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ΤΑ ΕΝ Α1ΓΪΠΤΩ.

Ή εις τά ΰδατα τής Αλεξάνδρειάς αποστολή πο- 
λεμιχών πλοίων ιδού ότι έδιχαιώθη έζ τών πραγμά
των, χωρίς νά δυνηθή βεβαίως νά τά προλάβη, άφοΰ 
δέν ζατώρΟωσε νά *ά προλάβη διά τόν ίδιζόν του 
πρόξενον χαί μηχανικόν ούτε αύτός ό άγγλικός στό
λος. "Οσω λυπηρόν είναι τό πάθημα τοΰ κ. Κλέω- 
νος Ραγχαβή, τοΰ αγαπητού μας έν ζϊίγύπτω πολι
τικού πράχτορος, τόσω ύπερήφανος άποβαίνει αύτή 
ή έχ τών πρώτων συμμετοχή του είς τούς κινδύνους 
μετά τών αντιπροσώπων τών μεγάλων δυνάμεων. Καί 
ήτο τόσον δίκαια ή διαδραμάτισις προσώπου πρωτ- 
αγωνιστοΰ τού ήμετέρου πράχτορος, διότι καίτοι αν
τιπροσωπεύει δύναμιν μικράν, ούχ ήττον άνήχει είς 
έθνος, οπερ έν Αίγύπ-ω ένεκα τού πολυαρίθμου τής 
αποικίας του χαί τών τραπεζιτικών χαί εμπορικών 
δυνάμεων καί τών πυκνών εργατικών τάξεων προ
βάλλει έχει μεταξύ τών πρώτων δυνάμεων καί άν ό 
Άραβής ρίΦθή ώς είς τελευταϊον καταφύγιου είς τάς 
ταραχάς, δ·.ά νά όδηγηθή άπό τών ταραχών είς 
τήν αγχόνην, οί "Ελληνες ύπό τήν είσήγησιν τοΰ 
γενναίου μας πράχτορος πιστεύομεν ότι Θά οιαδρα- 
ματίσωσιν έντιμον πρόσο»πον άποχαταστάσεως τής 
τάξεως χαί περιορισμού τών παραφρονησάντων Φελ·· 
λάχων.

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Οί χωρικοί καί κτηματίαι Λεβαδείας προητοίμασαν τό 
έξή; έπιτύμβιον 5?tx τόν κ. Σκουλούδην :

Γαίας εχοις έλαφράς!

Έχομεν σχεδόν χυνικά καύματα, καί δμως είς τήν έλ- 
λειψιν τών καταβρεγμάτων προσετέθη καί άλλο κακόν, τό 
άσυγκρίτως άποτροπαιότερον, ή έπιχωμάτωσις τών ίδών. 
Ό Πάρνης πλέον και ό Υμηττός καί ό Κορυδαλός καί τό 
Πεντελικόν, Γσως καί ό Παρνασσός άκόμα καί αύτός δ 
Έλυμπος τοΰ Πάτερ Άφεντούλη τοΰ Πειραιώς, δλα αύ
τά τά βουνά δέν είναι έκεϊ δπου τά ώρισεν ή φύσις καί ή 
γεωγραφία, άλλά μετεβιβάσθησαν ολα έπί τής Όδοΰ ’Α
καδημίας, τής Όδοΰ Άγχέσμου, τής Όδοΰ Άθηνάς, είς 
τά Χαφτεϊα, είς τά παρόδια, δπου συγκέντρωσι; κόσμου, 
δπου διάβασις ανθρώπων, οπού δρόμος διά περίπατον.

Καί μήπως θά ύψώσωμεν φωνήν κατά τών χανδάκων, 
κατά τών προχωμάτων, κατά τών βουνών, κατά τών πε
τρωμάτων, τά όποια ολα άνεστάτωσαν τάς ‘Αθήνας, τήν 
δέ νύκτα κυρίως, τήν μόνον άστροφεγγή νύκτα, χαίνουν 
διαβολικώς, άναγκάζοντα τόν διαβάτην νά βαίνη μετά 
φόβου Σούτου, πίστεω; πρός τήν δρασίν του καί έλπίδος 
οτι δεν θά συντρίψν) τό έν τέταρτον τουλάχιστον τών κώ- 
λων του ;

“Οχι, άς μείνουν δλα αύτά τά χάσματα ανοικτά, ώς 
χείλη Νεγρεπόντη μή έχοντος νά είπη τίποτε εις τό δα
μασκηνόν τών «Νέων Ιδεών» ντους, άφοΰ έχουν σκοπόν 
καθαρτικόν καί ύγιεινόν καί άφοΰ χρησιμεύουν ώς πρωτό
τυποι έπιγραφαί, δτι τό πέρας τή; άοχής τής συγ- 
κροτουαένης άπό όλιγην κοιλίαν νομάρχου, ένα πόδι Κοσ
σονάκου, ολίγο φ ο κ ό λ ο τοΰ υπουργού τών ’Εσωτερι
κών καί έν κλάσμα Μενελάου ώς μέλους τής ’Επιτροπής 
τής ύγείας φροντίζει ύπέρ ύγείας τών προσφιλών κτηνών, 
άτινα συλλήβδην ονομάζονται ’Αθηναίοι.

Άλλά τούλάχιστον αί δδοί, τών όποιων ή ύπονόμευσις
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κατήργησε δι’ έαυτόν καί συμβουλεύομεν πολλούς νά 
τραπώσιν έπί τά ίχνη του.

Ό άτυχή; Στούπης, ό μόνος μεταξύ τών λογιών,— 
πλήν ένός άλλου, δυσωνύμου προαγωγοϋ,—τόν όποιον έ- 
στοατολόγησεν ό άφόρητος πλέον είς τήν έλληνικήν κοι
νωνίαν καταντήσας διά τά έπανειλημμένα σκάνδαλα, τά 
όποια γεννά, Μενέλαος Νεγροπόντης, πάλιν τά μπέρδεψε 
μέ τά; ιστορικά; του άναμνήσεις. Όάγαθός νέος καί άλ
λοτε γράφων είς ήμερολόγιον μάς παρέστησεν δλους τούς 
’Αθηναίους φοβερούς ποιαπιστάς. Μετά μεσημβρίαν, έ
γραφεν, δτι οΐ ’Αθηναίοι όλοι θύομεν τφ ΙΙριάπφ. II ύπο 
τοιαύτην μορφήν παρουσία όλων τών συμπολιτών αύτού 
είς τήν θεοιεήν του φαντασίαν ήδύνατο νά παρεζηγηθή, 
έάν δέν έξηγεΐτο ύπό τών μυθολογικών πλανών τού άκα- 
ταλήπτου ή μάλλον καταληπτικού συγγραφέως τών 33υν- 
ταγίαατεζών πλανών Σ Καί τώρα λοιπόν οτε παρέβαλε 
τήν ύπόληψίν του πρός τήν γυναίκα τού Καίσαρος, τήν 
όποίαν ή ιστορία καί αΐ «Νέαι Ίδέαι» παρουσίασαν ώ; 
πόρνην, πάλιν έγινε θύμα ιστορικών πλανών, διότι ήμεϊς 
γνωρίζομεν τόν κ. Στούπην ανίκανον νά διαποάξη έν έπι- 
γνώσει τοιαύτην άνηθικότητα. Μακράν λοιπόν τού τοιού- 
του έδάφους, τής ιστορίας καί τής μυθολογίας, λεπτεπί
λεπτε Τάσο ή Τασάκη, άφού σού άνοίγονται τόσοι όρί* 
ζοντες άνθέων, λεβήτων, θά έκφυλλίσω, πυροτεχνήματα, 
άποκεντρώσεων, άσβόλης, ειρμού, νημάτων κτλ.

