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Άντιπολίτευσις έχουσα «ρχηγόν τόν κ. Κουμουνδούρον 
καί ύποκρινομένη ότι προασπίζεται τών συμφερόντων τοΰ 
τόπου, τής δημοσίας ήθικής καί τής έθνικής αξιοπρέ
πειας, είναι φαινόμενον άρκούντο»; Ιλαρόν· άλλ’ άντιπολί- 
τευσις ύπ’ αρχηγόν Δηλιγια'ννην έκφοάζουσα γνώμην εις 
ζήτημα άπτόμενον αμέσως τή; τιμής καί τής δυνάμεως 
τοΰ έθνους, είναι θέαιχα απαισιον. Καί τοιαύτην παρίστα 
εικόνα ή Βουλή τό Σάββατεν, ότε αί πεντήκοντα ψιλαί 
ψήφοι τής άντιπολιτεύσεως έοουμουλκήθησαν ύπό τοΰ ύ- 
γροΰ Δηλιγιάννη είς ζήτημα ενδιαφέρον όλον τόν ’Ελλη
νισμόν. Άπησχολήθη μία όλόκληρος συνεδρίασις, είς ήν 
έπρωταγωνίστησεν, ό κατ’ εξοχήν φλύαρος, διάναέκ- 
φ ρ α σ θ ή λύπη έκ μέρους τής Βουλή; ακριβώς έπί τή 
φλυαρία αύτή. Τό καθ’ ήμάς άπελπιζόμεθα διά τήν άν- 
Λρωπίνην φύσιν, όταν βλέπωμεν πεντήκοντα λεγομένους 
ανθρώπους, τούς πλείστους ύπέρ τά πεντήκοντα γεγσνό- 
τας έτη, δαπανώντας τρεις ώρας είς συζήτησιν, άν εχη 
δίκαιον ή δχι ό κ. Δηλιγιάννης, ένώ διά τόν κύριόν 
μ ο ι αυτόν άλλο τίποτε δέν ήξιζεν ώς άπάντησις είμή 
μία άπό τάς λακωνικάς έκείνας βωμολοχίας τοΰ αγαπη
τού Στεφανίδου. Ένθυμούμεθα τό παράπονον "Αγγλου η
θικολόγου, λέγοντος : α’Υστεροΰμεν άνθρώπων, άφθονοΰμιν 
δέ μαλακίων». Τί θά έλεγεν δμως, έάν έολεπεν δτι πεν
τήκοντα έκλεκτοι τοΰ κλασσικού ελληνικού λαού δαπα- 
νώσι τρεις ώρας είς συζήτησιν γνώμης τοΰ άρχιμαλακίβυ, 
οπερ φέρει τό ονομα Δηλιγιάννης ; Καί ποιαν γνώμην 
δύναταί νά έχη τό άσπόνδυλον αύτό δν, ή υγρά αύτη ύ- 
παρξις, ή έκ σιέλου καί σομάδας άποτελουμένη ;

Άνθρωπος, τού όποιου δύο στηλών άγόρευσις περιέχει 
ό'χι δύο ιδέας, άλλά δύο καί μάνας φράσεις, αΐτινες τί
θενται κατ’ έπανάληψιν όρθαί, άνεστραμμέναι, πλάγια·., 
εύθεϊαι, άλλά πάντοτε αί αύταί, άνθρωπος, οστις δεν 
δύναταί νά έξηγήση τί θέλει παρά όταν όμιλήση δύο 
μακράς ώρας, εύκολώτερον δέ αντιλαμβάνεσαι ενός τραυ

λίζοντας, ενός κωφαλάλου παρά αύτού, άνθρωπος τοιού- 
τος τίνα γνώμην δύναταί νά έχη, ή τί κύρος δύναταί νά 
έχη ή γνώμη τοιούτου παρακεκομ.μένου, δστις μόνον έν 
τ·ή ελληνική Βουλή, έν μέσφ τής καταπτώσεως, είς ήν 
περιήγαγε τήν άντιπροσωπείαν τό ύπαρχον εκλογικόν σύ
στημα καί ή άμαθεια καί διαφθορά τού λαού, ήδύνατο 
ν’ άξιοϊ αξιώσεις κομματάρχου καί μέλλοντος κυβερνήτου 
τής πατρίδος ;

Έάν ύποθέσωμεν ότι ύπάρχει μέσος τις όρος κοινού 
νοός καί κοινής λογικής είς ολα τά άοχισπονδυλωτά, τά 
λεγάμενα άνθρωποι ή βουλευταί, ήτο δυνατόν νά ύπάρχη 
διπλή γνώμη περί τής αποστολής τών πλοίων μας εις 
τόν λιμένα τής ’Αλεξάνδρειάς ; Χώρα τις, είς ήν έχομεν 
αποικίαν δμοεθνών πολυπληθεστάτην, περιέρχεται είς τά; 
παοαμονάς αναρχίας. Αί άρχαί τού τοπου διαφιλονεικού- 
σιν άμοιβαίως τήν νόμιμον αύτήν ύπαρξιν ό ήγεμών δέν 
αναγνωρίζει τήν κυβέρνησιν του καί ή κυβέρνησις δέν 
αναγνωρίζει τόν ηγεμόνα· ό άντιβασιλεύ; είναι μία δύ- 
ναμις' · Άραμπη πασσάς άλλη δύναμις· καί ό πολύ; ό
χλος άλλη· Γσως καί ό κλήρος τέταρτη δύναμις· ό τόπος 
αύτός όχι μόνον δέν είναι ανεξάρτητος, άλλ’έχει καί δύο 
καί τρεϊς" ή Χβιί περισσοτέρους κυρίους. Ό Σουλτάνος είναι 
εί; κύριος· ή Γαλλία καί ή ’Αγγλία ήνωμέναι άλλοι κύ-

μένον είς ενα άνθρωπον, μέ όχλον ώς πάντας τούς όχλους, 
ή Αίγυπτος καί είς τού; καλού; καιρούς της άκόμη είναι 
εί; κυκεών· τί δύναταί νά ήναι έν περιπτώσει αναρχίας 
πλήοους, τήν όποιαν ποικίλλουσι σφαγαί, διαοπαγαί και 
άπειλούσιν άλλα μείζονα κακά ; Τό άπέδειξαν τά γεγο
νότα τή: παοελθούσης Κυριακής. Απέναντι τών προβλε- 
ποαένων αυτών, αι δυο δυνάμεις Αγγλία και I αλΰ.ια 
προέβησκν εί; ναυτικήν έπίδειξιν πρό τού λιμένος ^τή; 
’Αλεξάνδρειάς. Σκοπός τής ναυτικής αύτής έπιδείξεως 
δέν ήτο άπλώς διά τάς δύο αύτά; δυνάμει; ή προστασία 
τών ύπηκόων των, άλλά καί ή ύπεράσπισις τών πολυει- 
δών πολιτικών, εμπορικών καί οικονομικών αυτών συμ
φερόντων. Ή Γαλλία έχει ύπέρ έαυτής τά; πάραδοσεις
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καί τά; αφρικανικά; αύτή; κτήσεις· ή Αγγλία τήν 
Σουέβκον διώρυγα καί τά; ’Ινδίας. Άμφότερκι δέ τά 
εκατομμύρια, τέ όποϊα έχουν δανείσει εΐ; τόν Ισμαήλ 
πκσσάν.

