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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ λιβυουκτης

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ολ<>£ ΜΟΥΣΠΝ, ’Αριθ. 4, απέναντι τής οικία; Φιλήμονος παρά τνιν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΟΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ ΜΑΣ, όσοι άπεδή- 
μησαν έκεΐθεν παρακαλοϋνται δπου εύρίσκονται νά μάς 
βτείλωσι τήν νέαν διεύθυνσίν των προς έξακολούθησιν 
τής άποστολής τού φύλλου.

ΤΟΠΟΝ ΚΥΡΙΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ

Άν καί Βίσμαρκ, δέν Οά έφαντάζετο πιστεύομέν ποτέ 
ό’τι ή τελευταία ευφυολογία του,καθ’ήν μεταζύ αύτοΰ καί 
τού Γλάδστωνος τοιαύτη ύπάρχει διαφορά, οτι έκεϊνος 
μέν φυτεύει δένδρα, ένω αύτός, ώς καλός ύλοτόμος, τά 
κόβει, θέλων μέ τοΰτο νά δείξγ οτι ό μέν οίκοδομεϊ, ό δέ 
καταστρέφει, θά έφωτίζετο τόσον όγλίγωρα ύπό τό πΰρ 
τών πρό τοΰ λιμένος τής Αλεξάνδρειάς πυροβόλων "Αρ- 
μστρογγ. Ουτω τώ τρυφερότερα άσματα έν τοΐς μελο- 
όράμασιν αύγάζονται ύπό ηλεκτρικού φωτός. *0 Γλάδ
στων, ώς καλός regisseur της πολιτικής σκηνής, δέν ή
δύνατο νά παραλείψγ τήν τιμήν αύτήν είς λόγους τόσω 
μεγάλου συναδέλφου. Τώρα ό Γερμανός άρχιγραμματεύς 
θά δύναταί νά λέγ·/) ότι ό πρωθυπουργός τής ’Αγγλίας 
δέν είναι μόνον επιδέξιος ύλοτόμος, άλλά καί εύστοχος 
πυροβολητής.

tr
* *

"Εκπληξιν δέν έγέννησεν ό ύπό αγγλικών πλοίων βομ
βαρδισμός τής ’Αλεξάνδρειάς· εκπληξιν πραεκάλεσεν ή 
βραδύτης μεθ’ ής τό γεγονός τοΰτο έξετελέσθη. "Οταν 
ήκουσεν ά κόσμος τάς σφαγάς έν ’Αλεξάνδρειά, έπερίμε- 
νεν άμέσως παρά τών Βασιλικών πλοίων της ’Αγγλίας 
νά κάμουν έκεϊνο τό όποιον έκαμαν μόλις προχθές. Αί 
σφαγαί έκεϊναι ήσαν φελλαχική έπίθεσις έναντίον τής 
’Αγγλίας. Τό ξύλον τό όποιον έφαγεν άπό Βερβερίνους 
καί Βεδουΐνους ό Πρόξενος Κούκσων, τό έφαγεν έπ’ όνό- 
ματι τής ’Αγγλίας. ΊΙ πρόσκλησις τών ’Εφέδρων καί τά 
οχυρωματικά έργα τοΰ λιμένος τής ’Αλεξάνδρειάς έστρέ-

φοντο κατά τής ’Αγγλίας. Ό "Αραβη προσωπικόν αντί
παλον είχε τόν Μάλετ. Ή άγγλογαλλική έπέμβασις είχε 
καταντήσει τελευταίως καθαρώς αγγλική. Ή τουρκική 
διπλωματία έτριβε μυστικά τάς χεϊρας βλέπευσα ότι 
κατά βάθος είχεν ύπέρ έαυτής ολας τάς δυνάμεις, πλήν 
τής ’Αγγλίας· άλλά καί αύτή ή ’Αγγλία ύπό τόν τουρ
κοφάγον Γλάδστωνα προσεκύνει περισσότερον τήν τουρ
κικήν ημισέληνον άπό τόν βρεττανικόν αστέρα. Διά 
τουρκικής πολιτικής, διά τουρκικού στρατού, διά τουρ
κικής έπεμβάσεως ένόμισεν οτι θά λύση τάς αΐγυπτια- 
κάς περίπλοκά;. Ό Γλάδστων είχε φέρει είς απελπισίαν 
τήν αγγλικήν υπερηφάνειαν. Ή Συνδιάσκεψι; τών πρέ
σβεων έν Κωνσταντινουπόλει διερμηνεύετο ώς νέα αγ
γλική ταπείνωσις. Ή κοροϊδευτική 'Εγκύκλιος τής 
Πύλης ότι τά πάντα έν Αίγύπτω έχουσι λίαν καλώς, οτι 
μεταξύ Σουλτάνου, Άντιβασιλέως καί Αραβη ύπάρχει 
πλήρης συμφωνία περί άποκαταστάσεως τής τάξεως, καί 
ότι ή Συνδιάσκεψι; επομένως καθίστατο ματαια πολυ
τέλεια, ήτο είρωνία κατά τού Γλάδστωνος· ή παραση- 
μοφόρησις επί τέλους τού Αραβη, ήτο ή έσχάτη τουρ
κική αύθάδεια κατά τής τέως αγγλικής άπραγμωσύνης.

