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Β. ΓΑ.ΒΒΙΈ-ΤΛ.ΤΔ.Η22 zxiEoreorxmix:

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ολος ΜΟΥΣΩΝ, Άριθ. 178, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος ιραρά τήν Πλατείαν Συντάγματος,-—

ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ ΑΔΟΛΟΝ

’Εν Έλλάδι, τουλάχιστον έν Άθήναις, ή λέξις άδολον 
προ πολλοΰ είναι προγεγραμμένη, Χαρακτήρ άδολος, πα
ρειά άδολος, καφές άδολος, κνήμη άδολος, ευφυΐα άδο
λος, γάλα άδολον, τέκνον άόολον, ποίημα άδολον, ιζου- 
σική άδολος, κόμη άδολος, πολιτική άδολος, διαχείρισις 
κτλ. ολα αυτά είναι προγεγραμμένα. Διότι εν άγώνι 
μ.ετά τών νόθων ήττήθησαν. Τών νόθων τά όποια βασι
λεύουσα άπό τοϋ Βρεφοκομείου τής όδοΰ Πειραιώς μέχρι 
τοΰ Γαλακτοπωλείου δ Πάν, άπό τοΰ κομμωτηρίου τής 
πρώτης τυχούσης δεσποινίδος μέχρι τοΰ υδραγωγείου τής 
πόλεως, άπό του Ξενοδοχείου ή Άλκυών μέχρι τοΰ Τ«- 
μ,είου Θηβών καί τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου, άπο τών 
I’iinx molleis τής δείνα Κυρίας μέχρι τών τίτλων ιδιο
κτησίας τοΰ δεινός οικοπεδούχου, άπό τοΰ ξανθού τέκνου 
ένός Μινωταύρου μέχρι τοΰ διπλώματος ένός Καθηγητοΰ 
τής Βοτανικής καί άπό τής κόμης τοΰ κ. Φρεαρίτου μέ
χρι τών λευκών όδόντων τοΰ κ. Δημητρακάκη.

ά- ★
*

Διά τοΰτο έξενίσθημεν, ό'ταν εΐδομεν είς τάς εφημερί
δας αγγελίαν μέ μεγάλα γράμματα,

Ακριβώς δηλαδή έκεΐνο, τό όποιον έν Άθήναις ήδύνα
το νά ό^ομασθή τό κατ' ενοχήν νάΟον. Συνήθως τά 
νόθα άν έχωσι σκοτεινήν τήν άπό πατρός καταγωγήν, 
άλλ’ έχουν φωτεινοτάτην τήν άπό μητρός. Άλλά τό γάλα 
τοΰτο πωλούμενον έν ταΐς όδοϊς τών Αθηνών άπό εκα
τόν άνδρών, όιακοσίων τενεκέδων καί τριακοσίων πίθων, 
ύπό τάς άγριας φωνάς : γάλα ! γάλα ! καί τόν άρειμά
νιον ιματισμόν τών φουστανελλοφορούντων γαλατάδων, 
δέν είναι νόθον άπό πατρός μόνον, άλλά κυοίως άπό μη
τρός. Χίλια γάλατα, διαφόρων τραβηγμάτων, Ανακατωμέ
να μέ χιλίας ούσίας,άποτελοΰσι τό αθηναϊκόν γάλα, Έάν

περιωρίζετο είς τήν άνάμιξι* * μόνου τοΰ: ϋδατος, θά εΐχο- 
μεν υποφερτόν γνήσιον γάλα, άφοΰ μάλιστα χημικώς τό 
γάλα δίδει ώς συστατικόν και τό.ϋδωρ εις δεκαπλα- 
σίαν άναλογίαν. Άλλ’οί ήμέτεροι γαλατάδες δέν είναι 
τόσον ασυνείδητοι, ώστε νά σάς βάζουν μόνον νεοό, άφοΰ 
μάλιστα περιέχγι τοιοΰτο έν τή φυσική του καταστάσει 
τό γάλα. Άπ’ εναντίας σάς τό παρουσιάζουν καρυκευμέ·' 
νον μέ διαφόρου; ευώδεις καί μή. ουσίας, έκ τών οποίων 
άναγράφομεν έόώ τάς κυριωτέρας, ΐνα σάς κινήσωμεν ολί
γον τήν όρεξιν. Μετρήσατε : άλεΰρι, νισεστέν, ψαρόκολ
λα, καρόττα, μυαλά βόεια ή καί ΐππεια, ρίζι, κριθάρι, 
πίτουρα, γκόμα, γλυκόρριζα καί πολλά άλλα. Έξ αύτών 
ό)ων έκύέγουν τά ποοσφορώτερα, κάμνοντες συνδυασμούς, 
μεταξύ κουμουνδουρικών καί τρικουπικών ή καί μεταξύ 
ερμαφρόδιτων δεληγιανν'.κών καί προσάπτ.οντε; έπειτα 
ιδιότητα; είς τό γάλα, πότε λευκότητας άάκισίας, πότε 
κόρδας άπαισιωτερας, πότε γλοιώδους, πότε διαφανούς, 
πότε μαυοίλας, αύτά δέ όλα διά γυμνοΰ οφθαλμού δύνα
σθε κυρίως καί νά τά ίδήτε καί νά τά γευθήτε είς τά 
κατακάθισμα τής λεγομένης καό’εύφημισμόν γιαούρτης,

* *
'Έλεγον δια τόν κυκεώνα τών αρχαίων οτι ήτο τό 

μάλλον πολυσύνθετον φαγητόν, έφ ώ καί έξεπεσεν έπειτα 
ή λέξις εις τήν μεταφόρικήν αύτής σημασίαν. Άλλ’ είνε 
χιλιάκις κυκεών τό γάλα, είς τήν σύστχσιν τοΰ όποιου 
καί ό Μακράκη; καί οί Συνοδικοί θά συμφωνήσουν ότι εί
ναι άπάνω άπό τρισύνθετον καί όμως είναι έν: γάλα ’.

Πρέπει δέ νά γνωρίζουν ότι πρόκειται περί νοθεύσεως 
καί άποσυνθέσεως πράγματος, τό όποιον ύπέρ πάσαν άλ
λην τροφήν πάσχει ύπερτροφίχν συνθετικήν. Ή μέχρι τοΰ
δε χημική άνάλυσις τοΰ γάλακτος, ήτις δέν είνε πλήρης, 
άπεδειξεν οτι περιέχει ΪΙΤ ϋλχφ ! Καί τί ύλας ! απί
στευτα πράγματα ! Τά λευκόν έκεΐνο ύγρόν, ώ; πρώτος 
ερωτικός στεναγμός παρθένου, ή λεία έκείνη επιφάνεια 
ώς μεταξωτή έπιδερμίς βρέφους, τό άθώον έκεΐνο κατ’ 
επίφασιν πράγμα, ώς στοχασμός αγγέλου, ένεχει έντός 
αύτοΰ διάφορα είδη φωσφόρου, άσβεστον, μαγνησίαν, πά
τασσαν, σόδαν, σίδηοον, άκόυ.α δέ καί O’Jfiivvjv ' Υστε-
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pov δέ άπό τον πληθυσμόν αύτόν προσεπιλέγει ό διάσημος 
καθηγητής τής Υγιεινής κ. Bouchorilat, οτι «Πρέπει νά 
άναχαλυφθή έν τώ ύγρώ αύτώ πάν ό,τι υπάρχει έν τώ 
άνθρωπίνψ σώματι».

* *
·.■ 9 f. ■& ♦

Ώστε μεταβιβάζοντες είς τήν ύλην τό ύπό Βυφών 1ε- 
χθέν έπιτρέπεται νά εϊπωμεν: «Τό γάλα εεναε ό άν» 
Ορωπος !» Διά τοϋτο ονομάζεται καί ΰπό τών ΰγεεονο- 
λόγων τροφή πλήρης ! Δηλαδή καί μέ μόνον γάλα μπο
ρεί νά ζήση ό άνθρωπος! Άφοΰ ζ91 έπί 8ν, έπί δύο ετη, 
ύπό μόνου τοΰ μητρικού γάλακτος, καθ' δν καιρόν τίθεν
ται αί βάσεις τής αύξήσεως καί άναπτύξεως αύτοϋ. Τί 
είμεθα κατά τήν ήλικίαν έκείνην είμή γάλα ; ’Εκ τίνος 
μορφοΰνται τάόστά καί οί μΰς καϊόλον τό πλαστικόν κάλ
λος τοΰ βρέφους είμή έκ γάλακτος ; Καί δέν δυνάμεθα νά 
βυνδέσωμεν μετά τής αμβροσίας αυτής τροφής όχι μόνον 
φαινόμενα τής μορφολογίας, άλλά καί τής ψυχολογίας ; 
Διατί είμεθα τότε ώραιότεοοι, απαλότεροι, άθωότεροι, 
αγαθότεροι; Τί άλλο είμή γάλα μυρίζει τό άγγελικόν 
μειδίαμα τοΰ νηπίου ς

Δι’ήμάς τόπος, είς δν ή βιομηχανία καί τό -έ'μπόριον 
τοΰ γάλακτος εύρίσκεται είς τάς κατωτέρχς βαθμίδας 
τής άτελείας καί τής διαφθοράς, δ τόπος ούτος καί ώς 
πρός τόν ανθρωπισμόν εύρίσκεται είς τάς αύτάς βαθμί
δας. Κυλιέται, δέν κινείται.

