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Β. Γδβργηαιδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, οδος ΜΟΥΣΩΝ, Άριθ. ·1, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ή ΑΠΟΧΩΡΙΣΙΣ;

‘Οσάκις μέχρι τοΰδε ώμιλοΰμεν περί πολιτικής άπο- 
χωρήσεως ήνοοΰμεν τό αντίθετον τής χειρουργικής ά- 
ποχωρίσεως. Έν τή πολιτική τό αποχωρούν είνε πάν
τοτε τό υγιές, τό έλκύον, τό δημοτικόν έν τή χειρουρ
γική τό άποχωριζόμενον είναι τό σεσηπός, τό απωθούν, 
το άποκρουστικόν.

Τί έγένετο προχθές, ότε ή άντιπολίτευσις δέν ένεφα- 
νίοθη είς τήν βουλήν ; Έγένετο άποχώρησις ; “Οχι. Δι
ότι ούδείς συνεκινήθη, ούδείς έγραψεν, ούδείς έκλαυσεν, 
ούδείς έταράχθη. Πολλοί δέν τό ήννόησαν, περισσότεροι 
δέν τό έμαθον. Καί ό’ταν τό έσπέρας ό ^ίώζ' άνήγγειλε 
τήν άποχώρησιν αύτήν, έφάνη ώς τι επουσιώδες, ώς τι 
άνάξ>ον νά καθέξή θέσιν έν τω πρώτω διαφόρω καί αύ
τών τών "//μ£μζ/σ<ω>· ΛΓε'ω>· τοϋ Βιθυνοΰ καί αύτοΰ τοΰ 
• Ο.Ζιγί.του τοΰ Κοκοράβα.

Πόσα έτη παρήλθον άπό τών στηλιτικών ! Καί τότε 
άπεχώρει άντιπολίτευσις.Άλλ’ έρρευσεν αίμα, άλλ’ έβόη- 
σεν ό τύπος, άλλά συνεκινήθη ή Ελλάς, άλλ’ ώρθώθη ό 
λαός, άλλ.* άνετριχίασεν ό θρόνος. Καί σήμερον ;

Σήμερον δέν έρρευσεν ούτε μελάνι! Διότι άπεχώρησαν, 
ένώ ή σύνοδος τής βουλής έξέπνεεν, ώς δειλοί αμαρτω
λοί, άποσυρόμενοι άπό κλίνης έπιθανατίου, διότι φο
βούνται μή συμπαρασύργ καί αυτούς ό θάνατος, μή, 
παρά τόν άνοιγόμενον τάφον, άνορυχθή καί άλλος, ό ίδι- 
κός των. Καί είναι οί άποχωροΰντες καί δειλοί καί α
μαρτωλοί. Καί διά τοΰτο άπεχώρησαν φοβούμενοι μή
πως πρίν κηρυχθή ή λήξις τής συνόδου ψηφισθή καί τό 
κατηγορητήριον, μή παρά τόν τάφον τής βουλής άνοι- 
χθώσιν οί τάφοι των, αί πύλαι τοΰ ειδικού δικαστηρίου. 
Καί διά τοΰτο φεύγουν, καί διά τοΰτο άποχωροΰν. Όλοι 
όμως άποσύρονται περί τούς άποχωροΰντας καί σχημα
τίζεται περί αύτούς κενόν, κενόν προξενούν φρίκην. Καί 
άντί ν’ άνατριχιάσγ ό θρόνος, άνατριχιάζει ό λαός είς

τήν διάβασιν αύτών καί παραμερίζει, ώς έάν ήσαν λε
προί, ώς έάν ήσαν εύλογιώντες.

Δέν έγένετο λοιπόν άποχώρησις. Διότι τό άποχωρι- 
σθέν ήτο σεσηπός, είχε τό σπέρμα γαγγραίνης καλπα- 
ζούσης, καί παρέλυε τάς ένεργείας τοΰ άλλου σώματος. 
Ό,τι έλειψε δέν άπεχώρησεν, άπεχωρίσθη· άπεχωρίσθη, 
ώς μέλος πάσχον,άπαράλλακτα ώς ύπό τοΰ κ. ’Αρεταίου 
τόν χειρουργικόν πρίονα άποχωρίζεται εις ποΰς γαγ- 
γραινιών, μία χειρ σεσηπυϊα.

Καί ιδού ότι, ένώ μέχρι πρό ολίγων ημερών παρέλυεν 
ή ενέργεια τοΰ λοιπού σώματος, άπό τής προχθές ή ύ
γεία είργάσθη καί παρήγαγε. Παρήγαγεν είς δύο ήμέ- 
ας τόσα, ώστε πρέπει νά λυπούμεθα οτι ή άποχώρισις 
έν έγένετο ένωρίτερον, ινα παραχθή έν άνέσει άκόμη

ϊν, τό χατηγορϊ,τζριον.
Blouilz.

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Ή διαβόητος δίκη Σκουζέ προχθές τήν Παρασκευή* 
άπό τάς όκτώ μάς είχε καρφώσει είς τήν δημοσιογραφι
κήν μας έδραν έν τώ Πλημμελειοδικείω μέ ήμίσειαν δω
δεκάδα ξυμένων μολυβδοκονδύλων, μέ καλοκομμένας ται
νίας χάρτου, μέ όρεξιν, άν όχι Καλιβάν, τούλάχιστον 
Καννιβάλου, νά ίδωμεν, ν’ άκούσωμεν, νά μελετήσωμεν, 
νά φωτογραφήσωμεν τύπους μαρτύρων, νά συνκρπάσωμεν 
έκφράσεις βλεμμάτων καί κινήσεις χειλέων, νά στενο- 
γραφήσωμεν τόνους φωνών, νά φωνογραφήσωμεν μαρτυ
ρίας καί άποκαλύψεις. Άλλ’ άφ’ ού ή δίκη άνεβλήθη άπό 
τών 8 είς τάς 4 μ. μ-, άφ’ ού μόλις ήρχισέν είς τάς 5 
κ. μ., άφ’ ού ήκούσαμεν τήν δραματικήν άπαγγελίαν 
τοΰ Μπουφίδου καί τήν νευρικήν τοΰ Αύλωνίτου, τήν 
βραχνήν φωνήν τοΰ προεδρεύοντος Άγαπηνοΰ καί τήν πλή
ρη πάθους άγόρευσιν τοΰ άντεισαγγελέως, Γουβέλη, άφ’ 
ού άνενεώσαμεν έπί δύο ώρας τόν πνιγηρόν καί βαρύν
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άέρα τής αιθούσης τοΰ δικαστηρίου, άφ’ ον έμουσχεύσα-Ι 
jz.ev άπό τόν ίδρωτα καί έπειτα έρριγήσαμεν άπό τά1 
ρεύματα τών άνοιχθέντων παραθύρων, άφ’ ού ειδομεν την 
’Ελένην Δεσποτάκη καί τόν Σκούζε, τό θΰμα καί τόν 
δήμιον—οπω; ειπεν ό Μομφεράτος, άφ’ ού ό αύτός Μομ
φεράτος είπε τόν αύτόν Σκούζε αΠμοΓ χαι άζιον τ·ιΰ χα- 
τέργου., ή δίκη άνεβλήθη έπ’ αόριστο’ ελλείψει τών κυ- 
ριωτέρων μαρτύρων.

Εις τήν προχθεσινήν σννεδρίασιν ό κ. 'Ρηγόπουλος πα- 
ρουσιάσθη έπί τοΰ βήματος τής Βουλής ώς φάντασμα 
τής Ραλλοΰς τοΰ 'Οδοιπόρου., φέρων ποδήρη λευκήν σιν- 
δόνα καί προτείνων νά piyfli) πέπ2ος ίπϊ τωγ ytropirur 
τής προτεραίας" άλλ* επειδή δέν έφθανεν ή σινδόνη νά 
σκεπάση τά γενόμενα, άπεόρίφθη ή πρότασις.

Μετατίθεται ό λόχος τών πυροσβεστών άπό τοΰ παεά 
τήν Όδό»· Σταδίου σκιεροΰ στρατώνός του είς τό κτήμα 
Ρούφου. Βεβαίως οι στρατώνες δέν φυτεύονται έπί κεν
τρικής όδοΰ, ή άν εύρίσκωνται φυτευμένοι μεταφυτεύον
ται· άλλ’ οί πυροσβέσται δέν πρέπει νά ήναι ακριβώς 
είς τό κέντρον τής πόλεως ; Είναι άληθές ότι αί κου- 
ζίναι παρακειμένων οικιών τούς άπησχόλουν πολύ, άλλά 
πυροσβέστης χωρίς κουζίνα είναι πυροσβέστης χωοίς αν
τλίαν.

