τάς άστυνομικάς διατάξεις, καί δ έπιτηδειό- 
τερος κλέπτης ή μαχαιρωτής άν μή τήν αύτήν εσπέραν, 
τήν έπιοΰσαν δμως ήσαν στό φρέσχο.

Δέν ήσαν έν κοντολογία οι κλητήρες οί τότε συνέται
ροι τών λωποδυτών, ούτε κλεπταπάδοχοι βερουτιανοί 
κλητήρες τής Πλάκας.

Έζων ώς τίμιοι άνθρωποι έν τή έξασκήσει τών καθη
κόντων αύτών.

Οί τότε κλητήρες δέν άνελάμβανον έργολαβικώς τό 
μποιλίχι τών σκύλων, όπως αίσχροκερδίσωσιν, άλλ’ ή- 
κολούθουν τόν βάναυσον μπόγια μέ τό ρόπαλό του, ώς

Μά τόσο μόνο . . . άπ’ τήν 'ψηλή του τήν κορφή 
Τουφέκι κλεφτουρχά; λερής δέ θά προβάλλη, 
Άλλά σιγά σιγά τοΰ φεγγαριού ή μορφή 
Κ’ έκεΐνα τά χλωμά, μά χαρωπά του κάλλη.

Καί μέσ’ τήν πλάκα τοΰ νερού τή γαλανή 
θ’ άπλώνεται, θά τρέμη, άσημικό λυωμ,ένο,
Ή σά Νεράιδα δποΰ ξαπλωτό κινεί 
Μέσ’ τά νερά τόν πέπλο της»τό μαγεμένο.

Δέ θά γυρνούμε τή ματιά 'ς.τόν ούρανό- 
θά τόν χαιρόμαστε ’ς τά πόδια μας στρωσεΐδι, 
Σωστό, μέ τό φεγγάρι του τό φωτεινό,
Γαλάζιο, μέ παράδεισο, μά δίχως φεΐδι . . .

Άπ’ τήν Τρουλίδα τοΰ μαΐστρου ή πνοή 
θά φέρνγ) τραγουδάκια, γέλια, καί κουβέντα·.;. 
Τοΰ κάκου ! θάχν) πχό γλυκύτερη ζωή 
Ή σιωπή γιά ’μάς, τοΰ έρωτος λεβένταις !

Ή λίμνη μας, νυφοΰλα ήμερη, λαμπρή,
Μέ ρούχα γαλανά- τά ψάρια τό προικιό της- 
ΒραχιόλΧα ή καλαμ.ωταΐς- έμεΐς γαμπροί- 
Κι’ έσύ ή εύτυχία της, τό όνειρό της !

άγρυπνοι άργοι, έπιτηροΰντες αύτόν, άν καλώς κατέφε- 
ρεν είς τούς αδέσποτους σκύλους τόν κεφαλοβραύστην.

Ταΰτα έν παρεκβάσει.
Μάς έρριψαν είς τήν κατώγα.
Ό Διευνθυντής ήτο είς τ’ ανάκτορα δίδων αναφοράν 

εις τήν βασίλισσαν, περί τών συμβάντων τήν εσπέραν έ
κείνην.

Ή φυλάκισίς μας διεδόθη αμέσως έν τή πόλει, οί δέ 
συμφοιτηταί μας συναθοοισθέντες είς τά Προπύλαια τοΰ 
Πανεπιστημίου—τά Ιερά τότε καί απαραβίαστα, τά ό
ποια πούς στρατιώτου δέν έμόλυνεν —έξελέςαντο επι
τροπήν όπως μεταβή παρά τω Διευθυντή καί ά.παιτήση 
ΐχετιχως τήν άπόλυσίν μας·

Άλλως ήσαν καί άλλοι φυλακισμένοι.
Οτε ή έπιτροπή κατέφθασεν, ήμεϊς, έπιστρέψαντος τοΰ 

Διευθυντοΰ έκ τών άνακτόρων, ποοανεκρινόμεθα παρ’ 
αύτοΰ.

