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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΉ

Εις ολα τά ζητήματα παρουσιάζεται έν πλήρει άντι· 
παΟεία ή ΐσχνότης τής άντιπολιτεύσεως ύπό αρχηγόν 
εμπειρικόν διατελοΰσα, άντιπροσωπεύουσα επομένως τήν 
παλχιάν άμάθειαν, τήν πχλαιάν διαφθοράν χαϊ τήν πα- 
λάιάν ακυβερνησίαν, δι’ ής έκββερνάτο, κατ’ όξύμωρον 
δλως σχήμα, ύπό παλιμπαίδων μέχρι τοΰδε ή Ελλάς. 
Εις άντιπαράταζιν τής Ισχνότατος αύτάς τ·ης άντιπο- 
λιτεύσεως τό ύπουργεϊον κατάγει αληθείς θριάμβους, οχι 
διότι τό σνγκροτοΰσιν έκτακτοι άνδρες, άλλά κυρίως καϊ 
πρό παντός άλλου, διότι παλαίουσι πρός αντιπάλους δια- 
νοητικώς μέν έλλειπεστέρους, πολιτικής δέ άγωγάς μά* 
δαμινωτάτης, ηθικώς έρεϊπια, άγομένους δέ δπως έπιτα- 
χύνωσι τήν παντελή ώς κόμμάτος καϊ ώς σπείρας κατα
στροφήν έν τώ τόπφ των ύπό τοΰ αποκλειστικού πνεύμα
τος καθ' δλων τών κυβερνητικών μέτρων, άδιάφορον άν 
ώσιν ορθά ή μη, σωτήρια είς τόν τόπον ή δχι.

Δέν κατόρθωσαν νά έκμεταλλευθώσι και αΰτάς άκόμη 
τάς ψυχολογικά; συμπάθειας τάς όποιας γενν£ πάντοτε 
καϊ πανταχοΰ ή άντιπολίτευσις. Διότι δέν παρουσιάζον
ται ώς τοιαύτη, άλλ’ ώς ορμαθός αμαρτωλών άνθρώπων, 
οΐτινες έκαμον οσα ήτο δυνατόν νά κάμωσι κακά έν τφ 
τόπω καϊ τώρα έξωσθέντες τή; έξουσίας ζητούν νά έμπο
δίσουν καϊ τοΰς διαδόχους των άπό τοΰ νά διαπράςωσι 
καλόν τι.

’Εν τή περί διαφορικών τελών συζητήσεν.άπεδείχθησαν 
οΐ αυτοί άνθρωποι, άνεπιστήμονες, ευτελείς, χωρίς έθνι- 
σμόν καϊ χωρίς προσωπικότητα. Μηδέ τάς άρχάς τής 
πολιτικά? δικονομίας γινώσκοντες, μηδέ τήν άξιοπρέ- 
πειαν τοϋ τόπου άντιπροσωπεύοντες, μηδέ τό έλάχιστον 
έμωορικόν πνεΰμα κατέχοντες, άλλά καί ύπό φθόνου α
γόμενοι και κωμικοτραγικόν άγώνα τάς άντιπράξεως έ
ναντίον παντός ύιςουργικοϋ έργου διανύοντες, προεκάλε- 
σαν έναντίον των ολην τήν αντιδημοτικότητα τοΰ τόπου, 
πρό πολλοΰ άχθομένου ύπό τό βάρος τίς νέας γαλλι

κής φορολογίας έπί τάς σταφίδος μας χαϊ ολα τά λαμ
πρά τοΰ πρωθυπουργού έπιχειρήματα, δστις θαυμασίαν 
πάντοτε άποδεικνύει διαύγειαν πνεύματος έν τοϊς ύίκο- 
νομικοϊς ζητήμασιν.

Εις ζητήματα καθαρώς οικονομικά, εις τά όποια δΐν 
χωρούν συγκριτικά μεγέθη μικρών καϊ μεγάλων, ασθενών 
καϊ δυνατών, ούτε περιφρονήσεις άφ’ ύψους κάϊ κολά- 
κεϊαι άπό βάθους, παρουσιάσθησαν δ άναιμίκός Ληληγιάν- 
νης,ό εμπειρικός Ζηνόπουλος καϊ δ έλαστικός Κουμουνδοΰ
ρος νά προβάλλωσι τήν ατομικήν των ευτέλειαν καϊ τα
πεινοφροσύνην, τήν προσωπικήν των μικρόνοι*ιν καί άξρο- 
βασίχν, ώς έθνικάς άρετάς, δι' ών εμελλον νά συγκινήσουν 
τήν Γαλλίαν νά έλεήση μίαν έπαίτιδα τήν 'Ελλάδα, καϊ 
νά τάς ρίψη έπι τοΰ δίσκου των ολίγων φράγκων έλάτ- 
τωσιν τοΰ φόρου τά; σταφίδάς, δπως έρριψεν είς τό τα
γάρι των τόν Βόλον καϊ τήν Άρταν.

"Ολη των ή λογική ήτον αύτή* ή ασθενής 'Ελλάς δέν 
δύναται νά έκβιάση τήν Γαλλίαν. Καί ποιος θέλει νά 
έκβιάση τήν μεγάλην φίλην μας ; Άλλά δέν δυνάμεθα νά 
ώμεν οϊκοοεσπόται τοΰ κράτους μας ; Φορολογούν ό'σα ε’ι- 
σάγομεν ήμχΐς ε’ις τό κράτος των, τά σΰκά μας, τά έ
λαιά μας, τήν σταφίδα μας. Καϊ δέν δυνάμίθ* νά ΐφορο- 
λογήσωμεν καϊ ήμεΐς 8,τι εισάγει έκεΐνο εί; τό ίδικόν 
μας, τά μεταξωτά και τά σατέν, τά φτερά καϊ τάς ται
νίας των ; Άλλά δέν θά αισθανθούν τήν έλάττωσιν τά; 
ίδικά; μας φορολογίας. Τόσω τό καλλίτερον, άν δέν τό 
αισθανθούν διότι ήμεΐς ούδένα επιζητούμε·/ νά βλχ'ψω- 
μεν, πολύ δ’ όλιγώτερον δυνάμεις προστάτιδας, ώς τήν 
Γαλλίαν. Άλλ’ άν τό αισθανθούν, τότε ύπάρχει τρόπο; 
θεοαπείας. Μοΰ έλαττόνεις τόν έπϊ τάς σταφίδος φόρον 
σοΰ ελαττώνω τόν έπ’ι τών ύφασμάτων.

Άλλ’οί κ. κ. Δηληγιάννης, Ζηνόπουλος, Κουμουνδοΰ
ρος, φρονοΰντες οτι όπως αρχόντων έκείνων κατεδικάσθη ή 
ανεξάρτητος ελληνική πολιτική άντικατασταθεΐσα διά 
τών Παρακλήσεων τάς Παναγίας, τών χαιρετισμών τάς 
Θεομήτορος, καϊ τών λυγμών καϊ γονυκλισιών τοΰ Δηλη- 
γιάννη μετεμφιεζομένου εις Τραβιάτα·/, ούτως έπρεπε νά 
καταργηθή ή ανεξάρτητο; οικονομική πολιτική της Ελ
λάδος, καθ’ ον καιρόν ή πολιτική όλων τών έθνώ·.’ είναι
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κατά τά έννέα δέκατα οικονομική ποντική, έπολέμ.ησαν 
μετά μ,χνίας καί τό νομοσχέδιον τών διαφοριτικών τελών.