Ή πόλις τών ’Αθηνών φιλοξενεί άπό τινων ήμερών, 
έκτακτον πρόσωπον, φεΰγον τό Λιρηοΰτι τής ’Αλεξάν
δρειάς. Ό εύγενής ΙΙρέγχηψ ΆΟερενόπουλος εύ- 
ρίσκεται μεταξύ ήμών, incognito, μή λησμονήσας όμως 
έν τή φυγή του ούτε τό παράσημον τοΰ τάγματος τοΰ
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ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ
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Χτάαις Λβωταάχου.

Τήν έπιοΰσαν τής έν τή γερουσία τολμηρής διαδηλώ
σεως συνελήφθη καί ό γεροΚαλλιφρονάς.

'Ο δέ Λεωτσάκος ώς ύποπτος μετετέθη είς Σύρον.
Αί συνεδριάσεις τότε τών τήν έπανάς·ασιν έκείνην διοβ- 

γανιζόντων διεκόπησαν, αϊ δέ συνεννοήσεις μεταξύ τών 
έγένοντο δι’ εμπίστων αύτοΐς ατόμων, καί ιδίως οί μα- 
νάβ-δες ήσαν οί μυστικοί αγγελιοφόροι οΐ έκ τοΰ ένός 
οίκου είς τον έτερον συνωμότην διαβιβάζοντας καί μετά· 
φέροντες τάς προφορικάς καί εγγράφους συνεννοήσεις.

Οίκος, ένθα προσωρινώς πρό τίνος έκειτο τό Δημαρ- 
χεϊον, ό τοΰ Μουρούζη λεγόμενος, είχε μετασχηματιστή 
είς έργοστάσιον φυσιγγίων, έν ω νυχθημερόν είργάζοντο 
ό Ιωάννης Νάκης μετ’ άλλων, είς τήν κατασκευήν τοι
ούτων.

Σολομώντος, ού είνε coinmerdatore, ούτε μίαν γραμμήν 
τής υψηλής αλληλογραφίας του, ούτε 8ν πτερόν τοΰ πί
λου του. ’Εκ τών πτερών του μάλιστα φέρει ε'ν καί έπί 
τοΰ καθημερινού πίλου του. Έν τή πλατεία τοΰ Συντάγ
ματος τώ έγένετο ήδη ένθουσιώδης υποδοχή. 'Η δέ συν- 
κίνησις τών κατοίκων υπήρξε τοιαύτη, ώστε ό διαπρεπής 
παρεπιδημών κόμης Δέ-Κάστρος άνεχώρησε, μή άντέχων 
είς τήν συγκίνησιν τής ποοσεγγίσεώς "του.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Εχει πολύ άδικον ή Νέα ’Κιρηρ,ΐρίς^ ήτις είς τόν οδη
γόν τής ήμέρας παραλείπει τήν Βονλήυ, ένώ αναγρά
φει ολα τά δημόσια θεάματα Ή Βουλή κατήντησε 
πλέον τέλειον δημόσιον θέαμα καί λόγω διαρκέίας άκό
μη· διότι άπό τίνος μόλις προηγείται κατά μίαν ώραν, 
ώς πρός τήν λήξιν άπό τό θζίτρο τοΰ κ. Τσόχα

Μ *

Αλλως τε είς κάνέν άλλο θέαμα πλήν αύτή; δέν διε— 
γείρονται ταύτοχρόνως έκ τών εντυπώσεων τής αύτής πα- 
ραστάσεως όλα τά συναισθήματα. Καί ό οίκτος, καί ό 
γέλως, καί ή διάχυσις, καί τό έλεος, καί ή λύσσα, καί ή 
περιφρόνησις, καί ή όργή, καί τά δάκρυα, καί ό φανατι
σμός, καί ή εύθυμία, καί ή

Τό βέβαιον είναι ότι ό ενθουσιασμός δέν έπιφαίνεται 
πουθενά έκεϊ. Άλλ’ είναι επίσης άληθές οτι τοσαύτην

Πρός ταΰτα κατεσκεύαζον καί y/.-ta.iorn, έξ ών 8ν ον 
σμικράς διαστάσεως, ήσαν δέ ταΰτα πεπληρωμένα μόνον 
διά πυρίτιδας.

Τά μπαλότα ταΰτα ή τάς μικράς εκρηκτικά; σφαίρας 
έτοποθέτουν οί φοιτηταί είς τάς κεντρικωτέρας όδούς 
κρύφα καί ήναπτον διά τών σιγάρων τά άκρα τών φυτι- 
λίων, έζ ού έπερχομένη ή έκρηξις έθετεν είς κίνησιν τάς 
περιπολίας καί τούς έν τοΐς σταθμοί; στρατιώτας.

Ήτο τοΰτο μία διασκέδασις διά νά θέτουν ε’.ς αμηχα
νίαν τούς λεγομένους βασιλικούς.

Τό μέγα μπαλότο είχον τοποθετήσει είς τόν απέναντι 
τή; άγιας Ειρήνης δρομίσκον, όπου νΰν υπάρχει μικρόν 
παντοπωλείου.

Ητο έσπέρα τής άναστάσεω; καί ό βασιλεύς κατά τό 
σύνηθες έμελλε νά παραστή είς τήν έν τώ τή; άγιας Ει
ρήνης μητροπολικψ ναώ τελετήν διά ν’άκούσγι τό Χριστός 
Άνέστη, καθ’ ήν δέ ώραν έτελεΐτο ή άνάστασις έκτος 
τοΰ ναοΰ ήνήφθη τό μπαλότο καί μετά φοβεροΰ αληθώς 
κρότου συνεκλόνισεν άπασαν τήν εκεί συνοικίαν, τρόμον 
τοΐς πάσιν έμποιήσαν.

Έν τούτοι; ό Οθων μικρόν διαταραχθείς παρέμεινε 
μέχρι τέλους τής τελετής.

Ή ψυχραιμία τοΰ βασιλέως έκαμε τήν Μαριγούλα έκεϊ 
εύρισκομένην νά φρενιάσγ, άπό τό κακό της.

— Άκοΰς, έλεγε, πρός τόν Δόσιον καί Ε. Δεληγεώρ-

κακοσμίαν σαπρίας άναδίδει ή αίθουσα, ώστε καθόλου 
παράδοξον νά έπαθεν έξ άσφυξίας καί αύτός.

"Ισως διά τοΰτο άπό τίνος έξέλιπεν άπό τής κλασι
κής ταύτης χώρας ό ενθουσιασμός, δ άγιος ένθουσιασμός, 
ώς ·ά έλεγεν ό Παρασκευαίδης.

Καί επειδή ό λόγος περί τοΰ έπί γής ύψίστου τούτου, 
αργαλίζομαι νά παρενθέσω ένταΰθα τήν τελευταίαν σο- 
«ράν περιπέτειαν τοΰ βίου του. Καί άφοΰ διά πάν διή

γημα χρειάζεται είς τίτλος,έπιγράψατε τήν διήγησίν μου:

Λύω χαπέλαε βες μ,ίαν νμ&έραν.
★

* *
Όλοι γνωρίζετε τόν ΙΙαρασκευαίδην. Ύψος δύω Καλ- 

λιγάδων. Έκφρασις τριών εσταυρωμένων Χριστών. Γε- 
νειάς όλιγώτερον ψαρά άπό τήν τοΰ κ. Φιλήμονος, περισ
σότερον άπό τήν κόμην τοΰ κ. Βαμπά. Στάσις ίεεοκή- 
ρυκος ή μισιοναρίου. Ήθος άρνίου ή μωρού παιδιού. 
Κινήσεις χειρών ίταλοΰ κορίστα. Αύτός είναι ό καμβάς. 
Τώρα έπ’ αύτοΰ κεντήσατε. 'Εγωισμόν διά τό τίποτε 
καί μετριοφροσύνην δι’ ώραίας αληθώς πράξεις, αγαθό
τητα εις ωκεανόν καί πεισματώδη κακίαν είς σταγόνας, 
φρασεολογίαν μέ ολίγα χρουστα.Ιέηα καί καρδίαν αλη
θώς κρουσταλένια, νοημοσύνην, πονηρίαν, μωρίαν, ειλι
κρίνειαν, άνεξικακίαν, γλυκύτητα, αισθήματα, υποκρι
σίαν, αγνότητα, άκαμψίαν, τιμιότητα, αγάπην, φιλίαν, 
συγκίνησιν, ελεημοσύνην, άφοσίωσιν, ιδέας, πρωτοτυπίαν, 
γνώσεις, κενότητα, καλύψατε ολα αύτά μέ αιώνιον ενθου
σιασμόν διά τό παραμικρόν, στήσατέ τα όρθια έπί δύο

γην, άκοΰς νά μή δειλιάση, νά φύγη έχομε νά κάμωμε 
μέ κακό διάβολο.