Ό μανιώδης μεταξύ τών ομογενών κ. Νεγρεπόντη; 
έκυλίσθη καί πάλιν δίκην μεθύσου είς τάς στήλας τού εγ
χωρίου τύπου ώς ηθικός πλαστογράφος κειμένων. Τί άν
θρωπος ! Μηδαμινός πλασθείς έκ φύσεως, πλούτισα; έκ 
τύχης καί έξ ειδικής περί τό είδος τοϋτο τού έμπορου 
ίκανότητος καί διά τών μέσων τά όποια περιγράφει ό 
έκ Κωνσταντινουπόλεως βιογράφος του έν ταΐς «Νέαις 
Ίδέαις» καί ώς έκ τών συγγενειών τών έξ α'ίματος καί τών 
έξ άγχιστείας ζητεί νά π α ί ξ η ρόλο σπουδαίου άν
θρώπου έν ’Αθήναις, ή δέ μανία του συνίσταται είς τό νά 
βλέπη τό όνομά του έν ταΐς έφημερίσι. Διοργάνωσε καί 
προεκάλεσε μίαν δίκην, είς ήν έσύρθη λειπόθυμος, κλα- 
ψάοης καί καταγέλαστος, άπαλλαγείς τού φρέσκου ένεκα 
τής ένοχου έπιεικείας τοϋ δικαστηρίου καί τών μέσων, 
καί τών χατηοικών, τά όποια έβαλεν είς ένέργειαν, έξευ- 
τελισθείς νά παρακαλέση δλους τούς δυναμένους, καί ών 
Ttva άπεκάλυψε πρός αίσχος του ό κ. Είσαγγελεύς άπό 
τοϋ δικαστηρίου, έζήτησε νά δώση δημοσιότητα μείζονα 
είς τά τής δίκης έκείνης, άλλά καί συγχρόνως ΐνα κα- 
λύψγι ολίγον τόν έαυτόν του, έπέτρεψεν είς τό factotum 
αύτού, τόν ’Αναστάσιον Στούπην, περί τής διανοητικής 
άνικανότητος τού όποιου πάντοτε εϊχομεν μίαν ιδέαν, 
άλλά καί μίαν ιδέαν περί τής ηθικής αύτού άγαθότητος, 
τήν όποίαν μάς έκλόνισεν έσχάτως, νά πλαστογρα
φ ή σ η τά πρακτικά καί νά παραστήση δύο άγαπητούς, 
δύο έντιμους, δύο άξιολόγους νέους, τούς Ικανούς στενο
γράφους Βάρλαν καί Μάρκον Μίνδλερ, ώς ζητήσαντας 
είς βάρος τής συνειδήσεώς των νά θωπεύσωσι τό χρυσίον 
διεφθαρμένου πλουσίου. Είναι πράγμ,ατι εύτύχημα διά 
τήν κοινωνίαν μας, οτι έχομεν άκόμη νεολαίαν τοιαύτην, 
ήτις νά ραπίζη δυνατά τούς άχρείους, άδιαφορούσα διά 
τά μέγαρα καί τόν ρλούτον καί τούς άτιμους διορισμούς, 
τούς οποίους λαμβάνουν άπό υπουργόν I Ιαπαμιχαλόπουλον

έτελείωσε, δέν ήμποοοΰν νά έπανέλθουν εις τήν πρό τοϋ 
προπατορικού αμαρτήματος κατάστασίν ; Ή έδάγκασαν 
καί αΰταί τά μήλα τού Δαμαλά καί αφού έδχμάλισαν, 
νίτοι ήμάριησχν, δέν είναι δυνατόν ν’ άποδαμαλισθώσιν, 
άλλά πρέπει ν’άναδαμαλισθώσιν;

Λύτη ή δι’ολων τών αισθήσεων άντίληψις χώματος καί 
τής λαίδης αυτού χωματίλας ήδύνατο νά προκαλέσν) δια
μαρτυρήσεις καί άπό αυτούς τούς χοίρους τού δημάρχου 
Μεσολογγίου, έάνποτε τούς κατέβαινε νά έλθουν νά έγ- 
γραφούν δημόται μετά τό τέλος τής περί ενστάσεων προ
θεσμίας, διά νά μή εγγράφουν εις τό μη-ρφον τών άρρένων 
καί άναγκασθούν νά ύπηρετήσουν τήν πατρίδα.

Ή περί σιδη&οδρόμων μακρά άγόρευσις τού κ. Λεωνί
δα Δεληγεώργη, δημοσιευθεΐσα έν τφ «Αίώνι» τού πα
ρελθόντος Σαββάτου, άπεκάλυψεν έν τφ έλληνικφ κοίνο- 
βουλίω, ένα τών σπουδαιοτέρων πολιτευτών, οστις συνε- 

ίζων τήν οικογενειακήν παράδοσιν βεβαίως άνοίγει καί 
ι’έαυτόν καί διά τόν τόπον λαμπρόν μέλλον πολιτικής 

ύπεροχής. Τόν κ. Λεωνίδαν Δεληγεώογην εϊχομεν σκια
γραφήσει πρό τριετίας, άν δέν άπατώμεθα, δτε τό πρώτον 
είχεν έκτεθή βουλευτής έν Μεσολογγίω καί τόν έσκιαγρα- 
φήσαμεν οίος έφάνη έν ένί τών σοβαρωτέοων ζητημάτων, 
οπερ είναι τό περί σιδηροδρόμων. Είς τό ζήτημα αύτό 
άνέπτυξε, μόνος Γσως αύτός, εύρος γνώσεων καί κατοχήν 
τού θέματος τόσην, ώστε μετά τήν άγόρευσιν του ούδείς 
ήδύνατο νά μείνγ) ό διστάζων άκόμη δτι τό σύστημα, 
ύπέρ ού συνηγόρησε — τό σύστημα τών πλατειών γραμ
μών — είναι τό μόνον όοθόν καί λυσιτελές διά τόν τόπον.

’Αφού δέ άνέπτυξε σαφή λογικήν καί πείραν ύπέρ 
τού συστήματος αύτού, δέν κατεψήφισε έν τούτοις τό νο
μοσχέδιον τής Κυβερνήσεως καί τούτο μάς εύχαρίστησε 
περισσότερον τής άγορεύσεώς του, διότι έφάνη δτι δέν 
πολιτεύεται σχολαστικά, ούτε κατέχεται ύπό τού πάθους 
τής άκαμψίας άρχών, άλλ’ ort είς τόν opporttinisnie τού 
πρωθυπουργού αντιτάσσει καί αύτός άλλον opportunism*?, 
συμπεοαίνων δτι έκ δύο κακών, τού καθόλου ναυαγίου 
τών σιδηροδρόμων καί τής κατασκευής τοιούτων στενών, 
προτιμά τό δεύτερον καί ψηφίζει ύπέρ τού νομοσχε
δίου.

ΙΙλήν τής ούσίας τής άγορεύσεώς τού κ. Δεληγεώργη 
καί κατά τύπους αΰτη ήτο άζιοσημείωτος, διότι ό κ. 
Δεληγεώργης έγκαινιάζει καί παρ’ ήμΐν νέον σύστημα ρη
τορικής, τήν δποίαν δυνάμεθα νά όνομάσωμεν διαλεκτικήν, 
ήτις είναι έν ίσχύί κυρίως έν τοΐς άγγλαμερικανικοϊς κοινο- 
βουλίοις καί αΰτη είνε ή ^ητορική τών καιρών μας. Μαζύ 
μέ τόν ρωμαντισμόν, μέ τά Συντάγματα καί μέ τάς έπα· 
ναστάσεις, παρήλθε καί ή ρητορική τού κόμπου, τού έν- 
θουσιασμού καί τής φλυαρίας. Καί αύτοί οΐ φυσικοί ρή
τορες σήμερον άγορεύοντες άποπειρώνται νά πραύνωσι τάς 
έξάψεις των. Ή κατάχρησις αΰτη τής ρητορικής είνε ά
κριβώς εθνική, ρωμαιϊκη. Ομιλούν περί άλαταποθηκαρίου 
μετά τού αύτοϋ πάθους μεθ’ ού έρητόρευεν ό Δημοσθένης 
κατά Φιλίππου καί ό Κικέρων κατά Κατιλίνα. Ή ρητο
ρική αύτή είνε κατά τά έννέα δέκατα κήουξις πτωχεύ- 
σεως τής λογικής, έπιχειρημάτων. ένίοτε καί τού δι
καίου. ’Εάν εϊχομεν έξουσίαν, Οά τήν κατηογοΰμεν διά 
νόμου.

Συγχαίρομεν τον κ. Λεωνίδαν Δεληγεώργην δστις τήν

καί τού; όποιους δέν άκυοοΐ δυστυχώς ό διάδοχός του κ.
Τρικούπης.

Αλλά ό λοιπό; τύπος τί έκαμε ; Σιωπήν πλήρη ! II
«Νέα Έφημερίς» έδημοσίευσε τήν διαμαρτύρησιν τών 
κυρίων Μίνδελο καί Βάρλα- δέν ήδύνατο νά στηλιτεύση 
τήν καταγγελθεΐσαν κακοήθη πράξιν; Ή «Έφημερίς» 
έδημοσίευσε τήν ώραίαν διάψευσιν τού κ. Μπουφίδου. Δέν 
ήμπορούσε νά γράψη μιαν λέξιν, αύτή ή κοπτομένη έναν · 
τίον τών συκοφαντών, δταν οί συκοφαν^ούμενοι τύχωσιν 
άπό τό συγγενολόγιόν της ; Ό «Αιών», ό άναγκασθεις 
διά τό κερδοσκοπικόν των πνεύμα νά δ^ώξη τά χρηματι- 
στικά δελτία τού Νεγρεπόντη καί νά τόν άναγκάση νά 
καταφύγη είς τήν πτο'χήν «Παλιγγενεσίαν»,αύτός ό έχων 
τόσον δηλητήριον δταν πρόκηται νά έκδικηθή τόν Βα
σιλέα, δέν ήξίωσε ούτε προσοχής τό κοινωνικόν αυτό 
σκάνδαλον.