Άλλ’ ιδού δτι τό Ύπουργεΐον Γλάδστωνος, δειλόν έ» 
Δουλσίνφ, δειλότερον έν τώ έλληνοτουρκικώ ζητήματι, 
περιεσκεμμένον καί φιλοσοφικόν ή τολμηρόν καί ενεργη
τικόν έν τφ ίρλανδικώ, αναλαμβάνει νά κόψ>) τό αιγυ
πτιακόν ζήτημα βομβοβολοϋν τήν ’Αλεξάνδρειαν, άπο- 
βιβάζον στρατόν, καθηλούν τά αιγυπτιακά πυροβολοστά- 
σια, καταρρίπτον εί; σωρόν οικοδομά; καί άνάκτορα, συ
ναπτόν μάχας πρός Αιγυπτίους καί προξενούν σημαντι
κά; ζημίας είς τά αιγυπτιακά στρατομαζώματα. ‘Εκα
στη ξυλιά ήν εφαγεν ό πρόξενος Κόκσων θά πληρωθή μέ 
τόν θάνατον έκατόν Αιγυπτίων καί έκαστον βρεττανικόν 
θΰμα τών φελλαχικών ροπάλων θά έκδικηθή μέ τά έρεί
πια τά όποια σωρεύουσι τώρα έν 'Αλεξάνδρειά τά Αγ
γλικά Άρμστρογγ. Πώς άλλως θά έξεδικεΐτο ή ύπερή- 
φανος Αγγλία τό αίμα τών τέκνων της ; Ποία άρχή έκ 
τού χάους τής άναοχίας θά τήν ικανοποιεί; Ό άντιβαβι-
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Ίίύς ή ό Σουλτάνος ή ό Αραβη; Οί δύο πρώτοι έξουδε- 
τεροΰνται ύπό τοΰ τρίτου,ό δέ τρίτος δέν είναι άρχή, άλ
λά συνωμότης κατά τοΰ κυρίου του καί κατά τής χώρα 
του. Διά νά λάβη δύο γαλόνια περισσότερα έζήγειοεν 
όλην αύτην την συμφοράν έπϊ τοΰ αιγυπτιακού λαοΰ.

Καί αύτη μεν ή επιφάνεια τοΰ ζητήματος· άλλά τό 
βάθος, ότι ή ’Λγγλίβ έχε· άνάγκην τής Αίγυπτου. 
'Η Αίγυπτος είναι δρόμος αγγλικός. "Αν δύναται νά στε
ρηθώ τόν Ωκεανόν της, δύναται επίσης νά στερηθή τής 
Αίγύπτου της. Διότι ό Βήκονσφιλδ τό είπεν : ή Άν- 
γλία είνε μουσουλμανική αυτοκρατορία, δέν είναι ευρω
παϊκή. "Αν έχη 40 εκατομμύρια Εύρωπαίων ύπηκόους, 
έχει έκατόν σαράντα Μωαμεθανών. Είς τήν επικράτειαν 
της αύτήν άπό ποΰ άλλοΰ θά πάγ·η είμή άπό τήν Αΐγυ-| 
πτον; Διά τοΰ άκρωτηρίου τής Καλής Έλπίδος τήν χω
ρίζουν άπό τής Βομβάης ένδεκακισχίλια μίλια- ένφ διά 
τής Σουεσείου διώρυγος έξακισχίλια μόνον. Τό κέρδος 
αύτό τών πέντε χιλιάδων μιλιών σημαίνει κέρδος εϊ'κοσιν 
ήμερων καί έντός είκοσι ήμερων χαλά καί φιάνεται κό
σμος.

Αύτήν τήν όδόν, αύτήν τήν πύλην έζήτησε νά έμφραξη 
εις τόν '/Ιήττητο*·,, εις τόν ‘Z’.Tff 4j>a»*o»·, εις τήν Κατα- 
στροφη)χ, είς τόν Δ’ου.έτάάοχ ό μελοδραματικός ήρως 
Άραβης, ό γελοίος ’Ράδαμης τής ’///dac, κρατών πα
τσαβούραν τινα τής Μέκκας έν τή μια χειοί καί άξεστον 
rtfi.-χοΰζι έν τή άλλη. Τώρα ή πατσαβούρα έξεσχίσθη, τό 
ηρποΰτι έθραύσθη καί ό τελευταίος Αιγύπτιος Ριέντσης 
έμεινε μέ τούς δύο του μύστακας καί τό άνωφερές μέτω- 
πόν του, τύπτων τήν κεφαλήν κατά τοΰ τοίχου, οτι ή
θέλησε νά αναμέτρηση τά βρακιά του πρός τήν περικνη
μίδα τή; Αύτοκρατείρας τών ’Ινδιών Βικτωρίας.

* * * *+ *
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ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤζλΝΙ
CIS. άρ·.8 312)

"Αφεξι< Λ'τό* Τσαρλατάνου 
τυΟ τούπέκλην *Αριοτοχράτου·

Μετά τά έν Κύθνφ συμβάντα ή Μαριγούλα έκλείσθη 
στή κάμαρά της καί ούδείς έπί πολλας ήμέρα; τήν είδε

Καί άλλοι μέν έλεγον, δτι μελαγχολεί, άλλο; δέ δτι 
κάπ σχεδιάζει.

Αίφνης μιά τών ημερών έθεάθη φαδρά μετά τής Ελέ
νης είς τό Ιστορικόν δσον καί ρωμανκικόν τότε -drrpor 
τύχ Nvpy&r.

Ητο τά "Αντρον τότε τό αθηναϊκόν Φάληρον ένθα 
έσύ/ναζεν ή άρίστη τών ’Αθηνών κοινωνία.

Άπκρτίζετο δέ αϋτη έκ φοιτητών, αξιωματικών καί 
τινων κυριών φημιζομένων ούχί τοσούτον έπί αυστηρά 
■ηθική.