— Θά τόν ήμερέψωμεν, άπήντησεν ό Δόσιος, θά τόν 
κάμωμε άρνάκι. Στάσου δά καί άκόμη δέν αρχίσαμε. Τί 
είνε αύτά; Είνε μικρά παιχνίδια, γιά νά τοΰ δώσωμε νά 
καταλάβη, ότι άν τόρα τοΰ ρίπτωμεν άβλαβή μπαλότα, 
αύριο θά τοΰ άνατινάξωμε τό παλάτι μέ άληθή όβούζια.

— Ξέρετε τί; διέκοψεν ή Μαριγούλα, φαίνεται ό κου
φός, ότι μέ τήν κουφαμάρα του θά ένόμισε τόν κρότον 
«άν κάνένα τσούφ.

— Οταν βροντίζη ή καραμπίνα όμως νά δής τότε 
πώς θ’ άκούση.

Μεταξύ λόγων προσήλθον καί εγώ μετά τής ’Αφροδί
της καί ‘Ελένης.

Ειχομεν φίλιωθή, αι όε δυο φίλαι μου έγένοντο καί 
αύταί συνου.ώτοιαι.» ι

Αί τρεις αύταί παρθένοι εμελον νά διαδραματίσωσι 
μετά βραχύ ηρωικόν πρόσωπον εν τή άνελίξει τής έπα
ναστάσεως.

Μετά τόν ασπασμόν, ή 'Αφροδίτη μάς άνήγγειλβν, ότι 
ό Λεωτσάκος εν Σύρω εμελλε νά σηκώση ανταρσίαν καί οτι 
τοΰτο το εμαθε παρά τοΰ νέου Μωραϊτίνη.

Μετά τινας ημέρας ό Καλλιφρονάς, ό Κορωναΐος, ό 
Σκαρβέλης καί άλλοι δικασθέντες έξωρίσθησαν ώ; στα- 
©ιασταί είς Κύθνον.

υποδημάτων μεγέθους τοΰ λίκνου μου καί έχετε ένα Πα
ρασκευαίδην τέλειον, ό όποιος θά σάς όμιλήση περί τοΰ 
θείου του Μποκαούρη. δημάρχου άλλοτε Πατρών, ή τόν 
όποιον θά χορδίσητε πρός στιγμήν νά θυμώση καί νά 
ύβρίση όποιον θέλετε, ή ό όποιος θά σάς ένθυμίση έξά- 
κις είς ήμίσειαν ώραν τήν ’’«/yii/rar, πεντάκις τήν Πε
ριστέραν, τετράκις τόν φιλόσοφον άδελφόν του, τόν θαυ- 
μάσιον πεζοπόρον, τρις τόν Καμπούρογλον, δίς τόν εαυ
τόν του καί άπαξ συλλήβδην ό'λον τόν άλλον κόσμον. 
Όλα δέ αύτά όμοΰ, άνευ συνεχείας, μέ άφθονον δόσιν 
’Αγγλίας καί 'Αμερικής, είς μίαν σαλάταν, αποτελούσαν 
όμως πάντοτε έπιθεώρησιν γοργοτάτην μέ κάποιαν ενό
τητα. Αύτός είναι ό Φ-.λοποίμ.ην. Τώρα άρχεται ή διή- 
γησις.

★* *

Προχθές λαμβάνει έκ Βομβάης, Καλκούτας, Κίνας, 
Ίνδοστάν, δέν γνωρίζω τίνος άπωτάτου σημείου τών αγ
γλικών κτήσεων δύω ταράτσας είς σχήμα καπέλου. Έ
ξυπνα λοιπόν άμα τή χαραυγή, φορεΐ τό 8ν τών πιλοτεοά- 
των τούτων έχει σχήμα περικεφαλαίας καί εξέρχεται πα- 
γάνα είς τούς δρόμους. A vol d oiseau φαίνεται, ώς μανι
τάρι μεγαλοπρεπές, έχον περί τόν μίσχον δηλητηριώδη 
κρυπτόγαμα. Τοιαύτην έντύπωσιν κάμνει ή κατάλευκος 
τεοαστία περικεφαλαία του μέ τά βαθύχροα ενδύματα 
του. Είς τήν παγάναν του σταματά όλους τούς φίλους, 
έμβαίνει εί; όλα τά γνώριμα του γραφεία, καί αρχίζει νά 
ύιηγήται τήν ιστορίαν τών δύω καπέλων λέγων, οτι θά 
τά είσαγάγη καί αύτά τά καπέλα, διότι αύτός είσήγαγε 
πρώτος καί τάς άλλας περικεφαλαίας. Βλέπετε ό έγωϊ
σμός του περιορίζεται είς τήν εισαγωγήν τών περικεφα
λαιών .' ’Έπειτα αναπτύσσει τήν γενεαλογίαν καί τήν 
κατασκευήν τών καπέλων του καί προαγγέλλων ότι τό

Έν τούτοις έν τώ οίκω τής Μαριγούλας έξηκολούθουν 
τά μικρά μυστικοσυμβούλια.

Ή Μαριγούλα μετά τών δύο φιλινάδων της είχον φο
ρέσει κόκκινους σάκκους πρός έκδήλωσιν τών επαναστα
τικών φρονημάτων αύτών, μιά. τών ήμερών είχον συνδέ
σει μεταξύ των ζωηράν συνδιάλεξιν.

— ’Εσένα, έλεγεν ή ’Αφροδίτη τής Μαριγούλας παρα- 
πονουμένη, σοΰ πάει ό κόκκινος σάκκος, σοΰ κάμει τό 
πρόσωπον σου σάν τραντάφυλλο γιατί είσαι ξανθή, μά 
εμένα μέ κατήντησε σάν μαυροτσούκαλο.

— Κοντά είνε, ποΰ θά'πής,ό'τι σάς έκατάφερα νά τόν 
φορέσετε γιά νά χάσετε τά κάλλη σας.

— Όπωςδήποτε δέν μάς ’μοιάζει' αύτό δέν μπορείς νά 
τ' άρνηθής.

— "Α; μή μάς πάρουν.
— Καλέ δέν βαρύνεσαι; έπρόσθεσεν ή Ελένη, έκείνος 

ποΰ πρόκειται νά σ’ άγαπήση μέ τά σωστά του, δέν κυτ- 
τάζει άσχημάδα. Ό έρως είνε τυφλός. Δέν ξέρω, αύτός 
ό πύργος τοΰ μαλακώφ ποΰ φοροΰμε, μάς πάει τάχα καλ
λίτερα;

— Είνε μόδα, κυρία μου, τόν φορεΐ καί ή βασίλισσα 
τής ’Αγγλίας.

— Εχει έκείνη τόν λόγο της. Ούτε νά καθίσης μπο
ρείς σέ καναπέ, ούτε σέ καρέκλα. Σοΰ πετάγεται μπρος 
καί σέ κάμει ρεζίλι. Καί άν ήναι ή κάλτσα σου λίγο λε
ρωμένη άπό τήν σκόνη σέ καταμασκαρεύει.
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βράδυ Οά ίδήτε τό άλλο καπέλον, άπέρχεται ττοός άγραν 
άλλου άκοοατοϋ, εις δν θά έπαναλάβη τά αύτά,μέ τά συ
νήθη ρητορικά του σχήματα, ύψών τήν χεϊρα άνοικτήν, 
παρά τήν παρειάν του μέ ρυθμόν, ή κινών τόν δείκτην 
μόνον παρά τον κρόταφον, ώσεί έκράτει τόν χρόνον της 
μουσικής.

★
4· »

Τό απόγευμα ή αύτή παγάνα έπανελήφθη μέ τό άλλο 
καπέλο, στακτόχοουν γλυκυτάτου χρώματος, τό όποϊον 
κατά τήν άνάπτυξιν τού Παρασκευαίδου είναι δύο κα
πέλα :

—I ιατί οί χωριάτες, οί ίδικοίμας, έχουν βλέπεις πρα 
κτικόν πνεύμα, σάν τούς ’Εγγλέζους, καί άπό πάνω άπό 
τό φέοι δένουν ένα μανδηλι, γιατί βλέπεις τότε δέν τούς 
προσβάλλει ό ήλιος τό κεφάλι, καί τώρα οί έγγλέζοι δι' 
αύτό, άμα πάνε είς θερμά κλίματα, ή φορούν σάν αύτό τό 
καπέλο μου πού είνε διπλό, ή βάζουν μανδήλι, όπως 
ήμεΐί, Υ’·*τί καθώς λέγει ή Περιστέρα...........