Ένθυμούμεθα ort έαοινήν αύγήν 'Απριλίου έκινήσαμεν 
μετά φίλων διά Πεντέλην. Ήτο ή έαρινωτέρα πρωία κε- 
λαδοΰσα όλη καί εύωδιάζουσα άπό θύμον. Οί φυσικοί εκ 
χλόης τάπητες κεντημένοι μέ τάς έκ διαφανούς πορφύρας 
παπαρούνας καί πρός τό βάθος βελαζοντα ποίμνια καί 
βαθύτερον αί ήοβαφεΐς δαντέλαι τοΰ Τμητού καί τής 
Πάρνηθος, ήνοιγον τάς καρδίας μας είς άκατάσχετον έρω
τα πρός τήν φύσιν, ής τό περιβάλλον αίσθημα — τήν α
τμόσφαιραν—έπίνομεν ώς νέκταρ έωθινόν. Άλλά κίνησις 
ανοίγει τήν όρεξιν καί μισή οκά γάλακτος άντικαθίστα
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ΜΕ ΤΟ ΚΌΚΚΙΝΟ ΦΟΪΧΤΑΝΙ

("Ιδε άριθ. 304)

Οε φ«»’.τηταΙ <ϊευεκζ4τ»1 τής Ίιλλάίΐος.—II ρώ- 
τ«ς λόγος Κώπτα το$ ρήτορος.

Μετά τήν ρητορικήν έκγύμνασιν είς τήν απαγγελίαν 
τοϋ λόγου τοΰ κ. Φιλήμονος ύπό τοΰ Κώστα, έπεβλήθη 
αύτώ ύπό τής όλομελείας και ή άποστήθησις αύτοϋ.

Ό λόγος έμελλε ν' άπαγγελθή είς τά Χαυτεΐα παρά 
τό ιστορικόν τοΰ Χαύτα καφενεϊον, έζ ού καί ή τής συ
νοικίας έπονομασία.

Τά συμβαίνοντα ήσαν ολα είς τό αύτί τής μυστικής α
στυνομίας, καί έξ αύτής είς τό τοΰ Όθωνος.

Τό πνεύμα τοΰ λαού είχε πλέον έςαγριέψει.
— Οί φοιτηταί, έλεγον, είναι τό αίμα τής καρδίας 

μας. Είς τό Πανεπιστήμιον πηγαίνουν τά παιδιά μας, οί

πρακτικώτερον τούς ποιητικούς ρεμβασμούς. Διεβαίνομεν 
άπό τό χωοίον Χαλάνδρι. Γάλα έδώ, τίποτε- γάλα εκεί, 
τίποτε.

— Τί γυρεύει γάλα : μάς άπαντά ύψίκορμος άσπρο- 
φορεμένος τά κυριακάτικα ’Αλβανός. Έδώ έχουμε ρετσι- 
νάτο, δέν έχει γάλα.

Καί είδομεν έντός οινοπωλείου τοΰ χωρίου τούς 
καλλιτέρους οίκοκυραίους πίνοντας πρωί πρωί ρητινίτην. 
Αι ήμάς ήρκεσε αύτό ΐνα έξηγήσωμεν δλον τό άξεστον, τό 
πονηρόν, τήν σκαιότητα, τό άπάνθρωπον χαί τό άφιλόξε- 
νον, τό όιακρίνον τόν άλβανικόν χαρακτήρα τών παρα
θηναϊκών αύτών χωρίων. Όσοι έκαμαν έκδρομήν είς αύ
τά, όσοι ήθέλησάν νά φάγουν κάτι τι είς τά αύτοσχέ- 
δια μαγειρεΐά των, όσοι έζήτησαν κάνέν ζώον διά νά πα- 
ρατείνωσι τήν έκδρομήν των, όσοι επιον καί ένα καφέ, 
έγνώρισαν τό άφιλόξενον, τήν άπληστίαν καί τό ή- 
μιβάρβαρον τών χωρικών αύτών. Δέν έχει καμμίαν σχέ
σιν ή κατάστασις αύτή ποός τήν παντελή έλλειψιν τοΰ 
γάλακτος καί τήν άπό πρωία; έπίδοσιν είς τόν ρητινί
την ; Δέν είναι καί τό αίσθημα καί ή ιδέα προϊόν ό
λης, προϊόν τροφή; ;

Άλλ'έκεΐνοι έχουσι τούλάχιστον τόν ελεύθερον καί κα
θαρόν άέρα, οστις τούς πληροί υγιεινού όζυγόνου καί την 
άγίαν έργασίαν, ήτις δυναμόνει τούς μΰς καί κάμνει καί 
αύτούς καί τάς ψυχάς των θηριώδεις. Οι έν ταϊς πόλεσιν 
όμως ; ιδία οΐ έν τή πόλει τών Αθηνών ; Οί έμπιπλών- 
τες τούς πνεύμονά; μας κονιορτοΰ καί τούς στομάχους 
μας άντί γάλακτος μυελών ΐππου καί ψαρόκολλας ; Καί 
όμιλοΰμεν ιδίως διά τήν απαλήν γενεάν, έξ ής βλαστάνει 
έπειτα ή άνδρική. Όμιλοΰμεν ιδίως διά τά ταλαίπωρα 
παιδία, St’S τό γάλα είναι ή ΰπαρξίς των, ή τροφή 
των. Πολλοί νομίζουν οτι άν ή νόθευσίς του περιορίζε
ται είς μόνον τό λεγόμενον δάρσιμον, δι’ ού άφαιοεΐται 
τό βούτυρον καί τό άνθόγαλα, καί τό όποϊον γίνεται γε· 
νιχώς και ανεξαιρέτως καί διά τά σχετικώς καλλί
τερα γάλακτα, μετά προσθήκης ΰδατος, ή βλάβη είς

άδελφοί μας, οί συγγενείς μας, οί φίλοι μας, οί νέοι τέ
λος εκείνοι, ποΰ μάς άνοιξαν καί μάς άνοίγουν κάθε ’μέρα 
τά 'μμάτια. Αύτοί γίνονται δάσκαλοι τών παιδιών μας, 
αύτοί ιεροκήρυκες, αύτοί γιατροί, αύτοί δικηγόροι. Αύ
τοί μιά 'μέρα, σάν τόν Κοραή, σάν τόν ποιητή Σοΰτσο, 
σάν τόν Όρφανίδη, σάν τόν Φίλιππο Ίωάννου, σάν τό
σους άλλους θά εξαπλώσουν τόν ’Ελληνισμό σ’ δλη τήν 
Ανατολή.

Εις τό διαβόητον τότε Ψυρή όπου τό άνθος τών ’Α
θηναϊκών παληκαριών συναγελάζετο, είς τόν Σμυρναΐκόν 
τούτον Φασουλά, δπου ό λάζος καί τό κουμποΰρι έδούλευε 
γιά τό τίποτα, δπου ούτε σκιά άστυνομίας ήδύνατο νά 
ύπάοξη, δπου τά περίπολα διήοχοντο μετά τρόμου, είς 
τό Ψυρή τέλος, είς τήν πλατείαν αύτήν τήν μετονομα- 
σθεΐσαν έκτοτε πρός κολακείαν τών φοβερών έκείνων πα
ληκαριών, τών αληθών τραμπούκων τοΰ Ψυρή, είς πλα
τείαν Ή ρ ώω ν, έγένοντο αναφανδόν τά κατά τής βα
σιλεία; όχι μυστικοσυμβούλια, άλλά φανεροσυμβούλια 
πλέον.

Ούτε σταυρωτίδες ήδύναντο νά πατήσουν έκεϊ, ούτε 
ροπαλοφόρος κλητήρ, ώ; τότε εΐθιστο.

Έκεϊ λοιπόν είς τήν πλατείαν τών 'Ηρώων τοΰ Ψυ
ρή, οί στοιφομουστακάδες Ψυριώταις μέ τής ρεμπούμ- 
πλικές των χωμέναις έως τά 'μμάτια, ή μέ τόν μισόν

τήν ύγείαν δέν είναι μεγάλη. Άλλ’ άκριβώς οί ύγειονο- 
λόγοι συμφωνούν οτι αύτό τό γάλα, τά ουτω πω; άφαι- 
ρούμενον τήν καλλιτέραν αύτοϋ ιδιότητα, οδηγεί άφευκτα 
παρά τοΐς μικροΐς εί; τούς φΟζσίκοΰ; καεί χιιιργ.?!:- 
κθ\>5 όργανισμεύς.

