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Β. Γαβριηλιδης ΛΙΕΥβΥΧΤΜΣ

—ΓΡΑΦΕΐΟΝ, οαοϊ μοϊϊοκ, ΆριΟ. 4, άπέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΟΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ ΜΑΣ όσοι άπεδή- 
μησαν έκεϊθεν παρζκαλούνται ό’που εΰρίσκονται νά μάς 
βτείλωσι τήν νέαν διεύθυνσίν των πρός έξακολούθησιν 
τής αποστολής τοϋ φύλλου.

ΜαΓΚΟΑΠΕΡΓΙΑ.

Πεοχθές τό ήμισυ ίσως δημόσιον ένόμισεν ότι τό 
Μή Χάνεσαι δέν έξεδόθη την τακτικήν του ημέραν, 
διότι αί καλλικέλαδοι Μάγκαι δέν τό έκελάδουν είς τάς 
οδούς μεταξύ τών άλλων εφημερίδων. Αίτιοι εννοείται 
δέν εϊμεθα ήμεϊς, άλλ’ αύταί πάλιν αί μάγκαι, αιτινες 
έκήρυζαν άπεργίαν καθ’ ήμών. Καί ούτε πάλιν αί μάγ- 
χαι, άλλ’ οί λεγόμενοι αρχηγοί αύτών, οί εργολάβοι τών 
μαγκών, τρεις ή τέσσαρες τόν αριθμόν.

Οί εργολάβοι αύτοί είναι είδος τι κυβερνήσεως τών 
μαγκών. Καί πότε είναι χωρισμένοι είς δύο ή τρεϊς κομ- 

ατάρχας, έκάστου έχοντος τούς ίδικού; του, έκάστου 
ιαθέτοντος μικράν ή μεγάλην πλειοψηφίαν,μικράν ή με

γάλην μειοψηφίαν. ’Ενίοτε είναι ήνωμένοι, ώς τώρα, καί 
τότε άποτελοϋσι τήν λεγομένην οικουμενικήν κυβέρνησιν. 
Αύτό άλλοτε δέν ΰπήρχεν. Ότε τό πρώτον ή ΈφημιρΙς 
διά τών κυρίων Κορόμηλά καί τοϋ Μιχαήλ Λάμπρου είσή- 
γαγε τήν είς τάς οδούς πιολησιν,έκατος μικρός πωλητής 
ήτο ανεξάρτητος,έλάμβανε τά φύλλα κατευθείαν εκ τοΰ 
Γραφείου καί είχεν όλον τό κέρδος ίδικόν του. Βαθμηδόν 
όμως έσχηματίσθησαν αί λεγόμεναι έργολαβίαι. Οί εξυ
πνότεροι καί οί οκνηρότεροι μεταξύ τών μαγκών έσκέφθη- 
«αν δτι άν απαλλάξουν τά γραφεϊα τών εφημερίδων άπό 
τόν πονοκέφαλον νά έχουν ανοικτόν λ]σμόν μέ πενήντα 
μάγκας, ένώ είναι δυνατόν νά έχουν ένα άρχιμάγκαν 
καί αύτός παραλαμβάνων δλα τά φύλλα νά τά διανείμη 
είς τούς ύπ αύτόν παϊδας· νά παραλαμβάνη έπειτα τάς 
εισπράξεις καί νά τάς μεταβιβάζη είς τά Γραφεϊα" αύτά 
δέ δλα νά τά πράττη διά τής αμοιβής ένός ή ήμίσεως

λεπτού καθ’ έκαστον φύλλον τό όποϊον ν’ άφαιρήται έκ 
τοϋ κέρδους τών μαγκών, συνάμα δέ καί νά πωλή καί ό 
ίδιο; φύλλα, ώστε νά μή χάνη καί αύτό το κέρδος, ή 
δουλειά δέν θά πηγαίνη κακά.

Ούτω συνέστησαν αί λεγόμεναι έργολαβίαι τών μαγκών 
πότε διηρημέναι, ώς είπομεν, είς δύο καί τρία στρατό
πεδα, πότε συμπηγνύμεναι είς μίαν μεγάλην μακεδονι
κήν φάλαγγα. Ή δουλειά διά τούς εργολάβους δέν πή
γε διόλου κακά. Βαθμηδόν αί έφημερίδες έπολλαπλα- 
σιάζοντο- ή κυκλοφορία ηύξανε- τά κέρδη των έπερίσ- 
σευον. Διά τοΰ ξύλου έπεβάλλοντο είς τά μικρά- κάνεις έξ 
αυτών δέν έτόλμα νά τούς σχάση xardrt^ νά τούς φάγη 
δηλ. χρήματα- έγένοντο αύτοί κύριοι- συνέστησαν γρα
φεία- ήδύναντο δλον το ήμερονύκτιον νά διασκεδάζουν* 
καί μ.ίαν μόνην ώραν νά έργαζωνται- ένίοτε ά.νελάμβα— 
νον καί άλλας έργασίας- ήνοιγον ζυθοπωλεία- ίσως έ- 
καμνον καί τόν τοκογλύφον. ’Ενώ αί μικραί μάγκαι έδέ— 
ροντο είς τό ψύχος, είς τήν λάσπην, εις τόν καύσωνα? 
έξελαρυγγίζοντο, έτρεχον άνυπόδητοι, ξεσχισμένοι, διά 
νά τρέφωσι τούς τρεϊς ή τέσσαρα; κηφήνας.

'Όταν είδον οί άρχικηφήνες αύτοί δτι έκέρδαιναν τε
τρακόσια; καί πλέον δραχμάς κατα μήνα έκαστος, είπον 
διατί νά μή κερδαίνωμεν καί έξακοσίας;Το *·ή Χάνεσαι 
τό άγοράζομεν πρός έξήμιση λεπτά- κερδαίνομεν έν ήμεϊς 
λεπτόν καί διώμιση τά παιδιά. Διατί νά μήν κερδαίνω
μεν είς τό εξής δύω ήμεϊς ; "Αν δεχθή τό Μή Χανβ- 
ααι, Οά δεχθή καί ό Ί*αμ.«χγίς, θά δεχθή καί ό 
Αιών, καί θά καταντήσωμεν καί είς τής πεντάρικες 
έφημερίδες καί Οά έχωμεν ένα διπλασιασμόν τών πόρων 
μ«ς.

Δέν ξεύρομεν διά τινα λόγον επεσεν δ κλήρος έφ’ ήμάς 
πρώτου;- καί ήλθεν καί μάς έπρότεινεν έν μέλος τής Οι
κουμενική; νά τούς τό δίδωμεν είς τό έξης τό Μι) Χά- 
Χΐσαι πρός 5 3)4 τοϋ λεπτού. Βλέπετε δτι γνωρίζουν 
καί τά κλάσματα, είναι κάτοχοι καί τού διαφορικού ά
κόμα υπολογισμού. Είναι τρόφιμοι τού κ. Παρασκευαί- 
δου. 4 καί 1)4 νά παίρνουν αύτοί έκ τής δεκάρας, ει
σόδημα καθαρόν, έκ δέ τών ύπολειπομένων 5 3)4 νά
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πληρόνωμεν ήμεϊς χάρτην, στοιχειοθέτας, τυπογράφους, 
διανομείς, ενοικίου Γραφείου, σύνταξιν κχΐ δλα τά άλλα 
κχΐ συγχρόνως νά ζώμεν, ένω οί κύριοί μα;, οί ίδιοκτή- 
ταί jta;, οί κεφαλαιούχοι μας, οί καταστηματάρχαι μας 
—θό μιάγχας— θά λαμβάνουν καθαρόν κέρδος ««νΐΐ*· 
τ* τοΐς ««αχόν, έξ ών μόνον έξοδον θά έχουν ολί
γον σκόνην είς την πτέρναν των.

’Ιδού τώρα καί τί λαμβάνουν οί έφημεριδοπώλαι ένΕυ- 
ρώπη :

Έν ΙΙαρισίοις—τά κιόσκια—έν έκατοστόν τοΰ φράγ
κου, ήτοι έν λεπτόν.

Έν Βιέννη—τά καπνοπωλεία—επίσης έν εκατοστόν, 
ήτοι έν λεπτόν.

Έν ’Αγγλία,—οί έφημεριδοπώλαι—10—ti? τοΐς έκα
τόν, οπερ καταντά έπι έν λεπτόν.

Έδώ λοιπόν δέν μάς φθάνουν δλα τά άλλα, τά όποια 
δέν έπιτρέπουν άκόμη είς την δημοσιογραφίαν νά ζήση 
άνέτως, έπρεπε συνάμα ώς έργάται μεταλλείων νά έκ- 
μεταλλευώμεθα τόσον βλακωόώ; άπό τούς άρχιμάγκας.