Ό βομβαρδισμός τής ’Αλεξάνδρειάς δέον ολίγον νά 
ύποληφθή καί βομβαρδισμός τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Αί κατόπιν εορτής ή κατόπιν τοΰ πυρός έκλιπαρήσεις 
τοΰ Μουσούρου πασσά παρά τώ λόρδω Γράμβιλ νά μήν 
εξακολούθηση πλέον ό βορβαρδισμός καί αί προγενέστερα; 
τών ικεσιών αύτών παραστάσεις οτι ή ’Αλεξάνδρεια δέν 
0’ άντιταχθή εις τόν άγγλικόν βομβαρδισμόν, είναι γνή
σια τουρκική ταπεινοφροσύνη, έργομένη μετά μωράν υπε
ροψίαν καί τάς γελοίας τοΰ Σαίδ ά.ποπείρας πρός ύπερ- 
φαλάγγισιν τής άγγλικής διπλωματίας. Ή Τουρκία είπε 
τό άράν αύτής. Καί ήτο καιρός νά τ’ άκούση ή ’Αγ
γλία τό ά/iar αύτό. Εύτυχώς δέ τό ήκουσε ποωθυπουρ- 
γοΰντος τοΰ μεγάλου έκείνου άγγλου, οστις πρό τετραε
τίαν περιάγων τήν φλογέράν του ρητορείαν δπου μία άγ- 
γλική κώμη καί μία έξέδρα συλλαλητηρίου, έζήτει έπ’ 
όνόματι τοΰ πολιτισμού νά πάρουν οί Τούρκοι τά πλυ
μένα τους καί νά φύγουν άπό τήν Εύρώπην. Τό θέλει ό 
πολιτισμός, τό θέλει ό νόμος τής προόδου, τά θέλει ό 
περί ύπάρξεως άγών, τό θέλει τό δικαίωμα τοΰ ισχυρό
τερου. Οί ασθενείς πρέπει νά έκλείψουν1 ν’ άφήσουν τό
πον είς τούς ισχυρούς. Ή πολυγαμία φυσιολογικώς δέν 
αντέχει πρό τής μονογαμίας. Τό χαρέμιον θέλει Βα
βυλώνα· άλλά ή Βαβυλών μίαν νύκτα μέθης και οργίων 
θνήσκει ύπό τόν περσικόν άκινάκην τό χαρέμιον θέλει 
αρώματα- είς άτμοσφαίραν τοιαύτην οί Βασιλείς τής 
Περσίας έκύλιον έπί έν έτος τάς ύποψηφίους άλόχους 
των, διά νά τάς μεταχειρισθώσιν έπί μίαν μόνην νύκτα 
καί μόνον έξαιρετικώς νά τάς προσκαλοΰν καί δευτέραν 
άλλά τ’ άρώματα μεθύουν καί ή μέθη δέν έχει βραχίονας 
ίνα κτυπήση’ έχει μόνον στρωμνήν εκ πτίλων έφ’ ής ά- 
πλοΰται.

Φθάνει ! κύριοι Τούρκοι καί κύριοι Αιγύπτιοι καί κύ
ριοι Χζδζήδες καί κύριοι Βεδουΐνοι. "Αν εί'χετε δυνάμεις 
νά συγκροτήσητε δύναμιν, θά τό έκάμνατε έπί τόσους

Ήσαν αύται αί άριστοκράτιδες, δό; είπεϊν, τής τότε 
έποχής.

Δέν ύπήρχον τότε Σκουλούτιδες, Τσιγγροί, Σεοπιέοι- 
δες, Μελλάδες, Χωρέμιδες, Νεγρεπόνται, Κούπιδες, Κα- 
ραπάνοι, Παχύδες, ΙΙαπούδωφ, Σχιεμάνιδες, καί χίλιοι 
άλλοι ζάπλουτοι όμογενεϊς, ο'ίτινες πλημμυροϋσι σήαερον 
τάς Αθήνας.

Ό Βοΰρος, ό Σκουζές, ό Μουτσόπουλος καί άλλοι τι- 
νες ντόπιοι εκατομμυριούχοι, ήσαν τότε μετρίως πλού
σιοι, μόλις άναφαινόμενοι, πλουτίσαντες άλλοι μέν άπό 
τά σηκοτάκια τά όποϊα πωλοΰσαν έπί τής Κατοχής, άλ
λοι άπό δσα έταχυδακτυλούργησαν, ώς ύπηρέται τής 
Δουκέσσης τής Πλακεντίας, καί άλλοι άπό δσα έκέρδη- 
σαν ώς παραμάγειροι τοΰ Τοσίτσα.

Καί αύτοί οί xa.loi oixoxvpioi νΰν Κυριάκός, πρώην 
δήμαρχος καί Κουμουνδοΰρος ήσαν πτωχοί άνθρωποι.

Καί ό μέν άπεραντοκτηματίας νΰν Κουμουνδοΰρος μό
λις τότε άπό δικηγορίσκος είχεν άναδειχθή ύπό τοϋ μα
καρίτου Περρωτοΰ βουλευτής καί είτα ύπό τής ’Αμαλίας 
ύπουργός, ό δέ Κυριάκός, τοσούτον έμέτρα πλούτον ύπό 
τήν λερή του φουστανέλα καί καταμπαλωμένην, ώστε · 
καφεπώλη; τοΰ Βυζαντίου πολλάκις τοΰ ήρνεΐτο πίστω- 
σιν καί μιανής δεκάρας γιά καφέ.

’Αριστοκρατία λοιπόν δέν ύπήρχε τότε είς τά; κλεινός 
Αθήνας, πρώτος δ’ είσήγαγε ταύτην έκ Κωνσταντινου
πόλεως κατελβών ό μέχρι πρό τινων έτών διασκεδάζωυ

ήδη αιώνας. Ό περί ύπάρεεως άγών δέ/ λογαριάζει τήν 
μύτην τοΰ Χαμίτη καί τούς μεγάλους οφθαλμούς τοΰ 
’Αραβη· πρέπει νά ζήσωμεν οί ανώτεροι ύμών Ευρω
παίοι- καί διά νά ζήσωμεν, θέλομεν τόπον άπό κυρίαρ
χοι γενήτε ύπήκοοί μας- κύριοι Μουσουλμάνοι, άλλαις 
λέξεσιν, αδειάσατε μα; τή γωνιά.