Τον διακόπτει γελών τό θύμά του, άλλ’έκεϊνος άρχίζει:
— Μη γελάς, γιατί ό άδελφός μου πού κάνει τόσο 

δρόμον μουλεγε ότι γιά τό κεφάλι .... γιατί βλέπεις 
αύτός ζέρει, γιατί έχει γυρίσει ....

Καί ουτω καθεξής μέ τά δυώ αύτά καπέλα έξώδευσε 
μίαν ήμέραν ό Παρασκευαίδης έγκαταλείψας πάσαν έρ
γασίαν. Διότι είς τήν γαλήνην,ήτις περικυκλοϊ τόν βίον 
του, ή άφιςις τών δύο τούτων ταρατσών πίλων ύπήρξεν 
<6v0nement.

Άλλ’ ήρχισα άπό τήν βουλήν καί περιεπλανήθην εις 
τά ύψη τού ΙΙαρασκευαΐδου. Ητο όμως φυσικόν,βυθισθείς 
είς τήν σαπρίαν έκείνην, νά ζητήσω ν’ άναπνεύσω καθα

ρόν αέρα έπι τών ταρατσών τού καλού φίλου μ.ου. ‘Η 
δυσωδία άλλως τε έν τή βουλή είναι τοιαύτη, ώστε ό 
μυροοολος πρόεδρός της διαρκώς κρατεί εύοσμα άνθη ύπύ 
τήν ρίνα του.

*
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Επειτα από τίνος κατήντησεν άλλο πράγμα έκεϊ. Τά 
ζαχαρένια τής κανέλας καταβροχθίζονται ώς ήδονικώ- 
τατον σουπέ, καΓπρος μεγίστην απελπισίαν τού κ. Δη- 
λιγιάννη τό προεδρεϊον και οί ύπουργοί άκομ.πανιάρουν 
τούς λόγους του διαρκώς ροκανίζοντες κουλουράκια δια
νεμόμενα άναφανδόν έντός τής αιθούσης,ώς έντυπα νομο
σχεδίων, ή ώς ήμερησία διάταξις.

*
* *

Άλλά ή μέθοδος, ήν επινόησε προχθές ό κ. Καλλιγάς, 
είναι ικανή νά πνίξη όχι μόνον τάς ιδέας άλλά καί αυ
τόν τόν κ. Δηλιγιάννην. Είς πάσαν έντασιν τής φωνής 
τού έκ Γόρτυνος διαπρεπούς φλυάρου, ό κ. Καλλιγάς άνε- 
τινάσσετο ώς άφυπνιζόμενος,προσέβλεπε τόν ρήτορα έκπε- 
πληγμένος, καί διαμελίζων μίαν τών πρό αύτού κουλου- 
ρών, έθετεν έπιδεικτικώς μίαν βούκαν είς τό στόμα του, 
έξακολουθών νάπαρατηρή τόν άγορεύοντα άσκαοδαμυκτεί.

*
9 9

Φαντασθήτε ότι είς τήν συνεδρίασιν τού σαββάτου ό 
κ. Λομβαρδός έξαπέστειλε μέ τρόπον ιεροκρυφίως καί 
ρετσινάτο εις τόν κ. Καλλιγάν, οστις έκαμνε τέλειον 
δεϊπνον άπό κουλούρες. Ό κ. Δηλιγιάννης άπεχώρησε τής 
αιθούσης αύτοστιγμεί.

*·¥ *

Άλλ* έκατοντάκις προτιμωτέρα είναι ή κουλουροφαγίβ

κ. Τουρνάκην. Καί έφώναζον οί δύω συνταγματάρχαι ά- 
παιτούντες νά ψηφισθή τό νομοσχέδιον:

—Ό βασιλεύς πρέπει νά φύγη, πρέπει νά φύγη,γιατί 
πάσχει!

Rlovitz.
--------------- -ΟΟΌ-------

ΤΟΪΣ ΧΑΣΑΜΕ.

Λοιπόν έξεκουμπίστηκαν τού έθνους οί πατέρες, 
καί τόσα νομοσχέδια έτέλειωσαν...τί κρίμα !
Πόσο καλά περνούσαμε μαζί των τής ήμέραις, 
καί πόσο έγλεντούσαμε μέ τή; βουλής τό βήμα ! 
Έχάσαμε τού; πϊό καλούς τού έθνους θεατρίνους... 
άς έλειπαν τά θέατρα, μά νάχαμε έκείνου; !

Μά τί βουλή ή φετεινή ! . . μέ ρόπαλα,μέ ξύλα, 
μέ φλυαρίας χείμαρρο, μέ κλεφτουριά, μέ φρίκη, 
μέ κατηγορητήρια μεγάλα καί ποικίλα, 
μέ Θεσσαλία, μ’ "Ηπειρο, μέ Μπέικο σαρίκι.
Μ* ένός τετάρτου κόμματος άνατολάς καί δύσεις, 
μέ τόσα νοασσχέδιχ καί μέ επερωτησεις.

’Ανακαλύψεις σοβαραί μέ γλώσσα ΙΙαλαμήδη, 
μνημόσυνα καί θρίαμβοι τού γέρω-Περρωτή, 
δυό ξεκουμπίσματα καλά είς τόν Σιβιτανίδη, 
τού "Ρηγοπούλου κύματα, αέρες και στρατοί.

τής είς την οικίαν μεταβάσεως πρός δεϊπνον. Προχθές 
άπό τοιούτου μετακληθείς είς τήν βουλήν ό κ. Τριγγε- 
τας ήγειρε τρικυμίαν, ύπερασπιζόμενος μέ κατανυζιν καί 
σέβας τήν βασιλείαν, ήν έτυράννουν αυτοί οί υπουργοί, 
καί «ύτή ή σπείρα τών κκ. βουλευτών, Νομικού και 
Βαλέτ«, καί αύτός ό Δουζίνας άκόμη.

♦
♦

* *

ΤΙ έζήτει ό καϋμένος ό κ. Τριγγέτας ; Νά ψηφισθή είς 
ά. άνάγνωσιν τό νομοσχέδιον περί αντιοασιλειας,και απο
τεινόμενος πρός τόν κ. Ράλλην, ο οποίος έφροντιζε δια 
τά νομοσχέδιά του, έλεγεν

— Δέν είσθε σείς ύπουργοί. Δέν άγαπάτε τόν βασιλέα. 
Ό βασιλεύς πάσχει. Έγώ τόν άγαπώ καί τόν σέβομαι 
καί θέλω νά φύγη.

Ό δέ κ. Δουζίνας μή έννοών τό είδος αύτό τής άγά
πης συνδυαζομένης μέτήν φυγήν, έπρόβαλεν.

— Άν πάσχη, άς πάη’στή Βρωμολίμ.νη.
Άλλ’ δ κ. Τριγγέτας άποσπασθείς άπό τών βραχιόνων 

τών παρακαθημένων, οΐτινες προσεπάθουν νά τόν ησυχά
σουν, άρχίζει καί πάλιν:

— Δέν έντρέπεσθε νά θέλετε άνθρωπον πάσχοντα να 
τόν κρατήτε έδώ ; Έγώ τόν άγαπώ καί τόν σέβομαι τόν 
βασιλέα μου καί θέλω νά φύγη, πρεπει νά φυγή.

— Άλλά, κ. Τριγγέτα, μόνο; σείς άγαπάτε τόν βασι
λέα, διακόπτει μέ τήν γλυκεΐαν καί ήρεμον φωνήν του 
ό κ. Νομικός. Καί άμέσως φωτιά ό κ. Τριγγέτας.

— Νά ψηφισθή τό νομοσχέδιον. Βέβαια έγω τόν αγα
πώ καί τόν σέβομαι καί γι’ αύτό θέλω νά φυγή, γιατί ό 
βασιλεύς πάσχει.

Παρεμβαίνει ό κ. Βαλέτας ψυχρώς:
— Έχω άντίρρησιν κατά τού νομοσχεδίου.
Έδώ πλέον ή άφοσίωσις έξέσπασε παρασύρασα ααί τόν

— Αι έβγα τότε έςω μέ τό φουστάνι μοναχά, νά σού 
κρέμεται επάνω σου σάν παληοπατσαβούρα καί νά φαί- 
νεσαι σάν σουρουβέλα, νά φυσά καί ό άνεμος καί νά σού1 
κολλάται τό φουστάνι έπάνω στό σώμα, ώστε πλειά άν 
ήσαι καί ’λίγο Αδύνατη νά διακρίνωνται όλα σου καί 
νά καταντάς μιά άηδία. Τούλάχιστον τό μαλακώφ, εί
σαι δέν είσαι παχειά, τά σκεπάζει όλα.