Πρός μεγάλην ζημίαν μας έτολμήσαμεν τό πραξικόπη
μα’ ν’ άφαιρέσωμεν τήν πώλησιν άπό τούς μάγκας—καί 
νά άναθέσωμεν είς τού; κυρίους καπνοπώλας ’Αθηνών καί 
Πειραιώς, νά δίδωμεν δέ μόνον είς έκείνους τούς μάγκας 
ο'ίτινες αγοράζουν τό φύλλον μας είς λογικήν τιμήν.

Όφείλομεν νά όμολογήσωμεν δτι εΰρομεν τούς κυρίους 
καπνοπώλας προθυμότατους δπως άναλάβωσι τήν πώ- 
λησιν, ήτις έάν γενικευθή δύναταί σχεδόν νά αναγέννηση 
τόν τύπον. Οί ήμίσεις έξ αύτών σχεδόν άπέκρουσαν πά
σαν αμοιβήν έκ τής πωλήσεως, τοΰθ’ δπερ όμως, έάν τό 
μέτρον γενικευθή, δέν είνε δίκαιον. Εύχαριστοΰμεν θερ
μώς άπαντας ανεξαιρέτως τούς κυρίους καπνοπώλας, ούς 
εΰρομεν τόσον εύγενεΐς καί τόσον προθύμους νά έλθωσιν 
είς ύποστήρίξιν τής δημοσιογραφίας, ήτις εργάζεται καί 
πονεϊ καί μοχθεί ύπέρ τοΰ τόπου.

19 ΕΠΙΦΪΑΑΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ,9
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(“15. άο.θ. 310)

Οί έν ΚύΟνω έξόριατοε.—Μάχη.

— Λόγχη!
Ητο τι φωνή τού Χρυσοβέργη έξεΛθόντος τότε τϋς 

χούτττ,ς του.
Η έπί τοΰ χαρακώματος κυμαινόμενη άνευ στέμματος 

σημαία τών επαναστατών κατέπεσε καί άνεφάνησαν τά 
δπλα αύτών άνεστραμένα.

Παρεδίδοντο.
Διακόσιοι άνδρες περιεκύκλωσαν τόν Λεωτσάκο.
Διακόσαις κάννες, διακόσιαι λόγχαι, ήσαν προτεταμέ- 

ναι κατ’ αύτοΰ.
Τοΰ άνδρός τό βλέμμα είχε πτήξει.
Περιεπλάνησεν αύτά είς τούς πέριξ στρατιώτας, ύπέ- 

«εισε τήν κεφαλήν καί έσυρε τά δυό του πιστόλια.

Τώρα δέ περιττόν νά παρακαλέσωμεν παντας τούς άγα- 
πώντας τό Μή Χ,άνεαχι νά μήν υποστηρίξουν τήν 
|λ.9εγχοαι««ργίχν αύτήν, βαρυνόμενοι ν’ άγοράζουν τό 
φύλλον μας έκ τών καπνοπωλείων, άλλά νά πατάξωσι 
τήν έκμετάλλευσιν αύτήν συνειθίζοντες τόν έξ άνάγκης 
τούτον νεωτερισμόν.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Ακρον άωτον ληστρικής άπαγωγής :
— Νά άπαχθή ό Βασιλεύς, ώς λύτρα δέ ό αρχιλη

στής ν’άπαιτή μόνον τόν διορισμόν του ώς προθυπουογοΰ.

Ό κ Κουμουνδοΰρος θά εύρισκε τήν άπαίτησιν αύτήν 
πολλά φυσικήν καί οικονομικήν συνάμα.

Ο Μενέλαος Νεγροπόντης μανθάνων έν Βιέννη τήν 
φήμην τής άπαγωγής τοΰ Τσιγγροΰ ύπό Λελούδα καί 
ΰψών τάς χεϊρας ώς έζαπτέρυγα :

— Τί τόπος, βρέ άδελφέ, είναι αύτός ! Όλοι είναι 
[λησταί ! θά μάς ξεγυμνώσουν ! Μάλιστα, nous autre* 
Ghiens (ήμάς τούς Χιώτας) ....

Αλλη έπιφώνησις άμα τή είδήσει της άπαγωγής :
— Μωρέ τί λουλούδι θάπίανε ό Λελούδας !

Μεταξύ τών τελευταίων άπονεμηθέντων παρασήμων

— Δέν σκοτώνω κανένα σας. Κτυπάτε, δολοφόνοι. 
Κτυπάτε, δολοφόνοι τής πατρίδος. Κτυπάτε! θηρία! 
Ζήτω ή πατοίς !

Τά πιστόλια πίπτουν τών χειρών του.
Ύποχωοει δύο βήματα,δτε ήκούσθη ή φωνή τοΰ Χρυ

σοβέργη :
— Πΰρ, στρατιώτας, πΰρ. Ζήτω ό Βασιλεύς.
— Πατρίς...........
Σφαίρα έβούλωσε τό στόμα αύτοΰ, καί τρεις άλλαι 

τοΰ διετρύπησαν τό στήθος.
Ό Λεωτσάκος έσπάραξε, έκλονίσθη πρός στιγμήν, έστη 

όρθιος, έβρυχήθη καί έπεσε.
"Αγριος καί μανιώδης ό Τσίρος πλησιάζει, σύρει τό 1 

πτώμα τοΰ Λεωτσάκου έκ τής κόμης καί κλοτσοπατεϊ 
τό στήθος αύτοΰ, ένώ οΐ στρατιώται άπεγύμνονον τούς 
νεκρούς.

Λυσσών ό Χρυσοβέργη; διατάττει ν* άποκόψουν τάς 
κεφαλάς τών τριών ηρώων.

— Πρέπει, έλεγε, νά πάγω τά κεφάλια των πεσκέσι 
τής βασίλισσας στην ’Αθήνα.

Ή θηριώδης διαταγή ανέσταλη ύπό τοΰ Τσίρου.
Ό Χρυσοβέργη; τότε άπέκοψε τήν ζώνην τοΰ Λεωτβά- 

κου καί έλαβε τήν χζ.τα.άέσχα του τήν οποίαν θριαμβευτι- 
κώς έκρέμασε παρά τήν ίδικήν του.

Είτα τή διαταγή αύτοΰ οΐ στρατιώται έσυρον έκ τών 
ποδών τούς νεκρούς μέχρι τής παραλίας, τών οποίων εί—

έδόθη εν διά λόγους. . . νυμφομανίας. Εΰρετε ποιο είναι. 
Τοΰτο μόνον σά; λέγομ.εν δτι μεθ ολην τήν παρα τοΐς 
θήλεσιν έπικράτησιν τή; νόσου, ό παρασημοφορηβΐίς εί
ναι άνήρ.

Ούτε ό δέ Κάστρο; ήδύνατο νά φαντασθή τοιοΰτον 
τραγικοφανταστικόν συνδυασμόν νά παρασημοφορηθή ό 
Καζάζης μέ τόν Άξελάν μαζύ.Ό άνθρωπος τοΰ ενός μαύ
ρου χειροκτίου καί ό άνθρωπος τοΰ ξίφους’ ή Μακρυνί- 
τσα καί τό Φυσιχόν dlxaiov ό παλληκαράς καί ό κα
λαμαράς. Καί οί δύο λοιποί ιππόται’ μέ τήν διαφοράν 
δτι ό λόγιος νέος, ό’πως μάλιστα είναι ’ψηλός 'ψηλός,μα- 
κρύς μακρύς, άχαμνός άχαμνός,είναι ολίγον ιππότης τής 
ελεεινής μορφής.

Αύτός ό νόμος ό περί έλαττώσεω; τών ταχυδρομικών 
τελών τών έφημερίδων δέν μπορεί νά τεθή είς ένέργειαν; 
Διατί δέν θωπευόμεθα καί οΐ δημοσιογράφοι ολίγον, οϊ 
τε φίλοι τής Κυβερνήσεως, καί οί μή φίλοι, διά τής τα
χείας δημοσιεύσεως αύτοΰ ; Κάμετε το καί θά ίδήτε δτι 
καί αύτή ή γλώσσα τοΰ Έθηχον Πνεύματος θά γλυκάνη 
ολίγον, κρεαασθεΐσα έξω ένεκα τών άμειλίκτων τελών 
είς ά υπεβλήθη τό πρώην κακοσυνειθισμένον άτΐ./ίς 
ίΠ νεύμα*. '

Έξεπληρώθη πόθος γενικός διά τοΰ είς τμηματάρχην 
προβιβασμού τοΰ πανελληνίου μισέλληνος Άριστοτέλους 
Πετσάλη. Η έκλογή του ώς ειδικού είς τό τμήμα τής 
ποινικής στατιστικής είναι άρίστη. Δέν πιστεύομεν νά 
διαφεύγη τόν άκόρεστον μισέλληνα καί τό έλάχιστον 
παράπτωμα, άρκεϊ δτι θά διαπράττηται ύπό 'Ελληνος. 
Φόβος είναι δτι δέν θά τρώγη πλέον — διότι θά χορ-

χον άφαιρέσει καί τάς στολάς, άφήσαντε; αύτούς μόνον 
μέ τό έσώβρακον.