Διατί δέ ή σιωπή αΰτη ; Διότι ό Νεγρεπόντη; είναι 
πλούσιος ; Καί τόν κολακεύουν δλοι διά τούτο;

Ό τύπος μα; λοιπόν είναι τύπος διεφθαρμένος, τύπος 
συμφερόντων, τύπος κόλαξ, τύπος τυφλός, άσυνείδητος, 
κακοήθης, τύπος διά τόντύπον;

Τούτο μόνον δέν δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν χωρίς έλχ- 
φοάς μομφής πρός τόν δημοσιογραφικόν ζήλον τών «Νέων 
’Ιδεών», πώς τόσω σοβαράν έπιστολήν, διαχέουσαν άπαί- 
σιον φώς είς χαρακτήρας, τούς οποίους ένομίζομεν δλον τό 
κοινόν ολιγώτερον κακούργους καί ολιγώτερον έπικινδύ- 
νους τήν είχε παρερριμένην είς τόν χαρτοκόφινόν τη; ή συ
νάδελφος καί δέν θά .τήν έδημοσίευεν, ένφ ήτο τόσφ οί- 
κοδομητική τής κοινωνίας διά τάς περί Νεγροπόντηδων 
καί Βαλ2άνων κρίσεις της, έάν μή έμεσολάβει έπεισόδιον 
πειράξαν τήν προσωπικήν φιλοτιμίαν τού Διευθυντού τών 
«Νέων Ιδεών». Οί δημοσιογράφοι πρέπει νά ήναι γεν
ναίοι ή νά μήν ήναι.

Είς τήν καθ’ έκαστα άνάλυσιν τής μετά τής Πιστωτι
κής Συμβάσεω; ό κ. Λεωνίδας Δεληγεώργης ϋπερησπίσθη 
τά συμφέροντα τοϋ τόπου κατά παντός δόλου καί πάσης 
κακής συνέπειας άς ήδύνατο νά έχη ή Σύμβασις μή κα
λώς συντασσομένη.

’Ιδίως άξιέπαινος ήτο ή πρόνοια περί τού έκ τών προ · 
τέρων φραγυ.ού πάσης άνοικτής θύρας δι' ή; καί οί σιδη
ρόδρομοι ήδύναντο νά έκμεταλλευθώσι ύπό πνεύματος 
όμογενικού, ήτοι ληστρικού.

’Ιδού αί παρατηρήσεις του περί τού άρθρου, τοϋ άφο- 
ρώντος τήν μεταβίβασιν τών δικαιωμάτων τής Πιστωτι
κής είς άνώνυμον έλληνικήν εταιρίαν;

«Υποθέτω οτι διά τοϋ άρθρου αύτοϋ ή κυβίρνησι; δέν άποξε- 
νοϋται τοϋ δικαιώματος, νά έγκρίνη διά βασιλικού διατάγματος 
τήν εταιρίαν, ήιις Οά σχηματισΟή δυνάμει τοϋ άρθρου αύτοϋ.
1 ποβετω όμως οτι ή Πιστωτική Τράπεζα ύποβάλλει καταστα

τικόν τ ο οϋτο τή νέα εταιρία, οπερ έ'νεκα τών έν αύτω δρων αδύ
νατον νά έγκρίνη ή Κυβέρνησις. 'Αναφέρω έν παράδειγμα. Ύπο- 
Οεσατε οτι ή Κυβέρνησις ύπολογίζει οτι δ σιδηρόδρομος 0’ απαί
τηση δαπάνην ολικήν 20,00(1,000 φράγκων, ή δέ άνάδοχος εται
ρία βαρύνει αύτήν μέ πέντε ή έ’ς πρόσθετα εκατομμύρια, καί 
ζητεΐ τοσούτον ποσοϋ μετοχάς, άς μέλλει νά διαΟέσωμεν έν τω 
τόπω. Τι είναι περιπλέον τό όποϊον προσΟιτει ή εταιρία ; Είναι 
άποζημίιοσις ή κέρδη τών πρώτων ιδρυτών; Λύτό δέν είναι άπί- 
Οανον νά γείνη' δέν πιστεύω, οτι θέλει τό πράξει ή Πιστωτική 
Τράπεζα, άλλ’ είναι καί ενδεχόμενον. Λοιπόν υποθέτω, δτι καί ή 1

Κυβέρνησις δέν τό εγκρίνει' τί θά γείνη ; θά γείνη έκπτωτος ή
Εταιρία ; “Οχι βεβαίως, έπί τήν έκ τοϋ άριθμοϋ ύποχρέωσιν 

κατά τύπους τήν έςετέλεσεν. Ά λλαχοϋ ή αύθαιρεσία 
αυτή καί ή κερδοσκοπία περιωρίσθησαν' άλλαχοϋ 
οΐ ίόρυταί σιδηροδρόμων δέν έχουσι δικαίωμα νά λάβωσι τάς 
προκαταβολές αύτών, ή έάν στηρίζωνται έπί δικαιολογικών εγ
γράφων, αλλά θά εγχρίνη ή γενική συνέλευσις τών μετόχων μετά 
τήν δημοσίαν έκδοσιν τών μετοχών. Τί θά γείνη ;

Ο κ. Λ. Δεληγεώργης διά τών ολίγων τούτων άπέδει- 
ξεν ότι ώς πολιτευόμενος δέν θά κολακεύση τάς ήκιστα 
έντιμους καί τά μάλιστα κακοήθεις τάσεις, τάς όποιας 
άνέπτυξεν έν τή μικρά μας κοινωνίορ ή άπό Κωνσταντι
νουπόλεως καταορεύσασα όμογενική άπληστία, ήτις ήγει- 
ρεν επίσημον ναόν είς τήν Άγίαν Ληστείαν—τό Χρηιχα- 
τιστήριον—θεότητα έθνικήν, εί; ήν προσφέρει ολοκαυτώ
ματα τά βαλάντια καί τάς υπάρξεις τόσων άτυχών οικο
γενειών.

Έχάρημεν κυρίως διά τήν πανηγυρικότητα μεθ’ ής 
έτελέσθησαν προχθές έν τφ Δημοσίω Γυμνχστηρίφ αί δη- 
μόσιχι είς τήν γυμναστικήν εξετάσεις τών μαθητών τών 
Γυμνασίων. Ένώπιον πολλών άρχών καί κόσμου πολλοϋ 
καί μουσικής καί μυρσινών καί ξεθωριασμένων μπερντέδων 
όπως σκιάζωσι τήν έν φωτογραφικφ συμπλέγματι παρου
σίαν τή; βασιλική; οικογένειας καί πλήθους άλλου δια 
τών κιγκλίδων εν περιτειχίσματι άπολαμβάνοντος, έτε
λέσθησαν αί εξετάσεις ύπερδιακοσίων μαθητών μετά μο
ναδική; τάξεως, καί άφού έπρολόγισεν ολίγα τινά ό 
ΔιευθυντΙ/.ς κ. Φωκιανός.

Ό κ. Φωκιανός έν άληθεΐ συναισθήσει τών διαστάσεων 
καί τής σοβαρότητας, ήν πρέπει νά λάβη παρ’ ήμΐν ή γυ
μναστική, ώμολόγησεν ότι ούδέ τό εκατοστόν τών όσα 
έδει γενέσθαι έγένοντο καί ότι οχι πράξεις προσεκάλεσε 
τήν κοινωνίαν ϊνα έπιδείξη, άλλά μόνον ιδέαν.

Ή ιδέα όμως αύτή έξεδηλώθη διά τών λαμπρότερων 
χρωμάτων έν άρμονική καί ρυθμική άσκήσει τών μαθη
τών κυρίως διά κονταρίων εις στρατιωτικά; κινήσεις καί 
ελιγμούς καί είς άλλα τής έπιρρώσεως τών μυών καί εύ- 
θυτενεία; καί πλαστικότητο; τοϋ σώματος γυμνάσια. 
Έγένοντο τοιαϋτά τινα άνροιχητικά καί έπί τοϋ διζύγου. 
Έν δέ τή καθημερινή τού έτους άσκήσει γίνονται καί 
πολλά άλλα καί άλμα καί δίσκος καί έπί τού μονοζύγου 
άναπτερώσεις καί λοιπά.

Όλαι αί κινήσεις έγένοντο μετά μεγάλου ρυθμού, ύπα- 
κούουσαι στιγμηδόν είς τήν προστακτικήν βοήν τών ά- 
θλητικών πνευμόνων τού διευθυντού.

Όλα αύτά κατωρθώθησαν μέ τά ψέματα- διότι 
ή κατάστασις τοϋ Δημοσίου Γυμναστηρίου είναι είς κακήν 
κατάστασίν. Ή γέφυρα είναι ετοιμόρροπος- πολλά δίζυγα 
έπίσης- άλτήρων—τών σπουδαιοτέρων τής γυμναστικής 
οργάνων—δέν ύπάρχουν ή δέκα ζεύγη διαφόρου μεγέθους 
άνά έν, ένφ έπρεπε νά ύπάρχωσι τό ολιγώτερον έκατόν ή 
διακόσια. Τά περί τό προσωπικόν τών διδασκάλων άπο- 
βαίνουν πολλάκις άναντα, κάταντα, ρουσφετικά. Τινές 
τών καθηγητών τών γυμνασίων, έν οίς καί θεολόγος τις, 
κατά τήν ομολογίαν τού κ. Διευθυντού, άντέδρων εις 
τήν φοίτησιν τών μαθητών εις τό Γυμναστήοιον. Έκ 
τών Γυμνασιαρχών άξιος επαίνου είναι δ κ. Γοαμματικό- 
πουλος μετά ζήλου παρακολούθησα; τήν πρόοδον τών 
μαθητών είς τήν γυμναστικήν.