Δεν άφίνετε αυτά τά γυναικολογήματα ; διέκοψεν 
ή Μαριγούλα. "Ερχεσθε νά συντάξωμεν * έ'να έπαναστα- 
τικό τραγούδι; Σείς απο την σάτυρα πού μού κάματε 
τότε τά καταφέρνετε καλά. ’Ελάτε,* έλάτε. *

Ή πρότασίς έγένετο δεκτή καί αί τρεις νέαι έπεδό- 
θησαν είς τό στιχουργεϊν, μετά πολλάς δέ διορθώσεις 
κατόρθωσαν επί τέλους νά συναρμολογήσουν τούς έξής 
στίχους, τούς τόσον τότε καταστάντας δημώδεις :

Εως πότε ή ξένη άκρίδα 
Εως πότε κουφός Βαβαρός 

θά μαστίζη τήν φίλη πατρίδα ; 
Έγεοθήτε, άδέλφια ! καιρός !
Άναιδώς τήν θρησκείαν έμπαίζει 
Καί τούς νόμους τό τέρας πατεϊ,
Να μάς βρίζουν δυό τρεις Βαβαοέζοι, 
Τίνος πλέον καρδιά τό κρατεί;

Τό άσμα τούτο άπηγόρευσαν νά άδωσιν έν ταΐς όδοϊς, 
άλλ’ είς τό πεϊσμα τών Βασιλικών, άπασαι αί τών Αθη
νών κυρίαι τό έψαλλον τήν εσπέραν είς τά παράθυρα έ- 
πιδεικτικώς.

’Εν τούτοις ή συνωμοσία είχε λάβει μεγίστας διαστά
σεις, πολιτικοί, βουλευταί, γερουσιασταί, ανώτατοι δι- 
κασταί καί πλεϊστοι άξιωματικοί είχον μυηθή τά τής 
συνωμοσίας.

“Απειροι έγένοντο προφυλακίσεις καί πλεΐσται έξορίαι.
Δέν είχον έντελώς καταρτισθή τά σχέδια, ότε ο Λεω- 

τσάκος, ό ήρως έκεΐνος μαχητής τής Καλαμπάκας, όστις 
μετά μιάς δρακός άνδρών έτρεψεν όκτακισχιλίους Τούρ
κους είς φυγήν, όδηγουμένους ύπό τού Φουάτ πασά καί 
έσωσε τόν λειπόθυμον σχεδόν έπί τού 'ίππου φεύγοντα 
Χατζή Πέτρον, άπεφάσισε νά στασιάση έν Σύρω, καί ά- 
πέλθη πρός άπελευθέρωσιν τών έν Κύθνω εξόριστων.

Τήν άπόφασίν τού Λεωτσάκου άσπασθείς ό νεαρός ύ- 
πολοχαγός τού πυροβολικού καί υίός τού προέδρου τού 
Άρείου Πάγου Περικλής Μωραϊτίνης άπεφάσισε καί με
τέβη είς Σύρον, έκεΐ δέ φθάς έγραψε τήν ιστορικήν έκεί
νην πρός τούς γονείς του έπιστολην, τήν τόσα άρήϊα 
αισθήματα άποπνέουσαν καί τύπον άκρατου φιλοπατρίας.

’Ιδού περικοπαί τινες αύτής.
«Συγχωρήσατε μοι διά τήν παράβασιν τών συμβουλών 

»σας· τό αίσθημα τής τιμής, ή πάτριο πρό πάντων, μέ. 
«ποοκαλοϋσι. Πηγαίνω μέ πλήρη τήν συνείδησιν, ότι

είς συνεννόησιν, καί άπέπλευσεν έν μέσω ολίγων ζητω
κραυγών τού περιέργου πλήθους ,

’ Ή τού Λεωτσάκου στάσις τηλεγραφικώς άγγελθεΐσα 
είς Αθήνας διήγειρε μέγαν ένθουσιασμόν.

Ή πόλις πάσα ήτο είς κίνησιν.
Ό στρατός έτέθη έπί ποδός πολέμου, όμιλοι δέ πολι

τών έσχηματίζοντο έν ταΐς όδοϊς σιγαλή τή φωνή ,η- 
τοϋντες νά μάθωσιν ό εί; έκ τού άλλου τά νέα.

Ή άληθώ; τότε τυραννική κυβέρνησις τού Μιαουλη 
άπέναντι τής άποοσδοκήτου στρατιωτικής στάσεως του 
Λεωτσάκου εύρέθη είς άμήχανον θέσιν.

Έγίνωσκε κάλλιστα οτι οί άριστοι τών άξιωματικων, 
πρός ούς μετήλθε πάντα δόλον καί πάσαν σαγήνην δι 
υποσχέσεων προβιβασμών, δωροδοκιών και παρασήμων, 
ήσαν έτοιμοι νά έπαναστατήσωσι τον στρατόν. ,

*0 Βούλγαρη;, ό Κουμουνδοΰρος, ό γερουσιαστής Μο- 
ναρχίδη;, ό Άρτέμης, ό τότε πυρώδης δημοσιογράφος 
τού Τηλεγράφου, όχι τού σημερινού,Καλαμίδας, οί υπο- 
στρατηγό». Νοταο^.ς,Σπυρο-Μ’ή'λιος χχ'· Καρκ.^α,, ο jju- 

(βρακάζης, ό Γρίβας, ό Βότσαρης, ό γέρων Καναρης, ο 
Μαυοοαιχάλης, δ Κολοκοτρώνης, ό Γαρδικιωτης, ο ΙΙρα·.- 
δης,'οί γβρμανοί Στελβάχ, καί Σμόλεντζ, ό Γρηγοριος 
Κουμουνδοΰρος καί πλεϊστοι άλλοι σχεδόν αναφανδόν εζε- 
δήλουν τά στασιαστικά αύτών φρονήματα.

Είς έκάστου πολιτικού θύραν είχε τεθή καί ανα εις τής

«εκτελώ τό πρό; τήν πατρίδα καθήκον μου, καί έλπίζω 
»είς τήν ευλογίαν τού Ύψίστου νά ξαναϊδωθώμεν εύτυ- 
• χώς, άλλως ένθυμηθήτε τήν σπαρτιάτιδα. διά τοΰτο, 
είπε, σι έγδυεησα.

«Αποχαιρετώ προσφιλέστατα οντα καί ύμάς κάί όέν 
»δακρύω· μή δακρύζετε καί σείς· οχι! Ό υίός σας ύπά- 
γει νά υπηρέτηση τήν πατρίδα κατά τήν συνείδησιν του.

«Χαρήτε· ή οίκογένειά μας θά έχη μίαν ύπηρεσίαν 
υποός τήν .ταεμιδα ή ένα μάμευρα, καί τοΰτο έτι μάλλον 
«εύάρεστον.

«Ούτω μέ άνεθρέψατε !»
Μετά τήν είς Σύρον άφιξιν τοϋ Μωραϊτίνη ό Λεωτσά- 

κος άπεφάσισεν άμέσως νά στασιάση μετά τών ύπ αύ
τόν άνδρών, άφού μάτην προσεπάθησε νά έξεγείρη τούς 
Συριανούς.

Λαβών τόν έκ 50 άνδρών λόχον αύτού συνήθροισε τόν 
λαόν έν τή μοναδική τής πόλεως πλατεία καί έπειράθη 
διά νευρώδους λόγου διά τελευταίαν φοράν νά έξεγείρη 
τά φατριαστικά φρονήματα αύτών.

Οί λόγοι του, ή φωνή του μςκράν εύρον ήχώ είς τ 
<ύτιά τών Συριανών, μόλις δέ πεντήκοντα άνδρες Υ
δραίοι καί Ψαριανοί ήκολούθησαν αύτόν.

Αύθωρϊί μεταβάς κατέσχε τό άτμόπλοιον τής έλληνι- 
κής άτμοπλοίας Καρτεριού, πλοιαρχουμένην ύπό τοϋ φι- 
Ί #.*1 Λ,Λλ·ι'λιι αι λταλ/ α, ι Ου ΛβΕτέΆε»
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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

Τοϋ Στεφανίδη σχήματα, Όμηρου εξηγήσεις, 
καί τής 'Ροζούς συγκίνησις κί ξλίγαι διαχύσεις.