Δίματόφυρτα καί ακρωτηριασμένα τά πτώματα τών 
τριών μαρτύρων συρόμενα έπί τών βράχων καί κρημνών 
έρβίφθησαν είς λέμβον τινα.

— Νά τούς πετάξωμε στή θάλασσα, είπεν ό Χρυσο- 
βέργης πρός τόν Τσίρο.

— Όχι, άπήντησεν ούτος, καλλίτερα νά τούς άφή- 
σωμε νά τούς φάν τά σκυλιά καί τά κοράκια.

— Πρέπει κάτι νά τούς κάμωμε διά νά παραδειγμα
τιστούν καί τά άλλα τά παλλικάρια.

— Έχομε καιρό. Άν τό κουνήσουν στό Ναύπλιο ή 
στή Χαλκίδα, έκεΐ τούς δίνομε τό μάθημα.

— Τότε νά τούς άφήσωμε έδώ νά βρωμίσουν καί έ
πειτα άς τούς κάμουν δ,τι θέλουν οΐ Κυθνιώταις. Άκοΰς 
βπανάστασι στή Κύθνο ! Καί τί θά πή ό βασιλεύς δταν 
έλθη ;

— Αύτό είνε.
— Λές νά πάρωμε τόν σταυρό;
— Καλλίτερα κάνένα γαλόνι.
— Άμ αύτό είνε σίγουρο.
— Τού; δώσαμε δμ.ως φάεο, αΐ ;
— Μωρέ τούς δώσαμε καί κατάλαβαν.
—· Τό παλλικάρι τής Καλαμπάκας ποΰ έφαγε τήν 

Τουρκία μέ τό κουτάκι ! . . . Βρωμόσκυλο. Τό είχες πα- 
ραπάρει απάνω σου, Σήκω τόρα !

ταίνη Λούκουλλος έκ τής αναγραφής τοΰ μακροΰ ελλη
νικού έγκληματολογίου. Ό κ. ΙΙετσάλης θά έπεθύμει · 
κόσμος δλος νά ήτο μέγας Μενδρεσές καί ή Ελλάς όλη 
καταδικασμένη είς ισόβια δεσμά. Έλπίζεται δμως οτε 
ή νέα θέσις τοΰ τμηματάρχου θά μετριάση ολίγον τό 
πρός τούς Έλληνας μισός του’ άλλά τότε δεν Οά είναι 
πλέον ΙΙετσάλης, καί ιδού νέα άπόδειξις οτι ολοι οί Ελ
ληνες προαγόμενοι διαφθείρονται καί ό ’Αριστοτέλης μας 
είναι δυστυχώς Έλλην.

Τό έν τή Βουλή μεταξύ 'Ράλλη καί Δημητρακάκη 
,τατματάκ έλαβε διαστάσεις έν τή Ε’ρώπη βατράχου θε- 
λήσαντος νά γίνη βοδς. Καί άλλη τοΰ Βερολίνου έφημε
ρίς, ό Ταχυδρόμος, περιγράφει τήν σκηνήν—έξ ιδίας αλ
ληλογραφίας έξ 'Αθηνών—μέ χρωματισμόν τής σχολής 
τών lnipressionistes. Όλο τό γιγάντιον μουστάκι τοΰ 
Στεφανίδη έξερριζώθη.—Έν Βερολίνφ είναι γνωστόν τό 
έπεισόδιον τοΰ έραστοΰ Άλεξάκη καί άναφέρεται καί 
αύτό έν τή έν λόγω έφημερίδι. Τό μονύελον τοΰ προέ
δρου Βαλαωρίτου έγινε θρίμματα’ τά καπέλλο έκάλυψε 
τήν ώμοπλάτην του. Οί βουλευταί δλοι έμειναν φαλα
κροί, διότι έξερρίζωσαν τά μαλλιά αναμεταξύ των, ή 
δέ αϊθουσα τοΰ Βουλευτηρίου μετεβλήθη είς ρυπαρόν 
έδαφος κουρείου. Είς χα.Ιαδ ρόζος (ράβδος ίσως ή πίλος) 
έξεσφενδονίσθη κατά τών κροτάφων τοΰ κυρίου Τρικούπη. 
Ό δυστυχής ύπουργός τών Σοατιωτικών (έκλαμβάνεται 
άλλος παρά τόν πρωθυπουργόν) έφυγε μέ ξεσχισμένο 
σουρτοΰκο.

Τί κάθουνται καί χάσκουν οί μουσικοί συνθέται τοΰ 
Βερολίνου ; Δέν τά μεταβάλλουν αύτά είς ευοείας φαν
τασμαγορίας, άφοΰ μάλιστα είναι ανακατωμένο καί τό 
έπεισόδιον τής άπαγωγής τοΰ κ. Άλεξάκη ; Αν θέλουν 
νά τούς στείλωμεν τό φύλλον τοΰ Katpcv, δπου ό πρωτό-

Καί δια τής πτέρνης του ό Χρυσοβέργη; έτυψε τό πρό
σωπον τοΰ Λεωτσάκου.

Οί δέ στρατιώται έλεγον :
— Τούς πήραμε στό λαιμό μας.
— Τί κερδίσαμε ;
— Πώς! Δέν δουλεύομε γιά τούς γαλωνάδες;
— Δέν θά δώσωμε καλή ψυχή.
— Δές του . . . Αγγελικά κορμιά. Καί πώς τούς κά-

— Αύτός δέν ήταν πόλεμος, ήταν δολοφονία.
Αφέντες τά πτώματα έπί τής παραλίας άταφα άπέ-

πλευσαν, έπιβάντες τής ’Λμα.Ιίας είς Ναύπλιον ό Τσί
ρος καί ό Χρυσοβέργη; μετά τών ύπ’ αυτούς στρατιωτών^·

Άμα τή είδήσει τοΰ φόνου τοΰ Λεωτσάκου, Μωραϊ
τίνη καί Σκαρβέλη μέγας αναβρασμός κατέλαβε πάντας.

Τά Συριανά κορίτσα έφόρεσαν δλα μαύρα καί έψαλλαν 
αυτοσχέδια ελεγεία.

'Ιδού στροφαί τινες έξ αύτών.

Στόν Ν. ^ίεωτσάχο.

Έπεσες, καί μιά σημαία, σοΰ έσκέπασε τό σώμα. 
Πλήν τό χέρι σου άκόμα έβαστοΰσε τό σπαθί.
Καί κάνεις δέν έτολμοΰσε, νά σιμώση νά στο πάρη ! 
Έπαρόμοιαζες λιοντάρι, εις τον ύπνο τό βαθύ.
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τύπος εραστής εξιστορεί πώς ιφυσικώς καί άνεπαισθή- 
τως -ήρχισε μετά τής δεσποινίδος άκροβολιστικάς αισθη
ματικά; εκτοξεύσεις» καί πώς «στο δωμάτιόν ύπνου άνε- 
παύθη καθ’ όλην την νύκτα, χωρίς όμως νά άφαιρέση τόν 
πέπλον τής Μαρίκας του».

Με τά την Γαλλικήν Γραμματικήν ό έν IΙαρισίοις δια
τριβών ταγματάρχης τού Μηχανικού κ. Β. Νικολαίδης 
Ιδού μάς στέλλει εύμορφον και κομψόν τόν Άλή- 
■ΧουρσχΙο Μπέην, Έπεισόδιον τής Ελληνικής Έ
παναστάσεως. θά τό άναγνώσωμεν καί Οά σάς εϊπωμεν. 
Έπί τού παρόντος σάς λέγομεν οτι πωλείται έν τοΐς 
Βιβλιοπωλείοις Κουσουλίνου καί Νάκη επί τής ΛίοΛιχής 
Όδοΰ.

Ο μυθιστοριογράφος κυρίως επιμένει είς την ζωγρα
φικήν τών οφθαλμών τών ήρωϊδων των άν τύχη όμως 
ή ήρωίς του Αλεξανδρινή, θά λησμονήση τό κάλλος καί 
€ά περιορισθη νά γράψη οτι ή Κλεοπάτρα είχεν υγιείς 
οφθαλμούς, περί ών αΐ ίατρικαί τής πόλεως έξοχότητες 
έβεβαίωσαν οτι ούδέν ίχνος έφερεν οφθαλμίας.