* *
*

Διά τούτο, ώς είς λογικήν ιδέαν έν μέσφ άγορεύσεώς 
Ρηγοπούλου, εξεπλάγημεν εις τόν συνδυασμόν τών λέ
ξεων: "Αδολον γάλα έν ΆΟήναες.

Καί όμως δέν ήτο θαύμα. Έδώ είς τήν μύτην μα; 
κεΐται δ μάλλον δάσος ή κήπο; τοΰ κ. Μέρλιν. Δι' αύτόν 
ό φιλόκηπο; "Αγγλο; έδαπάνησεν έκατοστύας χιλιάδων 
δραχμών καί τόν είχε κατ' άρχάς ό άνθοκόμος Φασούλης 
οστις όμως φαίνεται δέν τόν άπέδωσεν είς καλήν κατά- 
στασιν. Καί τώρα είνε μάλλον δάσος παρά κήπος, καί 
μάλλον ορνιθοτροφεΐον παρά δάσος. Είς τούς σταύλους 
αύτούς τρέφονται δέκα άγελάδες, ύπό τήν επιστασίαν 
τοΰ κ. Ίωάννου Χρυσάκη, εύγενεστάτου καί νοήμονος 
επιστάτου, τοΰ όποιου ό άγροτικό; οίκίσκο; κομψότατο; 
παρά τήν θύραν ύψοΰται Τό δλον έχει όψιν έπαύλεως καί 
όλίγω άφηρημένος άν είσαι ή όλίγρν μύωψ λησμονείς οτι 
εύρίσκεσαι έν Αθήναις, φαντάζεσαι σεαυτόν είς μεμακρυ- 
σμένην τινα εξοχήν. Α! ήμίσειαι άγελάδες του κ. Μέρλιν 
είνε έξ Ελβετίας, αί άλλαι εντεύθεν, έκ τοΰ γένους τό ό
ποιον ένεκατές·νΐσεν ή μεγαλοπράγμων Αμαλία. Είς αύτήν 
τήν μεγάλην γυναίκα φαίνεται δτι αί ΆΟήναι Οά στήσουν 
τον μόνον άνδριαντα δν θά εγείρουν εις πρόσωπόν βασιλι
κόν. Ό έπιστάτης λέγει δτι έκ τών άγελάδων αύτών πω- 
λεϊ άδολον γάλα, άστοάγγιστον, είς τού; προερχόμενους 
νά τό πίωσιν έπί τόπου ή νά τό παραλάβωσιν οίκοι. 
Καί οί πίνοντε; πείθονται ότι τό γάλα είναι άδολον. 
Έάν ό κ. Χρυσάκη; έζακολουθήση μέχρι τέλους νά είναι 
ό άδολο; τοΰ Εύαγγελίου, εί; τόν κ. Μέρλιν θά οφείλεται 
μεγάλη εύγνωμοσΰνη, έάν μάλιστα πολλαπλασιάση τά

γύρο αύτών έπάνω καί τόν μισόν κάτω, ροφώντε; τό ρε- 
τσινάτο των μέχρι μεσονυκτίου έλεγον μεταξύ των.

— Ρέ βλάμη, άμή έτσι 0’ άφήσωμε τόν κουφό νά φάη 
τό 'μμάτι τών φοιτητάδων μας ; Είμαστε, μωρέ, αφιλό
τιμοι, τόσο καιρό ν’ άφίνουμε τά καλλίτερα μα; παιδιά 
νά παλεύουν μέ μιά έξουσία καί ’μείς νά καθόμαστε νά 
τά βλέπωμε μέ σταυρομένα χέρια.—Ρέ ταβερνιάρη, πιά· 
στε μα; τή μισή διά ολα — ποΰ λές, δέν ντρεπόμαστε, 
μωρέ, νά μάς βάνουν οΐ νεαπολίτες κάτω. "Εμαθα, κου
μπάρε, πώς μεθαύριο θά βγάνουνε λόγο στά Χχυτεϊα και 
έχει σκοπό νά τούς βαρέα'/) ή έξουσία, δέν Οά πάμε νά 
τού; δώσωμε χέρι βοήθεια; ; Μοΰ τόπε τό Ραλλάκη, ό 
γυιός, ρέ, τοΰ Υπουργού, Θά πάμε ν’ ακούσουμε τό λόγο 
— φέρε μας τά ίδια — ν' άνοίξωμε κ’ ήμεϊς τά στραβά 
μας νά ίδοΰμε περί τίνος πρόκειται. Είνε γιά συνομο- 
σια ; Συνομοσία. Πόλεμο ; Πόλεμο. Νά ίδοΰμε τί γυ
ρεύουν τέλος πάντων. Αύτοί οί φοιτηταί; ποΰ επιμένουν 
κάτι Οά ξέρουν.

Τά δέ δευτερεύοντα παλληκάρια τής Πλάκα; άπό κάτω 
άπό τόν ΙΙλάτανο καί κατέναντι τοΰ αστυνομικού τμή
ματος συγκοοτοΰντα τά μυστικά διαβούλια έψυθύ- 
ριζον μούτρα μέ μούτρα καί τό έν είς τό αύτί τοΰ άλλου.

— Βρέ πατριώτ, ντέϊ ντότι τζιέρ λόγο οί φοιτηταΐς, 
πρέτε μοΐρε πχτρίδσι, ότε βένς ντέ βοηθήσνε Πλακιώτε >

ζώά του ώστε νά προμηθεύηται τοιοϋτο γάλα πολυπλη
θέστερος αριθμός.

Εν γένει μέ τοιοϋτον γάλα δύναται νά γίνν> ολόκλη
ρος έπιχείρησις,έάν τις, άτομόν τι ή εταιρία, άποφααίση 
νά άνεγείρτ) μεγάλην έπαυλιν καί φέρη τριακόσια ή 
καί πλείονα ζώα. Άκόμη καί άν άναβιβάση τήν τιμήν 
καί ύπέρ τήν μίαν δραχμήν, πάλιν πολλαχώς θά εύεργε- 
τηστ] την πρωτεύουσαν, διότι καί ύπό ύγιεινήν καί ύπό 
θεραπευτικήν εποψιν είναι βαρβαρότης νά μήν εύρίσκη 
τις ύποφερτόν γάλα έν Αθήναις.

* *
* ‘

Καί τώρα ολίγα; λέξεις περί τραγικού θανάτου τριών 
μυιών καί τίνος απόπειρας αύτοκτονία; τετάρτης καί πε- 
λειόνομεν.

Τέσσαρες μύγες είχον παρέαν. ΊΙτο πρωί καί είχον 
καταληφθή ύπό πείνης. Αίφνης ή μία έπικάθηται δοχείου 
πλήρους γάλακτος καί προσπαθεί νά γλύψγ) τάς παρειά.; 
τοΰ δοχείου- καταλαμβάνεται άπό κόψιμο καί αποθνή
σκει- ή δευτέρα ρίπτεται είς σάλτσαν φαγητού ξενοδο
χείου, τήν κυριεύουν σπασμοί καί εκπνέει- ή τρίτη όρμ£ 
είς τά κόκκινα έκεΐνα ζαχαρικκ τών στραγαλατζίδων καί 
μετ’ ολίγον θνήσκει άπό ειλεόν- ή τετάρτη απελπίζεται, 
ζητεί ν'αύτοκτονήσ·/) καί ώ; γενναιοτέρα ενός τελευταίου 
γελοίου ερωτευμένου, ρίπτεται είς £ν μυιοκτόνον δελτά- 
ριον διά ν’ άποθάνη, άφοΰ είδε καί τάς τρεις συντρόφους 
της δηλητηριασθείσας ύπό τών ανθρωπίνων τροφών.

Άλλά τό δελτάριον τοΰ κ. Κκζ-.λάρη δέν έδηλητηρία- 
ζεν- ή μυία έσώθη- ήτο καί αύτό VoOsojJ.ένον.

Ιώτελεοάν,

έδέ Ψυριώτε, νίβε 'στερίμ γκά πράπα : Ότεβίμι. Ψεκέαι 
πρέ Σύνταγμα έδέ Λευθερί. Ότεβέμι, μεχωρίς πιστόλε 
έδέ μεθίκ, άνστε ντούαμα θήκα μάρμα, έόέ άντεθένε ψέ 
τεστέρνιενε Τπουργοίονε, έστίενμ, έδέ άντεθόνα πρέ β«- 
σιλένε γκεφάρε, έδέ θόμε έδενέβε. Ίστε πέρ Λευθερί.

Δηλαδή:
— Βρέ πατριώτη, μεθαύριο θά βγάνουν λόγο οί φοιτη. 