Άλλά καί τά γινόμενα είναι πολλά καί τούτο κατά
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μέγα μέρος οφείλεται εις τό προκληθέν βασιλ. διάταγμα 
ύπουργοϋντος τοΰ Μαυροκορδάτου, πρώτου δώσαντος την 
μείζονα ώθησιν, δι’ ού ή γυμναστική άποκατέστη μάθημά 
υποχρεωτικόν.

*0 χ. Αομβάρδος βαίνει έπί τά ίχνη έκείνου· άλλ’ ε
πειδή δ χ. Μαυροχορδάτος έλαβε την πρωτοβουλίαν, έλ- 
πίζομεν δ κ. Λομβάρδος νά συμπληρώση τό έργον, άπαξ 
διά παντός λαμβάνων γενναίαν άπόφχσιν περ'ι πλήρους 
καταρτισμού τού Δημοσίου Γυμναστηρίου καί σύγχρονον 
συγκρότησιν παραρτημάτων παρ’ έκάστω Γυμ,νασίψ.

Έπί τούτοις συγχαίρομεν τόν κ. Φωκιανον έπι τή 
θέρμη, ήν άνέπτυξεν Ιδίως κατά τό έτος τοΰτο καί τόν 
προτρέπομεν νά συστηματοποιήσω κατά τό έπιόν πάς 
ένεργείκς του, συνδέων τό όνομά του μετά τής έπιστημο- 
νιχής άνασυστάσεως τής γυμναστικής έν τή πρωτευούσγ 
τοΰ τόπου.

Είς τήν προσοχήν τής Διευθύνσεως τοΰ Ταχυδρομείου :
Φύλλα μας στελλόμενα είς Κόμην χάνονται.
Φύλλα μας συνδρομητών έν Λαοίσση ή χάνονται ή δί

δονται τήν έπαύριον τής έκεϊσε αποστολής των.
Φάκελλοι δλόκληροι έκ 50 φύλλων έκαστος διά Λά- 

ρισσαν άπωλέσθησαν.

Ό κ. Γεώργιος Σουρής αναγγέλλει τήν έκδοσιν δύο 
τόμων ποιημάτων αύτοΰ. Ο πρώτος τόμος θά περιέχω 
ποιήματα δημοσιευθέντα μέν ήδη, άλλά τά όποια ευχα
ρίστως θ’ άναγνωσθώσι καί πάλιν, άλλα διά τήν παντο- 
τεινήν καλλονήν των καί άλλα ώς δημοσιευθέντα πρό τό
σου καιροΰ, ώστε είς όλους μας θά φανώσι νέα. Ο δεύτε - 
ρος τόμος θά πληοωθή νέων ποιημάτων άλλου κόσμου 
παρά τόν συνήθη τής τρεχούσης πολιτικής, έξ ού συνή
θως έαπνέεται. Θά ήναι λοιπόν τά πλεϊστα απροσδόκητα 
καί θά ίδωμεν όλοι έν τώ Β' τόμφ νέον Σουρήν, τόν ο
ποίον έφανταζόμεθα ίσως, άλλά δέν άπηλαύσαμεν έτι, 
διότι οί όροι τής κοινωνικής ΰπάρζεως δέν τώ έπέτρεψαν 
είσέτι νά φανή ακέραιος έν μεγάλψ τινί έργφ, ένδελε- 
χοΰς έμπνεύσεως καί κατεργασίας. Ένφ έκ τών μι
κρών δοκιμίων σκηνών, ώς αί «Άλλ’ Άντ άλλων», δ

9=ΕΠΙΦΪΑΛ1Σ “ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ”=9

ME TO ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ

(Ίδε άριβ. 299)

ΧκεχΠςζά.

Τήν έπιοΰσαν άπό πρωίας οί φοιτηταί είχον συναθροι- 
σθή είς τά προπύλαια τοΰ Πανεπιστημίου καί πάλιν κραυ- 
γάζοντε; δι’ όλης τής ήμέρας κάτω τό ύπουργεΐον.

Τά πράγματα είχον έκτραχυνθή, ό λαός ήτο διατεθει
μένος εύμενώς ύπέρ τών φοιτητών.
’ Τό λε/θέν ύπό τοΰ Τάκερμαν οτι τό έλληνικόν Πανε- 
πιστήμιον είναι έστία πάσης κομματικής δι;: ρέσεως, καί

«’Αποχαιρετισμός τοΰ Γιάννη», ή «’Επάνοδος», ή «’Επι
δημία», τά όποια καί έν τώ θεάτρω παρεστάθησαν έν μέ
σω άεννάων γελώτων καί φαιδροΰ ένθουσιασμοΰ, ών έξ 
όλων τών νεωτέρων 'Ελλήνων ό Σουρής μόνον ήξιώθη είς 
τόσφ ύπέρ αυτού ευνοϊκήν άντίθεσιν πρός τήν συνήθη ψυ
χρότητα, μεθ’ής συνήθως τά πρωτότυπα γίνονται δεκτά 
ύπό τοΰ κοινού, έφάνη ότι ήδύνατο μέχρι μεγάλης κωμω
δίας νά ύψωθή, έάν τοΰ έδίδετο άνεσις καί μόνον άνεσις.

Άλλ’ ή πολιτική, ή μόνη ήτις ήδύνατο νά επιτρέψω είς 
τόν έναέριον Σουρήν πραγματικήν ύπαρξιν έπί τή; κλασι
κής αύτής γής, καθό συνδέσασα αύτόν μετά τών έφημεοί- 
δων, έξ άνάγκης κατεκεομάτισε τήν έ'μπνευσίν του είς μι
κρά καθημερινά έργα, τά όποια φέρουσι τήν σφραγίδα τής 
δημιουργική; εύφυία; καί τής ίσχυράς πρωτοτυπίας, καί 
άποπνέουσιν όλα τό άρωμα τοΰ άνεξαρτήτου καί άπαθοΰς 
σατυρικού, άλλά φέρουσι συγχρόνως καί τον τύπον τής 
γεννήσεώς των, συλλαμβανόμενα καί βλέποντα τό φώς έν 
ώρισμέναις ήμέραις καί ώραις, αύτά τά τυχοδιωκτικά 
πλάσματα ποιητικής φαντασίας.

ΤΙ έκδοσις τών ποιημάτων του σκοπόν έχει νά ποοικίση 
τόν Σουρήν μέ όλιγην ησυχίαν, έπί δεκαετίαν ήδη άγω- 
νιζόμενον έν τή καθ ήμέραν πολιτική, θερμότεοον, άγνό- 
τερον καί άποτελεσματικώτερον μεταξύ όλων τών ανεξαρ
τήτων δημοσιογράφων— διότι είναι δημοτικώτερος όλων 
μας—καί έκ τοΰ άγώνος αύτοΰ μή προσπορίσαντα διά τήν 
υλικήν του ύπαρξιν —διότι ούτε έπί βελούδου έγεννήθη, 
ούτε τό πνεύμα αύιοΰ ήθέλησε νά καθυποτάξη ΰπό τούς 
κανονισμούς βιοτεχνικού τίνος επιχειρήματος — ούτε τά 
κατά μήνα εισοδήματα τών εφημεριδοπωλών παίδων

Ή κοινωνία όλη τόν αγαπά, τόν λατρεύει σχεδόν, ολαι 
αΐ τάξεις τέρπονται μέ τήν χάριν τοΰ πνεύματος, τής 
φράσεως καί τοΰ στίχου του, μέ τήν εύθυμίαν τής πρω
τοτύπου άπόψεως, μεθ’ ής βλέπει αύτός τά πράγματα, μέ 
τήν όρθοφροσύνην, ήτις αντανακλά έν τοΐς γραφομένοις 
του, έχουσα ίσως τήν πηγήν της άπό τής πρός μητρός 
χιακής καταγωγής του, μέ τήν δύναμιν, ήν ενίοτε περι
βάλλεται, καί μέ τόν βαθύν, ύπό τών ήλιθίω; μόνον μή έν- 
νοούμενον, πόλεμον, δν έν έκαστη στροφή του διεξάγει 
κατά τών ήθικοπολιτικών ελαττωμάτων καί τής διανοη-

ότι έκεΐθεν δίδεται τό σύνθημα πάσης πολιτικής διατα- 
οάξεως, ήλήθευε τότε έν ό'λη τής λέξεως τή σημασίγ..

ΟΙ τότε φοιτηταί δέν ήσαν παιδάρια μόλις χνοάζοντα, 
ήσαν μυστακίαι άνδρες μεστοί παντός εύγενοΰς φρονή
ματος.

Το Πανεπιστήμιον ήτο πράγματι άσυλον ώς Ιερόν βή
μα τής ’Εκκλησίας.