Ούδείς προφήτης δεκτός έν τή εαυτού πατρίδι’ ό Βε- 
ολ'.νέζος Σιοΰμαν, ό συνταράξας τόσον καιρόν τά πεζο- 
ρόμια, την λάσπην καί τόν κονιοοτόν τών ’Αθηνών, εις 

Βερολϊνον φαίνεται ότι δέν δύναται νά είσέλθη ούτε διά 
της θύρας, ούτε διά τού παραθύρου. Διά νά έλθη εις 
’Αθήνας καί νά προκαλέση τόν ζήλον τού Παπαμιχαλο- 
πούλου όπως τόν κάμη συμπολίτην του, έπρεπε νά διέλ- 
•η όχι διά τής Άδριατικής ούτε μέσον Βρινδησίου, άλλά 
διά τής νέας θαλασσίας όδού ήτις φέρει τό όνομα Κα- 
χουργυδιχεΐυν τοΰ Μαγδεδούρ·) οϋ. Τάς γεωγραφικά; αύ

τάς ειδήσεις άρυόμεθα έκ τού φύλλου τής 24 Ιουνίου 
τοΰ ΒεροΑινεΙου Ταχυδρόμου τοϋ Χρηματιστηρίου. Διά 
τών ειδήσεων αύτών ή λέξις κατεργάρης προσαομόζεται 
ώς έμπλαστρον εις τήν κόκκινη μύτη τού Σιούμαν, όστις 
μάς ήλθε με έν ονομα ολιγώτερον, διότι όταν έτυχοδιώ- 
κτει έν Γερμανία, έφερε και τίτλον εύγενείας, καί ώνο- 
μάζετο φόν Νόρμαν-Σιούμαν. Τό πρώτον όνομα τό έλα
βεν άπό την γυναϊκά του— φρίκη ! φιλόγαμοι έλληνίδες 
μου, ό Σιούμαν ήτο πανδρεμένος—τήν όποίαν έξεμεταλ- 
λεύθη και αυτήν όσον ήδυνήθη, καί έπί τέλους κατήγ- 
γειλεν; ένφ η δυστυχής άνελάμβανε νά πληρώση έν χρέος 
αυτοΰ κατα όόσεις, διά τοΰ οποίου, ώς έγραφεν έν επι
στολή της, «έθεώρει εαυτήν ηθικώς συνένοχον».

Εις τό κακουργοδικεϊον τοΰ Μαγδεβούργου κατεδικά- 
σθη έρήμην εις οκτάμηνον φυλάκισιν καί είς ένός έτους 
απώλειαν τής τιμής, ως λέγουν οΐ Γερμανοί τήν στέρη- 
σιν των δικαιωμάτων. Αλλά τών άγυοτειών, τών απα
τών καί τών παραπτωμάτων του, ώς λέγει ό Τα γνδρό- 
μος, ούκ έστιν αριθμός. Είχε φύγει είς ’Ιταλίαν, έκεϊ 
επλαστογράφησε νέον ονομα, γύν Μπορνε, Του.ίιέ-ίμος 
Λανγχε και μετέφραζεν άρθρα ιταλικών εφημερίδων καί ώς 
'ίδικά του άπέστελλεν εις γερμανικά φύλλα. Συνάμα δέ 
μέ το αληθινόν του ονομα φόν Νόρμαν Σιούμκν παρου- 
σιάζετο ώς Γερμανός συντάκτης τού περιοδικού τή; 'Ιτα
λίας Έπιθεώρησις, έκ τοΰ Γραφείου τής οποίας έκλεψε 
φαίνεται φάκελλον καί χάρτην φέροντα τήν επικεφαλίδα 
τοΰ περιοδικού και συνίστα αύτόν τόν ΈευδοΜπόρνε,τόν 
ΨευδοΛάνγκε, τόνψευδοΓουλιέλμον.Είς ’Αθήνας δέ,έπι- 
προστίθησιν ό Ταχυδρόμος, παρουσιάζετο ώς ανταποκρι
τής έφημερίδων, αιτινες ούδ’ έξ ονόματος τόν έγνώριζον. 
Πολλας αλλας απάτας έκαμε είς ίδιώτας καί χιλίω* ει
δών άχρειότητας—είναι α! φράσεις τής συμπολίτιδός 
του έφημερίδος—διέπραξεν.

Καί τώρα υστέρα απ αυτά άς εύχηθώμ.εν κανένα νέον

Τουρκοελληνικόν πόλεμον—κατά φαντασίαν—διά νά δοθή 
άφορμή είς νέαν πλημμύραν ανταποκριτών τοΰ είδους τοΰ 
Έρνέστο» Σιούμαν καί όιφθώσιν έπί τών τράχηλων 
των αί άβρόσαρκοι δεσποινίδες μας, διότι οί τράχηλοι 
τών συμπολιτών, των μυρίζουν ρωμηοσύνη !

Είς τό ξενοδοχεϊον τοΰ Φαλήρου Γερμανός φωνάζει 
τόν υπηρέτην διά νά πληρώση μέ τήν συνήθη παρά τοΐς 
Γερμανοί; προσφώνησϊν :

— Bezahlen! (νά πληρώσω).
*0 ύπηρέτης :
— Πετσάλη ! Μικρή θέλετε ή μεγάλη ;

Τό εσπέρας τής παρελθούση; Πέμπτης έτελέσθησαν 
μεθ* όλης τής έπισημότητος οί άρρκβώνες τοΰ έν ΙΙει- 
ραιεΐ έργυστασιάρχου κ. Ευσταθίου Φινοπούλου μετά τής 
ενταύθα δεσποινίδος Ειρήνης 'Γαραμένου.

--------- —& ο --------------

Ο ΛΕΛΟΥΛΑΣ ΕΝ ΩΡΩΠΩ.
ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΑ.

Λ<λο6δ«ς·
Μπέσα γιά μπέσα. Τό κεφάλι μου ’στήν καρμανιόλα 

ή τόν Τσιγγρόν σ’ τήν τσέπη, θά τοΰ πάρω τά εκατομ
μύρια- θά τοΰ χαρίσω τήν ζωή. ’Ας γίνω ’γώ Τσιγγρός, 
άς γίνη έκεΐνος Λελούδας. Τί ; Δεν τοΰ αρεσει ; Τί Λε- 
λούδας, τί Τσιγγρός ; θά μέ πούνε αρχιληστή ; Άμ’ 
έκεΐνο πώς τόν λένε ; Έδώ έχω τόν 'Ραμπαγά, τό Μή

Χάνεσαι, τό Μέ.Ι.Ιον, πό·ι 'Μσμοδαΐον ! Νά καί ή Στοά. 
ποΰ μέ λέγει έμένα ήρωα, οπλαρχηγόν. Παλληκάρ’α 
έτοιμα, θά δέσητε όλους τούς ύπηρέτα; του. Έγώ θά 
μπώ μοναχός στήν κάμαρα ποΰ προγευματίζει, θ’ άνά- 
ψουμε μαζύ τά τσιγάρα καί θά μέ άκολουθήσητε.

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦ Α.

Βουνά, κάμποι, νερά, περιβόλια. Σκιαί ήμίλευκοι 
διολισθαίνουν. Αί σκιαί φέρνουν μαύρο μανδήλι έπί τήν 
κεφαλήν καί κάτι τι σάν άσπρο, σάν φουστανέλλα. Είς 
φουστανελλάς μ’ ενα ύψηλό -καπέλλο συνομιλούν τρυ
φερά, ώς ή Μάρθα καί ό Μεφιστοφολής. Τό ακολουθούν 
άλλαι σκιαί, πάλιν μέ μανδήλια καί φουστανέλλα. Ή 
σελήνη στέλλει τήν τελευταίαν ακτίνα της καί δύει.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Μάγκαι κάθιδροι είσβάλλουσιν άπό τέσσαρας δρόμους 
μέ φωνάς άγριας:

— Ή άπογωγή τοΰ Τσιγγροΰ άπό τόν Λελούδα, πέντε 
λεφτά, πέντε λεφτά !

— Οί λησταί ποΰ πιάσανε τόν Τσιγγρό, πέντε λεπτά !
__ Τό Έθνιχύν Πνεύμα καί ό Τσιγγρός ποΰ έπίασε

τούς ληστάς πέντε λεφτά, πέντε λεφτά !
— Ό "Ο.ίυμπος τοΰ Κοκοράβα καί ό θρήνος τής Ελ

λάδος πέντε λεφτά.
— Τά 'Ημερήσια Κέα καί ό Γρίβας δικτάτωρ, πέντε 

λεφτά .’

ΚΙΝΗΣΙΣ

Έξεδόθη διάταγμα έπιστρατείας. — Προσκαλούνται 
δεκατρείς ήλικίαι. — Ό Σοΰτσος διορίζεται άρχιστά-

Μοιρο.Ιύγι τής μάννας τοΰ Σχαρδέ^η.
Φονιάδες, άθεόφοβοι, άν έχετε μανοΰλα,
Τόν ξαφνικό σας θάνατο νά μάθη, σάν έμένα*
Νά τής σπαράξη τήν καρδιά ή ίδια ή τρεμούλα,
Καί ναυρη τά κεφάλια σας σέ κάμπο φαγωμένα.