ταί γιά τό καλό τοΰ έθνους, θά πάνε νά τούς βοηθήσουν 
καί οί ψυρριώτες καί οί Πλακιώτε;, 'μείς Οά μείνωμε 
'πίσω τους; Νχ πάμε. "Εχουνε γιά τό Σύνταγμα καί τήν 
Έλευθεοία. Νά πάμε, μά χωρίς κουμπούρια, κι’ αν χρεια
στούν καί κουμπούρια πέρνομε, κι’ άν πούνε νά ριςουν τέ 
ύπουργεΐο, τό ρίχνομαι, κι' αν πούν γιά τόν βασιλέα τί
ποτε, λέμε κ’ εμείς. Είναι γιά τήν έλευθερία.

Τέλος ήλθεν ή προσδιορισθείσα ήμέρα καί αϋτη κατά 
τό σύνηθες ήτο Κυριακή.

Κατ’ έξαίρεσιν ή μουσική έκείνην τήν ημέραν όέν έ- 
παιχνισεν είς τό ΙΙολύγωνο.

Τό καφενεϊον τοΰ Χαύτα ήτο κλειστό καί εκτός αύτοϋ 
μία βαρέλα έκ παρακειμένου παντοπωλείου κοαιεθείσχ 
είχε τοποθετηθή παρά τόν τοίχον.

Περί τήν τετάρτην μ. μ. ηρχισαν συναθροιζόμενοι φοι· 
τηταί καί πολίται είς τό έρημο ρουμάνι, ώς τότε ήτο, 
τής πλατείας Ό μ ο ν ο ί α ς, ό'που μετά ταύτα ό λαό;

ι
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ΦΡΟΪ-ΦΡΟΥ

Πετί ό γάδαρος ; Μιλά Χω?^ί Ωκεανούς ό 'Ρηγόπου
λος, χωοϊς ’Αμερική ό Κασιμάτης, χωοϊς συκοφαντείτε 
•τον τόπον έ Κουμουνδοΰρος ; Διά τούς τρεϊ; τελευταίους 
δέν γνωρίζομεν, άλλά διά τόν πρώτον λυπούμεθα δτι τό
σον αϊφνιδίως σάς άναγκάζομεν νά άλ.λάξητε γνώμην 
καί νά πιστεύσητε δτι πετ£.

Τηλεγράφημά τοϋ έκ Σμύρνής άνταποκριτοϋ μας έχει 
ώ; έξής :

«Διεύθυνσιν Μή 'Χάνεσαι = ’Αθήνας.— Μεγά
λη είΆησις. Σήμερον τό πρωί αίθέριον ταξείδιον έξετέ
λεσε δι’ αεροστάτου μικρός,όνος. έν συντροφιά μετά Γάλ- 
λ,ου αεροναύτου. Τοΰ Γαλιλαίου έκεΐνο διά τόν Ηλιον : 
Κ α ΐ δ μ ω ; κινείται! μεταβάλλω έγώ διά τόν 
δνον : Καέ ίηι,ως τιετα ! θρίαμβος τής επιστήμης. 
Κάτω αί περί τοϋ εΰγενού; ζώρυ προλήψεις μας ! Μι· 
χοίήλος.»

ΙΙαρακαλοΰμεν τήν έν Πειραιεΐ" 'Ελένην Τ. νά μάς 
στέλλη Πειραιώτικα,’ τά δέ ’Αθηναϊκά νά τ' άφίνη ύπό 
τήν κηδεμονίαν μας. Νά μήν ήναι δέ τόσον εναντία τών 
αξιωματικών, διότι ούτω διαψεύδει τό φΰλόν της.

Λυπούμεθα οτι ελλείψει χώρου δέν δυνάμεθα νά περι- 
λάβωμεν εις τό φύλλον πολεμικήν Γάλλου Οαμώνος τοΰ 
Φαλήρου έναντίον τών αηδιών τής «Αυλαίας», τής οποίας 
τό άντίτυπον δύναταί τις νά Γδγ, εις τήν αυλαίαν τής 
σκηνής τοΰ Άντρου τών Νυμφών. "Επειτα όπως ό Δημο
σθένης ήτο ελεύθερος νά γράφη φιλιππικούς, ό Κικέρων 
κατιλιναϊκούς, οϋτω καί οί όιπλωματιδεΐς καί ύφηγητι- 
δεϊς νά γράφουν . . . σαρκικούς.

άδελφοποιήδή καί όίμοσεν ομόνοιαν και σύμπνοιαν μετά 
τήν τοΰ Όθώνος έκδίωςιν.

Πεοιπολίαι περιεκύκλουν τήν πλατείαν πολυπληθείς, 
ούδείς όέ αστυνομικός «κλητήρ έφαίνετο μετά τό παρά τήν 
Νεάπολιν πάθημα τδδ Διευθυντοΰ καί τήν παοκίτησιν 
τοΰ Δημητριάδου.

Οί Ψυριώτες καί Πλακιώτες έστριφον τά μουστάκια 
των περιδιαβάζοντες μπράτσο μετά τών φοιτητών έπι- 
δεικτικώ; καί ΰπερηφάνως.

Βαθμηδόν τά πλήθη ώς έκ συνεννοήσεως περιεκύκλωσαν 
τήν βαρέλα, ήτις μετ’ ολίγον έμελε νά μεταβληθή είς 
βήμα ΙΙνυκός τή; νεωτέρας Ελλάδος, έφ’ ού ό Κώστας 
έμελε ν' άπαγγείλη τόν λόγον του τόν Φιλιππικόν κατά 
τής Κυβερνήσεως ώ; άλλο; Δημοσθένης.

Έν τούτοι; έπεφάνη ούτος κορδωμένος, μέ τά γάντια 
του, τήν μαγκούρα, υποστήριγμα έκ τών άπαγορευθέντων.

’Επλησίασε τήν βαρέλα έφ’ ή; έμελλε ν’ άνέλθη.
Τότε ήγέρθη σφοδρά συζήτησις πώς ήτο δυνατόν ν’ 

άναβή, διότι δέν έφθανε.
“Επρεπε νά έξευρεθή ένα κάθισμα έφ’ ού νά πατήση.
Πέντε δέκα στιβαροί Ψυριωτοπλακιώτες διασχίσαν- 

τες τά πλήθη ήρπασαν αύτόν, τόν ανύψωσαν μέχρι τής 
άνω τής βαρέλας στεφάνης καί ό Κώστας ώ; γάτος ή- 
δυνήθη ν’ άγασκαλώση έπ’ αύτής.

Τί άπέγεινε τό ζήτημα τής νέας αγορά; ; Είναι άληθές 
δτι τό συμβούλιον έπρότεινεν είς τόν δήμαρχον όπως «ρο- 
βή είς κατάσχεσιν τής περιουσίας τοΰ μηχανικού κ. Κου- 
μέλη ; Είναι άληθές δτι ο δήμαρχος δέν έκαμε τίποτε ; 
ϊίναι αληθές οτι ό κύριος ούτος εξακολουθεί έφορών άλ
λα έργα τοΰ δήμου διά νά τ’ ά γ ο ρ ά σ η και αύτά ;

'Υπάρχουν έδώ φυλακαί γυναικών υποδίκων αί πλεΐ- 
σται τών άτυχων τούτων πένονται. Πολλά ίσως έχουν έν 
τή κοινωνία δντα έξαρτώμενα άπ' αύτών, τών έν ταΐς 
φυλακαϊς. Προχθές τάς έπισκέφθη ό γραμματεύς τής 
Νομαρχίας κ. θωμόπουλις καί τάς ελυπήθη. Φρονεί δτι 
καλόν θά ήτο έάν τινα τών δημοσίων καταστημάτων ά- 
νέθετον εις αύτάς χειροτεχνικήν έργασίαν. Είναι δίκαιον 
τοΰ δυστυχούς νά προτιμάται ό δυστυχέστερος. Εύχόμεθα 
νά είσακουσθή ή φωνή τοΰ κ. γραμματέως τής Νομαρ
χίας. Έπικαλούμ.εθα καί τήν αρωγήν τής αδελφότητος 
τών Κυριών.

Έκ K.y.X'Aji.wv έπιστέλύ.ουσιν ήμίν :
« II παραλία μας κατήντησε μικροσκοπικόν Φάληρον.
«Τήν έλλειψιν θεάτρων άναπληοοϊ παρ’ήμϊν ή παρου

σία Καλαμαίων Νηρήίδων.
«Δυστυχώς άνεφάνη έσχάτως είς τήν προκυμαίαν μας 

παράδοξος καρχαρίας φέρων διόπτρας καί φαβορίταις.
«Άμα τόν ϊδουν καί άπό μακοάν άκόμη τρέπονται αί 

Νηρηίδε; εις φυγήν.
«Τί κακό αύτός ό κύριος Καρχαρίας !

Π«ρ«κεουμ.·η%ρά...»