Καλοβάν.

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

*11 Μαβαότ, ή όγονρ.Ιοϋιχη Μασκότ, έχόρτασε 
καί έδρόσισε χθές χιλίας περίπου ψυχάς. Τά εύστομώ- 
τερα εδέσματα ήσαν : τό βουκουλικόν τραγούδι τής Ζο- 
φρουά καί τοΰ Σαβατιέ (γκλοΰ, γκλοΰ, γκλοΰ—μπεεέ !) 
οί ισπανικοί οφθαλμοί τής Jeanne Audr^e, μαζύ μέ τούς 
τορευτούς βραχίονάς της, τόν χρυσοβελουδένιον ιματισμόν 
της καί τά ντεκολτέ τής δευτέρα; ενδυμασίας της, τά 
κάλλη τής φωνής τοΰ όξυφώνου κ. Καίλα, μεταβαπτι- 
σθέντος Δροσίλα, καί κάτι αλεξανδρινές ζαΠαοοΰλες πε
ριφερόμενα·. εις τήν ακτήν.

Τόν 'Μ.Ιή ΧουρσηΛ ρπέηγ τοΰ κ. Νικολαίδου άνίγνω- 
μεν μετ’ ενδιαφέροντος πολλοϋ. Ή αύτοβιογραφία αϋτη 
τοΰ νΰν ταγματάρχου τοΰ μηχανικού αίχμαλωτισθέντος 
έν Χίφ, τώ 1822 έν βρεφική ήλικία, υίοθετηθέντο; ύπό

τούς ’Αθηναίους ώς άλλος ΝτέΚάστρος.
Ήτο ούτος ό πρόδρομος τών ώς άρπυιαι έπιπεσόντων 

μετ’ έπειτα έπί τή; πτωχής "Ελλάδος ομογενών, ήτο ο 
προάγγελος τής καθόδου τών αριστοκρατών τών κλεινών 
χρυσοκανθάρων.

Καί είχε μέν μετονομάσει αύτός έαυτόν Ντάκ ’Αριστο
κράτην, άλλ’ οί φιλοσκώμμονε; ’Αθηναίοι τούδωκαν α
μέσως τό προσήκον παρατσούκλι άποκαλέσαντες αύτόν 
Τσηρ.Ιατά>Ό>- πρός δόξαν ένίων ομογενών.

Τούτον τόν Τσαρλατάνον λοιπόν άπεφάσισαν νά φέρω- 
σιν είς τόν οίκον τή; Μαριγούλα; κατά τήν εσπέραν τής 
•ημέρας τής έξόδου της, δπως έν μικρφ σουαρέ τήν δια- 
σκεδάσωσι.

Τά έργολαβεϊν τότε ήτο μία άπό τάς τερπχοτέρας δια
σκεδάσεις τών ’Αθηναίων καί Άτθίδων καί τών δευτέ
ρων σχεδόν ή μόνη ή κυρία ένασχόλησις.

Αί μέ κοπανισμένο γυαλί αύτοχειρίαι, τά πεσίματα 
μ.έσα στά πηγάδια, τά χρεμνίνματα ένίοτε άπό τά μπαλ
κόνια ένεκα ερωτικών αποτυχιών, ήσαν συνηθέστατα παρά 
-ταΐς γυναιξί, άν δέ διέτριβεν είς ’Αθήνας τότε ό ντό- 
κτωρ Σιοΰμαν ό σωστός Τσαρλατάνο; δέν θά έκάκιονε 
πότε τόσον καί δέν θά έγραφε τόσα έναντίον τών Άτθί- 
Χων μας, διά τόν άπλοΰν λόγον , δτν γιά τόν έρωτα δέν 
ακοτόνονται.

Αί έρωτικαί συλλήψεις, νά είπω ούτως, ήτοι *’■ έρω· 
πΐκ«ί άπαρχαι, ήσαν άπλοποιημέναι. 1

ποτείνεται πολύ εύθύτερον πρός τήν καρδίαν, παρά αΐ 
πλήρεις κόμπου έκείναι φράσεις αί κροτοΰσαι δπως καί 
τά τύμπανα μόνον καί μόνον διότι είνε κεναί έντός. 
Όστι; δ’ έγνώρισε τούς Τούρκους καλά, θά όμολογήση 
δτι ό μικρό; Άλή Χουρσήδ μπέης είνε ζωντανός τύπος 
πλουσίου καί θρασέος τουρκόπαιδος άναπνεύσαντος τήν 
βαρεΐαν καί μχμολυσμένην έξ αρωμάτων καί διαφθοράς 
ατμόσφαιραν τών χαρεμίων. Είνε δ’ άξιον έκπλήξεως 
πώς άπό τοΰ μικροσκοπικού έκείνου, πεισματώδους, άτι- 
θάσσου, άπανθρώπου Ταμερλάνου, τοΰ φοοοΰντος σαλβά
ρια καί χρυσά σειρήτια καί σύροντας άπό τής μέσης τοι* 
χαντζάρι, τοΰ ο ροΰντος έντός τών εικονοστασίων καί 
όρμώντος καθ’ έκάστην στιγμήν είς τον εξώστην καί έπι- 
καλουμένου τά μοιχαμίτι δπως τόν έλευθερώση
άπό τής μητρός του ήν ώνόμαζε χαρά χιαφήρ, ήδυνήθη 
ν’ άναβλαστήση ά συγγραφεός ό δυνηθείς νά γράψη μετά 
τόσης εύαισθησίας τόσον τρυφερά πράγματα μετά τόσον 
έπαγωγοΰ χάριτος.