Έπί τή άφηγήσει τή άληθεϊ τοΰ κωμικού καί άστείου 
συμβάντος, ό Διευθυντής μάς είπε ξηρά ξηρά :

— Είσθε, κύριοι φοιτηταί, καί μέ συγχωρήτε διά τήν 
έκφρασιν, πρώτης τάξεως μ.πίρμποι. Είσθε διαταρακταί 
τής δημοσίας άσφαλείας, καί ώς τοιοΰτοι θά παραπεμ- 
φθήτε είς τόν κ. Μουντζουρίδην, τόν είσαγγέλέα, όπως 
άνακριθήτε καί ύποστήτε τά τοΰ νόμου. Πολλά λόγια 
μαζύ σας δέν έχω. Τί τεκταίνεται, τά γνωρίζω δλα. 
Κρύπτεσθε όπισθεν τοΰ δακτύλου σας. Ή διαδήλωσίς 
σας ήτο διαδήλωσίς έναντίον τής βασιλείας, έναντίον 
τών καθεστώτων. Θέλετε νά κρύψητε τούς άνατρεπτι- 
κούς σκοπούς σας ύπό τήν σκιάν τοΰ Γαριβαλδου. Άλλά

’Σ τό έκκλησάκι πώφαγε τήν ’Αραπιά
Κάθε γιορτή θ' άνάφτουμε καί μχά λαμπάδα- 
θά μ’ έρωτάς γΐά δόξαις ποΰ διαβήκαν πΐά,
Καί στίχους θά όνειρεύουμαι γχά τήν Ελλάδα.

Άλλά καθώς θ’ άρχίζω νά παραλαλώ :
Πατρϊς . . . χαμός . . . φωτιά · ■ τροζζ,τώτα . . φου

στανέλα . . .
θά μοΰ κρυφαπαντάς, ψαρόπουλο τρελλό :
Άχ«.τ>/ . . αστροφεγγιά . . δροσιά . . γαλήνη ..έλα..

Καλά μοΰ λές- κι’ ή δόξα είνε φτερωτή,
Ή νχότη τών έθνών ! Νάμουν ’ς έκειά τά χρόνια, 
Παλληκαριάς άητός ! . . Μά τάχα κι’ οί άητοί 
Δέ θά ζηλεύουνε τά ήσυχα τρυγόνια ;

Σέ μιά πελλάδα, ώ άδερφοΰλά μου χρυσή 
Τό βράδυ θά φωλιάζουμε άποσταμένοι . .
Μάς 'χώρισαν . . . άλλά ’ς τό ξακουστό νησί 
Καλοκαιράκι αθάνατο μάς περιμένει !

ΚεΜΤ^ς.

------ —------

δέν ζώμεν είς τό Μαρόκον. Τό OAurfior Πανεπιστήμιου 
δέν σάς ΐδρυσεν ό βασιλεύς τής 'Ελλάδος, όπως έν αύτω 
έκπαιδευόμενοι τήν πτώσίν του έπιζητήσητε. Ποιοι ; 
Σείς ; οΐτινες οφείλετε τό ευ ζήν είς αύτόν. Τάς βδελυ- 
ράς κατά τής βασιλίσσης συκοφαντίας σας, τάς άναξίας 
δλως είς άκαδημαϊκςύς πολίτας, καί μόλις άρμοζούσας 
είς τούς έσχάτους μαχαιροβγάλτας διαβοήτους τραμπού
κους τοΰ ψυριοΰ, οΐτινες έχουσι τούλάχιστον αίσθημα, 
φιλοπατρίας έπάνω των, γινώσκομεν πόσον. Είνε άναν— 
δρία νά ύβρίζηται μία γυνή, πολλω μάλλον μία βασί
λισσα. Υπάγετε.

Καί οί κλητήρες άγριοι μ.άς έσυραν είς τήν κατώγα.
ΙΙροσήλθε τότε ή πρός άπελευθέρωσίν μας έκ φοιτητών 

έπιτροπή.
— Τί άγαπάτε, κύριοι, ήρώτησε λακωνικώς δ Διευ

θυντής.
— Ήλθομεν νά σάς παρακαλέσωμεν εύσεβάστως, ά- 

πήντησαν ούτοι, δπω; άπαλλάξητε τών φυλακών τούς 
αδίκως φυλακισθέντας συνφοιτητάς μας, έκ μέρους όλου 
τοΰ Πανεπιστημίου, καθόσον.............

— Άρκεϊ, άρκεϊ, διέκοψεν ό Διευθυντής, κλητήρα·.;, 
πάρτε τούς κυρίους τούτους μέσα.