*11 Ελλά; δέν έ’χει τοιαύτα; αξιώσει; έπί τής Αίγυπτου· 
ήδύνατο ύπέρ πάν άλλο κράτος νά έχ·ρ, έάν ήτο καί αυτή 
μεγάλη δύναμι;. ’Αλλ’ έχει κάτι πολυτιμώτερον τών 
αξιώσεων αύτών, έχει νά υπεράσπισή ύπέρ τάς έκατόν 
χιλιάδα; Ελλήνων πολιτών έμπορευομένων καί έγκαθε- 
σταμένων ε’ις Αίγυπτον. Ποίαν άλλην προστασίαν Οά τοϊ; 
παρείχεν ή τήν έπέκτασιν άκρα; τής σημαίας αύτή; έπί 
τών κεφαλών τών κινδυνευόντων τέκνων της ; Τό δι
καίωμα αύτό είναι άναγεγραμμένον εις τά άλληλεθνή 
νόμιμα καί τό δικαίωμα αύτό τή; 'Ελλάδος δέν τό διημ- 
φισβήτησαν ή ’Αγγλία καί ή Γαλλία, παραδεχΟεϊσαι 
άληθή συμπάρεδρον—δι’ δ κόπτεται και οδύρεται ό κ ύ- 
ρ ι ό ; μοι — τήν μικράν, άλλά φιλότιμον 'Ελλάδα. 
Τό μόνον όπερ δικαίως θά παρετηρεϊτο τή κυβερνήσει, 
ήτο ότι δέν άνταπεκρίθη διά μεγαλειτέρα; άναλογία; 
πρός τό μέγεθος τοΰ κινδύνου. Άλλ’όταν τις σκεφθή οτι 
ένοχοι τοιαύτη; δειλία; έγένοντο πτώται πρώται αί δύο 
μεγάλαι δυνάμεις, ποία μομφή δυνατόν νά ποοσαφθή εί; 
τόν κ. Τρικούπην μή άποστείλαντα πλείονα πλοϊα μέ 
πλείονας δυνάμεις; Καί είσέτι δέν γνωρίζομεν τί δύναται 
νά συμβή άκόμη. Ή άντιπολίτευσις, μικρά αίσθανομένη, 
μικρά φρονούσα περί έαυτής, εύρεν εί; μεγάλην δυσανα- 
λογίαν τό έπιχείρημα αύτό πρός τάς δυνάμει; μα;· άλλ’ 
όταν λάβνΐ τι; ύπ’ όψιν τό φύσει άπόλεμον τών αίγυ- 
πτίων, όταν ένθυμηθή οτι εί; τά βουνά τή; Κρήτης ολί
γοι έθελονταί άντιμετρήθησαν πρό; τάγματα αιγυπτια
κά, όταν σκεφθή δτι δέν έπρόκειτο νά πολεμήσωμεν έν 
Αίγύπτφ, άλλά νά φυλάξωμεν τά; κεφαλάς τών δμοεθνών 
μα; άπό τά ρόπαλα τών άράβων, πρέπει νά είναί τις 
Αηληγιάννη; τήν ψυχήν, τήν γλώσσαν καί τό φρόνημα 
δ·,ά νά ευργ) τό έπιχείρημα τόσφ παράτολμον καί τά; ελ
ληνικά; δυνάμει; τόσφ ισχνά:, ό Αηληγιάννη;, όστις 
Οά έπροτίμα ολίγα; υποκλίσεις πρό τοϋ Άραμπή πασσά— 
διότι είναι ό κατ’έξοχήν πολιτικό; τών ύποκλίσεων, συ
νηθισμένος είς αύτά; νηπιόθεν.

Καλεδάν.

ΦI» Ο Γ—Φ Ρ ο Γ

*0 κ. Καλλιγάς διέταξε τόν δημόσιον είσπράκτορα νά 
κόψη τό νερό παντός μή πληρώσαντο; τόν φόρον.

Τίνος δ’έκόπη πρώτου πρώτου, άν νομίζητε ;
Τοΰ κ. υπουργού τών οικονομικών.
Έξ ού καί ό εξής διάλογο; :
Καλλιγάς: Γιατί μοΰ 'κοψες τό νερό ; 
Είσπράκτωρ : Έξετέλεσα τάς διαταγάς σα; !

Εί; τό περίφημον Quarticr Lnliii τών Ιίαρισίων, τήν 
συνοικίαν τών φοιτητών, είχε συμβή εσχάτως ρήξι; με
ταξύ τών τελευταίων καί αστυνομικών οργάνων, ένεκα 
τάξεώ; τινο; τραμπούκων, οΐτινες είσεχώρησαν εί; τού; 
δημοσίου; χορού;, όπου συχνάζουν οί φοιτηταί.

Εί; τήν Βουλήν άμέσως έγένετο έπερώτησι; καί με
γάλη μερίς έζήτησε νά έκφρασθή μομφή κατά τής κυ
βερνήσεως, διότι δέν έπετίμησε τόν Διευθυντήν τής ’Α
στυνομίας.

Έδώ άκόμη Οά περιμενωμεν έπερωτησιν έν τή Βουλή 
διά τά θύματα τών πραιτωριανών χωροφυλάκων καί στρα
τιωτών.

Τί λάθη τυπογραφικά κάμνει αύτή ή «Νέα Έφημερίς»!
"Εγραψεν οτι ή άκύρωσι; τής έκλογής τοΰ Σιβιτανίδου 

ήτο σφαγιασμός.
Ένφ ήθελε νά γράψη ότι ήτο 'ζγεασμ,ός.

Προκειμένου τόρα νά γείνωσιν οί προβιβασμοί τών λο
γιστών τοΰ ναυτικού εί; άνθυποφροντιστά; συνιστώμεν 
εί; τόν ύπουργόν τών Ναυτικών, καίτοι έκ προτέρων ή- 
μεθα βέβαιοι οτι Οά τό πράξη, νά λάβη ύπ’ όψιν τήν 
αρχαιότητα έν πνεύματι δικαιοσύνη; καί άληθοΰς έκτι- 
μήσεω; τών ύπηρεσιών.

Ύπασπισταί τοΰ κ. Καζάζη έν Αίγύπτφ είναι οί κύριοι 
Βαλέττας, βουλευτής, και Λάμπρο; Κορόμηλά;, τυπο
γράφος.

Σκοπό; δέ τή; αποστολή; των είναι :
Ό πρώτος, καΟό λογιώτατο;, νά λέγη, δ δεύτερος, καΟό 

βουλευτής, ν’ άνπλέγη καί ό τρίτο; καθό τυπογράφος, νά 
τυπόνη.

Ώ; πρόσωπα τής Βαβυλωνίας, ό πρώτο; είναι ό γνω
στό; Νύφη Κοκώνα τέλει, ό δεύτερος είναι Τσύπριο; ή 
Κρητικός, ό τρίτο; Αρβανίτης.

ΊΙ σκηνή μπορεί νά μεταβληθή· επειδή Βαλέττας καί 
Κορόμηλά; είναι Δάμων καί Φιντίας, άν άρχίση νά λέγη 
ό Καζάζη; κουράδια μαυράδια, Άρβανίτης λογιώτατο 
σκότωσε, βεσελάμ. !

Λοκάντα μοκάντα είναι ή «Μπουμπουλίνα», όπου τρώνε 
καί οί τρεις. Μέ τή; ύγείαις του; !

Xji δεβυϋύνβεε τών Ταχυδρομείων ί
Φύλλα συνδρομητών μα; έν Καλάμαι; δέν εύρίσκουσι 

τόν προορισμόν των. ΈπιΟυμοΰμεν πολύ νά μάθωμεν τήν 
τύχην των. ΈνδιαφερόμεΟα.

Καί εί; ’Αλεξάνδρειαν δύο εβδομάδα; πρό τών ταρα
χών τά φύλλα μας δέν κατώρΟονον νά εύρωσι τού; συν- 
δρομητά; μας, μολονότι κάνει; έξ αύτών δέν είναι αγνώ
στου διαμονής.

Έν γένει ή Όδός Σταδίου μέχρι τοϋδε είναι τά 
Πυρηναία τή; αναμορφωτική; διευΟύνσεω; τοΰ Ταχυδρο
μείου.

Νά μήν προκληθή κάνει; άπό τά περί εξετάσεων Βούλ
γαρη δημοσιευόμενα σήμερον καί μά; στείλη έπαίνους 
περί τινο; άλλου έκπαιδευτηρίου καί περί άριστευόντων 
μαθητών περί στεφθέντων κόπων διδασκαλικών. Εύχαρί- 
στω; έν τούτοι; θά έλαμβάνομεν αληθείς αποκαλύψεις

σχολιακών γυμνοτήτων, αγραμματοσύνης, άγυρτείας, άε- 
ροκοπανίσματος καί τών τούτοι; όμοιων.