Τηλεγραφοΰσιν έκ Πειραιώς :
Σύνταζιχ · Μη Χάησαί»

Ένταΰθα πανικός. ’Αλεξανδρινοί λωποδυται ελαβον 
απειλητικήν στάσιν. Πολιορκοΰσι βαλάντια. Πειραιώται 
αμύνονται μέ ^εβόλβεο. Ταραχή μεγάλη. ’Απειλείται 
έξοδος Πειραιωτών έκ φόβου μεταναστών τούτων Φελ
λάχων. Τρικούπης ανακαλεί είς Πειραιά «Ναύαρχον 
Μιαούλην καί Γεώργιον» πρός προστασίαν. ’Απόβασις 
:διλοχ£ας σκαπανέων βεβαία. ’Αλεξανδρινοί λωποδϊται 
έπιμένουσιν είς παράδοσιν βαλαντίων.Λαμβάνουν οδηγίας 
Άραμπή πασά. Κίνδυνος μέγας. Βαλάντια χάνονται !

"Εβλεπες μιά στό παραθύρι καί σοΰ άρεσε, περνούσες 
πέντε ίξ φοράς τήν ημέραν, ώς ποΰ νά σέ πάρη χαμπέρι 
δτι τήν αγαπάς, καί, άν δέν είχε άλλος προκατακτήσει 
τήν εύαίσθητον τοΰ τρυφερού της στήθους καρδίαν, ήτο 
δική σου.

"Αν τήν έβλεπες στό δρόμο, στόν περίπατο, στό θέα
τρον, στό "Αντρο τών Νυμφών τέλος πάντων καί σοΰ 
άρεσε, τήν έπεονες, άπό μακράν, άν είχε συνοδό, κατα
πόδι μέχρι τοΰ σπιτιού της, ή άν μόνη έκ τοΰ πλησίον, 
τής έκολλοΰσες σάν τσιμπούρι στό πλάγι καί μέ σιγαλή 
φωνή τής έψαλες τά τρομερά καί ευαίσθητα αίσθή- 
μ,ατά σου.

"Αν τής άπέσπας ένα λόγο, έστω καί ύβριστικόν, τε- 
τέλεσται, ήτο τετελεσμένη ή κατάκτησις.

Έπιστρέφουσα ή Μαριγούλα μετά τής ’Ελένης έκ τοΰ 
"Αντρου έπαθε δ,τι ήτο φυσικόν.

Δύο σπαθοφοροι τάς ήκολούθησαν.
— Μόναι, δεσποινίδες, είπεν ό είς παραλλήλως πλη- 

σιάσα; αύτάς, καί δέν φοβεΐσθε νά μή σάς κλέψουν ;
— Καί έχουν τόσον ώραΐον βάδισμα, έπεπρόσθεσεν ό 

άλλος, σάν πέρδικες.
— Τό βάδισμα κυττάζει; ή τήν'καλλονήν ;
— Ώ, περί τή; καλλονής των ούδείς λόγο;, είνε ούοΐ

- ... -SS · *·'«·^
φευγατα απο τον παράδεισον.

— Είμαι περίεργο; νά μάθω το σπίτι των?
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Άπό τοΰ γάλακτος τών αγελάδων μέχρι τών στηθών 
τών γυναικών, άπό τών κεφχλοτυοίων μέχρι τών κεφα
λών, άπό τής άγωγής τών νεχνίδων τών σαλονίων μέχρι 
τις καταγωγής τών νηπίων τοΰ Βρεφοκομείου, δλα έόώ 
είνε νόθα' όλα' καί αύται αΐ λεμονάδαις' άντί δέν εί- 
ξεύρω τίνος περιέχουσι μαρμχρόκονιν' σύ διψάς, φλέγε
σαι, εννοείς νά πίγς μίαν λεμονάδα νά δροσ'-σθίίς, καί 
«ντΐ δρόσου παίρνεις ένα κωλικόπονον φρικτόν' καί μετά 
σέ θά τόν πάργ άλλος, καί μετά τοΰτον άλλος. Καί αί 
φιάλαι τών λεμοναδοπωλών μένουσιν ανεξερεύνητοι ώς 
αί βουλαί τής θείας Προνοίας. Φαντασθήτε οτι έζω είς 
τάς Στήλας πωλοΰσι λεμονάδας άντί δεκαπέντε λεπτών. 
"Οστις, λέγει δεκαπέντε λεπτών λεμονάδας λέγει νόθους 
λεμονάδας. Καί άρά γε ό πωλητής αύτών τάς πωλεϊ εις 
σκοτεινήν τινα γωνίαν κρυμμένος, μέ φωνήν τρέαουσαν 
έκ φόβου, ώς ένοχος, ώς κακούργος ; όχι τάς πωλεϊ εν 
αναπεπταμένο» χώρφ, έν τή όδώ, ένώπιον τοΰ πλήθους, 
«υνιστών μέ τάς εύθυμους κραυγάς του τήν εύθηνίαν τοΰ 
εμπορεύματος του. Καί ή έπί τής ύγιείας έπιτροπή κατά 
τό διάστημα τοΰτο, όμοία μέ τόν περίφημον σχολαστι
κόν τόν μή κατεδεχόμενον νά ίδρ έμπρός του, στήνει τά 
τηλεσκόπιά της νά άνακαλύψη μακρυνούς άστέοχς καί 
δέν βλέπει τό πρό τών ποδών της φρέαρ, είς τό όποϊον 
απειλεί νά μάς συμπαρασύργ όλους μας.