Οί άνδρες τοΰ Όθωνίου Πανεπιστημίου δέν έπηρκοϋντο 
μόνον είς γελοίας ζητωκραυγάς καί έτι γελοιωδεστέοας 
φωνασκίας, έλογχίζοντο, άλλά δέν διελύοντο διά κατα
βρέγματος πυροσβεστικής αντλίας. Έγίνωσκον νά σύρουν 
τόν λαόν κατόπιν αύτών, νά ηγούνται εις τήν διάδοσιν 
πάσης εύγενοΰς ιδέας, νά έμμένωσιν είς τάς απαιτήσεις 
των, νά συγκλονώσι καί καταρρίπτωσι κυβερνήσεις καί 
νά έπιβάλωσι τάς απαιτήσεις των είς τήν βασιλείαν.

Είς τήν λόγχην τοΰ στρατού άντέτασσον λίθους καί 
δέν ύπεχώοουν.

’Ητο ή τότε νεότης τοΰ Πανεπιστημίου οσον γενναιό
φρων τοσούτον καί ανδρεία.

’Ητο πράγματι τό Πανεπιστήμιον τότε φλογερά 
καμίνι καί ούχ ί έστία τέφρας καί ήμιμαθείας.

τικής καταπτώσεως, ύψούμενος έν τούτφ είς άληθή κλα
σικόν σατυρικόν.

Άλλά ή κοινωνία έξ άνάγκης διά τό περιωρισμένον 
τής άναπτύξεως καί τοΰ πληθυσμού κρατεί τόν τύπο/ 
άκομα είς σπάργανα καί δέν τόν άφίνει νά ανταμείψω 
κατά τήν αξίαν του τούς σπανιωτέρους αύτοΰ έργάτας. 
Είς ήν κατάστασιν διατελεϊ ό τύπος, δ Σουρής ώ; δημο
σιογράφος δέν αμείβεται ούτε διά τό εκατοστόν τής αξίας 
τών έργων του, διά νά δμιλήσωμεν έμπορικώς περί ποιη
μάτων. Διότι είναι έξ έκείνων, οΐτινες δέν αναφαίνονται 
ούτε πολλοί είς δεδομένην τινά περίοδον, άλλ’ούτε δύο· 
άν τό σπάνιον λοιπών άποτελή ιην βάσιν τής αξίας, ή 
άξία ήν αντιπροσωπεύει τό ποιητικόν τάλαντον τοΰΣουρή 
δέν δύναταί νά έξαργυρωθή διά τών διωβόλων τή; αγο
ράς τοΰ φύλλου έν φ γράφει, φύλλου άντιπροσωπευοντος 
τόσας άνάγκας.

"Ο,τι δέν έγένετο λοιπόν έως τώρα, είναι δίκαιον νά 
γίνη διά τό μέλλον. Θά ήτο πολύ βάρβαρος ή έγκατάλει- 
ψις έκ μέρους τής κοινωνίας μιάς ποιητικής ύπζρςεως, 
ήτις έπί δεκαετίαν δωρεάν σκορπίζει τά άνθη της, τόσφ 
αναψυκτικού καί ψυχαγωγικού αρώματος.

Διά τοΰτο οί συνάδελφοι τοΰ κ. Σουρή άπεφασίσαμεν 
μετ’ΐδιάζοντος φίλτρου νά έπιστατήσωμεν είς την κυκλοφο
ρίαν τών αγγελιών καί νά γίνη έγγραφή όσω τό δυνατόν 
πλειόνων συνδρομητών. Δέν θά κοπιάσωμεν δέ πιστεύομεν 
πολύ προς έπίδειξιν τοιούτων σκηνών. Διότι δέν πρόκει
ται νά δημιουργήσωμεν συμπάθειας, άλλά νά κινήσωμεν 
κεκτημένας τοιαύτας. Καί είς τήν σφαίραν τής νεολαίας, 
καί είς τόν εμπορικόν κόσμον, καί είς τόν πλανήτην τών 
κυριών καί εις αύτόν -ιόν γαλαξίαν τών πρακτικωτερων 
γερόντων καί είς τά σύννεφα τών παπάδων ό Σουρής αγα 
πάται. Είς όλους δέ αύτούς τούς κόσμους ή έμφάνισις 
τής αγγελίας Οά ύπυληφθή ώ; ανατολή ποθεινής εύκαιρίας 
όπως έκδηλώσωσι πρακτικώτερον τήν πρός τόν ποιη
τήν αγάπην των.

Ή δημοσίευσις τή; αγγελίας δέν έχει κύριον σκοπόν 
τήν έκ τών προτέρων έγγοαφήν συνδρομητών, διότι τα 
έργα τοΰ Σουρή άμα δημοσιευόμενα καί αρπάζονται. 
Άλλ* έχει Γδεοναχοπόν τή / πρυπληρωικήν τού

Ό έκ τοΰ Πανεπιστημίου πολιτικός σάλος είχε μετα- 
δοθή καί είς τά κατώτατα κοινωνικά στρώματα.

Ό λαός έβόα :
— Άν τολμήσουν νά βάλουν χέρι κατά τών φοιτητών, 

ό βασιλεύς θά πάη άπό 'κεΐ ποΰρθε.
Ό διευθυντής τής άστυνομίας, καθ’ού πλέον κατεβόων 

πάντες, ήναγκάσθη νά παραιτηθή.
Άλλά τήν παραίτησίν του οί φοιτηταί δέν έθεώρησαν 

έπαρκή Ικανοποίησιν, άπήτουν καί τήν πτώσιν τοΰ ύ· 
πουογείου.

Αϊ απαιτήσεις των μετετράπησαν.
Ήθελον τόν καθορισμόν τοΰ διαδόχου, την σύστασιν 

τής έθνοφυλακής καί τήν πραγματικήν τοΰ Συντάγματος 
λειτουργίαν.

Τό φιλελεύθερον πνεύμα είχε μεταφερθή είς τόν στρατόν, 
αί δέ γυναίκες ώμίλουν μετά πρωτοφανούς θράσους κατά 
τής βασιλείας καί ένέσπειρον τήν τόλμην καί είς αύτά τά 
νήπια.

Ό βασιλεύς περιεφρονεϊτο έπιδεικτικώς.
Είς τά; οδούς δ λαός τώ έστρεφε τά νώτα, οί δέ έκ

i<τ-.τ£|ΐ.ι»υ, όπως καταστή δυνατή ή έκδοσις τών δύο 
τόμων έκτυπωθησομένων φιλοκάλως.

Τά γραφεία τοΰ ί εώ /ος, τής Έφημιερέδοφ. τής 
Γ*ΐίχς Ί£φη|ΐ.ερ£δοΐ, τών Νέων **δε<ΰν, τοΰ '«‘αι».- 
ϊχάγα καί τοΰ ΒΙή Χ.άνεσ-κι δέχονται έγγραφά; προ
πληρονόντων καί μή προπληρονόντων συνδρομητών.

"Ας ίδωμεν πόση είναι ή μαγνητική δύναμις τών φύλ
λων αύτών καί τί αξίαν έχουσι όλα τά πλατωνικά φιλο- 
ορονήματα τών όποιων έτη όλόκληρα sivat άντικείμενον 
ό συγγραφεύς τών άγγελλομένω/ ποιημάτων.

Σοβαρωτάτας σκέψεις περί τών αιγυπτιακών πραγμά
των έγραψεν ή χθεσινή «Νέα Έφημερίς». Συνιστώμεν αύ
τάς κυρίως είς τήν μελέτη/ τοΰ κ. έπί τών ’Εξωτερικών 
ύπουρ γοΰ.

Ή πτωχή ή Γαβριέλλα ! ’Ητο καλλιτέχνις, ητο άοι- 
δός, ήτο μαυρομ/:/, ήτο καλοκαμωμένη, ήτο έξυπνος, 
ήτο φαιδρά, έ ."οιμόλογος,κανονικωτάτη,σεμνή τήν μορφήν 
καί τού; λόγους καί τό ήθος. Είχε καί τόν έραστήν 
της, τόν Φ. έκ Πειραιώς, άλλάσσοντα τάς ερωμένας του 
μέ τήν αύτήν ταχύτητα, μεθ’ ής κάμνει τά ταξείδιά της 
ή Εταιρία, ής είναι Ηράκτωρ. Έζήτησε ν’ άλλάξη καί 
αύτήν. Άλλ’ή Γαβριέλλα είχε πάρει ’ςτά σωστά τά έλα
φρά αύτά κ’ έ/ίοτε εγκληματικά έρωτίδια τών ήμετέρων 
δανδήδων. Λέγεται ότι ό Φ. τής έφέρθη ίπποτικά, όσον 
άφορά τό ζήτημα τής ύπάρξεως. Άλλ’ ή Γαβριέλλα δεν 
έννοοϋσεν ίπποτισμόν χρημάτων, άλλά ίπποτισμόν καρ
δία;. Καί προχθές λοιπόν μεταβαίνει είς τήν οικίαν 
του, τοΰ άφίνει επιστολήν, έκκενόνει δίς πιστόλιον είς 
τά στόμα της καί πίπτει έντός τοΰ δωματίου τοΰ έραστοΰ

ης, τοΰ δωματίου τοΰ όποιου ή άτμοσφαίρα τις οίδε 
ποια αισθήματα άντί οζυγόνου έκρυπτεν. Άφισε καί μίαν 
επιστολήν πρός τόν άδελφόν της καί άλλην πρός τήν α
δελφήν της. Ή καϋμένη ή Γαβριέλλα ήτο τόσον καλή, 
τόσον γελαστή, τόσον εύμορφη καί . . . τόσον γενναία. 
Άδιάφορον θά είπωσιν οί φίλοι τοΰ Φ. ήτο.... άς μή εί- 
πομεν τί θά είπωσιν ή σχολή τών διεφθαρμένων ήτις θά 
είχε δικαιώματος έπί τής ανδρικής φύσεως, άν είχε ίχνη

τός τών καφεψειων καθήμενοι ούτε άπεκαλύπτοντο, ούτε 
ήγείροντο κατά τήν τοΰ βασιλέως διάβασιν.