’Επειδή μά; είπον ότι δ διευθύνων τό πρώην Σχολεΐον 
τοΰ Συλλόγου κ. Μωραίτης έζήτησε νά παραστήση έαυ
τόν έν τή προχθεσινή άγορεύσει του ώ; άλλον Λούθηρον 
ή Πες-αλότσην καί έπειδή ήμεϊς τόν γνωρίζομεν άπλοΰν 
Μωραίτην, άνεθέσαμεν εί; ειδικόν περί τά παιδαγωγικά 
νά μάς τόν παρουσιάση εί; Sv τοΰ προσεχούς φύλλου τοι- 
οΰτος οίό; έστιν, ϊνα στριμώξη καί αύτό; εί; τήν πρέ- 
πουσαν αύτώ θέσιν.

Όφείλομεν νά κάμωμεν εύφημον μνείαν ποωτοτυπωτά- 
τη; σκιαγραφία; τοΰ Γαριβάλδη, έν τω τελευταίο) 
φυλλαδίφ τή; «Εστία;» δημοσιευθείσης. ΊΙ σκιαγραφία 
ήτο αναγραφή σημειώσεων ληφθεισών έκ τή; προφορική; 
διηγήσεω; ενός τών αθανάτων τή; Μαρσάλα;, τοΰ ήμε
τέρου Ήλία Στεκούλη, περί τοΰ οποίου δυνάμεθα νά εϊ
πωμεν ότι γνωρίζει τόν Γαριβάλδη άπ’ έξω. Διότι έλευ- 
κάνθη πολεμών είς τό πλευρόν του. Ήρξατο άπό άπλοΰς 
στρατιώτης καί άπεχωρίσθη τών ιταλικών άγώνων συν
ταγματάρχης. Μία δέ τών ήδυτέρων στιγμών είναι νά 
τόν άκούης δμιλοΰντα περί Γαριβάλδη, Είναι ακούραστος 
διηγούμενος, οσον ήτον ακούραστος πολεμών. Μία ήμέρα 
άκροάσεως τοΰ Στεκούλη ήρκεσεν είς τόν ζωηρόν φίλον 
μας Αριστείδην Ρούκην νά διατυπώση τήν καλλιτέραν 
περί τοΰ ήρωός του σκιαγραφίαν. "Εν δέ μέρος αυτής, μι
κρόν ώς αύτός, τό περί σιωπή; τή; Νεαπόλεω; κατά τό 
τέταρτον τοΰ ϋπνου τοΰ Γαριβάλδη, τό άπηλαύσαμεν ώ; 
αληθές αριστούργημα.

Άλλά — διά νά είμεθα ειλικρινείς — τό έν τώ αύτώ 
φυλλαδίφ ποίημα μπορούσε καί νά μή γραφή. Κρίμα ότι 
ή έλληνική Μούσα δέν ένεπνεύσθη γενναϊύν τι έκ τή; α
θανασία; τόσον μεγάλη; ψυχής. Κρίμα οτι ό μέν Παρά
σχος άπαλείφεται διά τό Ταίγάνι, ό δέ Κωστή; Ιίαλα- 
μά; ψάλλει τά κεράσια καί τό άνθος τή; όοιά; εν Κυ
παρίσσι^.

Άν έβλέπατε μίαν μεγάλην κόλλαν έξ Αλεξάνδρειά; 
μέ πένθος τριγύρω δύο δακτύλων πάχους περιέχουσαν ποί
ημα εί; Γαριβάλδην ύπό ενός Όδδη εί; δακτυλικού; έξα- 
μέτρους! €)ά ηΰχεσθε άν όχι ό ποιητής, άλλ’οί στίχοι του 
όλοι ν' άπεκεφαλίζοντο διά φελλαχικών ροπάλων.

Αί υπόνομοι μά; είπον ότι κτίζονται κατά κουμελικήν 
μέθοδον. Καί ίίτι έντός ολίγου καιροΰ Οά καταρρεύσουν 
καί θά έχωμεν νέαν έπα^άστασιν τών αθηναϊκών δρόμων. 
Έπί δημάρχου λοιπόν Σούτσου όλα τά δημόσια κτίρια 
πάσχουν άπό καταρροήν, ή άγορά, αί ύπόνομοι, τά υ
δραγωγεία, κλπ.

Αιαβαίνουσιν όμοΰ σοβαρώ βήματι προγάστορες ό Λαμ- 
πίκης καί ό Νεγροπόντης.

Εί; γνωρίζων κάλλιστα τόν Λαμπίκην έπί τή θέ^ των:
— Ιίοτύς άπ’ τού; δυά είναι ό Νεγροπόντη; j Ό Ααμ- 

πίκης ή ό άλλο;;

Ώς γνωστόν, οί άδρώς πληρονόμενοι έδώ μ ι σ ι ο ν ά
ρ ιο ι διά νά τρώγουν όλφ γάλους παραγεμιστούς (είναι 
3έ καί κάτι φαγάδες !) ανήκουν καί εί; τήν λεγομένην 
εταιρίαν δήθεν τή; εγκράτειας, κατά τού; όρους τή; ό
ποια; πρέπει ν' άπεχωσι παντός μεθυστικού ποτοΰ. Έν 
τούτοι; μέ αύτήν τήν άγυρτείαν χορταίνουν καλά οί άν
θρωποι· διό δικαίως φίλος μα; είπε πεοί αύτών μή πινόν- 
των :

— Είναι τή; εταιρίας, βλέπετε, τών μή πεινώντων.

Είς τήν συγκοινωνίαν τών Β. Σποραδών ή διπλή, κατά 
τήν σύμβασιν, προσέγγισις εί; Σκιάθον έκτελεϊται μόνον 
κατά τό ήμισυ, καταστρέφουσα ούτω τήν συγκοινωνίαν 
τή; Σκιάθου πρό; τήν Σκόπελον και μεγάλω; ζημιοΰσζ 
τόν τόπον διά τήν βραδεΐαν παράδοσιν τών ταχυδρομικών 
φακέλλων, καθ’ δν χρόνον ή άμεσο; άνταπόκρισι; δέν εί
ναι πλέον δυνατή.

ΊΊ κυβέρνησις δέον νά πιέση τήν Εταιρίαν νά μή άθε- 
τή τήν σύμβασιν.

Έξεδόθη ή έν τοϊ; άνακτόροι; παρασταθεϊσα κω
μφδία τοΰ φίλου διευθυντού τή; «Έφημερίδοςτ» κ. Δ. 
Κορόμηλά, ή επονομαζόμενη Κ,αχή 'Άρα. Είναι καθ’ 
όλα φάρσα μετά τέχνη; περιπεπλεγμένη καί μετά πι- 
Οανότητο; λυομένη. Ζωηρά άπ’άρχή; μέχρι τέλους, μέ 
άρκεταί; νοστιμάδαί; καί τρέχοντα διάλογον. Ή σκηνή 
τής διά ρεβόλβερ έντός κλειστού θαλάμου μονομαχίας 
μά; φαίνεται πολύ ιταλική. Κατά τά άλλα είναι άνευ 
αξιώσεων καί μπορεί πολύ καλά νά παιχθή άπό θεάτρου.

— Τί σκοπόν εχει ή έκδοσις τή; «Αύλαίας» ;
Είναι δέ ή «Αύλαία» ερμαφρόδιτο; έλληνογαλλική 

έφημερίς, ψάλλουσα εί; άχρεϊα ελληνικά καί άχρειέστεοα 
γαλλικά τά; σάρκας τών φαληρικών αύλητρίδων.

— Ένα είδος πρωτοτύπου chantage ! Ιίληρόνουν εί; 
επαίνου; πρό; τά; ήθοποιούς, ό,τι θά έπλήρωνον εί; βίκο- 
σιοκτάρικα.

— Καί είναι τόσον κουταϊ; ή γαλλίδες ;
— Άν δέν είναι αύταϊ; κουταϊς, τότε είναι οί συγ

γραφείς τή; «Αύλαία;».