— 'Έτσι λοιπόν, κύριε Διευθυντάς, κύριον τό βλέπο-
αεν

—Τά παράπονά σας στόν κ. Μουτζοϋρίδην. Τόρα μέσα. 
— Μέσα, έπανέλαβον καί οί κλητήρες, κανάγιδες.

[‘11 «υνϊχιια ι’ς το πβοοίϊif.}
Π «ληάνϋρωσιος.
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ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΩΡΩΠΠΛΕΙΟΝ

ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΚΑΣ,
(Έν χεντρική άγορδ)

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΟΪΓΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ιίαρά ταΓς στήλας; τοϋ ’Ολυμπίου* Αιός

Π«Λ.Ο··ΛΓΤΑΪ
Άνχνδς, ό περίφζμος αρωματικός καρπός. 
Φράουλα, ή μεγαλειτέρα καί εΰωδεστέρα εις όλας

τάς ’Αθήνας.
Κεράσια, τά ζωντανώτερα καί γουστικώτερα.

ΑΠ’ΤΟ ΚΟΝΤΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΓΚΑ.

ΤΙΜΑΙ ΕΙΧΟΑΟ1*.
Είσιτήριον λουτροΰ . . . . λεπτά 40
'Ενδύματα (ποδήρη; έσθής, περισκελίς,

χειρόμακτρον S3.. » 30

Τά μικρότερα τών Ο ετών παιδία γίνονται δεκτά 
δωρεάν, όταν συνοδεύωνται ύπό τών οικείων.ΚΥΡΙΑΣ ! ΚΥΡΙΑ!.'

ΤΟ ΜΕΓΑ ΦΑΙ’ΜΟΕΜΠ ΦΕΙΟΝ Ο ΣΩΤΙΙΡ
(Όδός Έρμοϋ, άρ. 90).

Εφερε διά σάς έξ ειδικών Καταστημάτων της Ευρώπης.
Καλύπτρας ΐχ χαοντσον διά τά Λουτρά.
Μέδιλα ΐχ χαοντσοϋ διά τά Λουτρά.
Ζώναι κοιλίας ά.τό ρα.Ιαχώτατο σατέν ΐχτάχτου ποΑντε.Ιίίαςΐ

Αία ΤΟΥ’Σ ΙΑΤΡΟΥΣ Καυτηοιοφόμα έν θήκαις έπαργυρωμένας.

Τριπλάς τριγωνικά» ακίδας, διά παρακεντήσεις.

Ε ’Ιατρικών οργάνων έκ χαουτσοϋ τήν μεγαλειτέραν συλλογήν
ΤΙ όδοντοψήκτρας περίφημους διά τήν υγείαν.

ΜΕ ΤΙΜΗΝ ΟΛΙΓΩΤΕΡΑΝ 20 θ)θ

ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΪΡΕΙΟΑ’-ΑΡΩΜΑΤΟΠΩΑΕΙΟΧ ΦΙΛΙΙ1Π0Ϊ 1ΕΏΡΓΑΧΤΑ
(Κάτωθεν τής Μεγάλης οικίας Μελδ. Όδός Αιόλου).

ΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΪΦΛΤΑί
έκτος τών άλλων ειδών καί τά έξης ;Lait d’ Il’is.—Lait antephelique (κοινώς διά τάς πανάδας τοϋ προσώπου). Eau de Lys, Poudre de Veloutine, και Creme Imperatrice. (Ch. Fay).—Eau Allemande (Gaslellier).—Poudre και eau dentifrice (M. Botot).—Vinaigre de toilette (Jean Vincent Bally)—Poudre dentifrice και Vinaigre de Toilette (Societe hygienique) —Eau de Cologne (Guerlain).—Βαφαί -τριχών (Dr. Pickards).—Creme Pompadour.—Creme de Lys.Πάσαι αί συλλογαί αρωμάτων τών ειδικών αποθηκών Atkinson, Violet, Pinaud. ΕΠΩΦΕΑΗΘΗΤΕ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ.Διότι είναι όλα πρόσφατα.

ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΑΤΟΙ ΔΙΑ
ΘΕΡΙΝΗΝ ΕΠΟΧΗΝ—ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ— ΔΡΟΣΕΡΟΙ. — ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΓΕΓΣΙΝ—ΚΑΛΟΙ ΔΙ’ ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΟΙ ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑ

(Κεντρική αποθήκη, Όδός Σταδίου, απέναντι τοϋ Ταχυδρομείου).