Οστις θέλει νά ίδή μίαν άληθινήν Mascotte, άπό έκεί
νας αί όποΐαι μέ τό πανέρι των, φέρουν μαζή των καί 
τήν εύτυχίαν όπου άν υπάγουν, τήν είδε, άμα είδε τήν 
Ζοφροά* είνε στρουμπουλά, άφροπλασμένη, φορεϊ μέ γοη
τείαν τό κοκέτικο καπελάκι της, έχει τάς πλεξίδας της 
έμπρός έρριμμένας, τήν μίαν άπ’ έδώ, τήν άλλην άπ’έκεϊ, 
έχει τό στήθος άνυπότακτον παλαιόν πεισματωδώς κατά 
τοΰ κορσέ καί προσκαλοΰν σε είς βοήθειάν του' εινε άλη

θής Mascotte διεγείοουσα πρό τών οφθαλμών μας θελκτι- 
κάς καί μειδιώσας εικόνα; ευτυχίας. Ώ ! καί ή φωνή 
της .' άλλ’ άφ’ ού έχει τόσον αβρόν, τόσον δροσερόν τ· 
σώμα, απορείτε πώς τοιοΰτον περίβλημα συγκρατεΐ τήν 
δρόσον τής φωνής του ;

Αλλά καί δυστυχής ή καΰμένη ή Mascotte ! Ή τύχη 
της εινε νά καθιστά τούς άλλους ευτυχείς έκτός τοΰ έαυ
τοΰ της. Διά νά είνε ευτυχείς οί άλλοι τής άπαιτοΰν τήν 
σκληροτάτην τών θυσιών, τής επιβάλλουν τήν βασανι- 
στικωτέραν τών διαιτών : νά μείνγ παρθένος. 'Γπάρχουν 
πολλοί σύζυγοι έχοντες καί αύτοί τήν Mascotte των είς 
την όποιαν οφείλουν τήν εύτυχίαν των καί τά μέγαρά 
των άλλά—τί εύτυχεΐς Mascottes ! ή θαυματουργός των 
δύναμις συνίσταται άκριβώς είς τήν εναντίαν δίαιταν, 
καί οδτω καθιστούν όλους εύτυχεΐς καί δέν μένει κανείς 
παραπονεμένος.

Ή φωνή τής πρίμας Στεφανίνης είς τόν Ριγχο.ίίτο 
ομοιάζει ποτήριον ϋδατος, τοΰ όποιου μόλις τά άνω 
στρώματα δέν είναι πολύ θολά, τό δέ υπόλοιπον μέρος 
είναι μεστόν πηλοΰ.

Καί άλλη παρατήοησις:
Η φωνή τής άοιδοΰ αύτής έξετασθεΐσα χημικώς εύ

ρέθη ότι περιέχει πολλήν συριζίνην, άηδίνην, έντεοίνην, 
άλλά διόλου πεψίνην καί στίγανίνην.

Άντίθεσις 'Ολυμπίων καί Φαλήρου !
Είς τό Φάληρον ό πολύς κόσμος συνωστίζεται είς τό 

θέατρον, οί δέ ολίγοι μελαγχολικοί καί φίλοι τής μονα
ξιάς μένουν έξω έπί τής άκτής' είς τά 'Ολύμπια όλος

σχεδόν ό κόσμος στοιβάζεται εις τήν πλατείαν τοΰ κα
φενείου, τοΰ όποιου οί ύπηρέται έκτελοΰσι θαύματα τα- 
χύτητος καί προθυμίας' οί δέ ολίγοι ύποχονδριακοι εισ
έρχονται είς τό θέατρον.

Έκατόν παράσημα σφυρηλατοΰνται δι εκατόν στήθη. 
Άχ πώς εύχαοιστήθημεν διότι έκατόν έκατόν τά σκορ
πίζει αύτά τά μπιχλιμπίδια ό κ. Τρικούπη; ! Αφοΰ πρέ
πει ν’ άντιπροσωπεύωσ  ̂κάτι τι, και όέν υπάρχει τίποτε 
ίλλο,άς αντιπροσωπεύδσι τούλάχις-ον τόν αριθμόν 1ΟΟ

"Αν πρόκειται περί φιλανθρωπικής τίνος παραστάσεως 
τγ εσπέρα τής Κυριακής είς τόν ’Απόλλωνα διά τόν ναύ
λον μιάς ίταλίδος συμφωνοΰμεν νά συντελέσωμεν 
•λοι δι’ αύτό' άλλ’ άν θέλγ νά μάς έπιβληθή καί αύτή 
ώς καλλιτέχνις, ευτυχώς τήν εΐδομεν καί άπό τοιαύτας 
χαΛΛίτέχηδας είμεθα παοαχορτασμένοι.

ΤΟ ΠΑΤΑΤΡΑΚ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ.
(Ίηλε^ριφιχή Ισηρισίχ ϊιϊι οειρδς veiahouihuv)

•Αλχζάνδρχεπ, 29 ’/ουπ'ον, ωρ. 7 π. μ.

Ένώ έλάμβανε πρόγευμά του Άραμπής, βόμβα μεγά
λης ολκής κατέπεσεν έντός σούπας του. Παραλαβών αύ
τήν τήν έσφενδόνισε κατά τοΰ Κεδίβη, όστις τήν ώραν 
έκείνην τοΰ έσέρβιοε τό πιλάφι του.

Λυθημ.ιρόν, 9, ίο, /ο.
Κατά τήν εκρηζιν άλλης βόμβας, πήραν φωτιά τά 

Λουστάκ’α τοΰ ’Αραμπή. Έκβαλών δέ τήν μεγάλης ολ
κής γλώσσάν του τά ίσβυσεν. Αιγυπτιακός στρατός 
έζητωκραύγασεν έπί τγ γενναιότητί του. Κανονοβολι- 
σμός έξακολουθεΐ.