Ευτυχώς ούτε ή πολιτική των ούτε ή βαφή των πλέον 
πίρνά. Εινε καταδικασμένοι καί χωρίς ειδικού δικαστή- 
Β»>·

ΦΡΟΓ—ΦΡΟΓ

Καί ήμεϊς μετά δυσαρέσκειας παρετηρήσαμεν δτι μέ 
τάς νέας μεταρρυθμίσεις τοΰ Ταχυδρομείου χάσαμε τόν 
Μαζαράκη μας. Διότι δι’ ήμβς ό Μαζαράκη; δέν είναι ό 
έγχειρίζων είς ήμβς τόν «Ανεξάρτητον», οργανον του κ. 
Ρηγοπούλου, έκδιδόμένον έν Μπουένος Άϋρες, μέ τήν δύ- 
ναμιν τοΰ ’Ωκεανού καί τού Νιαγάρα, ή σαχλάς έπιστολάς 
περιεχούσας στίχους καί καλαμπούρια Πρωτοδίκου. Μα- 
ζαράκης είναι ό έγχειρίζων εις ήμβς τάς μαγικάς π ε ν τ- 
βίλφα ς τοΰ Σολομώντος, ο έστι μεθερμηνευόμενο? επι
στολές συστημένα; περιεχούσας τά έλέη τών έν ταϊς 
έπαρχίαις έπιστατών μας. "Οταν λοιπόν άφήρεσαν τάς συ- 
στημένας έπιστολάς άπό τήν θυρίδα αύτήν,τοΰτο σημαίνει 
κατάργησιν Μαζαράκη, τοΰ χαριεστέρου όλων τών άπό 
καταβολής κόσμου ταχυδρομικών υπαλλήλων. Καί νά ί- 
δήτε δτι άφ’ ής εγινεν ή άπαισία αύτη μεταβολή, ήμεϊς 
δέν εϊδομεν έπαρχιακάς εισπράξεις. Καί άφοΰ τώρα μάς 
παραπέμπουν εί; δύο θυρίδας, δέν καταλαμβάνομεν διατί 
νά μή μάς στέλλουν καί είς τοεϊ; ή μάλλον εί; τέσσαρας, 
ώστε άλλαχόθεν νά λαμβάνωμεν τά έκ τοΰ εσωτερικού 
γράμματα, τά έκ τοΰ εξωτερικού, τάς έφημερίδας καί τάς 
συστημένα;. Ή συγκέντρωσις αύτών ιίς μίαν θυρίδα έξ- 
αιρετικώς διά τούς δημοσιογράφους έχει τόν λόγον της, 
δστις είναι ό τής δημοσιογραφικής εύκολίας· καί ό λόγος 
αύτός δέν πιστεύομεν νά ήρθη άπό τοΰ ρεύματος τών με-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ» ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Οί φοιτηταί κυβερνήται τής Ελλάδος.—Φουστανοεπα- 
νάστασις γυναικών.—Ίΐ έν Κύθνφ εξόριστοι.—Στά
σις Σαντορινιών.—Όχόρωσις τής νήσου μ’ έναζατσα- 
δόρο έπάνω στό γάιδαρο.—Μέγας καυγά; έν τή νή- 
σω, γιατί είπε ό μισέ Τζανής τόν σιόρ Μοενόλο 
ΒΙανολ^ό. — Στάσις Λεωτσάκου.—Μάχη.—Έπανά- 
στασις Ναυπλίου.—Πρώτη έμφάνισις Κώστα τοΰ 'Ρή
τορας.—Πρώτος λόγος αύτοΰ συνταχθεί; ύπό Φιλήμο- 
νος.— Α-ριξις έκ Κωνσταντινουπόλεως αριστοκράτου 
Λίτόζ ’’Ι’σ'ζρλ'ζτάνου.—Υπόμνημα αύτοΰ πρός τήν 
κυβέρνησιν, όπως διωοισθή καθηγητής τής ιατρικής

ταρρυθμίσεων. Αί μεταρρυθμίσεις είναι καλαί δχι ώς τοι- 
αΰται, άλλ’ όταν έχωσι πρακτικόν σκοπόν. Διά τοΰτο πα- 
ρακαλοΰμεν νά μάς αποδώσουν τόν Μαζαράκην. Δέν έννο- 
Όϋμεν καί νά γίνωμεν έπαΐται διερχόμενοι δι' δλων τών 
ταχυδρομικών θυρίδων, όσονδήποτε καί άν ώσι θυρίδες.

Χαριέστατα πράγματα έδημοσίευσεν ό κ. Ίσιδωρίδης 
Σκυλίσσης, περί φαναοιωτικών ψωροπριγκήπων, ψευτοβα- 
ρόνων κ«ί μωροκομήτων. Μέ δρόσερότητα καλάμου καί 
αίσθημα Ρόκου Χοϊδά καί άλλην ιστορικήν έμπειρίαν 
τούς διεκωμώδησιε, άποδείξας δτι πάσα εύγένιιαά- 

’ νάγουσα τήν καταγωγήν της είς χρόνους τουρκικής κατα- 
κτήσεως, δέν δύναταί είμή νά ένθυμίζη διαφόρου είδους 
καί σχήματος αίσχη, τών όποιων ό έξαγνισμός κατορ- 
θοΰται μόνον διά τής άπολακτίσεως πάσης άξιώσεως τι
μητικής έξ έκείνων πηγαζούσης. Συγχαίρομεν τόν κ. I. 
Σκυλίσσην, δστις όχι τόσον συχνά μάς δίδει άφορμάς συγ
χαρητηρίων, προκειμένου περί θαρραλέας συνηγορίας ύπέρ 
τής αλήθειας.

Δηλαδή αύτοί οί ίπποσιδηρόδρομοι είναι κάτι μέθυσοι, 
πρώτης. Τόσον πολλά θά ήναι τά κέρδη τής 'Εταιρίας 
καί τόσον πάλιν γενναίος δ διευθυντής κ. Ραδλέ, ώστε 
άπό καμπανίτου εί; ρητινίτην καί άπό ρητινίτου είς ζύ
θον καί άπό ζύθου είς μαστίχαν θά κυλίωνται καί αί ά- 
μαξαι καί αί γραμμαί καί οί σταθμοί καί οί άμαζηλάται. 
Αί έκτροχιάσεις πλέον έγειναν ή τακτική των πορεία. 
Στενόχωροι άνθρωποι ! Δέ μπορούν έντός τόσον στενής 
τροχιάς ώ; νεοσύλλεκτοι τής γραμμής νά περιορίζονται. 
Φόρα λοιπόν έξω, ώς άνταμάκια τά όποϊα έπιχαρίτως 
προβάλλουσι πότε τόν" ένα καί πότε άμφω τούς πόδας 
έξω τής άμάξης, έφ’ ής άδοντες όχοΰνται. Καί τότε δια- 
τάσσεται αύθωρεί ή έκκένωσις τών άμαξών, έως ότου τό 
μικροθήριον έκτροχιάζεται καί πάλιν. Καί τότε γίνεται 
τό γ to ύ ρ γ ι α τών έπιβατών, οΐτινες καί δέκα μέτρων

έν τφ Πανεπιστήμιο.—Γυναικομαχία.—’Απαγορεύον
ται τά άσματα.—Μέ τό Κόζζενο φουστάνε.

ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΧΙΑ.

Ούκ εία καθεύδειν τό τρόπαιον τής Μαριγούλα; τήν 'Ε
λένην καί Άφροδίτην.

Συνεκρότουν διαβούλια έπί δ ιαβουλίων δπως έξεύρωσι 
τό μέσον τής ηθικής έξοντώσεως τής άντιζήλου των.

Κοντά στά άλλα άπεφάσισαν νά γίνουν καί αύστριακό- 
φρονες κοσμοϋσαι μέ λεύκάς κορδέλας τά τε στήθη καί 
κόμην.

ΊΙ Μαριγούλα είς τάς αντιδιαδηλώσεις ταύτας τών 
γίιτονισσών της προέτασσεν υψηλήν περιφρόνησιν,

Κατήντησαν νά τής βγάλουν καί σάτυρα, κατά τόν 
έπικρατοΰντα τότε συρμόν, καί νά τήν κολλήσουν στή 
πόρτα της καί τό πρωί πρώται έβόουν έκ τών παραθύ
ρων πρός τάς γειτώνισά; των.

— Τά μάθατε ; Τής κόλλησαν δά καί σάτυρα.
— Άμ. πολλά θά πάθη άκόμη.
— Ό κόσμος τοχει τούμπανο κι’ αύτή κρυφό καμάρι.
— Καί μ’ δλα ταΰτα, κυράδε; μου, έχει μούτρα ά

κόμη καί βγαίνει έξω. ·
— Δέν τής ’νοιάζει αύτής καί στό γάδαρο άν τήν 

καθίσουν ανάποδα.

δρόμον άν έχουν νά διανύσωσιν ώ; γνήσιοι Έλληνες πρέ
πει νά τόν διανύσωσιν έφ’ άμάξης, άφοΰ έπλήρωσαν τάς 
πεντάρα; των. "Αλλοτε πάλιν γίνονται μικραί φαντα
σμαγορίαν Τά μά^α τής άμάξης—οί φανοί-— άνάβουσιν 
έκ μέθης. Οί ήνιοχοΰντες πηγαίνουν νά τούς σβΰσουν, τό 
πυρ μεταδίδοται έντός, γίνεται ένα μ,ικρό σ α ρ ι β α ρ I, 
οί έπιβάται ξεκαρδίζονται γελώντες, καί ή μεθυσμένη ά
μαξα ταλαντευομένη, σφυρίζουσα, άδουσα, σταματώσα, 
ώς άληθής θαμών τών οινοπωλείων τής Πλάκαν, εξακο
λουθεί τόν δρόμον της, άν ήναι δυνατόν νά όνομασθή δρό
μος αύτός ό ϊπποσιδηρόδρομος.