"Εβγαλε τό μαντύλι του, ξερόβηξε, έσκούπισε τό μέ- 
τωπόν του καί περιέστρεψε τό βλέμμα του δειλώς έί; τά 
συμπυκνούμενα πλήθη, οτε παρέστη ό φρούραρχος μετά 
τής κουστοδείας του, φθάς δέ πρό τής βαρέλας άντίμε- 
τώπησε σχεδόν τόν Κώστα.

— Τί θά κάμη; έκεΐ, κύριε, τόν ήρώτησεν ήπιως.
— Θά βγάλω, έτσι, ένα λόγο.
— “Ωυειλε; νά είδοποιήσης τήν άρχήν καί περί τοΰ 

αντικειμένου τοΰ λόγου καί διά νά λάβη τά προσήκοντα 
υ.έτσα πρός διατήρησιν τής τάξεως.

— Κύριε φρούραρχε, είπε παρεμβάς ό 'Ράλλης μέ τό 
γνωστόν θράσος του και άθυροστομίαν, τό σύνταγμα λέ
γει ρητώ;, δτι πάς 'Ελλην είναι ελεύθερος νά έκφράζη 
τάς ιδέας του είτε εγγράφω; είτε προφορικώς, καί δτι 
αί δημόσιαι συναθροίσεις, δταν φέρουν ειρηνικόν χαρακτή
ρα, δέν παρεμποδίζονται. Τήν διάταξιν όέ ταύτην τοΰ 
συντάγματος έφαρμόζομεν συναθρσισθέντες ένταΰθα ήσύ
χως.

— Λυποΰυ.αι, άπήντησεν ό φοούραοχος οτι είσαι καί 
υίός ύπουργοΰ τοΰ βασιλέως, εν τούτοις δέν δυνάμεθα νά 
έπιτοέψωμε είς τόν ρήτορά σας νά δμιλήση πρίν λαβω- 
μεν γνώσίν τοΰ αντικειμένου τή; ομιλίας του.

— Τί λέει, βλάμη,έκεΐ ό κύρ φρούραρχος, πώς θά μάς 
βάλη γνώσι ; ήρώτησε Ψυριώτης φοιτητήν τινα.

3SI ΤΕ ΚΑΣΤΡΟΥ

Κομιιτος ντε Πειναου, Ελληνος λνευ τίτλου κομητος, 

ΚΛΙ 2ΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΚΟΜΗΤΟΣ, ΩΣ ΛΛΛΟΛΑΙΙΟΥ

ΒΙΡΛΣΤΑΣΙΣ ΙΙΙΌΙΤΑΟΑΪΟΣ
Αοθησοικβνου μιΐθχΰριον τήν Κυριακήν

ημέρας αργίας, νησΐείας και καταλήψεως οίνου τε 
και ελαίου, έλέω Θεω,είςτό θέατρον τοΰ Απόλλων

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙΏΤΟΝ

Παεράστοεαες άπχγγελεχς διά γλώσης.
ΊΙ Μάρ τυρ Αεζοετερένη μαζύ μέ τόν ζηλότυπον 

σύζυγόν της (ήγουν άνδρα της) σύν όμοΰ καί τά λοιπά.
-Βχολεχ. ύπό τοΰ ίόίου.—— Η Μάρτυρ άπαγγελθήσεται 

δι’ένός στόματος, τοΰ καί ήμετέρου. Έγώ θά κάμω τόν 
γέρω, ίγω καί τόν νέο, έγώ τόν δούλο, έ'γωγε καί τόν 
αφέντη, θ'αλλάζω φωναΐς καί ροΰχα, άν έχω, άλλά επει
δή συμπίπτουν πολλάκις φοραΐς πολλά πρόσωπα (ήγουν 
μούτρα), νά συνομιλούν έπί τή; αύτής ύποθέσεως καί δέν 
θά προφθάνω έπι σκηνής ν’ αλλάζω ένδυμασίαν ρουχών, 
διά ταΰτα θά προσποιούμαι, οτι δέν είμαι έγώ, καί σείς, 
τό άκροτήοιον, νά κάμετε πώς δέν τό εννοείτε. 'Εννοείτε ;

"Αλλο
ΜΕΡΟΣ ΛΕΑΤΕΡΟΝ

Hxvrojj.t[j.x, διαφοροτρόπως φτειασμένη. Θά 'μιλώ, 
χωρίς νά 'μιλώ, καί δμως διά τών κινημάτων μου θά φαί-

— Δέν Οά έπιτρέψη, άπήντησεν ό φοιτητής, νά βγάλη 
λόγο.

— Άκοΰτε, όέ σείς, φσσσ ! Έδώ ή παρέα.
’Αμέσως τό τραμπουκαριό άγριον καί απειλητικόν πε- 

ριεκύκλωσε τόν φρούραρχον.
— Με τό συμπάθιο, είπέ τις έξ αύτών, καί γιατί, κύρ 

φρούραρχε, δέν θ' άφήσης τά παιδιά νά «μιλήσουν ς
— Διότι, άπήντησεν ούτως, ένδεχόμενον ό λόγος νά 

έ'χη τι τό σκανδαλώδες, οπερ νά έπιφέρη λυπηρά; συνέ
πειας.

— Δέν καταλαβαίνω τί μοΰ κουβεντιάζεις, άλλά άς 
εχη ο,τι θέλει.

— Λέγω δέ τοΰτο, έξηκολούθησεν ό φρούραρχος, διότι 
ύπάρχουσι καί άντιφρονοΰντες, οΐτινες δυνα-fov νά έλθωσιν 
είς χεΐρας μετά τών άντιδοξούντων.

— Ά; έλθουν όχι μέ χεΐρας άλλά καί μέ ρόπαλα. 
Τούς βάζομε ’μεΐς μέ τά ποδάρια μπροστά. "Εχουν νά φάν 
κλοτσά ποΰ νά τήν θυμούνται καί τοΰ χρόνου, άπηντησε 
Πλακ'.ώτης, φέρων τήν χεϊρα άφελώς είς τό σελάχι του.

— Καί δέν μάς λές, έπεπρόσθεσε μαγκουροφόρος τραμ
πούκος, φοιτητήν τινα,τί πράμματα είναι αύτοί οί ά»τι- 
φρονοΰντες, είνε κανένα νέο κόμμα βαφτισιμιαρικο ς

•— Είνε οΐ βασιλικοί.

νωμαι πώς μιλώ, τόσον θά ήμαι εκφραστικός χωρίς νά 
'μιλώ. Θά κάμω τόν τραγικόν, θά κάμω καί τόν κωμι
κόν, άλλά πότε Οά κάμω τόν τραγικόν καί πότε τόν κω
μικόν, σείς δέν θά ήσθε είς θέσιν νά μέ καταλάβετε, άλλ' 
άν τυχόν καί προσποιηθήτε οτι μέ καταλάβατε, τότε Οά 
κάμω τόν παλαβόν καί δέν θά μέ καταλάβετε. Έν γένει 
ή Παντομίμα μου θά ήναι ένα κάβο ντ’ οπερα=σπουδ«ΐον 
πράγμα.

"Αλλο
ΜΕΡ0Σ ΤΡΙΤΟΝ

Άν 'βρώ γυναίκας θά δώσω καί παράστασιν γυμνοει- 
δών γυναικών έν είδει συμπλεγματώδους αγαλμάτων πα
ραστάσεως' ζώντων ατόμων, τό δή λεγόμενον τχμ,ττλό 
6εί>άν, άλλ’ έάν έπιτύχω νά εΰρω γυναίκας,καί διά τοΰτο 
τό μέρος τοΰτο, τό τρίτον δέν τό υπόσχομαι.

Σπεύσετε τής ευκαιρίας. Τιμάί εισόδου φρ. 5, είς δό
σεις 5, άριθ. 5.

ΝΤΕ ΚΑΣΤΡΟΣ κόμης
Διά τό πιστόν

Παλιάνθρωπος.

ΜΟΝΟΕΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑ

Καί είς τό ζήτημα τής μονοετούς θητείας έν τώ στοα- 
τώ ή Αντιπολίτευσις εύρέθη νά ήναι κατά τοΰ λαοΰ, 
κατά τοΰ τόπου καί κατά τεΰ στρατού. Κατά τοΰ λαοΰ, 
διότι μέ τόν μόνιμον στρατόν 29,000 άνδρών καί αύτή 
ή μονοετής θητεία είναι καί θά ήναι επαχθής· κατά τοΰ 
τόπου, διότι φανταζόμεθα τί μέλλον θά προπαρεσκεύα- 
ζεν είς αύτόν, τόσον άραιώς κατωκημένον, έάν άφήσουν 
τόσας χεΐρας διά διπλάσιον χρονικόν διάστημα, καί κατά

— Βασιλικοί ; Κύρ Στεφανίδη, τήν άλλη τή μπόλικη 
κοποία ποΰ τήν έχομε γιά τούς βασιλικούς;

— Στό τεπόζιτο, «τό τεπόζιτο, ήκούσθησαν πλεΐσται
φωναί. ~

— Λόγο, λόγο.
— Έξω οί βασιλικοί.
— Κοπρία.
Ό φρούραρχος ύπαμειδιών έξ άγανακτήσεως άπήλθε, 

σύστησα; ησυχίαν.
Τέν άποστηθισθέντα έπί τόσας ήμέρας λόγον, δέν εν

θυμείτο, ο,ύτε πώς ήρχιζε, άλλ’ είς τήν γενικήν άπαίτη- 
τησιν οπω; άρχίση τόν λόγον ήρξατο.