Τό : «θά τόν διώξωμε τόν κουφό», είχε καταντήσει 
φράσις τής μόδας.

Ή Μαριγούλα ήτο ήδη κατενθουσιασμένη.
Έλάμβανε μέρος είς τάς πολιτικά; έν οίκφ συζητήσεις 

καί παρώτρυνεν αύτούς νά έμμένωσιν εί; τά; απαιτήσεις 
των, καί επί τέλους άπεφάσισε νά βγάλη λόγο.

Πάντες οί γνώριμοί της παρεκλήθημεν νά όδηγήσωμεν 
τάς οίκογενείας μας είς τόν οίκον αύτής έν ώρισμένη 
ήμέρα όπως τήν άκούσωσιν.

Τφ δντι, κατά τήν καθορισθείσαν ήμέραν, ή αίθουσα 
τοΰ οίκου τής Μαριγούλα; ήτο πληρης παρθένων καί 
φοιτητών.

Οί οφθαλμοί της έξήστραπτον καί ή μορφή της είχε 
λάβει εντελώς άρρενωπήν φυσιογνωμίαν.

Έφόρει τό σκέτο φουστάνι τη; καί τόν άπλοΰν σάκκον.
Έφερε κόκκινη κορδέλα ’ς τό λαιμό καί κόκκινος φιόγ

κος περιεκόσμει τόν τής κόμης της κρόβιλον.
Είχε καί ένα γαρούφαλο είς τήν μεσαίαν τοΰ σάκκου 

της κομβιοδόχην.
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τής καρδίας τής Γαβριίλλας. Αύτή άπήλλαξε τώρα τόν 
Φ. άπό τό βάοος τη; καί δύναται αύτός πάλιν ελεύθερα 
νά εξακολούθηση την δουλειά του.

Τί λογική τής «Νέας Εφημερίδος» : Επειδή η Βουλή 
έδέχθη τόν Μωρκΐτίνην, νά δεχθή καί τόν Σιβιτανίδην ! 
Επειδή έπραξεν έν έγκλημα, νά διαπράξη καί άλλο ! 
’Επειδή δέν έτιμώρησε τήν Αίγιναν, ν άφίση άτιμώρητον 
καί τήν Καλαμπάκαν ! Επειδή έχει έν στίγμα, άς προσ 
θέση καί δεύτερον !

Τά θεατρικά τοΰ Φαλήρου δέν είναι όπως τά άντελή- 
φθημεν πρώτην φοράν έν τή σκοτεινή παράγκα τοΰ Βυ- 
θυνού δπου εΐχομεν ακούσει εις πρόβας όλίγας φωνά;, 
είμεθα καί παραγεμισμένοι άπό πληροφορίας ενδιαφερο
μένων. Έκάμαμεν καί κάτι συγχύσεις φοβέρας. Έταυτί- 
σαμεν τοΰ; δύο τενόρους. 'Γπελάβομεν τόν Καύλαν διά 
Αατύ.’Ενώ ό Λατΰ προχθές παοουσιάσθη είς τοΰ; Δρα
γόνους Είναι μέν νεώτατος άλλά υ,όνον νεώτατος. 
Ψάλλει μετά δυσκολίας καί μετ’ έζάψεως κωμικής. Τί
ποτε κουστάλλινον δέν έχει ή φωνή του. Ο Καύλα; είναι 
πολύ δροσεοωτερος, μεθ’όλην την διαμζρτύρησιν τοϋ ονό
ματος του. Ή Λασσάλ είναι κατά δύο έτη πρεσβυτέρα. 
Καμμία άλλη διαφορά, πλήν τής παρόδου δύο χρόνων, 
άποτυπωθεΐσα καί εις τά άσμα καί είς τήν φωνήν καί τήν 
φυσιογνωμίαν της. Αλλ’ ώ; εύρημα τοϋ κ. Κατσίμπαλη 
πρέπει νά έκληφθή ό βαρύτονος κ. Μπορέλ. “Α ! λόγον 
δέν έχει. Είναι άπό τήν Καισαρείαν τής Καππαδοκίας, 
καί επειδή οί συμπατριώταί του είχαν ένθουσιασθή άπό 
τά χεοουβικά του, τόν έστειλαν είς τό Ω ιεϊον τής Τρα- 
πεζοϋντος, οπού έτελειοποιήθη. Μεσολαβήσει δέ τού φίλου 
μας καί συμπολίτου του κ. Ιεροκλή προσελήφθη εί; τον 
φαληοικόν θίασον. Ή Ιωάννα Άνδρέα εξακολουθεί νά 
φέρη τά κλαψιάρικα μοΰτρά της· άπό τραγούδι δμω; δέν 
πάγει κακά. Έν γένει άπό τάς πρώτας κρίσεις μας άφαι- 
ρέσατε έν 50]qq καί έχετε τήν άλήθειαν. Τί νά σάς κά
μωμεν. Είμεθα προεξοφλητική Τράπεζα είς τά θεατρι
κά μα;.

Ερυθρά καί ύποτρέμουσα έπλησίασε τήν έν μέσω τής 
αιθούσης τράπεζαν καί έπακούμβισε τήν άριστεράν έπ’αύ- 
τής παλαμην.

Διευθέτησέ πως τοΰς πρό τοΰ μετώπου τη; άτάκτωί 
καταπίπτοντας βοστρύχους τής κόμη; καί είπε τόν λό' 
γον άποτόμω; άρχομένη :

«Αποτείνομαι πρό; υμάς, κυρίαι, αϊτινες έλάβατε τήν 
καλωσύνην νά μέ τιμήσετε.

»Ή τοΰ Πανεπιστημίου νεότης ποό πολλοΰ ήδη άνέλα- 
βε τόν εύγενή άγώνα, όπως έκ παντός μέσου ύπερασπι- 
σθή τούς έλευθέρους τής πατρίδος μας θεσμούς, τό Σύν
ταγμα.

«Πρέπει νά έλθωμεν άρωγοί αύτών κατά τάς άσθενεΐς 
μας δυνάμεις.

«Δεν είναι πρώτη φορά, κυρίαι, καθ’ ήν, ώ; Έλληνίδες, 
ήμεΐς αί γυναίκες θ' άντιτάξωμεν τά μή λάσια στήθη 
μας ύπέρ τής έλευθερίας.

»'Η Μπουμπουλίνα ώδήγε: στολίσκον καί έτροφοδότει 
τό Μεσολόγγιον διασπώσα τόν πυκνόν τουρκικόν στόλον.

«Αί Σουλιώτισσαι έμάχοντο παρά τά; πλευρά; τών

Έκεΐνο τό πρώτο κομά ί ή «Νύχτα καί ή Μέρα» τού 
Λεκόκ είναι άνούσιον καί ώς μουσική, άνούσιον καί ώς 
λιμπρέτο, άχρεΐον ώ; παράστασις, βωμολογικόν ώ; 
υπαινιγμός, άναιδές ώ; φίλημα, άνυπόφορον ώ; εύφυβλο- 
γία. Δέν έπρεπε νά άρχίσουν άπό τήν Μέρα καί Νύχτα, 
άφού αύτό τό πράγμα ούτε μέρα ήτο ούτε νύχτα, ούτε 
ψάρι, ούτε κρέας. Έξαιρούμεν μερικάς κορίστας αί όποΐαι 
ήσαν πράγματι κρέας καί τήν Ιωάνναν Άνδρέ, ήτις είναι 
ολίγον ψάρι.

Έν τή παραστάσει τής «Τραβιάτας» :
— Πώς ώνομάσθη ή Τραβιάτα Κυρία μέ τάς Καμε- 

λίας ·,
— Διότι είς τούς τόσους έοωτάς τους είχεν σύνθημα : τό 

κάμε λείας.

HE ΜΟΔΑ

Οί οικονομολόγοι τής Δύσεως φωνάζουν
τών κυριών τά λούσα νά πάνε νά χαθούν,
γιατί μ’ αύτή τή μόδα οί κύριοι τρομάζουν, 
καί δεν άποφασίζουν ν’ άπογυναικωθοΰν.
Ki άμα κανείς στά βρόχια τού γάμου δέν μπερδεύη, 
μαραίνεται κι’ ή φύσις κι' ό κόσμος 'λιγοστεύει.