Έν χωρίφ μικρφ τή; Εύβοια; καφφεπώλη; ενάγει πε- 
άτην δυστροποΰντα εΐ; τήν πληρωμήν μικρού χρέους έκ 
αφφέδων. Ό κακοπληρωτή; άρνεΐται καί ό ε»- 
ηνοδίκη; διατασσει τήν προσαγωγήν τών καταστίχων 
οΰ ζαφφεπώλου' καί ιδού αύτό; μετ’ ολίγον φέρων έπ’ώ- 
ου προσάγει παμμεγέθη πόρταν υ.ετά μωσαϊκών έπι· 
ραφών καί σημειωμάτων.

Γνωστόν ότι ή όσμή ώμοΰ κρέατος φυγαδεύει τού; κο
ρέου;, διά τούτο καί οί κρεωπώλαι θεωρούνται ώ; τί 
καλλίτεεα άλεξίκοοα.

Καθηγητή; συλλαμβάνει έπ’αύτοφώρφ τήν έρασμίαν 
συμβίαν του εχουσαν λογαριασμού; μ’ ένα ζρεωπώλην.

Ίατατταιάξ ! φωνάζει έκεΐνος, κ' έκείνη :
— Καλέ, ήσύχασε, τώ λέγε, καί τύκαμα γιά τούς 

κορέους.
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’Em τή Ό δ ώ Αιόλου είς απρόσεχτος έπάτησε τό 
πόδι μιάς Κυρίας.

Ή κυρία όογίλη :
— Είσαι ζώον !
Ό κύριος χαρίεις :
— Μέ συγχωρεϊτε, κυρία μου, εάν ήμην ζώον, Οά σάς 

πλάκωνα.

Τήν Κυριακήν περί τήν 1 Οην π. μ. έγένοντο έν τώ έκ- 
παιδευτηρίφ Βούλγαρη ένώπιόν έκλεκτοϋ ακροατηρίου, αί 
εξετάσεις είς τήν Γαλλικήν γλώσσαν.

Ό νεαρός καί ευφυής καθηγητής κ. Joseph Collard 
εύδοκίμησεν ώς ούδείς άλλος.

Ένόμιζέ τις οτι εύρίσκεται ούχί έν Έλληνικώ έκπαι- 
δευτηρίφ, άλλ’ έν γαλλικώ λυκείω. Ή γλυκεία έκείνη 
προφορά, ή'περί τό λέγειν εύκολίκ, ό τρόπος τής απαγ
γελίας τών ζωηρών παίδων έξέπληξαν αληθώς τούς πα- 
ρισταμένους, ο'ίτινες άναχωροϋντες συνέχαρησαν έξ όλης 
καρδίας τόν άξιότιμον κ. Βούλγαρην, ούτινος οί κόποι 
καί αί προσπάθεια', όπως άνχδείξη τό λύκειόν του έφά- 
μιλλον τών καλλίτερων ευρωπαϊκών εκπαιδευτηρίων ίκα- 
νοποιήθησαν κατά τήν ήμέραν έκείνην πληρέστατα.

’Ιδιαιτέρως δέ όφείλομεν νά συγχαρώμεν τόν εύγενη 
φίλον μα; κ. Joseph Collard οστις πρό δέκα μόλις μη
νών έγκαταστάς έν τή πόλει μας καί τοσαύτας συμπά
θειας άποκτήσας κατά τάς προχθεσινά; έξετάσει; όμολο- 
γουμένως έδείχθη ανώτερος παντός επαίνου.

II. I. Ί·.

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ

Ό ρωμηός έργάτης καί χειοώναξ έννοεΐ νά διασκεδάζη 
καί αύτός όταν είμπορεΐ. Συνήθως είμπορεϊ τό Σάββα- 
τον εσπέρας, την Κυριακήν, τήν εορτήν. Καταπαύει έπί 
στιγμήν τόν άγριον περί ύπάρξεως αγώνα, διασκελίζει 
τό κατώφλιον τοΰ παπηλείου άφίνων όπισθέν του ολην 
τήν αρωγήν τοΰ καθημερινού βίου, στηρίζει τόν άγκώνά 
του έπί τοΰ τραπεζίου, λαμβάνει εις χεΐράς του τό πο- 
τήριον, καί ζητεί νά πνίξη έν αύτώ τάς μέριμνας του ώς 
θανατηφόρα έντομα.

Τότε πληροϋται ό στόμαχος καί πληροϋται ή κεφαλή· 
κατά μικρόν γλυκεϊά τις νωχέλεια ύπεισέρπει είς τά μέλη 
αύτοΰ’ αί ίδέαι του σχίζουσι τήν πένθιμόν των στολήν 
καί στολίζονται μέ ρόδα* είναι έν τή πραγματικότητι 
καί δεν είναι* τό βλέμμα του τό σβεστόν ύπο τοΰ κόπου 
άνάπτει' ή εύθυμία διαστέλλει τήν μορφήν του· ώς καί 
αύτοί οί τύλοι τής παλάμης του γίνονται άπαλώτεροι' 
θέλει νά έκδηλώση ζωηρότερον τήν έν αύτφ ύπάρχουσαν 
πληθώραν ζωής' θέλει νά κινηθώ βιαίως, νά πηδήση, νά 
χορεύση καί ή γλώσσα του ύφίσταται γαργαλίσμόν τινα* 
θέλει νά είπή κάτι τι, θέλει νά φωνάξη καί τραγωδεϊ.

Είς πολλά μέρη τής 'Ελλάδος, τ’ απόκεντρα πρό πάν
των, τό άσμα έχει τόν έπιχωριάζοντα τόνον· τό τραγού
δι των είναι προϊόν τών βουνών των, καί είναι γεμάτο 
δροσιά καί πλατάνια καί λεύκια καί τουφέκι καί λευθε- 
ρΐά καί κλεφτόπουλα ποΰ ροβολάν 'ςτόν κάμπο, ένέχει δέ 
μελαγχολικήν τινα μονοτονίαν, γλυκύ τι παράπονον, πε
ριπαθή τινα θρηνωδίαν, ώς νά νανουρίζη τήν λύπην νά

τήν άποκοιμίση, ώς νά θρηνή γιατί πέρασαν ο! καιροί έ- 
κεϊνοι τής λεβεντιάς, ώς νά ψάλλη τό συχώριο τών αν
δρείων ποΰ εϊξευραν νά λαβόνωνται καί νά αποθνήσκουν.

Οί Επτανήσιοι, ό μουσικώτατος λαός τής 'Ελλάδος, 
τραγωόοΰν τούς Στίχους τοΰ Σολωμοΰ και τήν μουσική 
τοΰ Μαντζάρου καί τοΰ Ξυδιά καί συγκινοΰνται, καί πα- 
Οιιίνονται, καί χύνουν πολλάκις θερμά δάκρυα όταν τρα- 
γωδοΰν τόν ύμνον τής ’Ελευθερίας, καί είναι έξαλλοι όταν 
μέλπουν τό «έτσι κ' έμέ ή πατρίδα μου», έκεϊνο τοΰ 
οποίου οί Άγγλοι έκρέμασαν καί τόν μουσικόν καί τόν 
ποιητήν. Αλλά οί Επτανήσιοι δέν τραγωδοΰν πάντοτε 
ποίησιν τοΰ Σολωμοΰ καί Ζαμπελίου· πλεϊστα άσματά 
των είναι Ιταλικά καί οί ‘Ελληνικοί στίχοι οΰς προσαρ
μόζουν είνε πολλάκις ανόητοι καί γελοίοι.