Άλεξάυδριοα, 29 ’/ουι-ίου, 11 χ. μ-
Χαρέμιον είς άναστάτωσιν. Μυδράλια οξυκόρυφα ριφ- 

θέντα ύπό τοΰ ΣουΛτάνου κατά διαταγήν τοΰ Σεϋμουρ 
έσκόπευσαν μετά θαυααστής δεξιότητος τά σαλβάρια τών 
γυναικών τοΰ άντιοασιλέως, κεκηρυγμένων όλων ύπέρ 
τοΰ ’’Αραμπή. Μετ’ ολίγον έκαστον σαλβάριον περιείχε 
καί άνά έν μυδράλιον, τό όποιον περιστραφεν μετά νευ
ρικής ταχΰτητος περί τόν άξονα του κατεκάθισε λυγω- 
μένον είς τή οέ.Ια, t&'i μεταξωτών σαλβαρίων. Γυναίκες 
ένοχλούμεναι άπό τοΰ μυδραλίου απέλυσαν τάς αναξυρί- 
δας των. Άοαμπής πνέει μένεα κατά Σέύμουρ.

Άλχξάνδρβε», 50 Ιουνίου .τμωί.

Άπό τών μιναρέδων σήμερον άνακηρύσσεται ύπό τών 
Χοδζάδων μετά τό σαμπαί ή άναστήλωσις τών κατατρυ- 
πηθέντων ύπό τών μυδραλίων σαλβαρίων ώς ιερών ση
μαιών τοΰ Προφήτου. Λαός πολύς άμφοτέρων τών φυ
λών τρέχουσι είς προσκύνημα. Νίκη κατ’ ’Αγγλων βέ
βαια.

ΆλιξάνΰρΧ’Οε, 30, 1 μ. μ.

Κατά τήν πεζοναυμαχίαν Φελλάχοι ύπό τάς όδηγίας 
Άοααπή έξηκόντισαν κατά τής A'araarpoy^c καί τοΰI »

— Αύτό δά είνε ό,τι εΰκολον, άφοΰ θά λάβωμεν τήν 
τιμήν νά τάς συνοδεύσωμεν έως έκεΐ.

— Περίεργον όμως, τί ιδιότροπο; μόδα είνε πάλι αύτά 
τά κόκκινα φουστάνια ποΰ έφόρεσαν μερικαί τόρα. Πι 
στεύομεν οτι αί δεσποινίδες θά λάβουν τήν καλοσύνην 
νά μάς τό έζηγήσουν.

— Απλούστατον, κύριοι, άπήντησεν άποτόμω; στοε- 
φομένη ή Μαριγούλα πρός τούς δύο νεαρούς σπαθοφόρους, 
είνε επαναστατικά. Καί τόρα άφοΰ έθεραπεύθη ή περιέρ- 
γιά σας, πιστεύομεν ότι έν τώ ίπποτισμώ σας,· ότι θά 
έχετε καί σείς τήν καλοσύνην νά μάς άφήσετε ήσύχους, 
ή, άν προτιμάτε, δύνασθε, κατά τήν έπιθυμίαν" τήν 
όποίαν εζεφρασατε, να μάς συνοδεύσετε, έως τόν οίκόν 
μας, όπου Οά λάβωμεν την τιμήν νά σάς συστήσωμεν 
εις τινας νέους μή φέροντας ξίφος, ώς ύμεϊς, οΐτινες, σάς 
διαβεβαιοΰμεν, θά λάβωσι προθύμως τόν κόπο νά σάς 
διδάξωσι τόν τρόπον τοΰ φέρεσθαι, και πώς έν δημοσία 
όδώ, άντί νά προστατεύσετε, άν τυχόν ί'δητε ένοχλουμέ- 
να; παρθένους μόνας βαδιζούσας, τολμάτε ώς οί τής τε
λευταίας τάξεως άνθρωποι νά ένοχλήτε αύτάς, καί τοι 
εις τάς φλυαρίας σας ιδατε κάλλιστα άντιτασσομένην 
τήν υψηλήν περιφρόνησιν, ήτις σάς αξίζει.

— Παρντόν, δεσποινίδες, μά τήν τιμήν μας, τοιοΰτον 
■πανηγυρικόν δέν τόν ήλπίζαμεν. Παρντόν. Είσθε άλη-
Α «« _ > · z » <

μέ τό φουστάνι σας καί μάλιστα τό κόκκινο.
— Τό όποιον αΐ ‘Ιταλίδες φορούν άπό κάτω ώς μεσο

φόρι, γιά νά μήν άλλάσσουν κάθε μέρα άσπρα, άτινα άλ
λως καί εύκόλως κηλιδόνονται, προσέθηκεν ό έτερος.

— Κύριοι, είπεν ή Μαριγούλα μέ βλέμμα βλοσυρόν, 
κύριοι, άν έχετε μικράν συναίσθησή τής τιμής, είπέ τό 
όνομά σας

— Ώ ! ώ ! Τί ; Μήπως σκοπεύετε νά πάτε νά τό 
μαρτυρήσετε τοΰ λοχαγοΰ νά μάς κάμγ πάτσι πάτσι !

— Σάς κάμω έγώ.
Καί στιβαρά έξήστοαψε ή μικρά παλάμη τής Μαρι- 

γούλας είς τό μέτωπον ένός τών αξιωματικών, ούτινος 
τό κράνος έκυλίσθη χαμαί.

Αυθωρεί τά περίεργα πλήθη περιεκύκλωσαν τάς δύο 
παρθένους καί αξιωματικούς χειροκροτοΰντα.

Ταύτοχρόνως κατέφθασε καί ό Δόσΐος μέ πέντε έξ τών 
τής σπείρας.