Έν γένει χαίρομεν πολύ δτι τόσον όγλίγωρα τά βελ
γικά αύτά προϊόντα έξελληνίσθησαν καί έξεπλακώθηταν. 
Άρκεϊ δέ νά πλακώνουν μόνον κρήνας, ούχί δέ καί αν- 
βρώπους.Θά έχρησιμοποιοΰντο πολύ εάν έξετροχίαζοντο είς 
μέρη, ένθα ό κ. Δήμαρχος έστησε πυραμίδας έκχώματος 
πρός δόξαν τοΰ Άοαβή μπέη ί Έκεϊ θ’ άνεδεικνύοντο αί 
καλλίτεραι ίσοπεδωτικαί μηχαναί. Διότι έπί τέλους αί 
κρήναι, τάς όποια; θραύουν ώς νά ήσαν ποτηράκια είς 
χεϊρας μεθύοντος, έγιναν μέ χρήματα καί είναι καί τά 
διαρκή μνημεία τής πρακτικής εργασία; τοΰ πρώην Δη
μάρχου μα;.

01 λωποδύται δέν άπειλοΰσι πλέον τά ενδύματα, τά 
τάλληρα, τά ώρολόγια, τήν μπουγάδα, τούς δακτυλίους, 
άλλά καί τόν «Αιώνα», νά τόν καταστήσωσιν άπό έφη
μερίδας τόσον ποικίλης μονότονον Αστυνομικόν Δελτίον. 
Τόσον ύπερήρθη ή όφρύς τών λωποδυτών καί εύρύνεται 
εις τάς στήλας τή; συναδέλφου ή καθ’ έκάστην δημο
σιευόμενη αναφορά τών κυρίων ύπαστυνόμων. Ό κ. Διευ
θυντής καί Έκατόγχειρ καί Έκατόνπους άν δυνηθ-J) νά 
γίνη, πάλιν δέν θά κατωοθώση τίποτε, ενόσω ό αστυνο
μικός οργανισμός χωλαίνη έν τή βάσει του. Καί λυπου- 
μεθα ότι κάνέν νομοσχέδιο·/, ούχί περί άναμορφώσεως,

Ή δέ Μαριγούλα, όταν τό πρωί ήθέλησε ή μάνα της 
νά σχίση άπό τήν πόρτα την σάτυρα, προκύψασα τοΰ 
παραθύρου είπε γελώσα:

— Καλέ μάνα, ά; την, μή τήν σχίζης, ά; την νά τήν 
διαβάσουν μερικοί άκόμη, ή άν θά τήν ξεκολλήσης, δός 
την τοΰ άδελφοΰ μου νά πάη νά τήν κόλληση στό καφε- 
νεϊον τής ‘Ωραίας Ελλάδος.

Ιδού δέ καί τό περιεχόμενον αύτής.
Μέ τή κόκκινη κορδέλα στό λαιμό καί στό αυτί.
Μοΰ φωνάζουνε οι λοΰστροι, ποιά κοκιέτα είν’ αύτή ;
Ήρωίδα θέ νά γένω κάτω...............................
Νά μέ στεψουνε μέ δάφνες, νά μαζεύω και φλωρζά. 

Βάρδα μπρος 
Νά περάση ό γαμβρός.

Καί ήννόουν, τά παληοκόριτσα εμέ, μέ τόν στίχον 
τούτον.

Τό φαρδί μ.ου μεσοφόρι θά τό στήσω γιά σημαία 
Νά τό βλέπη νά στενάζη ή χρυσή μου νεολαία. 
Άξετσοίπωτη μέ λένε καί πώς δέν έχω ντροπή,
Δέν μέ μέλλει ό καθένας καί χειρότερα άν πή.

Βάρδα μπρος,
Νά περάση ό γαμπρός.

άλλά συστάσεως αστυνομίας καί παρ’ήμΐν δέν ε*- 
δομεν μεταξύ τόσων άλλων.

Άς ράνωμεν δύο λέξεις άκόμη έπί τής ραδινής, 
τή; κομψής, τής καλής Γαδριέλλας. ’Ητο έν κύ- 
κλφ πρό τινων ήμερών φιλικφ έν Φαλήρφ, όπου ό κ. Ραδ- 
λε ό τών ίπποσιδηοοδρόμων διευθυντής προσέφερε ζύθον. 
Η πτωχή Γαβριέλλα, ή ρωμαντική, ήθελε νά ένοικιάση 
δωμάτιον κάτω εις τό Ξενοδοχεΐον Φαλήρου, άλλά τής 
έζήτησαν πεντακόσια φράγκα δι’ό’λην τήν θερυ/ήν πε
ρίοδον. Τά έβαλε λοιπόν μέ τόν φίλον Παρασκευαίδην, 
έκ τής παρέας καί αύτόν, καί τοΰ έζήτει ολίγα μέτρα 
γής φαληρικής διά νά κτίση κομψήν καλυβοΰλαν, ής τήν 
όποιαν ύπέσχετο νά μάς προσκαλή κάποτε. Είς τόν κ. 
Ραδλέ έπεφόρτιζε τήν αρχιτεκτονικήν καί εί; ήμά; ανέ
θετε τήν μεσολάβησιν παρά τώ ΙΙχρχσκευαΐδη ΐνα τής 
δοθούν αύτά τά μέτρα γής. Ποΰ νά ήξευρωμεν οτι μετ’ 
όλίγας ήμερα; θά τά κατελάμβχνε μόνη της έν Πειοαιεϊ 
τφ κλασικώ αύτώ τόπφ, όπου καταλαμβάνονται οικό
πεδα καί αύτοκτονοΰσιν αί Γαβριέλλα!.

Μία ιδέα ! Τί νά σημαίνη συρροή τών λωποδυτών έν Ά- 
θήναις, καθ’ ών δέν αντέχουν πλέον ολαι αί έκστρατεϊαι 
ύπαστυνόμων, βοηθών, κλητήρων, Κοσονάκου ; Ένθυμεϊ- 
σθβ τήν ιστορίαν τών Σταυροφόρων, ΰπό τόν περίφημον 
Κουκούπετρον.Έφευγον άπό έν μέρος χίλιοι Σταυροφόοοι, 
καθ’οδόν δέ έξωγκοΰντο ύφ’όλων τών κοινωνικών πεοιτ- 
τωμάτων καί άνελάμβανον αί σταυροφορίαι έπιδημικόν 
χαρακτήρα. Ένθυμηθήτε τώρα τήν άένναον κάθοδον τών 
χρηματιστών ομογενών, ούχί τών αξιότιμων έκείνων έκ 
διαφόρων τή; Ευρώπης αποικιών ερχομένων ΐνα διανύσωβι 
τάς ήμέρα; των καί άναθρέψωσι τά τέκνα των έπί γής 
ελληνικής. ’Εκείνους λοιπόν ιδίως τούς έκ Κωνσταντινου
πόλεως ύπό τόν Κουκούπετρον Τσιγγρόν ταχθέντας καί 
διά τών χρημαιιστικών τερτιπίων καί στρατού όλοκλή-

Είς τό σπήτι μου μαζεύω κάθε καρυδιάς καρύδι,
Καί ή παστρική μου γλώσσα χίλια κόφτει σάν ψαλλίδι,
Νύχτα βγαίνω στά σοκάκια μέ τόν ένα καί τόν άλλον.
Πότε προτιμώ μικρούλη·/, πότε προτιμώ μεγάλον, 

Βάρδα μπένε.
Μαριγούλα δέν μέ λένε ;

Μοΰ κατέβη στό κεφάλι· νά γινώ επαναστάτης,
Κ’ ένας φοιτητής μικρούλη; μοΰγινε σ’ αύτό προστάτης. 
Είς τήν Μουσική μέ τούτον μπράτσο βγαίνω τήν ήμέρα. 
Τό κατόπη μου δέ πέονει κάθε βρώμα κάθε λέρα.

Τό μικρό μου μουστακάκι,
Στρύβω σάν παλληκαράκι.

Τήρα μόλα,
Ε’ααι μία κοτσουμπόλα.

Βάρδα μπένε,
Μαριγούλα δέν μέ λένε ;

Περίλυπος διηυθύνθην άμα τήν σάτυραν αναγνσύς εις 
τόν οίκον τής Μαριγούλα; καί τήν εύρον μέ τήν πρωινήν 
της μπλούζα, μέ κόμην ανώμαλον, τήν κόκκινη της κορ
δέλα στό λαιμό,— αύτήν δέν τήν άφινε ποτέ—ΰποδεχο- 
μένη δέ γελώσα με είπε :

■— Έχει τό γούστο νά ήλθες νά μέ συλλυπηθ·!);.