Άλλ* ό ’Αθηναϊκός λαός, ό λαός τής καρδίας τής 'Ελ
λάδος καί τοΰ όλου'Ελληνισμού, τί τραγωδεϊ;

Παριστάνει τό άσμά του έπί τών πτερύγων τής μελω
δίας διερχομένην στιγμιαίως τήν εικόνα τοΰ μεγαλείου 
τής πατρίδος του, τών έθνικών πόθων του ; τφ άναπαρι- 
στ^ τό χαριτωμένον κορμί τής έρωμένη; του, τάς αγω
νιώδεις ώρας τής προσδοκίας ύπό.τά παράθυρά της, τούς 
μακρούς πλοκάμους της, τό λαθραϊον παρά τήν θύραν φί
λημα ; Όταν τραγωδεϊ δ ’Αθηναϊκό; λαός άδει τόν έρωτα 
καί τήν δόξαν, τήν καλλονήν, καί τήν έλευθερίαν, ή τό 
θέλγητρον τής άφυπνιζομένης φύσεως, ή τό μυστήριον 
τής εσπέρας, ή τούς βράχους καί τήν πεδιάδα, ή τό έπι- 
στρέφον ποίμνιον, ούτινος ακούεται μακρόθ,εν ό γλυκύς 
τών κωδώνων ήχος, ή τήν λέμβον ήτις πετά ώς λάρος 
έπί τών κυμάτων καί φέρει μετ’ αύτής τήν φίλην j

Ό ’Αθηναϊκός λαός άπλούστατα άδει οτι μυρίζει ώραία 
τό σπανάκι μέ τό οίζι, οτι αί παπαροϋναι βασανίζουν 
τήν καρδία του, άδει τήν κανελόρριζα μέ τής κανέλας 
τάνθη, άδει τό σινανά σινανά καί τό σελάμ σογλέ.

Πάν Ο,τι άνόητον, σκαιδν, αηδές, σιχαμερόν, πάν ο,τι 
έκπέμπεται ώς άναθυμίασις έκ τών μεμολυσμένων κατα
γωγίων τής Κωνσταντινουπόλεως, πάν ό,τι ρυπαρόν, ηλί
θιον, ειδεχθές, καί ώς έννοια καί ώς μέλος, πάν ό,τι σύ
ρεται καί κυλιέται εις τόν βόρβορον τών στενών τοΰ Γα
λατά, εκβράζεται είς τήν Σύραν καί τόν Πειραιά, καί 
έπειτα διαχέεται άνά πάσαν τήν Ελλάδα, έξαπλοΰται, 
πλημμυρεϊ ώς χολέρα, καί μολύνει τήν ψυχήν, καί Οανα- 
τόνει τήν παλλαισθησίαν, καί νεκρόνει τόν χαρακτήρα 
τοΰ 'Ελληνικού λαοΰ.

Έπισκεφθήτε τά καπηλεία, διέλθετε τάς οδούς τών 
συνοικιών μίαν εορτήν καί ακούσατε· Οά ίδήτε άν είνε 
λαός αύτός ό τών 'Αθηνών· λαός ηλίθιος είς τό άσμά του, 
είνε λαός ηλίθιος καί είς τά αισθήματα του, είνε λαός 
ηλίθιος καί είς τά καθήκοντά του, είνε λαός ηλίθιος καί 
είς τά δικαιώματα του· Οά ϊδητε ότι τό άσμά του έκ- 
κρίνεται άπό τό στόμα του ώς σίελος· θά ϊδητε ότι άν 
ή μέθη τοΰ προξενεί έμετον, ό χειρότερος έμετός του είνε 
τό άσμά του.

Καί τί κάμνει λοιπόν αύτό τό 'Ωδεϊον δώδεκα έτη 
τόρα; Προορισμός του είνε νά διδάσκη μπάσα βιόλαις καί 
φλάουτα είς δύο τρεις,οί όποιοι είχον τά μέσα νά τά δι- 
δαχθώσι καί άνευ τοΰ 'Ωδείου;

Πότε Οά καταρτισθώσι ωδικοί θίασοι οί όποιοι δια- 
τρέχοντες πανταχοΰ τής 'Ελλάδος Οά διαδώσωσι ώραϊα 
άσματα μέ ώραίας στροφάς και ώραίαν μουσικήν, κι- 
νοΰντες ώς ό Όρφεύς τόν λίθον ; Άν δέν υπάρχουν κα
τάλληλα άσμάτια πρός τονισμόν, άν δέν ύπάρχη κατάλ

ληλος μουσική άς γείνωσιν διαγωνισμοί καί Οά ήναι οί 
εύγενέστεροι, οί ώφελιμώτεροι καί οί πρακτικώτεροι δια
γωνισμοί τών προταθέντων ποτέ έν Έλλάδι. θά ίδήτε 
τότε μετά πόσης προθυμίας καί μετά πόσης ταχύτητος 
θά μάθη ό 'Ελληνικός λαός νά τραγφδή. Τό έλληνικόν 
ούς έχει όξεΐαν τήν άντίληψιν. Ό 'Ραγκαβής έν πή Παν
δώρα έγραψε στίχους μετά τών γερμανικών μελφδιών 
έφ' ών τάς έφήρμοσε, καί έως τόρα έτι είς πάσαν γωνίαν 
όπου υπάρχει Έλλην ακούονται κάπου κάπου τό «μαύρ’ 
είν’ ή νύκτα ’ς τά βουνά, τό «σέ σέ όπου πηγαίνω» τό 
«στή μέση τό σπαθί μου». Τό τραγούδι τής Βρασιλια- 
νής δπερ ποοπέρυσι έφερεν έδώ δ ’Αντώνιος μέ τήν χωλήν 
του σύντροφον είχε γίνει δημοτικώτατον, καί αύτούς ά
κόμη τούς λούστρους τούς ήκουες τραγφδοΰντας Iroltcz
gaiement.

Νομίζω ότι τό θέμα είναι αντάξιον τοΰ νευρώδους καί 
καλλιτέχνου καλάμου, φίλτατε Ιίαλιβάν, καί πρέπει νά 
τό έπιληφθής διότι άν άκούσης . . . άλλά σύ άκουε ό,τι 
θέλεις, έγώ δέν ακούω τίποτε, κλείω ερμητικώς τά ώτά 
μου διότι μεταξύ τών υλακών τών κυνών ακούω καί πα
ράτονους τινας καί βραχνάς φωνάς ώοισμένας :

"Αν δέν εϊξευρες \ά ψήσης μακαρόνια 
χόπλα χόπλα

Τί τόν ήθελες τόν άνδρα δίχως δόντια 
•/όπλα νόπλα.

ΔΕΛΙΙΠΑΝΝΠΣ
Είς τά καλά καθούμενα ’στήν Αίγυπτο τί θέμε ; 
γιατί καί τά βαπόρια μας 'στήν ’Ερυθρά ν' αράξουν ; 
γΐά τή σφαγή ποΰ έγινε έμεΐς μονάχα φταίμε, 
άν δέν τά 'στέλλαμε, Ρωμηούς δέν ήθελαν νά σφάξουν. 
Έκεϊνος ό Πρωθυπουργός μάς 'πήρε 'στό λαιμό του, 
γΐά νά μάς δείξη τάχατε πολιτική ιππότου,
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ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ

(*18ε άριβ. 303)

Οό φοιτηταί «ϊοοεκηταέ τής ’Λ,λλάΠος.

θυιιωμένος έφθασα πρό τοΰ Πανεπιστημίου είς τά προ
πύλαια τοΰ όποιου οί φοιτηταί μετά πολιτών έκραύγα- 
ζον πρός τόν πέριξ στρατόν, κάτω τό ύπουργεΐον.

Είς λοχαγό; παραφουρκισθείς διέταξε τούς ύπ’ αυτόν 
στρατιώτας νά προσβάλωσι τούς φοιτητάς καί μέχοις αυ
τών τών προπυλαίων.

’Ητο πρώτη φορά τότε καθ' ήν, νά εϊπω ούτως, έμό- 
λυνε ποΰς στρατιώτου τάς βαθμίδα; τοΰ Πανεπιστημίου, 
τό όποιον ·ϊ τε φοιτηταί καί ό λαός έθεώρουν άπαραβία- 
στον άσυλον.

Άν οί 'Εγγλέζοι έστειλαν βαπόρία καί οί Γάλλοι, 
μά έχουνε συμφέροντα έκεΐνοι καί σκοτούρες· 
άλλά έμεΐς ; δέν βλέπουμε τοΰ έθνους μας τά χάλι, 
μόνο ζητούμε ψεύτικες νά δείξουμε φιγούρες ;
Γιά τό Θεό, Πρωθυπουργέ, τή θέσι μας στοχάσου, 
άς λείψουν ή παλληκαριαΐς, νά κάθεσαι ’στ’ αύγά σου.