«ιΚυριοι συμ... συμ,... συμφοιτ-συμπολϊται.. Πρόκειται 
περί σπουδαίων συμβαινόντων πραγμάτων, έστιν ότε καί 
σπουδαίων...

Είς ακροατής. — Τόν κέρατά ελληνικά ποΰ τά ξέρει, 
φαρσί πάει ή γλώσσά του.

Ό δέ Κώστας έξακολουθεΐ μετά χειρονομιών τινων, 
είχε πάρει κάπως θάρρος.

«Τών περιστάσεων τούτων όλων ένεκα, καί έπειδή σύν 
τούτοις καί πρός τοΐς άλλοις, συντρίβονται οί συνταγ
ματικοί θεσμοί τών συνταγματικών θεσμών, ώσπερ προεΐ
πον, διά ταΰτα, συμ ... . πολ ... ή μάλλον συφψοιτ . . . 
είναι απόλυτος ανάγκη νά ληφθη ένα είδος μέτρου».
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τοΰ στρατού, διότι ή πολυετή; θητεία διά τήν Ελλάδα 
τουλάχιστον είναι σχολεΐον σήψεως, συντελούν εις συγ- 
κρότησιν στρατού μάγειρων, παραμάγειρων, γκουβερνα- 
τών, λειποτακτών καί ολίγων έζ έπαγγελματός πράιτω- 
ριανών.

Έπεκράτουν και επικρατούν μερικοί αχρείοι Θεσμοί , 
παρ’ ήμΐν, πρό τής πραγματικότητος τών οποίων τρίβει 
τις τούς οφθαλμούς διά νά τούς πιστεύσγ, ώς προ θεά
ματος οπερ φέρει τόν τύπον θαύματος. Τοιοΰτοι θεσμοί 
ήσαν οί στρατιωτικοί θεσμοί* Και σήμερον άκόμη δυνά
μεθα νά εΐ'πωμεν οτι ή Ελλάς στρατόν δέν έχει- καί ό
μως δι’αύτό τό νά, μ.ή έχη στρατόν, έβάσταζε βάρη 
κατ’ αναλογίαν πρός τόν πληθυσμόν της μεγαλείτεοα τών 
τής Γερμανίας καί τής Γαλλίας. Τί ήτο έκεϊνο τό απαί
σιο» αύστημ,α τών κληρωτών ; Έβλεπες άφ’έ»ος θηλυ- 
δρίας δανδήδες, διαθέτοντας μέσα έντιμα καί μή, νά 
πληρόνωσι τόν βαρύτερο» φόρον είς μασκαρένια» τινά έπί- 
δειξιν έπί έ'ξ μόνον μήνας ναυτικής στολής, ήν έξεμεταλ- 
λεύοντο ώς ελκυστικόν ερώτων διαφόρου χρόνου, χωρίς 
ούτε ένα στρατιωτικόν περίπατον νά έπινειρήσωσι καί 
παρ’αΰτούς, τούς μπέηδες, τά ογλάνια, τόν δυστυχή Βλά- 
χον — τούτο δέν είναι όνομα εθνικότητες, άλλ’είναι όνομα 
τάξεως κοινωνικής, διακρινούσης τούς νέους Εϊλωτάς μας 
—κληρωτόν έπί τριετίαν, άπεκτηνωμένον εισερχόμενον εν 
τώ στρατφ καί άπεκτηνωμένον έξερχόμενον.

Και ώνομάζετο αύτό μ.ακρά θητεία!
Δι’αύτούς δέ τού; Είλωτας, τού; οποίους είχε δικαίω

μα ό ταγματάρχης νά τούς παραλαμβάνρ σείζιδες, ό λο
χαγός μαγείρους, ό ύπολοχαγός καθαριστάς άποπάτων, 
ή κυρία άνθυπολοχαγού γκουβερνάντες τών παιδιών της, 
δέν ήσχύνθησαν οί αντιπολιτευόμενοι ρήτορες νά είπουν 
OTt καθ’όλον τό έτος μόλις 80 ήμέρας γυμνάζονται.” Α- 
ρ«. . πρέπει νά μένουν έντφ στρατφ τέσσαρα έτη,διάνα 
έννοήσουν ότι μένουν ίν έτος. Καί άν οί κύριοι συνταγ- 
ματάρχαι, στρατηγοί, άνθυπασπισταί καί όλα αυτά τά 
δραστήρια μέλη τών λεγομένων στελεχών τού; κατέβαι-

Είς τραμπούκος.— Νά τί θά ’πή νά ζέργ κάνεις γράμ
ματα, είς τρόπον ώστε νά κουβεντιάζει καί νά μή τόν 
καταλαβαίνουν .. . Νά πάρή ό διάυλος τό κεφάλι τού 
πατέρα μου καί τό ’δικό μου μαζύ πού δέν μ’ έμαθε 
γράμματα. Στό χριστό σου, μωρέ, τί λέει ;

— ’ Ασε ρέ ν’ άκούσωμε πρώτα καί ύστερα σού λέω. 
Είναι αύτά βαθειά ελληνικά.

«Αιά ταύτα συμ .. . φοιτ . .. παρίσταται τής άνάγ
κης μέτρου.. . ώς πάν μέτρον άριστον . . . νά καταπέσνι 
ή βδελυρά κυβέρνησις, ήτις άλλως καί νΰν κατέπεσεν είς 
τό κοινόν φρόνημα . .. ώς καταπεπτωκυί-α . . . πε
σμένη . . .

Ό Φιλήμων, μέ θηριώδες βλέμμα ένατενίσα; τόν Κώ
στα άνεβόησε :

— Άχ, μωρέ τέρας, καί νά κατέβης κάτω, άν δέν 
σού βγάλω τρίχα τρίχα τό μουστάκι, νά μή μού ‘ποΰν 
τόνομά μου. Παλιανθρωπιά, μού σκότωσες τόν λόγο μου, 
πού είχα φάγει πενήντα καντύλιαλάδι γιά νάτόν γράψω.

«Λοιπόν, κύριοι, έξηκολούθησε» έν έπιλόγω ό Κώστας, 
κάτω τό πεπτωκός, κάτω ή πατρϊς, ζήτω τό έθνος, ζήτω 
ή ελληνική φυλή, κάτω οί βασιλικοί, κάτω .. .

Δέν είχεν έτι αποτελειώσει τήν τελευταίαν λέζιν ότε 
ές ένθουσιασμοΰ κτυπήσας τόν πόδα έπί τής βαρέλας έ
γίνετο άφαντος.

νεν ή πολυτέλεια νά έχουν ένα υπηρέτην διά νά τούς τρα- 
βά τό δεξιόν υπόδημα καί ένα διά τό αριστερόν, καί κα- 
τώρθόνον δι’αύτής τής πολυτελείας τά γυμνάσια άπό 80 
ήμερών νά περισταλώσιν είς 40, πάλιν θά είχον την α
ναίδειαν νά ζητώσιν άπό τήν Βουλήν οχταετή θη
τείαν ; ’Απέναντι τής μαλακιστική; έπηρείας έπί τού 
στρατού όλων αύτών ςών παρατάξεων, επιδείξεων, τά 
όποια φαίνεται παρά πολύ ηύνόησε καί ό βασιλεύς,τό θη
ρίο» ό Δομιτιανός, όταν συνεπλήρου τάς ταυρομαχίας καί 
τάς μονομαχίας μέ θεάματα πάλης αμφιθεατρικής ολο
κλήρων ταγμάτων πεζικού καί Ιππικού, είχε στρατιωτι- 
κώτερον τουλάχιστον πνεύμα !

"Ωστε άν κατορθωθώ ό'λον τό έτος ν’ άφιερούται είς 
στρατιωτικήν έκπαίδευσιν,_νά καταργηθουν αί άγγαρεϊαι, 
αί λιτανεΐαι, αΐ παρατάξεις, ή παρά τοΐς αξιωματικοί; 
μαγειρία, τά γραφεία, αί ένεκα ένός συναλλάγματος ή 
μιάς απίστου, ή ι/,ίϋί φούριας τών άνωτέρων φυλακίσεις, 
αί φρουρήσει; τών είσπρακτόρων, αί μέ τούς άστυνομ.ικούς 
κλητήρας περιπολίαι, τά εκλογικά, αί κηδεΐαι, καί οί 
Μεδρεσεδε; καί γυμνάζωντ'αι 250 ήμέρας ιό έτος,,ιδού 
έχομεν τήν παλυετίί θητείαν.