4 Μ εΐ ΧΑΝΕΣΑΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ δ

ρου ληστών ΰπονομεύοντα; την οικονομικήν υπαρξιν τή; 
κοινωνίας έμυρίσθησαν οί μιζρολωποδύται κκί συνέρρευ- 
βκν έν 'Αθήναις, ό'που άτετέλεσαν τά κατώτερα λωποδυ- 
τικά στώματα, τών έν λόγω δμογενών άποτελούντων τά 
ανώτερα.

Η κυβέρνησις εφθασε είς το μή περαιτέρω τή; φιλαν
θρωπίας της απέναντι τών έν Αίγύπτφ Ελλήνων. Άπέ- 
στειλε έκεϊ τον σοφολογιώτατον κ. Καζάζην διά νά ση- 
μειώνη έπάνω είς τήν τσέτουλαν πόσους Έλληνας Οά 
φονεύαουν οί φυλλάχοι καί πόσου; φυλλάχου; οί Έλλ- 
ν.ες.Αζανουμ Λογιώτατο τί γυρεύει Ίσκεντέρια μέσα ;

Πριν παραδώσωμεν τόν Φ ά ο υ σ τ είς τόν Τενεκέ 
μας έννοοΰμεν νά τόν ^άποτενεκώσωμεν ήμεϊς δι' ολίγων 
βάναυσων λέζεων, διότι ό Φ ά ο υ στ είναι μία τών τυφ
λών μουσικών αδυναμιών μας κκί δέν έννοοΰμεν νά τον 
βλέπωμεν παραλυτικόν συρόμενον έπί τής σκηνή; τών 
'Ολυμπίων ΰπό τό σπασμένο ραβδί τοΰ Λχμπρούνα, τοΰ 
μεταδίδοντος έκλαμψίαν εις ολα τά μελοδράματα.

... J >: χ ? t 3 .* χ* . χ ·». · . i
Ώραϊος είναι ό λόγ<}ς, δν άπηγγειλεν ό ζ. Παρασκευζί- 

δης είς τάς έφεϊε.ινάς, έζε,τάσεις τής Σχολής τών απόρων 
παίδων. Είναι πρωτότυπος έν πολλοί; καί τοι τά ήθικο- 
λογικά αύτά θέματα είς τούς Έλληνας ιδίως φαίνονται 
ζηρά καί Ανυπόφορα, Θά ητο ωραιότερος ό λόγοςούτος έάν 
έλειπον τά κρουσταλένα νάματα τά όποϊα τόν 
παοουσιάζουν μουσχεμένον τόν ρήτορα πάντοτε χαί ώς μέ 
τάροϋχά του άπό τήν θάλασσαν τοΰ Φαλήρου προκύψαντα.

Ό Τενεκές μας μετ’ έλαφράς καρδίας είδε τά 
πτώματα καί τής Τραβιάτας καί τοΰ Ά τ ί λ λ α· 
τόν τελευταΐον μάλιστα άφοΰ τόν εύρε νεκρόν ήρχισε καί

—— “Οχι άπήντησα, άλλά νά σέ ίδώ, άν ήται θυμω
μένη.

— Τό πρόσωπόν μου, κύριε, δέν μοΰ τό προστατεύει, 
βλέπεις, ό νόμος, ώς τό ιερόν τοΰ βασιλέως, καί διά 
τοϋτο δύναται έκαστος νά τοΰ προσάψ·* οσα θέλει. Άλλ' 
οϊ έχοντες καθαρόν τό μέτωπον δέν έχουν άνάγκην τής 
προστασίας ττΛν νόμων.

-— Ναι, άλλά σέ υβρίζουν πολύ χονδρά.
— Νόστιμος είσαι. Ή ύβρις, φίλε μου, είνε πάντοτε 

ϋβρις, ήτε χ-ονδρή, είτε λυγνή είνε. 'Ο χονδρός υβρίζει 
-χονδρά, ό λεπτός λεπτά. Άλλά τό πράγμα είνε τής αύ
τής ποιότητος.

.— Φοβοΰ ό’μως τάς διαβολά; κάν ψευδείς ώσι.
— Φίμωτρον δέν, Οά Οέσωμεν είς τά στόματα τοΰ 

κόσμου.
— Καλόν είνε νά μή δίδωμεν καί άφορμάς.
— Τόρα μέ υβρίζεις συ χωρίς νά τό έννοϊίς. Κύριε, 

νομίζω, ότι ούδεμίαν αφορμήν έδωκε, ώστε νά καταστώ 
άξία λιβέλλου.

— 'Εντούτοις υβρίζεσαι, καί έπειδή βεβαίως δέν σκο
πεύεις νά κλεισθή; στό μοναστήρι, καλόν είνε νά μερι
μνά; καί περί τή; ΰπολήψεώς σου. Τί θέλεις ν’ ανακα
τεύεσαι στά πολιτικά.

— Ήλθε; νά μοΰ δώσής συμβουλάς ; Τοιαύτας, δυ-

νά τόν κοροϊδεύη παρ' όλου; τοΰ; κανόνας τής ιπποσύ
νης. Δέν πιστεύομεν όμως οτι μετά τής αύτής έλαφρό- 
τητος θά ϊδή όχι πλέον τήν δολοφονίαν, διότι θά ήτο 
μόνον πραγικόν τό πράγμα άλλά τήν γελωτοποίησιν, 
τήν μαστίγωσιν, τοΰ; έμπαιγμοΰς, τό κώνειον, τήν χο
λήν καί τήν σφουγγαριάν τήν όποίαν έφαγεν ό άτυχή; 
Φάουστ, διότι τοΰ κατέβη , άφίσας τήν μαγείαν, τήν. 
αστρολογίαν καί τά μαθηματικά νά έπιδοθή είς ζων
τανά; μελέτα; έπί τής ξανθής Μαργαρίτας.

Έπί τέλους καί δέν καταλαβμάνοαεν' ό κόσμο; συρρέει 
τόσον πολύς μάλιστα ώστε νά βαρύνεταί τις νά τόν βλέπη. 
Δέν είνε δυνατόν νά άντικατασταθοΰν λοιπόν δύο τρεις 
γελοίοι ΰπό προσώπων μάλλον ανεκτών; Τί θά σοΰ κάμη 
μία καί μόνη πριμαντόνα, δσω καί άν γνωρίζη νά περι- 
σφίγγη τοΰ; στατήρας τής σαρκός καί τής ήλικίας της 
έντός παοθενική; πεοιβολής Μαργαρίτας ; Πρέπει τάχα 
καί είς τά θέατρα νά έφαρμόζηται ή μέθοδος τών ξενο
δόχων, ο'ίτίνσ; σοΰ περνούν τά φράγκα καί σοϋ δίδουν 
άντί κρέατος σ τ ο υ π ί καί άντί ιχθύων όδωδότα; Λα
ζάρους ;

ΑΣΤΕΙΑ ΦΑΛΕΖ.

Ότα·< είς λαό; δέν έννοεϊ νά εκτίμηση τόν καλόν 
άρχοντα, δπω; φιλοτίμηση τόν διάδοχον, ή νά τιμωρήση 
διά φανερά- περιφρο/ήσεως τόν κακόν, δπως παραδειγ
ματίσω, Ομοιάζει τόν μή έννοοΰντα τήν δύναμιν -ςου 
βοΰν καί είναι άξιο; νά τεθή εί; άροτραν.

Φχλέϊ.

στυχώς, δέν αγοράζω, έχω πολλά; καί τάς πουλώ εί; 
τήν τιμήν των χωρίς εκπεσμόν.

— Αΰτη ή οϊησις είνε ποΰ σάς χαλά.
— Κήδεσάι, παρατηρώ, πολύ τή; ΰπολήψεώς μου. 

Δέν επιθυμώ μετά τών άλλων μεριμνώ ν σου νά προστεθή 
•καί ή περί έμοΰ φροντίς. Άς νά μή.