Ποιος διάβολος σ’ έφώτισε τέτοια δουλειά νά κάμης ; 
τί σούλθε μέ τόν Άραμπή νά μάς άνακατώσης ; 
κϊ' άν έξαφνα σοΰ 'φώναζαν Όπίσω αϊ Δυνάμεις, 
τί λόγο θέ νά εύρισκες νά τούς άποστομώσης ;
Έ ! κύριε Πρωθυπουργέ, ποΰ μάς τήν πής τήν κλάρα ; 
έμεΐς καλέ δέν είμαστε γ,ά μάλλωμα κι’ αντάρα.

'Στή θάλασσά μας άς κυλούν οί πυργωτοί μας στόλοι,
’στή θάλασσά μας κανονίαΐς άς ρίχνουν ’στόν άέρα, 
μόνον έδώ άς κάνουμε τό παλληκάοι ολοι, 
μόνον έδώ άς στήνουμε πολεμική παντιέρα.
Μόνον έδώ άς γίνωνται φιγούρες όσαις θέμε, 
μόνον έδώ άς τρίζουμε, άς βράζουμε, άς καίμε.

Άς βάλλουμε τών σεβαστών προγόνων τής χλαμύδες, 
τούς σιδερένιους θώρακας, τά κράνη, τής γαργόνες, 
άς σφίξουμε 'στό χέρι μας κοντάρια καί ασπίδες, 
άς γίνουμε τής Άποκρηαΐς ποζάτοι Μακεδόνες.
Καί μέ τ' αρχαία δόρατα σωστοί παλληκαοάδες
του Γ,αννουπούλου τού; παχεΐς νά τρώμε μπακλαβάδες.

Χλαμύδες κατακόκκινες παντοΰ άς κυματίζουν 
παντοΰ ασπίδων, κονταριών κτυπήματα καί κρότοι, 
κϊ’ αρσενικοί καί θηλυκοί '«τούς δρόμους άς γυρίζουν 
Μαστιγοφόροι Αΐαντες, Τιτάνες, Δόν Κιχώτοι.

Ή άποτολμηθεΐσα έν τφ Πανεπιστήμιο» οτρατιωτική 
εισβολή έξήγειρεν είς τό έπακρον τήν κοινήν άγανάκτησιν.

Έξ όλων τών μερών τής πόλεως οί πολΐται έσπευδον 
πρός έπικουρίαν τών φοιτητών συμπλεκόμενοι καθ’ οδόν 
μετά τοΰ στρατού.

Ή άποτολμηθεΐσα προσβολή τοΰ Πανεπιστημίου έδει 
άμέσω; ν’ άπαλειφθή.

’Αμέσως συνεκροτήθη έπιτροπή ύπό τοΰ Φιλήμονος, 
Ράλλη, Στεφανίδου καί άλλων, ήτις μετέβη είς τά άνά
κτορα, όπως παρά του βασιλέως ζητήση τήν δέουσαν ίκα-
νοποίησιν.

Ό Φιλήμων παραστάς μετά τών άλλων πρό τοΰ βασι- 
λέω;, έλάλησεν ούτω :

«Βασιλεύ !
»Σήμερον τό Πανεπιστήμιον ύπέστη ύπό τοΰ στρατού

σας δεινήν προσβολήν. 9
χ'Απετόλμησχν νά μάς λογχίσουν καί έν αύτοί; τοΐς

προπυλαίοις αύτοΰ.
«Ζητοΰμεν, έξ ονόματος τών φοιτητών όλων, παρά τοΰ 

βασιλέως μας παραδειγματικήν τιμωρίαν τοΰ προσβαλον- 
τος άμάς λοχαγού.

»Δέν εϊμεθα, βασιλεύ, στασιασταί τοΰ θρόνου, τούναν-



6 MU ΧΑΝΕΣΑΙ

Μόνον εδώ άς γίνεται πολέμου παντομίμα,
μά παραέξω, πρός θεού, μή προχωρήτε βήμα.

Μόνον έδώ, άλλά ποτέ ε’ις τοΰς προστάτκς ξένους 
μή δείξουμε πώς νοιώθουμε κΓ εμείς ζωη ολίγη, 
έμπρός των άς μάς ’βρίσκουνε παντοτεινά σκυμμένους, 
και κάθε πόθο κΓ αίσθημα ό φόβος άς μάς πνίγη.
Δούλοι τυφλοί καί άφωνοι εμπρός 'στους κηδεμόνας, 
άλλά έδώ μέ δόρατα, μέ πέλτας, μέ σφενδόνας.

Έτσι ζητεί πολίτικη γυναικομαΟημένη,
αύτά ό λεπτεπίλεπτος φωνάζει Δεληγιάννης,
μαζί του κΓ οί Ήμέ τεροε φωνάζουν βραχνιασμένοι, 
κΓ αξίζει μέ ανθόνερα καί ρόδα νά τοΰς ράνης.
Μην παύης, όλο γαύγιζε, 'Ερμαφρόδιτων κόμμα, 
χωρίς ποτέ μέ τής ’ντροπές νά βάφεσαι τά χρώμα.

Sonus.

Ο ΚΥΑΝΟΠΩΓΩΝ ΕΝ ΦΑΛΗΡΩ,

Θάλασσα ήτις έμυκάτο, αύρα ήτις εδρόσιζεν, ή Ζου- 
φροά τής όποιας ο! κόλποι έξεχείλιζον, ώς τά κύματα είς 
την άκτήν,καί ο! οφθαλμοί όλων έορόφων ώς σιρόπι φίλη 
μάτων τό σα.κώδες έκεΐνο έκχύλισμα, ό Καύλας οξύ
φωνος, οστις ητο άληθής Δροσύλας, δ κωμικός Ποπόλ, 
οστις ητο ό Γέλως έπί τής σκηνής, ή ορχήστρα ητις πή
γαινε περίφημα, δ κόσμος όστις διόλου δέν ήτο ώραΐος 
καί κανενός δέν τοΰ έμελλε τί γίνεται είς τήν πλατείαν, 
άλλά τί γίνεται είς τήν σκηνήν, ό αμίμητος Μπρουέτ 
οστις έκαμε τόν Βασιλέα περίφημα, όπως είναι, άληθή 
ξεμυαλισμένον, ολα αυτά ύψωσαν ένα μικρόν οβελίσκον 
έπιτυχίας τοΰ Bnrbe-Bleue έπί τής ακτής τοΰ Φαλήρου.

τίον άπαιτοΰμεν τήν ακριβή τοΰ Συντάγματος τήρησιν, 
διότι ή φύλαξις αύτοΰ είναι ανατεθειμένη είς τόν πα
τριωτισμόν συμπάντων τών Ελλήνων, καί ώς τοιοΰτοι 
καί ήμεΐς αίτοΰμεν τήν πλήρη αύτοΰ έφαομογήν.

»Άν μάς λογχίζη σήμερον δ στρατός σας, αίσιον πολύ 
£νδ εχόμενον ν’ άντιτάξη δ λαός σας κατ’αύτοΰ τήν τοΰ 
έθνοφύλακος λόγχην.

»Τό ύπουργεϊον σας, βασιλεύ, βαίνει πολύ σκολιάν πο
λιτικήν όδόν και ώθεΐ είς τά άκρα πολύ τήν έξερεθισθε'.'- 
σαν ήδη ίκανώς κοινήν γνώμην.

»Άν σήμερον περιοριζώμεθα είς είρηνικάς διαδηλώσεις 
κατά τών παρανομούντων ύπουργών σας, αύριον ένδεχό- 
μενον νά προβώμεν μετά τοΰ λαοΰ ε’ς τολμηρότερα δια
βήματα.

«Άγαπώντες τόν βασιλέα μας, αίτοΰμεν τήν παΰσιν 
τών ύπ,ουργών αύτοΰ καί άναμένομεν εύσεβάστως άμεσον 
άπάντησιν».