ΜοιροΛόγι τοΰ πατέρα τοΰ Μωραϊτίνη.
Είχα κ έγώ ένα παιδί, μιά ύστερνή ελπίδα,

Ηταν καμάρι μου’κρυφό,
Είχε τόν Έρωτ’ αδελφό,

Γόν Αρη γιά πατέρα του καί μάνα τήν πατρίδα.
Ω σεϊς ’πουλιά, πού ξέρετε σέ ποιό κοιμάται χώμα,

θρηνήστέ το γιά μέ, πουλιά,
Γιατί σ’ έμένα, τά σκυλιά,

Και τά φιλία τα νεκρικά άρνήθηκαν άκόμα.

Καί στους τρεϊς.
Εις τήν Κύθνο ένα βήμα άπό τήν ακρογιαλιά,
Τρί’ άδέρφια σ’ ένα μνήμα άναπαύοντ’ αγκαλιά.
Δέν τους έθαψαν παππάδες, δέν τούς άναψαν κεριά 
Τούς έπήραν οί φονιάδες καί τής μέσης τά λουριά. 
Κοιμηθήτε, παλληκάρια, σάς σκεπάζουν καί τούς τρεις, 
Δάφνης καί ιτιάς κλωνάρια, καί σά; κλαίει ή πατρίς.

Μετά την δολοφονίαν τοΰ Λεωτσάκου, Σκαρβέλη καί 
Μωραϊτίνη συνελήφθησαν πάντες οί έν τη νήσω εξόριστοι

μετά τών λοιπών άνταρτών καί δέσμιοι ήχθησαν έπί τής 
Αμαλίας, εν τή όποια ό Χρυσοβέργη; περιφερόμενος μέ 

τάς παντούφλας του, τήν βέστα, τόν χρυσοσιρητωμένον 
σκούφον καί τήν μαλτέζική του πίππα διέταξε νά μετα- 
βιβασθώσιν οί αιχμάλωτοι είς τό άμπάρι, όπερ καί
έγένετο.

‘Ο συνταγματάρχης Σουνιέ, ήτο καί ούτος μεταξύ 
τών έξορίστων, κατερρίφθη μέ κοντακιαΐς καί ό γερο- 
Καλλιφρονάς έλαβε παρά στρατιώτου ράπισμα.

Φίρδην μίγδην, ό είς έπί τού άλλου,' κατέκειντο οί α
τυχείς εξόριστοι είς τό άμπάρι φοουρούμενοι ύπό δυο 
σκοπών.

Εν τούτοις απεπλευσεν ή ^μα.ίια σύρουσα όπισθεν 
αύτής τήν Καρτερίαν.

Οταν έφθασεν είς Σύρον ήγγυροβόλησεν έκτος τοΰ λι- 
μένος αύτής παρά τό νησίδριον Φανάρι.

Ό θρίαμβος ήγγέλθη είς ’Αθήνας, μετά δύο δέ ημέρας 
απέπλευσεν εκ Πειραιώς ή 'Αριάδνη κομίζουσα οδηγίας. 

Επι τέσσαρας όλας ήμέρας οί αιχμάλωτοι έκειντο είς
τό άμπάρι άνευ τροφής καί ΰδατος.

Τα συμβάντα έν Κυθνω ήγνοοΰντο κατά τά διάστημα 
τούτο εις τε τάς ’Αθήνας καί Σύρον, οτε δέ διετάχθη ό 
άτμοδρόμων νά είσπλεύση διά νυκτός είς τόν λιμένα τής 

'Σύρου είς έκ των αιχμαλώτων, ό Τσελαλής, κατωρθωσε 
•νά ριφθή είς τήν θάλασσαν και ν’ άνέλθη, χωρίς νά εν—

νοηθή, έπί τίνος εμπορικού πλοίου, έξ ού άπέβη εις την 
πόλιν.

Οί Συριανοί άποκρύψαντες τούτον εν τινι καταστή- 
ματι έμαθον τά διατρέζαντα.

Ή φήμη διεδόθη εν ακαρεϊ εν ολη τή πολει, ης οι κά
τοικοι διεχύθησαν είς τάς οδούς.

Αί γυναίκες ώδύροντο εις τα παράθυρα, γενική δε κω- 
δονοκρουσία ήρχισε.

Τήν επιούσαν έτελέσθη νεκρώσιμος ιεροτελεστία πρός 
μνήμην τών έν Κυθνω πεσοντων, οί πλεϊστοι δέ των κα
τοίκων καί ιδίως αί γυναίκες ειχον πενθηφορήσει. Εν 
τούτοις διετάχθη ή είς τάς φυλακάς τής Σύρου κάθειρ- 
ξις τών έξορίστων.

Δέσμιοι άνά δύο καί ύπό διπλής ουράς στρατού φρου- 
ρουρούμενοι άπεβιβάσθησαν καί ώδηγήθησαν εις τας φυ
λακάς περιστοιχούμενοι ύπό απείρου πλήθους λαοΰ.

Ταύτοχρόνως άφίκετο ή είδησις τών εν Κύθνω συμ
βάντων είς ’Αθήνας.

Έπί τώ άγγέλματι ή Μαριγούλα ένεδύθη κόκκινο φου
στάνι

— Τόρα έλεγε πρός τούς έν τώ οίκφ της συναθροισ
μένους, πρέπει νά χαρώμεν, διότι έφάνησαν τότε άνδρες 
άγαπώντες έμπράκτως τήν πατρίδα καί ουχί ώς σείς 
έδώ διά λόνων μόνον καί Πλατωνικών αισθημάτων.

*0 Κώστας ό άνατολίτης είχε καί ούτος έξαγριωθή.

Μέ όσα καί άν είχε πάθει δέν έ'βκλε γνώσι.
— θά τούς σκοτώσω όλους έ'λεγε, νά μή μείνη άπό

δαύτους ρουθούνι ζωντανό, θά σκοτώσω καί τόν έαυτόν 
άκόμη διά νά μήν αναπνέω τόν δουλικόν άέρκ τών κυ
ρίων ’Αθηνών.

Καλλίτερα μιάς ώρας ελεύθερη ζωή,
Παρά ό Μουντσουρίδη; νά μ’ έχη φυλακή.

Αύριο θά πάω ν’ αγοράσω ένα κουμποΰρι δίκανο ποΰ νά 
έχη δύο στόματα, ένα πολύκροτο ρεβόλβεο, ένα τρουμ- 
πόνι, ένα τέλος πάντων κανόνι ορεινό, πεδινό, ό,τι κι* 
άν ήναι. Ένα σπαθί, μιά πάλλα, ένα γιαταγάνι, μα
χαίρα δίκοπη, ένα στόκο, μία λόγχη, καί θά τά βάλω 
ολα κάτω, καί θά τά στρώσω όλα στη γή, καί έπειτα, 
πράφ μιά, θά πέσω μπρούμιτα απάνω σ’ όλα αύτά, νά 
τινάξω τά μυαλά μου, νά βγάλω τ’ άντερά μου, νά ξε- 
κοιλιασθώ,' νά κοπώ, νά βγάλω τά 'μμάτια μου, ν' ά
ποθάνω ώς άλλος Αίας, διότι τοιοϋτον είναι τό φρόνη
μα, τοιαύτα·. αί πεποιθήσεις μου. Τί ; θά ελθετε νά μ 
έμποδίσετε ; Καί δέν κοπιάζετε ' Πίσω όλοι σας, πίσω, 
γιατί σάς έφαγα. Όχι, δέν σκοτώνομαι, θά ζήσω, ναι, 
μάλιστα θά ζήσω, διά νά μέ βλέπη ό βασιλεύς καί ν« 
σκάζη. θά ζήσω, διά νά τοΰ δείξω ότι ζώ καί βασιλεύω, 
οπως'βασιλεύει κ’ έκεΐνος. Πολύ καλά, τόρα άφοΰ έγιν» 
ή άπόφασις, θά πάω νά κοιμηθώ, διά νά σκεφθώ καλλί·» 
τέρα. Καί αύριο τά λέμε πάλι.

!
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/ τηγος, ΐνα διαπραγγατευθη ρέ τόν Λελούδαν τήν παρά- 
δοσιν του Τσιγγρού.— Νέα γυμνάσια είς τό έν δύο είς 
τάς Στήλας.— ’Εκδρομή επτακοσίων ύπό τάς διαταγάς 
τοϋ Μαυρομιχάλη είς Δαφνί. ’Επιστροφή έξακοσίων ένε- 
νήκοντα ένέα καταιβασμένων.—Αί Άθήναι ρένουν χωρίς 
στρατόν.—Παραπήγματα είς Ώρωπόν.—Τό κτήμα τού 
χ. Τσιγγρού γίνεται ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών.