— 'Εννοείς νά ζεθυμάνης είς έμέ ;
— Έγώ ; Θά ήμην πολύ άγροϊκος.
— 'Επιθυμείτε νά σά; απαλλάξω τής παρουσίας μου ;
— Όπως άγαπάτε. Δέν σάς διώκω.
— Ό τρόπος σα;.
— Αϊ τοιοΰτος είνε πάντοτε. Τον γνωρίζεις.
— Τον έσπούδασα, είπέ μάλλον, άλλά σήμερον μοΰ 

φαίνεται πολύ τραχύς.
— Θά έκτραχυνθή άκόμη. Καλόν είνε νά μή βγή κα

νενός τό όνομα. Δέν βλέπεις τόν Καρύδη. Καί είς τό εί- 
κονοστάσιον τής άγιας Ειρήνης άν τόν κολλήσης, ώς ά
γιον, Κκούδη πάντοτε θά τόν λέν. Ούκ έστι έπανόρθωσι; 
δι’ έκείνου; ποΰ πάρουν μιά φορά τήν κάτω βόλτα. Έγώ 
τό αισθάνομαι δέν είμαι γυνή, ούδέ θά ζήσω ποτέ ώ; 
τοιαύτη, δέν επιθυμώ δέ ν’ άδικήσω καί τινά. Σείς είσθε 
νέος καί ώς τοιοΰτος δέν θέλετε φίλας, έπιζητεΐτε ερω
μένας. Άτυχώς δέν δύναμαι νά σά; συστήσω τοιαύτας, 
βεβαιωθήτε οτι άν τά είχαμε καλά μέ τήν Άφροδίτην

ΤΡΕΧΑΜΑΤΑ

Ό κόμος έσηκώθη καί πάλι ’στό ποδάρι,
'στην Αλεξάνδρα στόλοι, καυγάδες καί σφαγή, 
τόν κύριον Χεδίβην ό Άραμπής φερμάρει, 
καί είς τό πάτημά του βαρυβογγή ή γή.
Σ' 'Ανατολή καί Δύσι σπασμό; καί τρικυμία, 
καί νέα ’στήν Ελλάδα πολεμική μανία.

Είς τό Σουδάν ό Νεϊλος Αρχίζει νά φουσκώνη, 
τό Κά'ίρον άφίνει Χεδίβη; καί Δερβίς, 
έκιΐ καινούριο θρόνο ό Άραμπής στηλόνει, 
τρώει ξυλιαϊς καμπόσαι; κχ' ό Έλλην'Ραγκαβής.
Ωσάν τόν Νείλο κι’ όλοι οί Άραβες φουσκόνουν, 
κ/Εβραίους, Τούρκους, Φράγκου; καί Έλληνας σκοτόνουν

θέλουν νά 'βγοΰν οί Άγγλοι νά φέρουν τήν ειρήνη, 
μά σκάζονται τούς Γάλλους...θέλουν νά 'βγοΰν' κΓ αυτοί, 
μά ή Αγγλία πάλι κανένα δέν άφίνει,
κι’έτσι γλεντούν τών “Αγγλων καί Γάλλων οί στρατοί. 
Άλλ άν κΓ οί δοό άντάμα μές 'ςτή στεριά πηδήσουν, 
οί 'Ιταλοί βεβαίως δέν θά τό συγχωρήσουν.

Φωνάζει ό Χεδίβη;, δ Άραμπής, ή Πύλη, 
φωνάζει Βίσμαρκ, Γλάδστων, Καλνόκυ, Φραισι-έ, 
ή γάταις νιαουρίζουν, γαυγίζουνε οΐ σκύλοι, 
φωνάζουμε μέ τούτους κΓ έμεϊς ’ςτόν καφφενέ.
Φωνάζουν κι’ οί Φελλάχοι μ’'αράπικο μπουρίνι 
άλλά κανείς δέν ξέρει τί διάβολο θά γίνη.

καί 'Ελένην Οά συνηγόρΟυν έκθύμως προς άμφοτέρας διά 
σέ. Άλλά τόρα τί νά σάς κάμω, άπλώς μόνον, επειδή, 
έχω τήν οΐησιν, ω; είπατε, καί διϊσχυρίσθην καί έγώ, 
νά δίδω συμβουλάς, σά; συμβουλεύω είληκρινώς νά καλ
λιεργήσετε τάς μετά τών δύο τούτων νεανίδων οικιακά; 
σχέσεις σας, άς, άν ήσαι επιτήδειος, δύνασαι νά μετα- 
τρέψης είς έρωτικάς, και έπειδή, ώς μέ συμ,βουλεύσατε 
καί σεϊς, νά μεριμνώ περί τή; τιμής μου, έσκέφθην νά 
έπωφεληθώ, πρός χάριν σας, τής συμβουλής σας, καί νά 
γίνω φρόνημη κοπέλα, άγια Όνουφρία, διακόπτουσα πά
σαν μεθ’ ύμών σχέσιν. Διατί πλησίον μου νά διασύρεται 
καί τό όνομά σας; Έκ τοΰ τοιχοκολλημένου χαρτιού έκεί
νου, άν μέ έλύπησέ τι, είναι τό

Βάρδα 'μπρος 
Νά περάση ό γαμπρός.

Βεβαιωθήτε ότι τό 'πήρα κατάκαρδα. Τί λέγετε ;
— Οτι είπατε πολλά, έ»ω ήδύνασο νά έκφρασης όσα

είπες δΓ ολίγων λέζεων. Μή έπιτρέπετε νά σάς αποχαι
ρετίσω ;

— Και ήτο άνάγκη νά ζητήσετε τήν συγκατάθε- 
σίν μου ;

— Διότι έπεθύμουν νά μή φανώ κ’ έγώ είς τούς τρό
πους μου απότομος άνευ λόγου.

— Δεν βαρύνεσθε.

Ό στόλος μας 'στου Νείλου στό κΰμα Ο’άρμενίση, 
άλλ’ όμως νά μήν πάη μαζί του ακί στρα τός,
γιατί τού; Άραπάδε; 'μπορεί νά έρεθίση,
καί πόλεμος μ’ έκείνου; ν’ άνάψη δυνατός.
Γλυτώσαμ’ άπ’ τού; Τούρκους χωρίς νά 'ματωθοΰμε, 
καί τώρα μέ Φελλάχους θά πάμε νά πΐασθοΰμε ;

Σικτίρ, Στραβαραπαδες καί παληο-Βεδουίνοι! 
άν σάς χτυπήσουν Γάλλοι, ’Εγγλέζοι καί λοιποί, 
άλλ’ άπό 'μά; ή χάρις αύτή δέν θά σά; γίνη· 
μαζί σας νά πιαστούμε τό έχουμε'ντροπή.
Γιά τ' Άραμπή μονάχα τ’.-άράπικο γεινάτι 
νά χάσουμε τής φίλη; ειρήνη; τό ρχχάτι ;

Ά ! οχι ! μή πολέμου; ζητήτε μέ τό ζόρι·
'στόν τόπο «ας δέν θάλθη σπαθάτος μας κανείς, 
θά στείλουμ’ ένα μόνο πολεμικό βαπόρι 
νά πάρη τούς 'δικούς μας πτωχούς όμογενεΐ;.
Καί τότε σεϊ; γενήτε μαλλιά κουβάρια όλοι, 
κακά ψυχρά κΓ ή Δύσι; κΓ ό Άραμπή; xj’ οί στόλοι.

Φεύγει καί ό Βαλέτα; μαζί μέ τόν Καζάζη 
μέ μία τοΰ Τρικούπη κρυφή παραγγελία" 
δέν ξέρω τοΰ Τρικούπη δ νοΰ; τί σχεδιάζει, 
μά βέβαια θά τρέχη πολιτική δουλειά.
Βαλέτας καί Καζάζη; ’στήν Αίγυπτο τί θέλουν ; 
γίατί έμένα τάχα οί κύριοι δέν στέλλουν ;

Τί τάχα τοΰ Τρικούπη ή έντολή νά κρύβηj 
μήπως συνεννοήθη μ’ αύτόν τόν Άραβή 
νά κάμη τόν Καζάζη 'στήν Αίγυπτο Χεδίβη ; 
ποιος ξέρει άν δέν γραφή γι’ αύτό 'στόν 'Ραγκαβή.

— Λοιπόν, χαίρετε. Μέ δίδεται τήν χειρ ά σα; διά 
τελευταίαν φοράν ;

— Διά τελευταίαν όχι, όιότι ένόεχόμενον νά τήν λα
βής ποτέ, καί τότε δέν θέλω νά σάς έκθέσω.

Οί τελευταίοι λόγοι τής Μαριγούλα;, τούς όποιους δέν 
είξεύρω πώς έξήγησα ή μάλλον παρεξήγησα, μοΰ έδωκαν 
έλπίδας, ότι δέν είπε όσα είπε μέ τά σωστά της· έκ 
τής σκέψεως ταύτης δομηθεί; έπανέλαβον ψυχρώς θέλων 
νά παίξω κ’ έγώ τό σοβαρόν μου ρόλο !

— Ποσώς, κυρία, καί άν εΰοισζόμην ποτέ εί; τήν ά
νάγκην νά σάς άπέτεινα έστω καί άπλούν χαιρετισμόν.

— Μή σάς μέλλει καί δέν θά σάς δοθή ποτέ τοιαύτη 
! άφορμή. Χαίρετε.