— II μέν αΓτησίς σας, άπήντησεν δ Όθων περί τι
μωρίας τοΰ προσβαλόντος τά τοΰ Πανεπιστημίου προπύ
λαια, τό όποιον έκέλευσα νά Οεωρήται ώς άσυλον πάντο
τε, θέλει έκπληρωθή διά τής τιμωρίας τοΰ τής υπηρεσίας

Πηγαίνετε νά τόν ίδήτε τόν οβελίσκον.*0 Ρηγόπουλος θά 
έλεγεν ότι ό οβελίσκος σύγκειται άπό χειροκροτήματα, 
άνευφημίας, λίγον ωκεανόν, έ'να σάκκον ζάχαρι, διότι εί- 

ομε ζαχαρώσει όλοι, κ’ έ'να σακκί καφέ, διότι είς τά
ιαλείμματα έρροφώμεν ολοι μόκαν.

★
¥ *

ΤΠτο Κυανοπώγων λαχταριστός, χορταστικός, ευφραν
τικός. Ώμοίαζε πρός γλύκυσμα ζελέ' καί ήσαν ζ ε λ έ οί 
ώριμώτατοι κόλποι τής Ζουφροά φρίσσοντες ύπό τήν αί- 
σθησιν τοΰ άσματος, ώς τρελλά νερά ύπό τό παίξιμόν τών 
ακτινών. Τόν τ,όπον τής τελειότητας τόν έδωσαν κατά 
πρώτιστον λόγον καί οί τρεις, ή υψίφωνος, ό οξύφωνος καί 
ό κωμικός. ΊΙ πρωτοτυπία τής έκτελέσεως συνίστατα είς 
τήν προσθήκην άφθόνου μιμικής εις τε τό άσμα καί τούς 
λόγους. Διότι ή μουσική τοΰ Όφεμπαχ, ορχηστική έν 
τοΐς πλείστοις τών μελοδραμάτων αύτοΰ, έν τω Ιΐυν.· 
νοπώγωνε, τφ λυρικωτέρω όλων, είναι κυρίως μιμική. 
Τήν μιμικήν αύτήν χρωματίζουσαν τό έργον ώς είδος τι 
μπαλέτου, έξετέλεσε μετά χαριτος μέν πολλής ή κυ
ρία Ζουφροά, μετά λεπτότητος ό κ. Καύλας καί ώς 
ζωντανόν νευρόσπαστον ό κ. Άρμάνδος.

*
* *

Αύτά όλα διά τό ελληνικόν δημόσιον ήσαν νέα θέλγη
τρα, τά όποια ή μάς τά έκουπτον ή τά ήγνόουν καί ή 
Μινέλλη καί ή Ραγκάνη καί ή Λασάλ καί οί συνοδεύον
τες αύτάς οξύφωνοι καί οί κωμικοί.

Χθές λοιπόν εΐχομεν τά αποκαλυπτήρια τοΰ Κυανοπώ- 
γωνος, αποκαλυπτήρια φθάσαντα είς τήν κ. Ζουφροά μέ- 
χρις έξημερώματος καί είς τήν πριγκηπέσσαν Έρμίαν μέ
χρι μεσημβρίας, άλλά μεσημβρίας αθηναϊκής, ξηράς καί 
κονιοπάστου.

*
* *

Άναθέτομεν είς τόν σπινθηροβολοΰντα BLOWITZ νά 
παρακολούθηση όλα τά κινήματα τοΰ Κ,υανοπώγονος.

λοχαγού, τά δ*"άλλα περί τού ύπουργείου μου, άφού σκε- 
φθώ, θέ"λω λάβει άπόφασίν τινα.

— Δέον, βασιλεύ, έπανέλαβεν έντονώτερον ό Φιλήμων, 
πάσα άπόφασις σας νά λάβη ταχέως πέρας. Εκτραχύνει 
τά πνεύματα πάσα βραδύτης.

— ’Αλλά, κύριε φοιτητά, άνταπήντησεν ό “Οθων, ή 
γλώσσά σας δύναται νά θεωρηθή πολύ τραχεία καί Γσως 
είναι άνάγκη νά περισταλή ολίγον. Δέν έπιθυμώ νά πα- 
ραπεμφθήτε είς τήν εισαγγελίαν, όπως έκεΐ κάλλιαν έπε- 
ξηγήοητε τήν έννοιαν τών λόγων σας καί έκφράσητε 
έλευθεοιώτερον καί καθαρότερα τούς πατριωτικούς στο
χασμούς σας. Δύνασθε ήδη ν απέλθητε. Ο λοχαγός θά 
τιμωρηθή πειθαρχικός.

— Μόνον ; ήρώτησεν ό Φιλήμων ξηοώς.
— Μόνον, άπήντησεν ό Όθων.
Μετά τά λεχθέντα άπήλθον ψυχρώς άποχαιρετίσαντες 

τόν βασιλέα.
'Οταν μεταβάντες είς τό Πανεπιστήμιον διεκοίνωσαν 

είς τού; αναμένοντας φοιτητάς τούς λόγους τού βασιλέως, 
ούτοι διελύθησαν ήσύχως.

Έψιθυρίσθη δέ, ότι μεταζύ αυτών ύπήρχον άνεμεμιγ- 
μένα όργανα τής μυστικής άστυνομίας.

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΕΚ ΜΕΘΑΝΩΝ

Φίλτατοι συντάκται τού «Μή Χάνεσαι»

ΛΙέϋανα, 7 'Ιουνίου 1882.
Ή ιστορία τού ταςειδίου μου θά σάς κάμη βεβαίως νά 

γελάσητε ώς γελώ καί έγώ αυτήν τήν στιγμήν, ότε πα- 
ρήλθεν ή πλήξις, άλλ’ άν σκεφθήτε μετά τήν άνάγνωσιν 
τήν τότε θέσίν μου, έχοντος τήν οικογένειαν μετ’ έμοΰ, 
θά φαντασθήτε τήν στενοχώριαν μου, μ’ ό’λην τήν απά
θειαν, τήν όποιαν φαινομενικός πλέον έτήοησα πρός κα- 
Οησύχασιν τών λοιπών.

Εν Πειραιεΐ λοιπόν έκοιμήθην έντός τραπεζαρίας μι
κρού μαγειρείου καί έπί τραπεζών θέσας παραπλεύρως ταύ- 
τας καί άναγκασθείς νά λύσω τά δέματα τών έπίπλων 
μ.ου καί νά ομολογήσω, ότι καλόν είναι, κάμνων τις τα- 
ξείδιον, νά παραλαμβάνη και όλον τό νοικοκυργιό του μα
ζί, στρώμματα, τσανάκια καί τσόκαρα άκόμη, διότι τό 
άσανίδωτον έδαφος ήτο όλόβρεκτον.

Καί έ'ως έδώ τό πράγμα έβαινε καλώς μ’ όλους τούς 
φοβερούς ψύλλους καί κώνωπας, άλλά καθ’ ύπνους είδον 
ότι έθεσαν, διακοινόμενον βουλευτήν (δέν σάς λέγω τό 
όνομά του, διότι θά τον διαφιλονικήσητε μέ άλλους) έπι 
άσυνειδησία, έντός ταψίου καί ήτοιμάζοντο νά τόν στεί- 
λωσιν εις τόν φούρνον κίουβέτσι (παράξενον όνειοον).

’Εγείρομαι καί άρχίζω τάς φωνάς. Ό μάγειρος τρέχει 
παραυτα έκ τού παρακειμένου δωματίου μέ τήν μεγχίγιν 
μα’χαιραν τή» κουζίνας ύψωμένην, ύποθέσας ότι κάτι 
συμβαίνει. Έγώ πείθομαι καί έξυπνος, οτι είναι άληθές 
τό ένυπνιον καί οτι ό μάγειρος ήρχισε τήν άνθρωποφα- 
γίαν άπό ασυνειδήτους, άναμνησθείς μάλιστα καί τόν 
μάγειρον, όστις έπετέθη κατά τού Ούμβέρτου τής ’Ιτα
λίας, καί άντί τού ξίφους μου, όπερ δέν έχω πλέον, αρ
πάζω τό λεπτόν θερινόν άλεξήλιόν μου καί—όπίσω άν- 
Ορωπφάγοι, κοάζω, βγάλτε τόν άνθρωπον άπό ταψί, πού 
είσαι άστυνομία καί χωροφυλακή ; Έμπρός κατά τού μα
γείρου.