Καί μέ τήν δι' ένός ·§τσνς πολυετή αύτήν θηιείαν Οά 
έχωμεν καί τήν κατάργησιν τών ατιμιών αΐτινες έστιγ- 
μάτιζον μέχρι τοΰδε τόν στρατόν, μεταβάλλουσαι τούς 
μέν στρατιώτας εις είλωτας, έκαστον δέ τών ύπαξιωμα- 
τικών καί αξιωματικών είς γελοϊον Άραμπή πασσά», άν- 
τλούντα θράσος καίτύράννίαν ούχί έκ τού προσωπικού του 
θάρρους, άλλ* έκ τής θέσεώς του.

Καί άλλοτε είπομεν ότι νομίζοιαεν τόν στρατιώτην η
θικώς είς πολύ άνωτέραν θέσιν τού άξιωματικοΰ καί νο- 
[λΐζοίχεν αζο*ζτ) τον αςιω^.ατιζ,ον τούτον εαν οιακ^ινεται 
έν πολέμω, ώ; άπλοΰν διδάσκαλον μισθωτόν τού στρατι
ώτου. Αύτοί λοιπόν οί διδάσκαλοι οφείλουν νά πεοιορί- 
ζωνται έκπαιδεύοντες τόν στρατόν, άντί νά ύπηρετώνται 
ύπ' αύτού καί είς αμοιβήν νά τόν ΰβρίζωσι, καί διά τόν 
περιορισμόν όλων αύτών τών καταχρήσεων προέβλεψε τό

Είχε σπάσει ό πάτος της καί έβυθίσθη έντός αύτής. 
Δέν έφαίνετο ούτε τά καπέλλο του, ήκούοντο όμως αί 
άγριοφωνάραις του : — Βοήθεια, έχει ρετσίνα μέσα καί 
κόλλησα.

Είς τάς φωνάς του δ φρούραρχος, νομίσας οτι συνέβη 
συμπλοκή, διατάττει τόν στρατόν νά διαλύσνι τά^ πλήθη.

Οί φοιτηταί αντιτάσσονται, οί ΙΙλακΛώτες, Έυρρίώτες 
καί Νεαπολίταις φοράρουν κά ?ι κσυμπουράκια ώς ορεινά 
κμνόνια Κρούπ, κάτι μαχαιράκια ένός μέτρου, μαγκού
ρες ή καλλίτερον ρόπαλα χίλια άνωρθώθησαν, ηγουμένων 
τών φοιτητών μέ τά στιλέτα έξω.

Τό μπατατρνκ δέν εγεινε, διότι ό στρατός ΰπεχώρη· 
σεν, ώς έχων διαταγήν νά μή κτυπήσ·ρ άπ’εύθείας παρά 
τού βασιλέως.

ΓΙαοαμερίσαντος τού στρατού, δ λαός διά τής όδού 
Σταδίου έλαβε τήν πρός τά άνάκτορα άγουσαν.

Έκεϊ, παρά τήν πλατείαν τού Συντάγματος, ήτο τότε 
τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών, παραπλεύρως τής οι
κίας Φιλήμονος, έκεϊ άντετάχθη στρατιωτική δύναμις.

— Πίσω, κύριοι, έβόων οί στρατιώται, έφιπποι καί 
πεζοί.

— ΙΙίσω σείς, έβόα δ λαός.
Ό στρατός ύπεχώρησε καί οί φοιτηταί μετά τού λαού 

φθάνουσι πρό τών ανακτόρων.

περί μονοετούς θητείας κυβερνητικόν νομοσχέδιον,οπερ εί
χε την καλοσύνην νά πολεμήσρ ή άντιπολίτευσις διά 
το κ α λ ό ν τού τόπου.

ΚΑΤΑ ΚΡΙΙΜΙΏΧ

Έδώ κι’ έκεϊ υπόνομοι, χαντάκτα καί κοτοόνες, 
λοφίσκοι άπό χώματα καί πέτ.ραις μυτεραΐς, 
γεφύρία, λίμνες, ποταμοί,απέραντοι κοπρώνες,
λάκκοι μ άσβεστη, σίδερα, καί τρύπες φοβεραΐς. 
Και μές σε τούτα τά καλά κολάσεως σκοτάδι 
καί χάος ατελείωτο κι’ έρήμωσις τό βράδι.

Παντού εκλείσθη κι δ μικρός καί ό μεγάλος δρόμος, 
δέν έχεις τόπο νά σταθής καί τόπο νά περάσγς,
'στους λάκκους γύρω τριγυρνά 'ή φρίκη καί δ τρόμος, 
καί πάς μέ βόλτες σπήτί σου κι’ άνεβοκατεβάσεις. 
-*ταυροκοπΐεσαι, πίσω σου κυττάζεις καί ’μπροστά σου, 
καί βοηθόν τόν Γψιστον ζητείς 'στά βήματά σου.

’Ανοίξατε τά μάτια σας, τών ’Αθηνών διχβάται, 
σάν Διογένεις έχετε ’στό χέρι σας φανάρι, 
καί μετά φόβου, πίστεω; καί προσευχής πεσνάτε, 
άν θέτε νά μή σπάσετε κανένα σας ποδάρι.
Μήν τρέχετε άξένοιαστοι άργά άργά τό βήμα, 
νά μήνεύρήτε έξαφνα 'στάς ύπονόμου; μνήμα.

Μά ό,τι καί άν πάθετε, έσεΐς δέν χολοσκάτε* 
κ/ άν κάποτε γκρεμίζεσθε, σάν άκαζα παιδιά 
σηκόνεσθε, σκοπίζεσθε, καί ’στή δαυλιά σας πάτε 
με γέλοια, μέ σφυρίγματα καί ανοικτή καρδιά.
-*άς μακαρίζω, ευτυχείς τού στεως δημόται... 
ώ ! πώς είς ολα φαίνεσθε αληθινοί Ιππόται.

Μά τό θεό, δέν έχετε ’στήν ιπποσύνη ταίρι·
κι’ άν σπάσετε τά μούτρά σας, κι’ αυτό μικρή δουλειά... 
άλλος κανείς δέν θέλετε τό σπάσιμο νά ξέρνι, 
ποτέ δέν καταδέχεσθε νά βγάλετε μιλιά.
Καί βέβαια ή εύγενής δέν σκούζει ιπποσύνη, 
η ζυλισθή ή γκρεμισθή ή δίχως πόδι μείνγ.

Πνεύσατε αυραι τών μανδρών καί τών αύρητηρίων, 
χύσατε νάρκην κι άρωμα είς τάς κλεινάς ’Αθήνας, 
και μ. όλον το Ολυμπιον εκείνο μ,εγαλεΐον 
θάμβωσε, σκόνη κλασική, τού Φοίβου τάς ακτίνας. 
'Ανοίξατε, υπόνομοι καί λάκκοι καί κοποώνες 
και εως σταστρα φθάσατε χωμάτων προμαχώνες.

Σπάσετε, μύταις, κεφαλαΐς, ποδάρια, χέρια, πλάτες, 
πατήσετε μας, άμαξες, δαγκάσετε μας σκύλοι, 
στηθήτε δδοφράγματα 'στβύ Άστεως τής στράτες, 
και όλοι πέσετε τού Γ κ ά ζ ο! φωτοδότα; στύλοι.
Ω . νά καιρό; νά πή κανείς έκ τών νομιμοφρόνων 

πώς φέρεται χατα κρημνών τό έθνος και χο-
[ τρόνων ! ϊ ] 

Sorfcjs.

ΑΝΟΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΩΝ

[ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚ ΣΥΡΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΜΑΣ]

Χθές τό 'Ρωσσικόν μάς έκόμισεν ίξ 'Αλεξάνδρειάς περί 
τούς 1600, σήμερον δέ ή Έλπίς έτέρους 1500, άνευ 
έλπίδος.

Διά νά εΓπω δέ τ’ άκριβές, ές άμφοτέρων άπεβιβάσθη- 
σαν άνά είς περιπλέον τών έπιβιβασθίντων. Δύω μητέ- 
ραις σπεύδουσαι νά συντελίσωσι τό έφ’ έαυταϊς πβός ά- 
ναπλήοωσιν τών σφαγέντων, έτεκον έν άμφοτέοοις τοΐς 
άτμοπλοίοις.