ΕΞΟΔΟΣ

Οί όμογενεΐς εύρίσκονται μίαν πρωίαν προσβεβλημένοι 
άπό χρνσή ('ίκτερον). Ό Πύρλας διά διατριβής του απο
δίδει τό νόστιμα είς τήν επιρροήν τής Σελήνης'δ Ζωχιός ό 
Τυπάλδος είς τά λουτρά τού Δαμασκηνού· ό Άσμούαΐος 
δημοσιεύει κατά συνέπειαν τραγικόν άοθρον. Τό Μή Χά
νεσαι ύπό τόν τίτλον ή ά.Ιήθιια αποδίδει τήν χρνσήν 
τών ομογενών είς φόβον ένεκα τοϋ Λελούδα. Τήν έπαύ
ριον ή αλήθεια επαληθεύει. Γενική έξοδος τών ομογενών. 
Ό Νεγρεπόντης τηλεγραφεί νά πέρνουν καί τής πόρτες 
τοϋ σπητιοϋ μαζύ των. Τά Χρηματιστήριου κλείει. "Ολα 
■τά τρόφιμα είς ύποτίμησιν. Ό προϋπολογισμός τών οικο
γενειών ήλαττωμένος. Τηλεγράφημα τού Λελούδα ποός 
τοΰς Όμογενεΐς: «Μή φύγετε καί θάλθω σ'τήν ’Αθήνα 
■πρωθυπουργός.»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΞ ΕΓΕΩΟΗΣ.

ΆγγΛία. Πρέπει νά κρεμασθγ αύτή ή Ελλάς έπί τού 
ιστού τού θωρηκτοϋ Καταστροφή.

Γα.ΙΛία. Τί δίκαιον είχεν ό Σαιντιλέρ ;
Αυστρία. Μετά τήν Βόσναν καί Έοζεγοβίνην τήν Στε- 

ρεάν καί τήν Πελοπόννησον.
Γερμαχία. Δέν άνακατόνουμαι. Φαγωθήτε.
Ίτα.Ιία. Σύμφωνα μέ τήν άρχήν τών εθνικοτήτων 

πρέπει νά λαβω τήν ’Αλβανίαν.

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ.
ΊΗΑΕΠΆΨΙΙΜΑ ΕΝΟΣ ΒΚΣΙιΚΩΣ ΑΠΟΔΗΜΗΣΙΝΤΟΣ.

— Νά γυρίσω ; Νά μή γυρίσω ; Αύτός ό τόπος είναι 
ακυβέρνητος. Τάς οικονομίας μου τάς έχω είς τάς Τρα- 
■πέζας. Νά μή γυρίσω λοιπόν. Άλλά τά κτήματά μου : 
θά τά δημεύσουν. Ε, νά γυρίσω. Καί άν ελθγι καμμία 
άλλη άναμπαμποϋλα ; Νά μή γυρίσω. Μά άν διορθω 
θούν πάλιν τά πράγματα ; "Ε, τότε νά γυρίσω. {Πίνει
χαζά σειράν τέσσαρα ποτήρια κονιάκ καί άρχεται άδων: 

Ο.Ιιγν τον Ούρανοΰ τήν άστασίαν
είς τήν χαρύίαν
έχ ή Έ.ΙΛάς (’Αποκοιμάται).

ΠΟΑΕΜΟΣ.
Δεκατέσσαρα τάγματα πεζικού, πέντε ίππαρχίαι, 

όκτώ πυροβολαρχία·, συνήψαν μάχην μέ τήν συμμορίαν 
τού Λελούδα. Ολοι οί γηραιοί συνταγματάρχαι έδει
ξαν θαύματα ανδρείας. Έκυρίευσαν πέντε κάππας, όκτώ 
μανδήλια, καί τρεις καραμπίνας. Ό Λελούδας μέ τούς 
οπαδούς του κατά τήν μάχην διέφυγον. Έκεοιεύθησαν 
άκόμα τρεις λεραί φουστανέλλαι καί ό Τσιγγρός, χωρίς 
λεφτό.

ΕΚ ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΓ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ.

Απόσπασμα έκ τοϋ κεφαλαίου, άιορισμοι.
— Διωρίσθη γραμματεύς επαρχείου "Ανδρου ό κ. Άν-

δρέας Τσιγγρός.
Κρί-Κάρΐ.

Ο Χ1ΟΤΗΣ.

Στού λγστού Λελούδα έπεσε τά βρόχια 
Ο Τοιγγρός ό Χιώτης ό αγαπητός,

Καί κάτεταράχθη αρχοντιά καί φτώχια,
Κι’ έπιασε κάμποσους θέρμης πυρετός.

Ό Τσιγγρός νά ήναι σέ ληστών λημέρι,
Ποΰδινε σέ τόσους νηστικούς ψωμί ;
Άλλά μή φοβεΐσθε, καί ό Χ’ώτης ξέρει 
Μ’ εξυπνάδα όλα νά οίκονομή.

’Σ ολα είν’ ό Χιώτης κάλτσα τοϋ διαβόλου,
Ό μεγάλος νούς του χίλια δυό γεννά'
Καί έκεΐ πού είναι δέν φοβάται διόλου,
Γίνεται κι’ έκεΐνος χ.ίέγτης ’στά βουνά.

Καί άντί τόν Χιώτη ό λγστής νά γδύσγ 
Καί νά τού άρμέξ·ρ λίρες μέ ούρά,
Είμπορεΐ ό Χ’ώτης νά ξαναγυρίσγ 
Μέ όπλα τού Λελούδα σάκκους καί παρά.

Μά καί τν(ς βωδίβιαις τών λγστών κεφάλαι;
Νά μάς κουβαλήσγ ό Τσιγγρός μπορεί,
Γ’ά νά της στηλώση ’στής χρυσαΐς του σχλαις, 
Αμα γίνουν νέοι σπήτι του χοροί.

Έπεσε ό Χιώτης ’στών ληστών τά βρόχια,
Καί δέν θά τ’ άφήσουν κάλπικο λεφτό ...
Άλλά μή φοβείσαι άρχοντ’ά καί φτώχια,
Κι’ ένα παραμύθη ήτανε κι’ αύτό.

- - ·*^· Οι C—-------------

ΓΕΝΝΗΤΟΥΡΙΑ.

Κι’ άλλοι μάς ήλθαν κι’ έρχονται μέ πλούτη καί μέ πείνα» 
καί τόσαις Άλεξανδριναΐς κυρίαις ’στά βαπόρια 
άπ' τή χαρά των ποΰρχονται ’στήν ξακουστή ’Αθήνα 
γεννούνε πρίν τής ώρας των κορίτσια καί αγόρια.
Καί έχουμε μές σ’ όλη μας τή ζάλη καί τή φούρια 
κι' ανέλπιστα 'στή θάλασσα διδύμων γεννητούρια;

Τί ευτυχίας πέλαγος καί τί χαράς μεθύσι '
δέν θέλουν είς τό Άστυ μας νά έρχωνται μονοί' 
θέλουν 'στό πεϊσμα τ’ Άραμπή τό γένος μα; ν’ αύξήση, 
καί φασκιωμένο κάθε μιά βαστά δμογενή.
Ευλογημένος ό καρπός τής φουσκωτής κοιλιάς σας, 
κι' άς αντηχήσουν τά Ούά είς ολας τάς θαλάσσας.

Καλώς ορίσατε λοιπόν μέ τούς μικρούς βλαστούς σας, 
και τοΰς Άγαθοπούλους σας τοΰς κοκκινοφεσάτους' 
έμπρός είς τά ΌΛύμπια, ’στό 'Άντρον καί 'στάς Μούσας^ 
’στό Φάληρο, ’στή Μουσική, κι* είς τόσους περιπάτους. 
Τραβάτε άπ* όπίσω σας καί δουλικών κοπάδια, 
καί μήν άφίνετε παντού καί μϊά καρέκλα άδεια.

'Στήν εύτοκία εύχομαι νά γίνετε χουνέλαις, 
υά μάς γεννάτε τρίδυμα άπάνω είς τόν μήνα, 
καί πανδρεμμέναι; νά γεννούν κι’ άνύπανδραις κοπέλαις. 
νά πλημμηρύση μ’ Ελληνας ή έρημη ’Αθήνα.
Αύξάνεσθε, πληθύνείθε χωρίς φωναΐς καί πόνους, 
καί ή στεριά zi ή θ&ασσα άς βλέπη απογόνους.