— Ευπειθέστατος.
■— Είς άλλην.
Κατήλθον θυμωμένος, κόκκινο; φωτιά, άπό τήν βία 

μου μάλιστα είχα ξεχάσει καί τό μπαστούνι μου έπάνω, 
τό όποϊον έπειδή έγνώριζα ότι δέν θά μοΰ τό έστελε, 
ζπω; μή παρεζηγηθή, έγύρισα νά τό πάρω. Άνήλθον.

— Έκεϊ είνε.
Φουρκίζομαι πλέον στά καλά καί δέν τό πέρνω. Κα

τέρχομαι, βρίσκω ενα παιδί τής γειτονιά; καί τό στέλ
νω,—μετενόησα πάλιν—νά πάη νά τό ζητήση. Έπις-οέ-

ι φει τούτο καί μοΰ λέγει:



β ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ?

Άμμ’ ό Βχλέτας πάλι μαζί του τί γυρεύει ;
ώ! κάτι δ Τρικούπη; μεγάλο μαγειρεύει.

Μά μές ’στά σοΰρτα φέρτα, ’στοΰ Νείλου τάς πλημμύρας, 
’στόν κρότο τής Αίγύπτου και τόν κατακλυσμό, 
γιά τό Φρενοκομεΐον φωνάζουν τής Κέρκυρας 
τοΰ έθνους οί πατέρες μέ ένθουσιασμό.
’Αποθεώσου, Τρέλλα ! . . δ κόσμος έτρελλάθη, 
και σύ γνωρίζεις μόνη άκόμα τί θά πάθ-^ι,

Sonus.

ΪΧΟΛΛΪΤΙΚΛ

Ό καθηγητής κ. θεοφανόπουλος έςετάζων φοιτητήν, 
θεοφανόπουλο ς.—Τί έστί έγκλημα έπ’αΰτοφώρφ; 
Φοιτητής. — Οταν τόν τζακώσγς έπ’ αύτοφώρω

καί φωνάζγς άπό ’πίσω !

Ό κ. Στρέϊτ πρός τόν υιόν ένός βουλευτοΰ έξετα- 
ζόμενον.

Έ ρ ώ τ η σ ι ς. — Ποια εινε ανίκανοι νά κάμον έμπο- 
ρικάς επιχειρήσεις ;
Ά π ά ν τ η σ ι ς. — Οΐ βλάκες καί οΐ ανόητοιί

Έν ταΐς έζετάσεσι τοΰ Παρθεναγωγείου Σουρμελή : 
Διδάσκαλος πρός μαθήτριαν.—Γ υ ν α ι ς ί. Ποιον

μέρος λόγου εινε ;
Μαθήτρια. — Δέν ξέρω .... καί μετά στιγμιαίαν 

σκέψιν μετά δυσταγμοΰ—άρσ.. . άρ. . . .
Διδάσκαλος. — "Οχι δά. Γιά κύτταξε καλά, σύ 

τί μέρος λόγου είσαι. . . .
Αί παροΰσαι γυναίκες κοκκινίζουν.

— Είπε, λέει, ή Μαριγούλα, νά πάς νά τό πάρης σύ 
δ ίδιος. Έχει, είπε, λέει, κ’ ένα λόγο κρυφό πολύ νά 
σοΰ ’π·$.

Επιστρέφω μέ πάλλουσαν καρδίαν.
Ή Μαριγούλα μ’ άνέμενε στά πρόθυρα τής έξώθυρας, 

ότε δ’ έφθασα μ’ έκάλεσε μειδιώσα νά είσέλθω, έκράτει 
δέ τό μπαστούνι μου, τό λιγιστό, ώς έκ πανέλας, οτε εί- 
σήλθον, έκλεισε τήν θύραν καί άνευ προοιμίων μοΰ ρίχνε
ται· ήσαν βαρβάτες μπαστουνιαΐς αί μπαστουνιαΐς ε
κείνες.

Κατ’ άρχάς ένόμισα οτι ήθελε νά μοΰ κάμη χωρατά, 
άλλ’ όταν είδον τήν άνευ τέλους συνέχειαν, τ.ήν δύνα- 
μιν μεθ’ ής μοΰ ταΐς κατέβαζε, τήν άγρίαν οψιν της, 
τούς σπινθηροβολοΰντας οφθαλμούς της καί τό τρίζιμον 
τών όδόντων της, ήννόησα καί τοι άργά πλέον, οτι δέν 
ήσαν χωρατά άλλά σωστή -ςσιπουκοπατινάδα, ώρμησα 
καί τής τό ήρπαςα, μιά σκυλίσσα δαγκονιά στό χέρι μ’ 
έκαμε νά παραδώσω τά όπλα. Μούρθε νά βάλω τής φω
ναΐς, άλλά ντράπηκα.

— Αύτό ήτανε, μου είπε, παοαδίδουσά με τό μπα
στούνι γιά ένθύμησι, σουβενίρ άπό καρδίας, πάρ’ το τό
ρα καί πήγαινε, φυλάξου δέ νά μή τό μαρτυρήσης, διότι 
θά ξαν«μαλώσωμε.

’Έφυγα χωρίς νά βγάλω συλλαβήν.

Ό κ. Στροΰμπος παραδιδων έρωτά φοιτητήν.
Σ τ ρ ο ΰ μ π 0 ς. — Τέ έστί Δοκός ;
Φοιτητής. — Ό πρώην γραμματεύς τοΰ Πανεπι

στημίου !
Ό αύτάς πρός άλλον.
Έ ρ ώ τ η σ ι ς. — Διατί στό ύδωρ ό'ταν ρίχνωμεν ζά- 

χαρι σχηματίζονται φουσκαλίδες ;
Άπάντησις.— Διότι τό νερό λαμβάνει τήν γλυ- 

κύτητω τής ζάχαρις.

Σ τ ρ ο ΰ μ π ο ς πρός σπουδαστήν δίδοντα τάς απολυ
τηρίους εξετάσεις του.

Στρ. — 'Από ποΰ προέρχεται ή βροχή ;
Φ ο ι τ. — Οί καπνοί . . . τά τσάκια .. . οί άτμοί . . . 

τέλος πάντων πολλά πράγματα . .. καί έτσι γίνεται ή 
βροχή . . . υπάρχουν καί άλλα αίτια, τά όποια παρα- 
λείπομεν συντομίας χάριν καί διά νά μή σάς βαρύνωμεν.

Στρ.-—ΙΙολύ ώραία, περίφημα. Θά σοΰ δώσω προβι
βασμόν.

Ο κ. Ρουσόπουλος έν τή'Ακροπόλει παραδιδων αρχαιο
λογίαν ;

Ρου σίπουλο ς.—Ναί . . χοΰ . . Αύτό έδώ, τό βλέ
πετε, είνε άγαλμα . . ναί . . . πολλοί θέλουν νά εΐποΰν 
ότι είναι γυναίκα . . . ναί . . χοΰ . . . έγώ ίμως άντίκει- 
μαι πρός όλους . .. καί λέγω οτι δέν είναι γυναίκα, δι- 
τι άν ήτο θά είχε βυζιά . . ναί.

Π αλ^άνϋρωπος.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΤΕΆΓϋνΤΙΤΙΟΝΓ

Λ,ετηύς θεραπείας
Λίνδας de I Iiamounix, τεσσαρα.κοντούτιδος, χριστιανής 
έπαγγελλομένης ολα τά γυναικεία έργα, γεννηθείσης έν

Θά άπορήτε Γσως πόθεν ή καθ’ έμοΰ λύσσα τής Μαρι- 
γούλας:

Είχα ενα βρωμερόν χαρακτήρα γραψίματος, έκαμα 
κάτι γράμματα ολοστρόγγυλα ποΰ ήδύνατο νά μ’ άπομι- 
μηθ-7! κ' ένα μικρό παιδί, καί τά διαβολοκόριτσα μοΰ τήν 
είχον φτειάση.

Εις τήν σάτυραν ποΰχαν τοιχοκολλήσει στή μπόρτα 
της είχον άπομιμηθή έπιτυχώς τό γράψιμόν μου, ή δέ 
Μαριγούλα έν τή πρώτη έξάψει της, φαίνεται, ότι έπί- 
στευσεν, ότι έγώ χαριζόμενος Γσως είς.τίποτε φιλήματα 
τής 'Ελένης ή ’Αφροδίτης τής σκάρωσα τήν σάτυρα, άφοΰ 
άπό ’κείνη δέν έβγαινε τίποτε.

Αύτά ολα τά έμαθα κατόπιν.
Σάν δαρμένος γάτος έπέστρεψα εις τό σπίτι μου, όπου 

αί δύο σατυρογράφοι φίλαι μου μ’ άνέμενον, σαρκαστι- 
κώς γελώσαι έκ ψυχής.