Καλά σας ξυπνητούρια, ώ οικονομολόγοι,
τόσο καιρό φωνάζω μονάχος μου γι’ αύτά,
μά πάνε 'στά χαμένα οί σοβαροί μου λόγοι, 
κι’ ή μόδ* όλο τρέχει άντί νά σταματφ.
Τώρα ξυπνάτε μόλις, σοφώτατοί μου ξένοι . . . 
τόσο καιρό σά; είχαν τή γλώσσα σας δεμένη ;

συζύγων καί άδελφών αύτών, καί έν χορώ, έν τή έσχατη 
ήττα, κατέρριψαν έαυτάς κατά βαράθρων.

«’Αλλά δέν πρόκειται νά έξεγείοω τό φρόνημα υμών διά 
τετριμμένων παραδειγμάτων, πρέπει νά φανώμεν ήμεΐς 
αύται κατά τό έπος τού Θεμιστοκλέους, ά γ α θ α ί γυ
ναίκες.

«"Οπου παρά τό πλευράν τού συζύγου ή άδελφοΰ μά
χεται καί ή γυνή ή άδελφή, ή τοϋ άνδρός δύναμις τρι- 
πλοϋται.

«Καί ήδη πρόκειται περί μάχη; κρατεράς, περί τής 
διαδόσεως τών έλευθέρων ιδεών καί τής τηρήσεως τού 
καταπατουμένου Συντάγματος.

«Ό "Οθων πρέπει νά φύγη.
«Πρέπει νά παραιτηθή.
«Πρέπει νά μάς υπόδειξη τόν διάδοχον τού θρόνου.
«Πρέπει, άν μείνη, νά βασιλεύη καί ούχί νά διοική.
«Τέλος δέν τόν θέλομεν.
Έπί τέλους, σείς έλληνίδες, δέν αίσχύνεσθε, μία γυ

νή άλλοδαπή. μία ’Αμαλία νά άγη καί νά φέρη όλό- 
κληρον τήν Ελλάδα.

Τό είπα καί τό λέγω : άν θέλετε ’στό γάμο
γλυκεία νά βασιλεύη ειρήνη καί μπουνάτσα,
αύταίς ή βοωμομόδες νά κυλισθούνε χάμω,
κι' ή κάθε μιά γυναίκα νά βάλλη καναβάτσα.
Πρώτος έγώ τό είπα, μά δέν μ' άκούν καθόλου· 
γΓ αύτό κΓ ό κόσμος πάει στραβός κατά διαβόλου.

Δέν φθάνουν κάθε λίγο ή τόσαις συμφοραΐς μας, 
μά νάχουμε καί τούτη ; . . ώ ! ποιος θά μά; γλυτώση ;
Τί λύσσα γιά τή μόδα πρό πάντων ’στής 'δικαΐς μας ! 
εύρίσκονται ’στους δρόμους προτού νά ξημεοώση.
Φαίνεται 'στδνειρό τους δέν βλέπουν τίποτ’ άλλο, 
παρά καμμιά κορδέλα ή ντεκολτέ γΐά μπάλο.

Καί βλέπετε έμπρός σας τών γυναικών τ’ άσκέρι 
μ’ όνείρατα καί μάτια άκόμη νυσταγμένα 
πρωί πρω’ί νά στήνη ’στά μαγαζιά καρτέρι, 
καί νά ξυπνά τόν κόσμο γιά τά νεοφερμένα.
Γυρνούν καί σάν δέν ήναι ή τσέπη των γεμάτη, 
γιά νά χορτάσουν μόδα καί μόνο μέ τό μάτι.

Κυττάξετε τριγύρω τί λούσων ποικιλία !
κυττάξετε λουλούδια, κορδέλαις, τραχηλιαΐς !
μά πόσαις δέν κυλιούνται γΓ αύτά 'στήν άτιμία, 
καί πόσαις γιά τή μόδα δέν γουργουρούν κοιλιαϊ; !
Μή βλέπετε τά τόσα φτερά ’στά καπελίνα !
άν μάς κτυπούν ’στά μάτια, μά πέονονται μέ πείνα.

Είς τό βωμό τής μόδας και τί καί τί δέν καίνε !
πόσαις γιά νάχουν έ'να μεταξωτό φουστάνι
τόν άνδρα των στολίζουν μ’ έκεΐνα πώς τά λένε . . ,
Τιμή χωρίς στολίδια καμμιά τιμή δέν κάνει.
Καλά στολίσετέ μας γιά νά καμαρωθούμε,
κι’ άν άλλο δέν μάς μένη, τής σάρκες μας πουλούμε.

«Είσθε σείς άνδρες, κύριοι, οΐτινες, άνέχεσθε νά σάς 
κτυπώσιν ώς γαϊδούρια ;

«Ποιοι ; Τά όργανα τής Βοβαροκρατίας.
«Ήγειρεν ό Σούτσος μνημεΐον πρό τού Πανεπιστημίου 

τών ιερολοχιτών, τών εύγενών έκείνων νέων, τοϋ άνθους 
έκείνου τού άγνοΰ ελληνισμού, οιτινε, έπεσαν μέχρι; ένός 
χάριν τής έλευθερίας, τήν όποιαν σάς έδώρησαν διά του 
αίματός των,καί τήν όποιαν σείς, ή ακαδημαϊκή νεότης, 
είσθε άνάξιοι νά διατηρήσετε. Τό μνημεΐον αύτό δέν σάς 
έμπνέει;

«Έρυθριάτε; ΔΓ, άν έχετε αίμα είς τάς φλέβας σας, 
έκεΐ!

Είς τό π ε δ ί ο ν τού "Αρεως.
«Ήμεΐς αί γυναίκες άν δέν δυνάμεθα διά τώυ άσθε- 

νών μας χειρών νά ύψώσωμεν τό λάβαρον τής έλευθερίας, 
άς ένθαρύνωμεν τοΰς αδελφούς μας, τοΰς συγγενείς, τοΰς 
φίλους, ούχί διά τών λό]·ων μόνον, άλλά καί δι'ασθενών, 
έστω, πράξεων.

»Τφ έπ’ έμοί έπί τοϋ παρύντος φορώ τήν κόκκινη αύ
τή κορδέλα στό λαιμό, ώς σύνθημα=Κ άτω όβασι- 
λ ε ύ ς».

Τής μόδας ή αρρώστια κάθε άγάπη σβύνει,
γι’ αύτή πολλαϊς ξεχάνουν κι’ αύτά των τά παιδιά, 
αύτή τής ξεντροπιάζει και κούκλαις τής άφίνει’ 
μέ άδειο τό κεφάλι καί άδεια τήν καρδιά.
ΙΙατρίς, σεμνότης, έρως καί νυμφικό στεφάνι 
ποδοπατοΰνται ολα, γιά τί; . . γιά τό φουστάνι.

Ά ! τί φρικτή άρρώστια, τί μαρασμό; καί φθίσις !
Τόσοι καρποί ιδρώτων έντίμου έργασία; 
σκορπίζονται ’στής-μόδας τάς νέας άπαιτήσεις, 
άντί ζωή ν’ άνοίξουν χαράς καί άρμονίας.
ΊΙ μόδα, ά ! ή μόδα ! τί τσέπαις ξεροστίβει, 
καί πώς άπογυμνόνει καί ξέσκεπο καλύβι

"Αν θέτε Παυσανίου κι’ Ούάσιγκτων μητέρας,
άν έρωτας ζητήτε σεμνούς καί παρθενιά,
άν θέλετε άγάπης καί μουσικής ήμέρας,
τήν άνοιξι τ’ ’Απρίλη καί δχι παγωνιά,
θυμώσετε, γενήτε Φελλάχοι Άραμπήδες,
κΓ έξω ή μόδα, πήτε, κι’ άπό τής Έλληνίδες.

Κάτω λοιπόν, γιά μόδε; καμμιά άς μή ξοδεύη, 
άς γίνουν πυραμίδες μέ γυναικών φουστάνια, 
καί δόσετέ τους φόκο, πού δ καπνός ν’ άνέβη 
ώς μάρτυς μετάνοιας επάνω 'στά ουράνια.
Νά παύσουν πιά νά λένε παντοΰ γιά φιγουρίνια,
γιά τρίχαπτα, γιά φιόγγους, γιά φούνταις, γΐά σκαρπίνια.

Άς βάλλουν καναβάτσα καί πέδιλα άρχαΐα,
άν, θέλουν, άς φορέσουν κι’ έκείναις άνδρικά,
άς έρχωνται μαζί μας 'στόν καφφενέ παρέα,
γιά νά ’μιλούμε ’λίγο γιά τά πολιτικά.
Άς παίζουνε μπιλιάρδο, άν θέλουν, κΓ άς καπνίζουν, 
άς γράφουν άρθρα, στίχους, άκόμη κΓ άς ψηφίζουν.

Κάτω !
Άνεβόησαν πάντες πλήρεις ένθουσιασμού, κάτω τά υ

πουργείου, κάτω ό Διευθυντής Δημητριάδης.
Μετά τό λογίδριον ή Μαριγούλα διένειμε έρυθράς ται

νίας είς τάς παρευρισκομένας γυναίκας, δι'ών κοσμήσασαι 
τά στήθη των έξήλθον.

Έντός ολίγων ημερών άπασαι αΐ τών ’Αθηνών κυρίαι 
δεσποινοδεσποινίδες, ώς μόδα έφερον τάς έρυθράς ταινίας.