‘□ς έπληθύνθη, Κύριε, ή νέα 'Ρωμηοσύνη, 
ώς έπληθύνθη τών κλεφτίν χχΐ -ών πορνών τό γένος ! 
Μέσα ’στήν τσέπη κανενός'ρλόγι δέν θά μείνη, 
καί ό καθένας θά 'βρεθή έρωτχ-υπημένος.
’Σ όλους γεννοΰνται έρωτος, λ;τοδοσίας πόθοι, 
καί ξεφυτρόνουν γνήσιοι όμογεή, νόθοι. .

— λ
’Ιδού καί Πέρσαι άπ εόώ καί απ ιεγ ’Εβραίοι ! 
ολας έδώ θά φέρουμε τοϋ κόσμου τάφυχΚ'.·
«ς φαίνονται σκληρόκαρδοι οί κρύοι »ύρωπαΐοι, 
μόνη προστάτις Δύναμις έφάνη ή ίλλα:.
Αύτή χωρίς διάκρισι τόν κόσμο πρστατείει, 
αυτή γ’ά ξένους καί 'Ρωμηοΰς άλύήτα ξοδεύει.

— \Λ
Άπό τά τετραπέρατα ’στό "Αστυ μ; έλάτε 
μέ σκεύη, μ’ υποζύγια, μέ ολο σας · βάρος, 
κι* άν γιά τοϋ έθνους τό καλό συχνίγεννοβολάτε, 
ό κύριος Κατσίμπαλη; σάς γίνεται Ζιμπάοος.
"Ολοι έδώ, κ’’ άν γεννηθή με τάλλα ’ ή χολέρα,
•ά πάμε είς τό διάβολο αντάμα σέ μ. ’μέρα.

Ηοιιρϊμ.

ΜΙΑ ΕΕΗΓΗΣΙ.
» —

Κύριε Συντάχτα τοΰ Μ ή Χ.άν·σι
Είς τό σημερινόν φύλλον τής άξιοτίμοΐμβν έφημερί 

δος εΐδομεν μετ’ άποοίας συγκαταριθμούν μεταξ 
τών όλιγίστων μή άποόεχθέντων τήν κα 30 0)(j αΰ

ξησιν τοϋ έργατικού μισθού, διά τούς οποίους μή χά
νεσαι , καί ώς άάιά.ί.ίαχτον μάλιστα, καί τό κατάστημα: 
τών Νέων Ίάεων ένώ, είναι βέβαιον ότι τό κατάστημα: 
τούτο προσφέρεται πρός ημάς, τοΰς άπό τής ίδρύσεως 
αύτού εργαζομένους καί έν γένει πρός πάντας τοΰς έργά- 
τας, ώς πρός φίλους, καί μάς πληρόνει διά πάσαν έργα
σίαν ό,τι ήμεΐς όρίζομεν, έδέχθη καί τήν προσθήκην τών 
30 0)0, ούχί άπό τής Δευτέρας 21 'Ιουνίου, μνήμη Ίου- 
λιανοΰ τοϋ Ταρσέως, ήν πρέπει νά εορτάζωμεν πάντες οί 
έργάται τυπογράφοι δι’ άργίας, άν οχι άπεργίας, άλλά 
άπό τής πρό αύτής Πέμπτης' είς αύτόν δέ τόν κ. Θ. 
Άγγελόπουλον ’Αθάνατον έδώσαμεν πρός διόρθωσιν τήν 
ποός τοΰς καταστηματάρχας δήλωσίν μας καί τή άόεία 
αύτού έξετυπώσαμεν αύτήν έν τώ καταστήματι τών 
Νέων Ιδεών.

Ή μικρά ταραχή τής Δευτέρας, προήλθεν έκ κακής 
ό’λως συνεννοήσεως καί άγνοίας μάλιστα τών προκαλε— 
σάντων αύτήν, έπί τοσούτον μάλλον καθ’ όσον ούδείς έξ 
ήμών εύρέθη έκεΐ όπως προλάβη τήν άδικαιολόγητον 
έκείνην σκηνήν, τήν όποιαν άπας ό Σύνδεσμος τήν άπε- 

I δοκίμασε ν, μηδέ τών προκαλεσάντων αύτήν έξαιρουμένων.
( Έπειτα, κύριε Συντάκτα, έννοεΐτε βεβαίως, οτι πλέον 
ούκ ολίγον συνέτεινε καί ό τών έπί τής όδοϋ τής Αίωνιό- 
τητος ή Άναπαύσεως καταστημάτων ΟϊΓος ρητινίτης 
όστις είχε μετοικήσει έκ τής κοιλίας είς τήν κεφαλήν.

Εύχαριστοϋντες ύμάς, κ. Συντάκτα, έξ ονόματος όλου 
τού Τυπογραφικού Συνδέσμου, διά τήν ύπέρ τού δικαίου 
τού αιτήματος ήμών ειλικρινή καί γενναίαν ύπεράσπισιν

Διατελοΰμεν κτλ. κτλ.
Οί έργάται των
1%’έων Ίδ«Λν.

Έν Άθήναις, 26 ’Ιουλίου 1882.
Σ. Σ. Χαίρομεν πολύ, πολύ, πολύ καί άνακτώμεν τήν 

δημοσιογραφικήν μας άγάπην πρός τάςΎ/ας ’/J/ac, διότι 
ή ατομική μας πρός τήν διεύθυνσιν αύτών ουδέποτε 
ήλαττώθη.

-------------  «ί-
I

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ.
(Έκ MeGivwv).

18 ’Ιουνίου 1882.

ΦίΛτατσι σνντάχται τοϋ Μή Χάνοαι.

ΙΙΚ
Οιχεσμιό;. Μακρόθεν έξωθεν τού λιμένος άκόμη δια

κρίνεις μακρύ άσβεστώδες λεύκωμα' τούτο είνε μακρομή- 
κης οίκος, διηρημένο; κατά πλάτος, ώς παξιμάδι (δίπυ 
οον) είς είκοσιδύω χωρίσματα—έκαστον πλάτους τεσσά
ρων καί μήκους πλέον τών £ξ μέτρων—όστις άρχίζει ο
λίγα μέτρα μακράν τού λιμένος καί έπεκτείνεται καθέ- 
τως τούτου καί παραλλήλως τής έξωθεν τής έπιχωμα
τώσεως παραλίας, μακράν περί τά δώδεκα μέτρα ταύ
της καί δστις δυστυχώς δέν εχει μικρόν θάλαμον JN.100).

Τό μακρυνάρι τούτο, ούτινος τό πάτωμα έχει ύψος 
μέτρου περίπου είνε τό λεγόμενον κατάστημα όπερ έχει 

-'καί επιστάτην τόν ενοικιαστήν τών λουτρών συνήθως καί 
ΰ ανήκει είς εταιρίαν. Τά δέ είκοσιδύω χωρίσματά του, οί 
-;θάλχμοι, οΐτινες πρός τό μέρος τής έξωθεν παραλίας ε-
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χουν παράθυρον, τοΰ οποίου τό κάτω έσώπεδον χρηβι-' 
μεύει καί ώς νιπτήρ, διότι εχει μικράν όπήν κκΐ εξέρ
χεται τό ύδωρ, εις δέ την απέναντι πλευράν τοΰ παρα
θύρου την θύραν τής εισόδου, διδουσαν πρός την λεγο- 
,^ιένην πλατείαν ετι πρός τό μέρος τών Ουρών έχει ίσό- 
;μηκες τοΰ καταστήματος χαγιάτι (προαύλιον) πλάτους 
•τριών μέτρων, έχον τείχος έκ τής άλλης πλευράς ύψους 
-περί τό ήμισυ μέτρον, έξωθεν' τοΰ όποιου κατά διαστή
ματα υπάρχουν τέσσαρες ύπαίθριαι κουζίνα·, κτισταΐ, έξ 
ών αΐ δύω τών άκρων με έξ, αί δέ μεσαϊαι μέ τέσσαρας 
βουφούδας (εστίας) έκάστη, χρησιμεύουσαι ώς μαγειρεία 
είς τούς ένοικιαστάς τών θαλάμων. Παρά δέ τάς κου
ζίνας- είσι καί άπόβάθραι, ό'πως κατέρχωνται είς τήν 
πλατείαν καί τ’ άνάπαλιν.

’Απέναντι τοΰ καταστήματος, ούχί όμως καί παραλ- 
λήλως δυστυχώς, ύπάρχουν επίσης οίκίαι, έχουσαι θα
λάμους πρός ένοικίασιν καθώς καί είς τήν αντίπεραν τοΰ 
λιμένος πλευράν. Ούτω δέ διά τοΰ καταστήματος, τών 
απέναντι καί τής άνω πλευράς οικιών σχηματίζεται ή 
πλατεία τής πόλεως Βρωμολίμνη, λήγουσα μέχρι τοΰ 
λιμένος.