’Ολίγος κβτσαμπασισμός καί πόζα Χαριλάου, 
τρομακτική διάστασις τής μύτης τοϋ Άφίντη, 
λύσσα, κουνήματα, θυμός τοϋ τρυφερού Κολάου, 
καί λόγοι ενεργητικοί γιά όλους σάν ρεβέντι.
Στόν Χράπα Χράπα έφοδοι καί χαστουκ’αΐς καμπόσαι ς, 
τών Ί1μ.&τ£ρων κίνησις καί νέφτι εις τής γλ.ώσσαις.

Τού γιδοπνίκτη Καλλιγά χιλιάδες καλαμπούρια, 
τού Ζηνοπούλου τίναγμα καί άφηνιασμός, 
ξενυκτισμα, ξεθέωμ,α, τυρί, ξερά κουλούρια, 
ζέστη, σαπίλα, 'ίδρωτας, βροντή καί χαλασμός. 
Άντιπολίτευσις σαχλή, αμαρτωλή καί κρύα, 
κΐ άπό τούς κύκλους τής βουλής δειλή λιποταξία.

Καί τώρα ξεκουμπίζονται τού έβνους οί πατέρες 
μέ μούτρα μαχμουρλίδικα καί μάτια νυσταγμένα, 
καί οί κλητήρες τής βουλής σκουπίζουν μ’άλλαις λέραις 
καί κατηγορητήρια έδώ κΓ έκεϊ ριγμένα.
Καί φεύγουνε οί ένοχοι με γέλοια καί ελπίδες, 
χωρίς νά βλέπουν οί τυφλοί τής μαύρες των κηλίδες.

Γελάτε, ζεφαντόνετε, άλλ’ όσο απομένει 
ή μ,αύρη καταδίκη σας καί μέσα ’στά σκουπίδια,
Οά φαίνεσθε ’στά μάτια μας καταστιγματισμένοι 

• μέ όσα καί άν βάλλετε ’στή μούρη σας φτιασίδια. 
Άλλ’ άν τήν καταδίκη σας γυρεύατε μονάχοι, 
π’ά ελαφρό θά σέρνατε τά έγκλημ,α ’στή ράχη.

Ποιος έμπαινε και ποιος εβγαινε εκ τού δείνα καί τοϋ 
τάδε τό σπίτι ήσαν δλα γνωστά ε’ις τε τήν κυβέρνησιν 
καί τόν Όδωνα.

Καίτοι ό έν τή πρωτευούση στρατός μόλις έπήρκει 
προς συντήρησιν τής τάξεως, έν τούτοις επειγόντως πα- 
ρασκευασθέντες 150 στρατιώται τού πεζικού, 40 χωρο
φύλακες καί 30 άτακτοι Μακεδόνες, τοϋ σχοινιού και 
τοϋ παλουκιού, έτέθησαν ύπό τάς διαταγάς τών σφόδρα 
βασιλικών, Δ. Τσίρου καί Δ. Χρυσοβέργη, καί έπιβιβα- 
«θέντες έπί τής φρεγάδας ή τού άτμοδρόμωνος W/mUw, 

■άπέπλευσχν είς Σύρον.
("EittTxt οννίχιιι)

ΟοιληάνΟρωηος.
—-a ------- -

Σιγή βαθοά μές’στή βουλή, καί νά ! άπ’ τό ταβάν. 
ή δόξα μέ Πλακιώτικη; χονδρογαϊδάρας σχήμα, 
στεφανωμένη έρχεται μέ γρασιδιών στεφάνι, 
καί γαϊδουράγκαθα σκορπά τριγύρω είς τό βήμα.
Κι εγω είς τό σαμάρι της άνάποδα καδβάλα, 
Χιχτήρ. φωνάζω, βουλευταί,άπ' τής βουλής τή σάλα

δοιιι-ΐ».

ΤΑ ΛΟΙΠΑ ....

— Πώς σού φαίνεται ή κυοία Α. . . .·

Α·» ω · «*tt έτσι κ έτσι.
— Δέν είσαι έμπβιρογνώμων* έγώ σέ βεβαιώ οτι εΐνε 

ώραιοτέοα αφ ο,τι φαίνεται, διότι κυρίως τά θέλγητρα 
αύτής δέν συνιστανται εί; δ,τι δεικνύει, άλλ’ εί; τα 
-έοι.τά.

— Τά Λοιπά ; καί τά ξεύρεις σύ τά Λοιπά ;
— Βεβαίως.
— Καί άκόμη στέκεις καί δέν μού διηγείσαι πώς τά 

έμαθες αύτά τά .έοι.τά ;
— Νά σοϋ διηγηθώ τό πώς. Πρό τίνος καιρού συνει— 

θίζομεν νά συνερχώμεθα τάς εσπέρας τρεις τέσσαρες φί
λοι είς τό δωμάτιόν τού Άριστείδου. Τό καλοκαίρι, τό 
παοάθυρον έμενεν ανοικτόν, ήμεϊς δέ έξηπλωμένοι, άλλοι 
έπί τού καναπέ καί άλλοι έπί τής κλίνης, έρροφώμεν τό 
σιγάρον μας, καί συνωμιλούμ.3ν. Μίαν εσπέραν, έν ω ώ- 
ζιλούσαμεν δέν ένθυμοΰμαι περί τίνος, ήκούσαμεν αίφνης 
φθόγγους κλειδοκύμβαλού, καί μετ’ ολίγον φωνήν δυνα
τήν μάλλον ή αρμονικήν συνοδεύουσαν αυτούς.

— "Ηλλαξε τήν ώρα της φαίνεται, είπεν ό ’Αριστεί
δης, βλέπων πρός Sv τών παραθύρων τής άντικρυνής οι
κίας.

— Ποϊος ήλλαξε τήν ώρα του, ’Αριστείδη ; .
— Η γειτόνισσα μου, βρέ άδελφέ. Είδες φωνάρα πού 

σού τήν-εχει; Συνήθως τραγωδεϊ τό πρωί, καί μ’ αρέσει 
π’ό πολύ, γιατί τότε κάμνω τόν περίπατόν μου.

Όρμεμφύτως έστρεψα τά βλέμματά μου πρός τό φω
τισμένου παράθυρου, καί διά μέσου τού καταβιβασμένου 
παραπετάσματος διέκρινα αρκετά καλά γυναίκα λευχει
μονούσαν, εχουσαν λυτήν τήν κόμην, κρούουσαν τό κλει
δοκύμβαλου της καί τραγιρδούσαν ώς νά ήτο βέβαια ό’τι 
ούδείς τήν έβλεπεν, ούδείς τήν ήκουε.

Τό άσμα μοί έφάνη μέτριον, άλλ’ ή άοιδός μέ τήν α
τημέλητου έκείνην νυκτερινήν ένδυμασίαν έκίνησε πολύ 
τό ενδιαφέρον μου.

— Κύριοι, λέγω πρός τούς φίλους μου, όπισθεν τού 
διαφανούς έκείνου παραπετάσματος, είνε μία ώραία γυ
ναίκα. Σβύσατε τά σιγάρα σας, διότι τά φώς των είμπο- 
ρεΐ νά προδώση τήν παρουσίαν μας, καί νά ταράξη τήν 
κυρίαν.

’Αμέσως τά σιγάρα έσβέσθησαν, έκλείσκμεν μ.άλιστα 
καί τό παράθυρου σχεδόν έντελώς πρός περισσοτέραν 
ασφάλειαν, καί ήρχίσαμεν νά κατασκοπεύωμεν.

Τό είξεύρω, ήτον ολίγον αδιάκριτου «ΰτό πού έκάμνα- 
χεν, άλλά, έπί τέλους είμεθα νέοι δλοι μας καί έπειτα..; 
τό κάτω κάτω τής γραφής, τό ίδιον δέν θά έκαμες καί 
«ύ, άναγνώστα, άν ήσο είς τήν θέσιν μας;

μετά δυνάμεως ύπό τάς άδαμάστους προεξοχάς τοϋ εύ— 
μελεστάτου σώματος, όπως ύπό τήν πνοήν τής αύρας τό 
ιστίου όγκοϋται, τεντόνεται, άνθίσταται καί ομοιάζει 
προς πελωρίαν σφαίραν ετοίμην νά διαρραγή. Τέλος τά 
πάντα διεδέχθη ή ήσυχία* καί μόλις ήδυνήθημεν νά δια- 
κρίνωμεν ένα μικρό παιγνιδιάρικο καί τριανταφυλλένιο 
ποόαράκι, τό όποιον μή νυστάζον, φαίνεται, έγύριζε ά
κόμη έξω καί έπαιζε μέ τήν άκοαν τής σινδόνος.

Έκτοτε, ήκουσα πολλούς νά λέγουν όταν τούς ήρώτων 
πώς τοΐς έφαίνετο ή κυρία Α. . .

— Αί έτσι, κ’ έτσι, τό πρόσωπόν τη; όέν έχει κανο
νικά χαρακτηριστικά.