(έπεται συν/χειχ). 

■1αλν}άν0ρωπος

Σαβοΐα καί κατοικούσης ένδημικώς είς ’Αθήνας καί κυ
ρίως έντός τής αποθήκης τοΰ Βολωνίνη.

Πρός τόν κ. Δήμαρχον ’Αθηναίων

Ή ύποφαενομένη έκαμα στενήν γνωριμίαν μέ τό αθη
ναϊκόν κοινόν πρό τινων ήδη έτών διά τής κυρίας Βαλ- 
πούργας, οτε ήρχισαν τό πρώτον λειτουργοΰντα τά παρά 
τόν ’Ιλισσόν θέατρα, πολύ πρίν ή έφευρεθοΰν τά « Ημερή
σια Νέα», ό Δέ Κάστρος και οί ίπποσιδηρόδρομοι. Έχου
σα τήν ατυχίαν νά ήμαι ευειδής ήρεσα είς τό δημόσιον 
καί ώς έκ τούτου ήναγκαζόμην νά έξέρχωμαι καί νά πα- 
ρουσιάζωμαι συχνά πρός αυτό, συχνότερα άφ' ό,τι φαίνε
ται είς τό βήμα τής Βουλής δ Δημητρακάκης καί νά πα 
ραφρονώ άπαξ τής ήμέρας ώς «Παλιγγενεσία» έν έποχή 
άντιπολιτεύσεως. Έκτοτε έπολιτογοαφήθην έν τή κλεινή 
ταύτη πόλει, έγενόμην δημότης αύτής, έλαβον σχέσιν 
μεθ’ όλων τών προϊόντων αύτής άπό τοΰ κονιορτοΰ μέχρι 
τών ύπαστυνόμων, χάρις είς τούς αρχιμουσικούς, είς τάς 
πλατείας, εύρίσκομαι πάντοτε παροΰσα, ώς άν ήμην κα
ρέκλα τοΰ καφενείου Γιαννοπούλου ή τοΰ Σολωνείου. Ε’ις 
τό ’Ωδεΐον δσάκις δίδεται συναυλία —συνδρομή εύγενώς 
ποοσφερομένων Άλλέγρη, Γουίδά, Σταγκαπιάνου—5 φρ. 
—Βελουδίου, παρίσταμαι έκ των πρώτων. Οΐ λοΟστροε 
μέ έχουν κλεισμένην είςτάκασσελάκια των καί μέ 
τραγωδοΰν, όταν θέλουν. Είς όλας τάς οικίας, όπου υπάρ
χει ανάπηρον καί νευροπαθές κλειδοκύμβαλον, έκλέγομαι 
έγώ διά τήν περιοδικήν διατάραξιν τοΰ ακουστικού τυμ
πάνου τών γειτόνων. Μέ ανύψωσε μέχρι τής ποιήσεως δ 
φίλος Μωοαϊτίδης καί μέ κατεβίβασε μέχρι τής Φαληρι- 
κής παραλίας δ φίλος Παρασκευαίδης. Μ' έγνώρισαν ώς 
καί αύτοί οί συντάκται τοΰ «'Ελληνικού Λαοΰ» καί μέ 
έπεσκέφθη κατ’οΐκον δ κ, Φιλήμων ολίγον πρό τών βου
λευτικών έκλογών. Τέλος πάντων διά νά έξισωθώ κατά 
πάντα μέ τούς λοιπούς κατοίκους τοΰ άστεος, προσεβλή- 
θην πρό τινων έτών έκ τής δημοτικής ευλογίας, ής έπεσε 
θύμα ή πτωχή νεάνις, ή καλλικέλαδος Βιβιάνη, πέρυσι
δέ έργαζομένη άόκνως είς τόν «’Απόλλωνα» καί πίνουσα 
ύδωρ Κεφαλαρίου έκέρδησα καί έγώ τό άνήκόν μοι μέρος 
τοΰ τύφου, έκ τοΰ δποίου μέχρι Σήμερον δέν ήδυνήθην νά 
άναλάβω.

Έν τοιαύτη νοσηρή καταστάσει εύρισκομένη καί μετά 
τόσας έκδουλεύσεις ήλπιζον οτι θά μοί άπέμενεν ολίγη 
άνάπαυσις, όπως απομένει άνάπαυσις καί είς αύτά τά 
μέλη τής άόκνως έργαζομένης έπιτροπής έπί τής ύγείας 
τής πόλεως, και έσκεπτόμην άπαονουμένη τήν κοσμικήν 
τύρβην νά βιώσω τοΰ λοιπού έν ειρήνη γενομένη συνδρο- 
μήτρια είς τήν «θρησκευτικήν Φωνήν» καί πλέκουσα νυ- 
κτικούς σκούφους διά τόν εφημέριον τής ένοοίας μου, ότε 
έξαίφνης μέ άνεζήτησαν έν τή έρημια καί μ’ έσυραν βιαίως 
είς τό θέατρον δ κ. Τσόχας καί δ κ. Λαμπρούνας μετά τής 
αύτής μανίας, μεθ’ ής αναζητεί είς τά λεξικά καί σύρει 
βιαίως κατόπιν είς τάς έφημερίδας τάς άπηρχαιωμένας 
λέξεις δ κ. Σ. Ξένος. Καί άναγκάσθην αδύνατος, ασθμα
τική, έρρυτιδωμένη, απροετοίμαστος νά συρθώ έπί τής 
σκηνής καί νά παραδοθώ είς χεΐρας ανόμων.

Ή κυρία Bofla, ή τρίτη πρίμα τών «’Ολυμπίων», 
τήν όποιαν ποτέ δέν έλαβα τήν τιμήν νά γνωρίσω έκ τοΰ 
σύνεγγυς, έπήγε τόσον πρίμα ώστε μ’ έρριψεν εύθύς 
εύθύς είς τήν ξέραν. Είπε καί έκαμεν έπ' όνόματί μου 
πράγματα, άτινα ούδέποτε διενοήθην νά πράξω. Μέ φω
νήν βεβιασμένην ώς θηλυκός Μεσσηνέζης, άχρουν, άτεχ-

νον καί παράτονον, μέ ψυχρότητα Τρικούπη καί μέ αδια
φορίαν Βαλαωρίτη ΰπεκοίθη τό πλήρες τρυφερότητος, 
άβρότητος καί περιπαθειας μέρος μου συρομένη έν τή β' 
πράξει έπί τών σανίδων τής σκηνής ώς υπηρέτρια σφουγ- 
γαρίζουσα. Ό πατήρ μου μέ κατηράσθη, καί είχε δίκαιον 
νά καταρασθή τοιαύτην θυγατέρα. Ό έραστής μου Κάρο
λος, υψηλός καί αγύμναστος ΰπαξιωματικός, κατεποόδωσε 
τόν έρωτά μου καί μαζή μέ αύτόν καί τήν μουσικήν. Έ
δέησε νά ύπομείνω τήν έπίθεσιν ενός λάγνου μαρκησίου, 
απεχθούς τήν οψιν ώς δικαστικού κλητήρος καί ανουσίου 
είς τούς αστεϊσμούς. Καί αύτός ό πιστός μου Πιερρόττος 
δ συμπαθής φίλος μου μέ έγκατέλιπε καί έφάνη άδιάφο- 
ρος είς τά πάθη μου. Le signor prefctto, ό κ. νομάρχης 
ό βαθύφωνος έφάνη αύστηοός καί αύθαίρετος, ώς νομάρ
χης τών στηλιτικών έποχών. Οί δέ χοροί τών άνδρών 
καί τών γυναικών τής Σαβοΐας βραγχνοί, θλιβεροί, κλαυθ- 
μηρισταί ώς θοηνωδίαι έπαιτών καί τό όξύ καί πνιγηρόν 
κουκουρίκου τοΰ μικρού έκείνου παιδιού μοί κατε- 
σπάραξαν τήν καρδίαν.

Κατασυντετριμμένη, λιπόθυμος, αιμοσταγής, προσφεύ
γω πρός ΰμάς, κ. Δήμαρχε, έξαιτουμένη νά μοί χορηγηθή 
μία κλίνη ε’ις τό Δημοτικόν νοσοκομεΐον ή «’Ελπίς», άλλ’ 
άνευ γυναικός νοσοκόμου, όπως δυνηθώ νά τελειώσω όσον 
τό δυνατόν αργότερα τάς ύπολειπομένας τής ζωής μου 
ήμέρας] Άλλως, άν ή αΓτησίς μου δέν είσακουσθή, άφοΰ 
ή ύπόληψίς μου τόσον διεσύρθη καί έξηυτελίσθη, θ' απο
φασίσω νά είσέλθω είς τό έντιμον σώμα τών ζυθοπωλί- 
δων, προσθέτουσα μίαν έτι φροντίδα είς τήν φιλάνθρωπον 
προστασίαν τών βοηθών τής άστυνομίας, μίαν έτι παρά
γραφον είς τό αστυνομικόν δελτίον τοΰ «Αίώνος» καί Sv 
έτι έξοδον είς τόν προϋπολογισμόν τής έπί τής καθαριό- 
τητος έπιτροπής.