Είς ολους τούς θαλάμους—ένοικιαζομένους κατ’ απο
κοπήν δύω δραχμάς τήν ήμέραν—ύπάρχει σκελετός κλί
νης, 8ν μικρόν ξύλινον τραπέζιον, δύω καθίσματα καί 
μηδέν πλέον. 'Εννοείται λοιπόν ότι πρέπει νά φέρη ά με
ταβαίνων μεθ' έαυτοΰ στρώματα, παπλώματα, μαξι
λάρια, μαγειρικά καί τραπέζης σκεύη καί ολην τήν κου
στωδίαν, έν οίς, άς τό είπωμεν, ούχί διά νά σάς κάμω
μεν νά γελάσητε, άλλά διά τήν απόλυτον αναγκαιότητά 
του, κυρίως διά γυναίκας, τό γνωστόν δοχεϊον οπερ θέ
τουν τής κλίνης κάτωθι, καθ’ όσον δέν ύπάρχουν μέρη 
ώρισμένα, καί είνέ τις ήναγκασμένος νά βαδίσ-,ρ μακράν 
καί χαθή τών οφθαλμών. Τοΰτο δ' είνε λίαν οχληρόν 
διά τούς άσθενεϊς κυρίως έκείνους, οΐτινες πίνουν καί ια
ματικόν ύδωρ, λίαν ωφέλιμον, οπερ εινε καθαρτήριον 
μάλλον, ώς τό έκδόριον, ή καθάρσιον, καί δπερ σέ οδηγεί 
•πλειστάκις είς οχληρόν περίπατον τής κρυψώνας έκ τής 
ιδιότητάς του, μή ύπαρχόντων μικρών θαλάμων.

Καί αληθώς έπαισθητή ή έλλειψις, διότι εκτός τής 
δυσκολίας τών γυναικών, τών ασθενών έν γένει, φαντά- 
σθητε ιεράρχην ήναγκασμένον νά τρέχγι, ώς ύπάρχει είς 
ένταΰθα πάσχων άπό ρευματισμούς, οστις έχει πρό δε- 
κάπενταετίας διά τήν ύπηρεσίαν του διάκον τινά πειθη- 
νιώτατον, είς δν είπον, οτι θά γείνν) καλός δεσπότης, 
διότι εν γένει τεχνίτης μάγειρος κατασκευάζει έξαιρετι- 
κώς μετά τελειότητος τό ριζόγαλον, τόν πατσάν καί 
τούς κεφτέδες μέ πουρέ, καί μ’ άπήντησε «νά έχγις τήν 
ευχήν ».

IV
Τρόφεμ.·*. Ύπάρχουν δύω, ώς σάς προέγραφον, ξε

νοδοχεία. ’Επίσης κρεοπωλεΐον έπί τής προκυμαίας τής 
λίμνης, ούχί διαρκές άλλ' ώς έπί τό πλεΐστον, δίδον ότέ 
μέν βιδέλον, ότέ δέ αρνίσιο καί κατσικίσιο, οπερ είνε νο- 
στιμώτατον. Ευρίσκει τίς καί κόττας παχβίας πρός τρεϊς 
δραχμάς. ’Ενίοτε φέρουν καί μπαρμπούνια λαμπρά επί
σης πρός τρεις δραχμάς ή άλλους ίχθύας. ’Ακριβά όμως, 
διότι ένταΰθα δέν εχει δαπάνας ή τροφή ή κόπους ή ά- 
λίευσις, ώς άφθονος. Έχει οπώρας έκλεκτάς καί ζαρίξα- 
6 άτια (μπάμειες, κολοκυθάκια κτλ.) προμηθευόμενα άπό 
τούς πέριξ κήπους, διότι ό τόπος, άν καί βουνώδης, είνε 
λίαν εύφορος.

Πηγάς ύδατος όμως ό τόπος δέν εχει, άλλ’ έχει φρέ- 
ατα μέ κάλλιστον καί χωνευτικόν ύδωρ, έν οίς -κυρίου 
τινός, οστις πωλεϊ δέκα λεπτά τήν στάμναν. Προτιμό
τερου νά μή έπέτρεπε, διότι είνε έντός τοΰ περιφραγμέ
νου κήπου του καί είς τοΰτο δικαιολογείται, ή νά όι- 
δάσκη τήν άπληστείαν μεταδοθεϊσαν δι' όλα.

Ηΐίμσ. Τό κλϊμα έν γένει εινε ύγειϊνόν, άλλ’ ένεκα 
τών ριπτομένων άκαθαοσιών, έξωθεν τών οικιών είς την 
πλατείαν, τής έν γένει ρυπαρότητος αυτής, γεμούσης 
καί λίθους καί βουρλά καί κυρίως τής μή κατασκευής εί
σέτι τής προκυμαίας τοΰ λιμένος, πλυμμυροΰντος ένίοτε, 
καθίσταται νοσηρόν. “Εχει καί έτερον κακόν, οπερ δέν 
πρέπει ν’ άποσιωπήσωμεν, όπως λάβωσι μέτρα. Ή Βρω
μολίμνη τόν ’Ιούνιον έχει μύγας πολλάς, τόν 'Ιούλιον 
προστίθενται μέλισσαι, καταβαίνουσαι έκ τών άπειρων 
κυψελών τοΰ άνω χωρίου καί τόν Αύγουστον σύν τούτοις 
έπισκέπτονται καί όλίγαι σφήκες, αΐτινες μάλιστα άπε- 
στειλαν άπό τοΰδε τήν έμπροσθοφυλακήν καί βομβίζουν 
είς τήν πλατείαν άνω τών άκαθαρσιϋν. Άλλ’ ολα τά 
καλά ταϊτα διά μέτρων εξαλείφονται-

’Ιδού λοιπόν τά λουτρά τής Βρωμολίμνης. ”Ηδη επει
δή και αύτός ό θεός, άφοΰ έκτισε τόν κόσμον, άνεπαύ- 
θη, άς ά.ναπαυθώμεν καί ήμεΐς. Λ*'·πόν

V
Αιασχβδάββες. Άφοΰ όλη' τήν ήμέραν οί έδώ ασχο

λούνται είς τά τής ύγείας,τ εσπέρας,άμα τ-35 δύσει τοΰ 
Ήλίου, δειπνούν τών θυρών<<ον έξωθεν είς τά προαύλιά 
των καί ακούει τις έδώ ό^ί*5, παοαίκει φωνάς παίδων 
παιζόντων, άσματα δ·.άί>Ρα, γίΛοιρ, καί Γαρές. Μετά 
τό δεΐπνον άρχονται α έπισκέψεις καί ή διάδοσις τών 
νέων τής Βρωμολίμνη μ-η έλλειπούσης, ώς εννοείται, 
καί τής μικράς κακογωσβ'άς. Αλλοι κάμνουν περίπα
τον, ήδη οτε εινε κα σελήνη, μέχρι τού λοφίσκου, ή έπί 
τής παραλίας, ήτΐ(<Χίι χονδρούς χάλικας. Υπάρχει καί 
ή πλατεία ώς ειπ/·εν> άλλά βρωμερά έκ τής άμελείας 
καί τήν άποφεύγ-"11·

Τό κατ’ έμέ *ί®ης περνώ καλά έπισκεπτόμένος πάν— 
τας, διηγούμενε-,', #ί παρηγορών.

Τρέχω μετ' άλλιν οικογενειών, λίαν φιλοφρόνων είς 
έκδρομάς* ώς έκ ουτου μάλιστα έγεινα καί ποιητής 
έδώ. Άλλά καί ήυνασο νά μή γείνης βλέπων τήν Λου
κίαν, δεκαεπταέτικ καλλονήν, αύτό τό ρεχάτ-λουκού- 
μιον μέ φιστίκια ί τό ώνόμασα καί έχειροκροτήθην ;

Σάς στέλλω λΓον καί τό ποίημά μου, διά νά κλεί- 
σω καί τήν παρα·'*ν ώς πιστεύω τερπνώς. Δέν έχει βε
βαίως αττικόν οάς, άλλά καί εδώ, φίλοι μου, μήπως 
δέν εϊνε θάλασσ* πώς ήνε δυνατόν λοιπόν νά ήνε όλως 
άνάλατον. Ίδοί

Τά άνθη, τγλυκίσματα συνήλθον τήν πρωίαν
Νά πλάσουτί άνάμικτον, νά πλάσουν τήν Λουκίαν,
Καί ειπον to λουκούμιον μέ ϊα ν’ άναμίξουν,
"βστ* εύοΡν τι τέλειον μέ γλύκισμα νά σμίξουν*·
Καί είς τέοΛ*, άντ ovjuor προσέθηκαν τά ϊα.
Κ' εΰώδεί’ έπλασαν ρίχάε-.έουκοι^ιιοΓ, Λουκία*
Χαίρετε;^°ί πάντων.

Φαλέζ.