—Τό πρόσωπόν της, βέβαια" άπήντων έγώ’ καί έπειτα 
ελεγα μέ τόν νούν μου : Τό πρόσωπόν της ναι, δέν είνε 
ώραΐον, άλλά τά λοιπά !

’Εννοείται οτι ολα αύτά σού τά λέγω ύπό έχεμυθίαν, 
καί δέν θά έβγούν άπό τό στόμα σου.

— Μή σέ μέλη. Μαργιόλος.

Όταν τό άσμα έτελείωσεν ή άοιδός έσηκώθη. Ητο ανυ
πόφορος ζέστη καί τό ένδυμά της ήτο βεβαίως πολύ έλα- 
φρόν, διότι τό φώς τό όποϊον ήτον εις τό βάθος τού δω
ματίου τό διεπέρα. Έπλησίασεν εις τον καθρέπτην και 
μάς έφάνη ότι παρετήρει έν αύτώ τό πρόσωπόν της. Ε
πειτα ανύψωσε τάς χεϊρας της καί εις την πλήρη χάρι- 
τος ταύτην κίνησιν, τό μανήκι της, το οποίον ήτο ξε- 
κούμβωτο καί πολύ φαρδύ, έγλιστρησεν απο τόν ωραΐον 
καί παχουλόν βραχίονα της, οστις ένεφανίσθη αίφνης 
πρό τών οφθαλμών μας έν προκλητική γυμ-νότητι.

— Ά ! είπεν ό ’Αριστείδης, μόλις καταστέλλων κραυ
γήν θαυμασμού.

Τότε ή κυρία έπίασε μέ τάς δύο της χεϊρας "ή* κόμην 
της, ήτις κατέπιπτεν άφθονος καί μακρά καί τήν συνέ- 
στρεψεν, όπως αί πλύντριαι τά ύγρά άσπρόρρουχα.Τί κε
φαλή της τήν όποίαν έβλέπομεν κατά κρόταφον, έ’κλινεν 
ολίγον πρός τά εμπρός* έπειδή δέ οί ωμοί της, ένεκα τής 
κινήσεως τών χειρών της έπιπτον πρός τά οπίσω, τόστή- 

■θος αύτής διεγράφετο μάλλον προεξέχον.καί πλούσιον.
— Πεντελήσιο μάρμαρο, παριανό μάρμαρο, θεά ’Αφρο

δίτη ! έφώναζεν ό ’Αριστείδης.
— Μά θά σωπάσης έπί τέλους; λυσσασμένε!

Φαίνεται πραγματικώς ότι ή φλόξ τού κηρίου της ενόησε 
πόσην «ύχαρίστησιν ήσθανόμεθα, καί έφιλοτιμήθη καί 
αύτή νά μάς προσφέρη τάς έκδουλεύσειςτης.Τό κηρίου ήτο 
όπισθεν τής κυρίας, ή δε φλόξ του τοσούτον έπιτηδείως 
έφώτιζε τά πράγματα,ώστε τό μακράν ποδήρες λεπτούφαν- 
τον ένδυμα ώμοίαζε πρός τους ελαφρούς έκείνου; άτμούς, 
τους καλύπτοντας τον ορίζοντα δίχως νά τόν σκεπάζουν. 
Μετ’ ολίγον ή άοιδός διηυθύνθη πρός τήν κλίνην της, 
έκάθησεν έπί μ.ικροϋ καί λίαν χαμηλού τίνος σκίμποδος, 
οπού έξηπλώθη έν ΰλγι της τή άνέσει, καί έμεινε μερικά; 
στίγμα; τάς χεϊρας έχουσα συμπεπλεγμένας ύπέρ τήν 
κεφαλήν καί τούς πόδας προτεταμένους· τήν ς-ιγμήν έκεί
νην έσήμανε τό μεσονύκτιον έπειτα έλαβε τήν δεξιάν 
της κνήμην, καί τήν άνύψωσεν έπί τής αριστερά;, διε- 
κρίναμεν δέ οτι έφόρει κάλτσαις.

Άλλά τήν στιγμήν κατά τήν όποίαν παρεμέριζε τό 
παραπέτασμα τής κλίνης της καί ήτοιμάζετο ίσως νά 
πλαγιάση, το κηρίου έσβέσθη....

Τήν επαύριον, είς τάς δέκα τό εσπέρας, εύρέθημεν καί 
οί πέντε είς τό δωμάτιόν τού Άριστείδου, τέσσαοες δ’ έξ 
ήμών είχον καί διόπτρας είς τά θυλάκιά των. Όπως καί 
την παρελθοϋσαν εσπέραν, ή ώραία γειτόνισσα μας έκά 
θησεν είς τό κλειδοκύμβαλου της, έπειτα δ’ ήρχισε τήν 
νυκτερινήν της τοαλέταν. "Η αύτή χάρις, τό αύτό θέλ
γητρου’ άλλ’ όταν έφθάσαμεν είς τήν κρίσιμον στιγμήν 
κατά την όποίαν χθές είχε σβεσθή τό κηρίου, άναφρικία- 
σίς τις μάς κατέλαβε. Τό κατ’ έμέ, έτρεμον. Εύτυχώς, 
ή τύχη ήτο ύπέρ ήμών- τύ κηρίον έμεινεν άνημμένον. Ή 
νεαρά γυνή τότε, διά τής θελκτικής της χειρός, ής εΰ- 
χερώς οιεκρίνομεν τήν αβρότητα, έθώπευσε τό προσκεφά 
λαιόν της, τό έτοποθέτησε μέ χιλίας περιποιήσεις, καί 
έφαίνετο ώς κάτι νά τοϋ έλεγε.

"Επειτα ύπανηγέρθη έπί τοΰ δεξιού της βραχίονος, ό
πως ό ιπποκόμος όταν θέλη νά ίππεύση, καί είδομεν τό 
ά&ιστερόν της γόνυ στίλβον καί λεΐον ώς μάρμαρον, εί- 
«δύον έν τή κλίνη. Αλλά ή έμ,φάνισις ύπήρξε ταχεία, 
ταχύτατη, καί μόλις διεκρίνκμεν τήν παχουλήν, τήν 
λευκοτάτην έκείνην κνήμην, παλαίουσαν μέ τά σινδόνι. 
Τέ νυκτερινόν ένδυμα, κυμάτισαν έπί στιγμήν, έτεντώθη

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ.
Διά τής πλατείας τού σσντάγματος διέρχεται νεαρά 

καί ώραία γυνή μελανειμονούσα.
Κάποιο; λέγει πρός τόν Άγαθόπουλον:
— Δίχως άλλο χήρα· δέν σού φαίνεται ώραΐο πράγ

μα νά βλέπη κανείς μιά νέα καί εύμορφη χήρα νά περνά 
άπό πλησίον του;

*0 Άγαθόπουλος μετά πεποιθήσεως.
— Όχι δμως τήν δική του.

Προχθές ήρώτων εξαετές κοράσιον πώς τόν λέγουν τόν 
πατέρα της.

— Νά σάς πώ, άπαντά τό κοράσιον, ό καθένας τόν 
ονομάζει όπως θέλει.

Όταν είμεθα μόνοι ή μαμά τόν λέγει: 'Ληστή.
Όταν είνε καί άλλοι άνθρωποι λέγει: σύζυγέ μ ον.
Ό θείος μου τόν λέγει: φίΛε μον.
Όταν ή μαμά είνε έξω ή γκουβερνάντα μου τόν λέγει: 

χαχομαΰημύη.
Όσοι έρχονται καί τόν ζητούν τόν λέγουν κύριε Βαρ. 

δοΰχη.
Μερικοί άλλοι τόν λέγουν : χνριε είρηχοδϊχν ■
Έγώ τόν λέγω μπαμπά.