Τήν εσπέραν έγένετο μυστική συνεδρίασις είς τό σπίτι 
τής Μαριγούλας, όπου μεταξύ τών άλλων παρήσαν καί ό 
Σκαρβέλης καί ό Μωραϊτίνης.

— Αοιπόν, είπεν ή Μαριγούλα, ό κουφός σάς έδωκε 
τήν ρομπατσίνα.

— Άμ Οά τού βγή ξυνή, άπήντησεν ό Ράλλης. Έχει 
νά φάη σάτυρα πού Οά πάη αντάρα.

— Νά μη τύχη, ήρώτησεν ή Μαριγούλα, σύ πού όμι· 
λεΐ; γ'.ά σατύρας πάντοτε, μή τύχη, λέγω, καί έγραψες 
σύ και τή δική μου ;

— Πρέπει, είπεν ό Φιλήμων, νά γράψωμε ενα σφοδρό- 
τατον άντιβασιλικον άρθρον.

— Βρέ, άει χάσου, μέ τά άρθρα σου, διέκοψεν ό Στε
φανίδης. Χαμπαριζει ό "Οθων άπό άρθρα καί χωδύκελα ; 
Στού κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Κουφού καμ
πάνα κι’ άν βροντάς, στραβόν άν θυμιατίζης καί μεθυ
σμένο άν κερνάς, όλα χαμένα τάχεις.

— Παροιμιών τό ανάγνωσμα, άπήντησεν ό Ράλλης, 
καί τί θέλει τό μεγάλο σου τό κεφάλι, κεφάλα, νά κά
μωμε ;

-— Μέ μπουνταλάδες έγώ δε 'μιλώ.
— Ούτ' έγώ μέ καραγκιόζ μπερντέδες.

Άλλ’ δ μάγειρος, έννοήσας φαίνεται, ήρχισε νά γελά 
καί μέ λέγει άπαθής :

— Κύριε, δέν είνε τίποτε, τό ταψί έκεΐ πού βλέπεις 
έχει γουρούνι κίουβέτσι καί τό έχω γιά αύριο, άλλ’ έκοΐ- 
μήθης έπι τής τραπέζης πού λιανίζω τά κρέας καί όνιι- 
ρευθης. Μπά ί μπά ! μπά ! Εγώ, όχι μόνον άνθρωποφά- 
γος δέν είμαι, άλλά καί καλός χριστιανός· νηστεύω τε- 
τράδη καί παρασκευή καί όλες τής σαρακοστες.

— Νηστεύει, έσκέφθην, άλλά τούτο δέν τόν έμποδιζει 
νά μαγείρεύη τεμάχιον βοός προσβεβλημένου άπό τύφον, 
ή αλόγου, όπερ «έτίναξε τά πέταλα» καί γάλον ή όρνιθα 
ψοφισαντ-χ άπό εύφλογίαν, χάρις είς τήν αΰστηράν τής 
άρχής έπιτήρησιν.

Λίαν πρωί έδεσα έκ νέου τά έπιπλά μου (όποια αγω
νία) και είσήλθον είς το καθαρώτατον άτμόπλοιον Κρήτη. 
Πρώτη δέ μου φροντίς, άφού παρήγγειλα λουκούλειον 
πρόγευμα, ήτο νά ριφθώ εις τρίωρον ύπνον, δν διεδέχθη 
τό πρόγευμα, είς δ σάς ένεθυμήθην ύψώσας κουπάρι (1) 
εις ύγείαν τής παρέας.

Περί τήν ΙΟην π. μ. εις Μέθανα. Νέα διασκέδασις. 
Ό μπάρμπα Γιάννης, ούχί ό κανατάς, άλλ’ ό λεμβούχος 
ένεφανίσθη.

— Μπάρμπα Γιάννη μέ τήν βάρκα έδώ.—Πόσοι είσθε 
καί δυώ φραγγα τόν άνθρωπο—Τρεις—Λοιπόν έξη φράγ- 
γα καί Οά πάρω κΓ άλλους.—Μά είνε δύω βήματα·—έ
τσι πέρνω, ά.ν θέλης.

Τώ εδωκα έν πεντόφραγγον, διότι τό έχει μονοπωλεΐον. 
’Γποφερτόν δι’ ημάς τούς πλουσίους (γελάσατε καί 
σείς), άλλ’ οί πτωχότεροι ;

Άπεβιβ άσΟην. Οί ολίγοι θάλαμοι πλήρεις. Κατέφυγον 
μακράν ολίγον τών λουτρών είς καλύβην — δύω δρχχμάς 
τήν ήμέραν ένοίκιον (είναι αποκοπή κατά χώρισμα) καί 
έπί βαρελίων ποσίμου ύδατος έθεσα σανίδας και ούτω έ
καμα κλίνας.

’Ενταύθα είναι άρχεται οίκονένειαι, διότι τά λουτρά 
εισί ιαματικά, άλλ’ όλως απεριποίητα. Δύω γοΰρνες,

Θ Κουπάρι ex τοϋ κοΰπχ σημαίνει πρίποσιν.

— Ξέρεις ότι έγώ δέν περιορίζομαι μόνον σέ λόγια, 
άλλά χαί έν τούτη τη άγίιη καί θαυματουργή σφαλιάρα 
βοήσομαι καμμιά ωρα. ·

Παρενέβη ή Μαριγούλα καί ;
— Άφήσετε τάς ανοησίας, είπε, καί κυττάξετε πώς 

Οά τά φτειάσετε μέ τόν ΌΟωνα καί τί μάθημα Οά τοΰ 
δύσετε. Προσβολήν άντί προσβολής.

— Μού κατέβη μιά ιδέα, έπανέλαβεν ό Στεφανίδης. 
Νά πάρωμε τέσσερα γαϊδούρια, νά τά φορτώσωμεν κο
πριά καί άπό τά τέσσερα μέρη τής πόλεως νά συναθροι- 
σθούμε στήν Ωραία 'Ελλάδα φωνάζοντες κοπριά γιά 
τούς βασιλικούς.

— Λαμπρά, άνεβόησε καί Κώστας ό ανατολίτης, 
πέρνω κ’ έγώ γάιδαρο.

Τό νέον τούτο είδος τής κατά τών βασιλέως διαδη- 
λώσεως έπεδοκισμάσθη καί τήν έπιοΰσαν, ό Στεφανίδης, 
ό Κώστας, ό Ράλλης καί δ Φιλήμων ήσαν γαϊδουρολάται.

Τό συμβάν κατ’ άρχάς δέν είχεν έννοηθή, όταν δέ ό 
Στεφανίδης έφθασε παρά τήν Ώραίαν Ελλάδα κραυγά
ζων μέ τήν γαΐδουοοφονάρα του — ΙΙάρτε καλή κοπριά 
γιά τούς βασιλικούς, οί έκεΐ χωροφύλακες τόν στρώνουν

ι έμπρός.
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(Κ,βντριχή Άποβήχη, ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ' απέναντι τοϋ Ταχυδρομ.εέου).
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»O—ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ'—Jk®TTlSriTSI—ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ—ί»Ο
Δ’.ά Σας ές είδιχών Καταστημάτων τής Εύρώπης :

Καλύπτρας έχ χ« ο υ τ σ οΰ δt<2 τά Λουτρά, 
ηέδιλα εκ καουτσοΰ διά τά Λουτρά.
Χώναι κοιλίας άπό ααλαζώτατο σατέν έκτάκτου πολυτελεία;.

Δια ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ Κ,αυτηριοφόρα έν θήκαι; έπαργυρωμέναις.
Τρ ιηλάς τριγωνικας ακίδας, διά παρακεντήσεις.

Κπ ΔΕ ’Ιατρικών οργάνων έκ καουτσοϋ τήν μεγαλειτέραν συλλογήν, 
Όδοντοψήκτρας περιφήμου; διά τήν ύγείαν.
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