Τής Μαριγούλας ό λόγος ένέσπειρεν ένθουσιασμόν, άπό 
στόμα είς στόμα είς δλα; τάς τάξεις τοϋ λαού.

Ό τής άστυνομίας διευθυντή; θέλων νά πώληση έκ- 
δούλευσιν είς τήν βασιλείαν έπιμελήθη νά φέρη μεταξύ 
τών φοιτητών διαίρεσιν, καί κατώρθωσε πράγματι νά 
διαιρέση αυτούς είς Γαριβαλδινούς καί Αυστριακούς.

Οί Αυστριακοί έφερον υψηλούς λευκούς πίλους καί οί 
Γαριβαλδινοί τά ψάθινα Σιφνέϊκα καπέλλα.

Καί έλεγεν ό κόσμος:
Τήν Κυριακή θά γίνη τό κούνημα στό Πολύγωνο.
Πράγματι, τήν Κυριακήν τή; δευτέρα; έβδομάδος τών 

Σκιαδικών, οι σπουδασταί τού γυμνασίου καί οί οοιτη- 
ταί ήσαν εις τό Πεδίον τού "Αρεως — τήν Μουσική,—οί



ή

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Άς γίνουν, άν ’μπορέσουν, x.f αύταΐς Πρωθυπουργίναις, 
μές 'στη βουλή άς φέρουν σωρούς Νομοσχεδίων, 
φθάνει νά λείψουν μόνο ή μόδες των έκείναις, 
καί ολα τά άχρεϊα ίΛουρνάλ τών Παρισίων.
Απλή κι’ αθώα πάντα ή ώμορφιά νά στέκη, 
καί έτσι τής καρδϊαΐς μας 'στο δίκτυ της νά 'μπλέκη.

Άλλοιώς, άν έπιμένη τών κυριών τό φύλο
τό κάλλος ν’ άσχημίζη μέ λοΰσα πορνικά,
καλό νομίζω είναι ν’ άρχίσουμε τό ξύλο,
και Γσως φρονιμέψουν μ’ αύτό τά θηλυκά.
Ξύλο, άφοΰ τ’ αυτιά των άπό φωναΐς δέν περνούν, 
πριν βγάλουν κι’ άλλη μόδα, ν’ αρχίσουν νά μάς δέρνουν.

SODRIS.
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ΕΞΕΔΟΘΗ
TO ΠΙΌ ΠΟΛΛΟΫ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΝ ΔΡΑΜΑ

Η ΕΚΘΕΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
τοϋ ίταλοΰ δραματουργού ΤζίΑΚΠΜΕΤΗ, κατά μετάφρασιν 
τοϋ κ. ΓεηΡΠΟΥ ΣΦΗΚΑ, πωλούμενον ύπέρ τοΰ έν ΓΙάτραις 
Συλλόγου αλληλοβοήθειας Όμ,όνοεα, άντί φρ. 1 1)2. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
έν τοΐς βιβλιοπωλείοις Ν. Νάκη, Ν. Μιχαλοπούλου καί 
Γ. Κατσουοοπούλου.

ΟΑΑΑΣΣΪΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΘΗΝΑΝ
=ΙΙ<χρά ταΐς στήλαις τοΰ Όλυμ.-έου Αιός.= 

ΤΙΜΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ :
Είσητήριον λουτροΰ.................................... λεπτά -50
’Ενδύματα (ποδήρης έσθής, περισκελίς, χει-

ρόμακτρο,ν...........................................» 5ίΟ

Τά μικρότερα τών <» έτών παιδία γίνονται δεκτά 
δωρεάν, όταν συνοδεύωνται ύπό τών οικείων.

μέν φέροντες τούς ψάθινους πίλους, οί δέ τά ύψηλά κα- 
πέλλα—τά αυστριακά,

Τών σκιαδιστών διεκρίνοντο διά τό θάρρος των ό ποιη
τής Παράσχος, οί νΰν άνθυπολοχαγοί Τύμπας καί Γρη- 
γοριάδης, σπουδασταί τότε τοΰ γυμνασίου ΆΟ. Πεογά- 
μχλης, Άντ. Βαρβέοης, Δημ. Βρατσάνος, Φιλήμων, Δε- 
ληγιώργης, Βαρνάβας, Άρσένης, Θεμ. Ρίζης, Μπενούκας, 
Λάλος, ό νΰν δικηγόρος, Κ. Βούλγαρης, καί Σοφιανός ό 
έν μονομαχώ φονευθείς.

Πάντες ούτοι έπνεον πϋρ καί σίδηρον κατά τοΰ διευ- 
θυντοΰ τής άστυνομίας καί έζήτουν ίκανοποίησιν έν όνό- 
ματι τής προσβληθείσης ακαδημαϊκής νεότητος.

Είχον συναθροισθή είς τό Πεδίον τοΰ Άρεως οί μέ τά 
ψαθινα των καί τά ψηλά άσπρα καπέλλα, οτε ό Δημη- 
τριάδης έφιππος κατέφθασεν έκεϊ όπως έπιτηοήση τήν 
τάξιν.

Αί δύο μερίδες οί Γαριβαλδινοί καί Αυστριακοί έφερον 
έν σώματι γύρους είς τήν Μουσικήν αγρίως ένατενίζον- 
τες άλλήλους κατά τάς συναντήσεις των.

Περί τήν πέμπτην μ, μ. ώραν έφθασεν, ώς συνήθιζεν ό 
βασιλεύς μετά τής βασιλίσσης, καί είσήλθεν ε’ις τόν εύ-

ΣΤΙΧΟΙ
'Εκ τών μέχρι τοϋδε γραφέντων κωμικοσατυρικών στί

χων μου συλλέξας τούς καλλίτερους, έκδίδωμι αύτούς εις 
ένα τόμον ώς εξής :

ΜΕΡΟΣ λ'.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ β'.
ΕΔΏ Κ ΙΈ Κ Ε I

Ταύτοχρόνως έκδίδωμι καί έτερον τόυ.ον έκ νέων όϊως 
καί ανεκδότων στίχων, γενικωτέρου είδους.

Τιμή καί τών δύο τόμων φράγκα εξ.
Διά τούς προπληρόνοντας φράγκα πέντε.
Ή τοσάκις πρός τούς στίχους μου έκδηλωθεΐσα συμ

πάθεια τοΰ δημοσίου πιστεύω, ότι θ’ άνταποχριθή πρός 
τάς δαπάνας τής έκδόσεως.

Έν Αθήναις, τή 1 'Ιουνίου 1882.
Γεηργιος Χρ. Σουρπς.

ΓΡ,ΙΦΙΚΠΣ ΠΗΣ 011 ΤΙ ilill
ΕΙΕ ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΐΟΝ ΠΑΛΛΗ κλι ΚΟΤΖΙΑ 

Έπί τής Όδοΰ Έρμ-αΰ
Τα Ωραιότερα Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα,ώς καί 

άλλα στιγμ,ιαέιος έζτυπούμ,ενα είς τό χαοτοπωλεϊον
ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ παντός είδους καί επικεφαλίδες επι
στολήν όλων τών χρωμάτων καί σχημάτων εις τό χαρ
τοπωλεΐον ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ τών μοναδικών καταστίχων τοΰ 
έμπορίου τοΰ σπουδαίου καταστήματος Eni.mt el Kris- 
CIIE τοΰ Άννοβέρου είς τό χαρτοπωλεΐον

ΠΑΛΛΗ κλι ΚΟΤΖΙΑ.
ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΝ ΖΟΒ τοΰ γαλλι- 

κοΰ οίκου Jean BarROV πωλείται χονδρικώς καί λιανι- 
κώς είς τά χαρτοπωλεΐον

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ρύν κύκλον τόν περί τήν παστάδα τής μουσικής, ένθεν καί 
ένθεν, έχων τούς ιππείς χωροφύλακας, τήν έμπροσθοφρου- 
ράν καί όπιβθοφρουράν αύτοϋ. Ήτο σύνθημα, δός είπεϊν, 
ή άφιξίς του. Ό Τύμπας δράττει έκ τοΰ χαλινοΰ τόν 
ΐππον τοΰ Δημητριάδου έπιβοηθούμενος ύπό τοΰ Λευθε- 
ρήτου καί Γρηγοριάδου κρατών γυμνωμένον στηλέτο, ό 
βασιλεύς φεύγει, οί Σκιαδισταί συμπλέκονται μετά τών 
Αυστριακών, ό κύκλος τής Μουσικής διαλύεται, ό διευ
θυντής τής άστυνομίας καλπάζοντας τοΰ 'ίππου τρέπεται 
είς φυγήν, ότε δέ κατέφθασεν είς τήν Νεάπολιν, όπου 
νΰν τό ύελοπωλεΐον Ναύλερη έκεϊ οί φοιτηταί, πο 
λΐται καί οί παντοπώλαι τόν στρώνουν ’μπρος μέ τά 
ποτήρια τής μπύρας. Έχει, είς τήν Μουσικήν έρχομένην 
εύρωμεν καί τήν Μαριγούλαν κραυγάζουσαν : Εύγε παλη- 
κάρια.

{έπεται συνέχεια).

11 αλγμί νϋρωπο ς.