------ ο -------------

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΚΗΝΗ
μέ τήν όποίαν έκλεισαν αί συνεδριάσεις τής βουλής 
ήτό τι έξοχον. Καθ’ ήν στιγμήν χωρίς πνεύμα έπολεμεΐ- 
το δι’ ένστάσεων μή άπαρτίας τό περί πνευματωδών πο
τών φορολογικόν νομοσχέδιον, όπισθεν μιάς τών κολο- 
σιαίων στηλών τού βουλευτηρίου ό Καραπάνος καί ο 
Παχύς, έρίσαντες έν άρχή τής συνεδριάσεως ένεκα ανα
φοράς τίνος περί τού αγροτικού ζητήματος, άπεφάσισαν 
νά έλθωσιν είς χεϊρας. Καί παρατυχών έκεϊ ύ κ. Ζυγομα
λάς άνέστειλε μέν τήν ορμήν τών βραχιόνων άλλ ή 
γλώσσα έκάστου άφηνιάσασα έζετόξευε κατά πρόσωπόν 
τού άντιπάλου του τάς εξής μεγάλας αλήθειας:
ΙΙαχύς.—Αρχιληστή, πού κατάκλεψες τήν Τουρκία ! 
■ώαραηάνος. '—Κλέφτη, ποϋ έλήστευσες τήν 'Ελλάδα L



8 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ-

Κ' έπειτα λέγουν οτι δέν γίνονται πλέον θαύματα
’Αλλ' άν δέν γίνωνται άλλου, είς τό Άγοίνιον όμως 

γίνονται καί άν δέν μάς πιστεύετε, άναγνώσατε τά εξής, 
τά όποϊα μάς γράφουν έκεϊθεν,καί Οά πιστεύσητε.

«Ό ‘Ηγούμενος τής μονής Τροσοϋ έκαμε τόν άρρωστο’ 
δέν είμπορούσε νά σηκωθή, πρό πάντων δέ δέν είμπορούσε 
νά σηκωθή νά ΰπάγγ εις τό δικαστήριον άλλά τήν πα- 
ρελθούσαν Τρίτην ώς έκ. θαύματος άνέστη καί ήλθεν έδώ 
κατά πρόσκλησιν τών Άγρινιωτών οί όποϊοι τόν προσε 
κάλεσαν νά έλθη μέ τήν εικόνα τής Θεομήτορος διά νά 
έκδιώξγ τήν ευλογιά. Καί ήλθε, καί έλησμόνησεν ότι 
ήτον άρρωστος, καί έστάθη όρθιος έντός τής πλατείας 
μεταζύ 5000 άνθρώπων συνωθούντων αύτών, καί έψαλλε 
μέ γοεράς καί σπαρακτικά; φωνάς μέχρι μεσημβρίας, καί 
έξακολουθεΐ καθ’ ημέραν νά εύλογή, νά άγιάζγ, νά έξα- 
γνίζη τόν όχλον, ν’ άποδιώκγ άπ' αύτοϋ πάν πνεύμα 
πονηρόν, ν’ άπελαύνγ πάσαν νόσον καί πάσαν μαλαχίαν 
κ«ί ιδιαιτέρως τήν ευλογιά.

Εως αύτήν τήν στιγμήν είσέπραξε 7000 δραχμάς καί, 
καθώς υπολογίζουν οί περί τά τοιαύτα ειδικοί, αί είσ- 
ποάξεις θά φθάσουν έως 20,000, δραχμάς’ όσα χρυσά 
καί άργυρά σκεύη, όσα πολύτιμα κοσμήματα καί φορέ
ματα εύρίσκοντο εί; τά κιβώτια τών γυναικών, μετετέ- 
θησαν όλα είς τό δισάκκιον τοϋ ‘Ηγουμένου, όστις έ'νεκα 
τού Παναγίου Πνεύματος τό όποιον άνέκαθεν έπιφοιτά 
είς αύτόν, ένεκα τής προσευχής καί τής νηστείας, ένεκα 
τής πασχούσης ύγείας του όέν ζυγίζει περισσότερον τών 
800 οκάδων, καί δέν δύναται ό δυστυχής νά φθάση 
τάς χιλίας, διότι κάμνει πολλαίς μετάνοια·.; καί γονυ
κλισίας.

Άλλ'· άμα έπάτησε έδώ τό ποδάρι του, ή εύλογία φο- 
βηθεϊσα αύτόν έτράπη είς αίσχράν φυγήν’ οί εύλογια- 
σμένοι σηκώθηκαν άπό τά κρεββάτια των, ώς οί νεκοοί 
άπό τούς τάφους των όταν ήνοίχθησαν, καί περιφέρον
ται είς τάς οδούς’ τετέλεσται ! ή εύλογία εύρήκεν άνώ- 
τεοον αντίπαλον—τήν εύλογίαν του—καί ήττήθη. Ό 
προνοητικός ό’μως Ηγούμενος, πρός πλήρη θρίαμβόν του 
καί πρός τελείαν καταστροφήν τοΰ έχθροϋ, άπέλυσεν ά
πόσπασμα τών ύπό τάς διαταγάς του παππάδων, οΐτινες 
κρατούντες πέντε έξ άργυρά κουτία μέ άγια λείψανα, 
διατρέχουν τά; συνοικίας, ψάλλουν αγιασμούς καί είς ό
σου; θέλουν καί είς όσους δέν θέλουν, άληθεΐς σταυρωτή- 
δες τής εύλογίάς, ήν αναζητούν καί έντός έτι τών θυ
λακίων.

Καί διά ν απονεμηθή είς πάντας έξ ίσου ή χάρις τού 
4->εου, καί διά νά μη μείνγ κανείς παραπονεμένος, ό φι
λάνθρωπος καί παντελεήμων ‘Ηγούμενος έμίσθωσε καί 
■τούς παπάδες τής πόλεως με ήμεοοδούλι καί τρέχουν άπό 
σπήτι είς σπήτι με τά άγια λείψανα είς χεϊρας, καί 
ψάλλουν, καί εύχονται, καί παρακαλοϋν, καί εύλογοϋν, 
καί αγιάζουν, καί θεραπεύουν....τούς ύγιεϊς όμως καί όχι 
τούς εύλογιασμένους, όιότι φοβούνται μήπως κολλήσουν. 
Ώς άμοιβήν δέ λαμβάνουσιν ότι τύχγ—δέν εΐνε δά και 
■πολύ δύσκολοι—, λαμβάνουσι πεντόφραγκα—σκουλαρή- 
κια χρυσά—ποδιαίς—μανδήλια—πετσέτα·.;—χράμια— 
κηλίμια—φορέματα—καί οτι άλλο προσφέρουσιν οί εύλο- 
•γημένοι κκί φιλόχριστοι χριστιανοί άπό εύλάβειαν.

Τούτο θά έξακολουθήσγ έως οτου παύσουν όχι τά

κρούσματα τής εύλογίάς, άλλά τώ άφιερώματα καί αί δω— 
ρεαί αί όποϊαι κατήντησαν τά έπικινδυνώτεοά κρούσμα
τα διά τούς δυστυχείς Άγρινιώτας.»

ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ

ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΟΝ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΑΣΑ

ΕΙαρχ τήν πλατείαν τοϋ Αγίου Τ¥ι*ολάου.
ΝΕΟΣΓΣΤΑΤΟΝ.— Έν Λαμπροτάτω μεγάρφ —Πο

λυτελεία πρωτευουσιάνικη.—Διά ξένους όχι καλλίτερον. 
—Κυρίως διά ταξείδια ύγείας καί διασκεδάσεως.—Ψά
ρια πάντοτε τής ώρας.—’Αστακοί, θαλασσινά, τά περί- 
υημα θαλασσινά τής Χαλκίδος.—Καθαριότης καί άνά- 
παυσις είς τά δωμάτια άξία Μπέηδων.

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΝΕΡΟ
δι’ ολην τήν Ελλάδα, τό έ* τής Λίρφεος. Άπεδε(χθη 
ότι ζωντανεύει καί τάς πλέον μαραμμένας παρειάς.—Έκ 
τοϋ νερού αύτοϋ βλαστάνουν ρόδα ύγείας.

Οί ·ίς Χαλκίζχ μ,ετχδχένοντες κατ’ εύϋεΖχν 
τό ξενοδοχεϊον τοϋ 4»άαχ.

ΖΕΣΤΑΙΣ
ΜΕΓΑΔΙΙΝ Χ1«Λ.Λ.ΟΓ11^Γ

ΑΛΠΑΚΑΔΩΝ KAI ΛΙΝΩΝ

έφερε τό Μέγα Έμπορορραπτικόν Κατάστημα

ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΗΑ1ΟΠΟΥΛΟΥ
(άπίναντι τής Πιοτωτιχής, "Οδο; Χταδίοι»).

‘Ο αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας δέν τρώγει άλλο χα- 
βιάρε άπό τό κομ.εαϋέν εσχάτως

ΕΙΣ ΤΟ

ΖΥΘΟΠΩΛΕΪΟΝ ΜΠΕΡΝΙΟΥΔΑΚΗ
(Ιίαρά τήν όδόν Έρμοϋ)

ΡΠΣΣΙΚΟ ΧΑΒΙΑΡΙ
!! Γεύσασθε καί Πληρώσατε!!

Έπέ εύχαερία τοϋ μοναδικού αύτοϋ
Άνοίγουν φρέσκα βαρέλια

Βιενναιου Ζύθου—Ζύθου Βιενναιου