Οιωνός άριστο; ! Γ ο ύ ρ ι ?
'Η Έ λ π ί ς ήτο διά Πειραιά. Πλήν «I έν αύτφ άπέλ- 

πιδες, έπαναστάντες έζήτησαν νά τούς μεταφέργ είς Σύ
ρον, καί ουτω ή Ελπίς, ένδεΰσα εις τήν απελπισίαν, 
μάς τού; έκουβάλησε, καί σείς έστερήθητε τής χαράς 
τού νά σφίγξητε είς τάς άγγάλα; σας 3,000 ομογενείς 
μεταςυ τών δποίων καί τινας άρρενας τοΰ σχοινιού, καί 
τινα; θήλεις τού παλουκιού, οΐτινες ήλθον νά ποικίλωσι 
τήν μονότονον ζωήν τών διπλών ’Αστυνόμων μας Μπο- 
κλάκου καί Μολοχάδη, ποΰ νά μ.άς ζήσουν.

Αλλά πώς νά τ' νομάσωμεν τώρα τούτο j Έάν τήν 
τών Κωνσταντινουπολιτών ώνομα'σαμεν Κ ά θ » δ ο ν τ ώ ν 
χ ρυσοκανθάρων, άπταίστως τήν τών ’Αλεξανδρι
νών δυνάμεθα νά όνομάσωμεν Άνοδον, ώς έκ τής 
γεωγραφικής τή; Αίγύπτου θέσεως.

Ή μήπως διαφέρουν ;
'Ομογενείς καί όμογενεϊς. Έάν οί πρώτοι ώς ούτοι ά- 

πέδραμον όπως φλεβοτομήσωσι μόνον τά βαλάντιά μας, 
τινές τών δευτέρων δείκνυνται ενδιάθετοι νά μάς άπαλ- 
λάξωσιν όλοκλήρως τού βάρους των καί φλεβοτομήσωσι 
καί ήμά; αύτούς. Πού ή διαφορά;

* +
*

Τί κρϊμα νά μή ήρχοντο πρό τής άναθεωρήσεως τών 
έκλογικών καταλόγων, όπως ό κ. Βαφιαδάκης τούς έγ- 
γράψϊ) έν αύτοΐς.

Καί διατί τάχα ; Μήπως καί σείς οί έν Άθήναι; δέν 
έχετε τους Βερουτιανούς σας ; Διατί νά μή έχωμεν καί 
ήμεϊς ;

Τό βέβαιον είναι ότι δέν εύρίσκομεν ούτε τρόφιμα, ούτε 
ξενοδοχεία, ούτε οικίας, μέ τό ψιλόν όνομα τών δποίων 
ετιτλοφορήθησαν καί τά αχούρια καί αί έξοχικαί 
θ η μ ο ν ι α I τών Συρίων.

Οί ναοί καί τά δημόσια καταστήματα μετεβλήθησαν

ί
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ε’ις απέραντα καταλύματα ’Εβραϊκά. 01 ξενοδόχοι σφά
ζουν, δσους δέν έσφαξαν τών Αιγυπτίων καί τών λεμβού
χων τίς Σύρου τό γένος.

*

Αύτός ό τρισκατάρατος ό Άράβΐς, θέλει κρέμασμα. 
"Οχι διότι σφάζει. Ούτε διότι άντιστρατεύεται εις την 
σύμφωνον πολιτικήν τών Τριών Προστάτιδων 
Δυνάμεων, 'Ελλάδος, Γαλλίας καί ‘Αγ
γλίας, άλλά διότι δεν έσφαζε πρό τίς άναθεωοήσεως 
τών έκλογικών καταλόγων, διά νά ηρχοντο έκτοτε οί δ- 
μογενεϊς μας νά τούς πολιτογραφήσωμεν, καί διότι δέν 
προειδοποίησε τόν έλιήμσνα Δήμαρχόν μας έν 'καιρώ, διά 
νά έκτιζεν, έστω και έξ ίδιων, μάνδρας διά τ’ άφικνού- 
μενα απολωλότα πρόβατα.

* *
, *

Πλήν μέ ολα αύτά έχει καί τά καλά του αύτός δ 
Άοαβίς.

Μάς έπεμψε πλίθος καλλονών πρός καλλωπισμόν τίς 
πόλεώς μας, χωρίς νά βαρύνγ ποσώ; τόν προϋπολογισμόν 
τοϋ δήμου μου, καί ούτω ή στερεότυπος πλατεία μου, 
ένθα τελοϋσι τούς έρωτας των, οί σκύλλοι τήν ημέραν, 
αί παραμάναι καί τά δουλικά, τήν εσπέραν, καί αί άτ- 
θίδες καί κυρίαι τήν νύκτα, οί δέ flaneurs άχρις πρωίας, 
μετεβλήΘη είς ’Αλεξανδρινήν Piazza dei Consoli, ένθα 
συμβαίνουσιν επίσης σφαγαί, ώς τάς συμβάσας έκεϊ, μέ 
τήν διαφοράν οτι, σφαγείς δέν είσίν οί ιθαγενείς πλέον, 
άλλ’ ο ί ξένοι, θύματα δέ οί ατυχείς εντόπιοι, θύματα 
σφαγίς ωραίων οφθαλμών καί σωμάτων.

* *
*

Παύω πριν σοί δώσω νά έννοήσης οτι είμαι έρωτευ- 
μένος μέ συμπολίτιδα τοϋ Φαραώ.

. Bec.

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΪΛΙΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΑΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΐΟΝ ΓΙΑΑΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ 

Έπί τίς Όδοϋ Έρμοϋ

Τα Ωραιότερα Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα,ώς καί 
άλλα στεγμιαίως εκτυπούμενα είς τό χαρτοπωλεΐον

ΠΑΛΛΗ κλι ΚΟΤΖΙΑ.
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ παντός εείίους καί επικεφαλίδες επι

στολών όλων τών χρωμάτων και σχημάτων είς τό χαρ
τοπωλεΐον ΠΑΑΛΙΙ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΜΟΝΗ ΑΙ1ΟΘΗΚΙΙ τών μοναδικών καταστίχων τοϋ 
έμπορίου τοϋ σπουδαίου καταστήματος Edi.eh et Knis- 
Giie τοϋ Άννοβέρου είς τό χαρτοπωλεΐον

ΠΑΛΛΗ κλι ΚΟΤΖΙΑ.
ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΝ ΖΟΒ τοϋ γαλλι

κού οϊκου Jean Uaiidoc πωλείται χονδρικώς καί λιανι- 
κώς είς τό χαρτοπωλεΐον

IIAAAU και ΚΟΤΖΙΑ.

ΖΕΣΤΑΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ* WAAOrMW
άλπακάδωνίλ&νών

έφερε τό Μέγα Έμπορορραπτικόν Κατάστημα

ΦΕΡΕΤΟΠΟΪΛΟΪ ΚΛΙ 22IIIIΛ10II0 ϊ Λ 0 Υ
(ζπίναντι της Πιστωτικές, Ό5!ι« 5 τ « 5 t ο υ)

ΕΦΘΑΣΕ ΠΑΛΙΝ 

Φρέσκο, σπυρωτό, πρώτης ποιότητος 

ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ

ΡΩΣΣΙΚΟ ΧΑΒΙΑΡΙ
ΕΙΣ ΤΟ

ΖΥΘΟΠΩΛΕΪΟΝ ΜΠΕΡΝΙΟΥΛΛΚΠ

Έπε ευκαιρία τοϋ μοναδεκοϋ αύτοϋ μεζέ 

Άνοίγουν φρέσκα βανέλια

Βίενναίου Ζύθου — Ζύθου Βιενναίου

ΑΣ ΚΥΡΙΑΣ Τό καλλίτερον άναψικτι- κόν είναι ή

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΚΡΕΜΑ
(Creme Imperatrice)

Τοϋ βραβευμένου αρωματικού Charles Fay. Κατα
στρέφει όλας τάς πάνας τοϋ προσώπου, όλας τάς έκ τίς 
μακράς χρήσεως τοϋ β ι ν έ γ ρ κηλίδας, ολας τάς έκ τού 
ήλιου ή έκ τών λουτρών τίς θαλάσσης επιδρομάς έπί τού 
προσώπου καί διατηρεί τήν επιδερμίδα είς τήν φυσικήν 
αύτί; λευκότητα.
ΙΙρομηΟευΟήτε έκ τού κεντρικού αρωματοπωλείου

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΓΩΡΓΑΝΤΔ 
(ΟΔΟΣ ΑΙΟΑΟΤ, κάτωθεν της Μεγάλης Οικίας ΑΙΕΐΑ)

ΜΜΣΣΙ1 ΜΗΡΙ ΑβΒΝΑ»
«utlapa ταΐς στήλαες τοϋ ’Ολυμπίου Λιός.-=— 

ΤΙΜΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ :
Είσητήριον λουτρού..............................λεπτά <40
’Ενδύματα (ποδήρης έσθής, περισκελίς, χει

ρόμακτρον ........................................... » 560
Τά μικρότερα τών Ο έτών παιΏία γίνονται δεκτά

δωρεάν, όταν συνοδεύωνται ΰπό τών οικείων.