Μέ τό προσήκον σέβας.
Διά τήν Λίνδαν κλπ. αγράμματον

Τενεκές.

ΔΕΛΦΟΙ

Νέα συνάδελφος έξεδόθη άπό τής χθές μέ τά ώραΐον 
καί μυστηριώδες όνομα Δελφοί, ύπό τοΰ γνωστοΰ νέου 
κ. 'Αριστοδήμου Δαλωνά, όστες δικαιολογεί τήν έκδοσιν 
αύτήν πρός τάς κυρίας καί τούς κυρίους γράφων «ότι ά- 
πεφάσισεν νά δημοσιεύση έφημίρίδα σατυρικήν ΐνα δπωσ- 
δήποτε φαίνεται έν τίί κοινωνία έργαζόμενος.» Ή μετριο
φροσύνη αυτή τοΰ κ. Δαλωνά είναι λίαν αξιέπαινος, διό
τι οΐ Δελφοί είναι τό τερπνότερον σατυρικόν φύλλον 
έκ τών άχρι τοΰδε έκδοθέντων. Έχει ποικιλίαν Θε
μάτων, ιδεών, προσώπων, ύφους. Διακρίνεται δέ καί επί 
πρωτοτυπία σκέψεων, πνεύματος, φράσεως και ψευδωνύ
μων. ’Ιδού ολίγα ψευδόνυμα ώς παράδειγμα : Ύψηλό- 
κοντος, Αίσχος ΑΓσχιστος, Κοπρούζιος, 
ΓΙ α λ γ ο τ ά ρ κ α σ ι, Μ α σ τ ρ ο μ ά σ τ ο ρ η ς, Φ ο υ ρ 
γ ι ό ζ ο. * . *

*
’Ιδού καί εν άπό τά πρωτοτυπότερα ήθικοπολιτικά έρ- 

θρίδιά του περί Ίπποσιδηροδρόμων:
«Υπάρχει παρά τί! τών αμαξηλατών συντεχνία ή έ- 

σφαλμένη ιδέα ότι οί ίπποσιδηρόδρομοι λίαν βλάπτουσι



8 Mil ΧΑΝΕΣΑΙ

τά συμφέροντα των. ’Απάτη φαινομενική. Ούχί· τουναν 
τίον θέλουσιν όοφελήσει αύτούς διττώς,πολλαχώ; μδλλον. 
Πρώτον θέλουσιν έξασκήσει επήρειαν καί επί τήν άνά- 
πτυξιν αυτών, δΐοοισΟησομένων άναμφιβόλως είς τήν υ
πηρεσίαν τών ίπποσιδηοοδρόμων, ώς συναναστραφησο*- 
μένων μετά πολλών καλών καί ανεπτυγμένων, δεύτερον 
έπί τήν ήσυχίαν αύτων, χαί έγχληματισθησομένων είς 
τήν ταζιπρκξίκν, τρίτον, ώς άπαληψομένων μισθόν τα- 
κτιχόν χρέος δηλαδή κέρδος βέβαιον και ασφαλές, κτλ.

Ώστε χς φροντίσωσιν οί μέν γεροντώτεροι νά δοΟώσιν 
ιίς άλλο άναπαυτικώτέρον έπάγγελμα, οϊ δέ δυνάμενοι 
έπί πολύ είσέτι νά έογαζωνται, νά επιδοΟώσιν είς προ- 
παρασκιυήν τών ιδιαιτέρων των ύπο&έσεων, ΐνα μετ’ ού 
πολύ, άναπτυσσομένων τών ίπποσιδηροδρομικών γραμμών 
άναλάβωσι παρά τή εταιρί$ έογασίαν ασφαλή».

ν- *

Μετά τής αύτής χάριτος καί πρωτοτυπίας είνα1 
γραμμένοι ολοι οί Δελφοί, οΐτινες φαίνονται προωρι- 
σμέναι ν’ άποβώσιν αντάξιοι τοΰ ονόματος δ φέρουσιν.

* *
+

Ώραΐαι εινε καί αί εξής φιλοσοφιχαί σκέψεις του χ. 
Δαλωνα:

«Πολλάκις συμπίπτει ό στενότερος φίλος ή Jr, φίλη 
βλέποντες καθ’ οδόν είς τούς οφθαλμούς νά μή Σάς αντι
χαιρετά. Προσβάλλεται βεβαίως ή φιλαυτία Σας. θυμό- 
νετε ; Καχώς. Δέον καθ’ ημάς νά δικαιολογήσατε τόν φί 
λον ή τήν φίλην, φιλοσοφοΰντες ώτενιδήποτ» τρόπω. 
Ούτω πως δέ χαί ήδονήν τινι αίσΟάνεσΟε. Ώμε καθ’ η
μάς χαί τά χαχά συναντούμενα έν τφ βίφ πρέπει πάς 
τις ενέχων κατά τόν e ν τω χ ρ α ν ί φ ο ΰ τ οι ς ε ί- 
πεΐν, φρούραρχον, ύπέρ εαυτού νά στρέφγ».

ΑΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙ ΑΣ. “Τ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΚΡΕΜΑ

(Cieme Imperatbick)

Τοΰ βραβευμένου αρωματικού Charles Fay. Κατα
στρέφει δλας τάς πάνας τού προσώπου, δλας τάς έχ τής 
μακράς χρήσεως τού β ι ν έ γ ρ κηλίδας, δλας τάς εκ τού 
ήλιου ή έχ τών λουτρών τής θαλάσσιος έπιδρομάς έπί τού 
προσώπου χαί διατηρεί τήν έπιδεου.ίδχ εί; τήν φυσικήν 
αύτής λεί,κ.ότήτα.

ΙΙρομηϋευίλήτε έχ τού χεντριχοΰ αρωματοπωλείου

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΤΩΡΓΑΝΤΑ 
(ΟΑΟΣ ΑΙΟΛΟΥ, χάτωΟιν τής Μεγάλης Οικίας ΜΕ ΙΑ)

ΟΜΣΣΜ ΛβΥΤΡΑ ΑβΒΙίίΚ
=¥Ιαρά ταϊς ατήλαις το5 Όλυμ-ιου Αι<55·=

ΤΙΜΑ! ΕΙΣΟΔΟΥ :
Είσητήριον λουτρού ....... λεπτά 50
Ενδύματα (ποδήρης έσΟής, περισκελίς, χει-

ρόμαχτρον........................................... » ί£Ο

Τά μικρότερα τών <» έτών παιδία γίνονται δεχτά 
δωρεάν, δταν συνοδεύωνται ύπό τών οικείων.
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ΤΟ ΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΕΙΟΝ Ο “ΣΩΤΗΡ,,
ΟΟ—ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ—.Δ.ΘΈΪ^ΤΈΐ-’ΞΪΙ—ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ—»Ο

ΙίφΕΡΕ Διά Σά; έξ ειδικών Καταστημάτων τής Ευρώπης :

Ι£αλύπτρας έχ χ α ο ύ τ σ ο ύ διά τά Λουτρά»
II έδ ιλ.α έχ χαοϋτσού διά τά Λουτρά»
άΚώνάί κοιλίας άπό μαλαχώτατο σατέν εκτάκτου πολυτελείας.

Δια TOYS ΙΑΤΡΟΥΣ Ι£αυτηΡιοφόρχ έν Οήχαις έπαργυρωμέναις.
Τριπλάς τριγωνικά? ακίδας, διά παρακεντήσεις.

Ε Ιατρικών οργάνων έχ κ α ο υ τ σ ο ΰ τήν μεγαλειτέραν συλλογήν.
ΊΊ ΑΕ Όδοντοψήκτρας περίφημους διά τήν ύγείαν.

Λ1 V Λ1 Λ11/ ΛΧΤΛΤΙίΛ V ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΑΤΟΙ ΔΙΑ ΘΕΡΙΝΗΝ ΕΠΟΧΗΝ .—ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ 
νΐίΐυΐ vIlXvAvllvi ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ —ΔΡΟΣΕΡΟΙ—ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΥΣΙΝ. 
ΚΑΛΟΙ ΔΙ’ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑΣ. — ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΠΣ ΤΡΑΠΕΖΙΙΣ ΟΙ ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ. 

(Κεντρική Αποθήκη, ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, απέναντι Ταχυδρομείου).