' Αμα μαθών τά συμβάντα ώρμησε κατά τών αξιωμα
τικών κραυγάζων, — βοήθεια, πολΐται. Ζητούν οί σπα
θάτοι νά μάς ατιμάσουν καί μέσα στή μέση τοΰ δρόμου. 
Έν ριπή οφθαλμού εκατό χεϊρες συνέσφιξαν τούς ατυ
χείς σπαθοφόρους, ούς καί αφόπλισαν.

εΐπεν ή Μαριγούλα, θά 
τήν βασίλισσαν, οπω; έδγ, 
τήν άσφαλειάν της.

— Δοτέ [Χ«ς τό ςΐφος το 
.τά παραδώσωμεν αί ΐδιαι εί(

•ώς άξιαι νά αντιπροσωπεύετε επαναστατικά φρονήματα είς ποιους έχει έμπιστευμέν

— Όχι, διέκοψεν ό Δόσΐος, μή λέγης βασίλισσαν 
’Αμαλίαν μόνον.

Προκήρυξες.

Ζητώ σ/, τό κορίτσι δηλαδή έκεΐνο, ποΰ συνήντησα 
προχθές είς τόν κήπον τοΰ Άντρου τών Νυμφών είς τάς 
Στήλας, σέ, ποΰ όταν ήλθες μαζύ μ’ ένα άλλο κορίτσι 
βυνομήλικό σου, δηλαδή δεκαέξ έως δεκαεπτά έτών, τό 
αραπάκι έκεΐνο μέ τή μικρή μυτίτσα, ποΰ ήτο κόκκινα 
ντυμένο, τό παχουλό καί κοντοΰλι, ποΰ έφαίνετο ώς 
βεμνό, ή έκαμε τά φρόνημά του, σέ, ποΰ άπό την στιγ
μή ποΰ 'κάθισες άντικρύ μου, μοΰ ’ρίχθηκες άμέσως, ποΰ 
φορούσες ένα καπελάκι κλειστό τής μόδας μέ πολλά 
λουλούδια έπάνω, σέ, τήν ξανθοΰλα μέ τό σύμμετρον καί 
λεπτοκαμωμένο άνάστημά σου, ποΰ κρατούσες μιά βεν
τάγια καί άερίζεσο διαρκώς.

Σέ μέ τήν κανονικήν μυτίτσα σου, τό μικρό σου στο
ματάκι, τήν συμπαθή φυσιογνωμίαν σου, τά γλυκά «ου 
πονηρά καί έκφραστικά μάτια, σέ μέ τά κοντά μανίκια 
τοΰ φορέματός σου καί μακρά γάντια, ποΰ δέν τά εΰγα- 
λες οδτε όταν έτρωγες κουλούρι, ποΰ έκοψες ένα ^τριαν
τάφυλλο καί τό έβαλες στό στήθος καί μ' έκαμες καί 
*μέ νά κόψω ένα άλλο καί τόβαλα στή κομπότρυπα, σε, 
ποΰ μοΰ έρριχνες διαρκώς καί άκαταπαύστως κάτι γλυ- 
καΐς ματιαΐς ποΰ μέ τρέλαναν, ποΰ μοΰ χαμογελούσες

πάντοτε καί έστρεψες τό κάθισμά σου πρός έμέ, σέ, ποΰ 
όταν ή φίλη «ου, ζηλεύσασα, φαίνεται, ήθέλησε νά «οΰ 
κάμγ άντιπολίτευσι καί έφερε τό δεξί της χέρι είς τό 
στήθος, διά τοΰ οποίου έκτύπηοεν έλαφρώς αύτό δίς καί 
τρις, ώς νά μοΰ έλεγε :

' — Σ’ έχω στή καρδιά μου, ή έμέ νά προτιμήσγς, ή, 
σ’ άγαπώ ;

— Καί πρός άπάντησιν ποΰ τής έκαμα έγώ έλαφρόν 
ίλέμμα άρνήσεως τό όποιον άμα είδε έκείνη εξεοοκοκ— 
κίνησε καί έβαλε παραπονεμένη τά μάτια της κάτω, ένώ 
σύ ποΰ είδες όλα αύτά, μοΰ έσεισε; τήν κεφαλήν καί ή
γειρες τό μέτωπον σου θριαμβευτικώς διά τήν προτίμη- 
σιν, σέ, ποΰ είχες έξαπλωμένα τά πόδια σου άπό κάτω 
άπό τό τραπέζι τό £ν έπί τοΰ άλλου έν σχήματι χιαστώ, 
ποΰ τά κουνούσες φιλαρέσκως, ποΰ τό κοντό σου φουστα
νάκι σου, τό είχες τοιουτοτρόπως πλακωμένο, ώστε ά- 
φινες νά φαίνωνται έξ έπίτηόες, αι ωραΐαι και ευτρα
φείς κνήμαί σου μέχρι γόνατο; σχεδόν, σέ, ποΰ όταν ή 
φίλη σοΰ σοΰ έκαμε νεύμα νά συμμαζεύσγς τούς πόδας 
σου, προσεποιήθης ότι έκαμε; τοΰτο, συρουσα παρεπανω 
τό φόρεμά σου, σέ ποΰ μέ έκαμες ν’ άνατριχιάσω όλος 
καί νά ξεροκαταπίνω τά σάλια μου.

Σέ, ποΰ γελούσες διά παντός, ποΰ έλάλει; επιβλητι- 
κώς καί μέ δφος μεγάλης κυρίας, σέ ποΰ αφελέστατα 
μοΰ άπέτεινες πρώτη τόν λογο καί μοΰ είπες :

_ Τί καύσων σήμερον, ύμεϊς,κύριε,αίσθάνεσθε πολλήν;
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'Χηττήτου καί τοΰ Σουϊτάρου αναρίθμητα ρόπαλα. Τών 
δύο πρώτων ό θώρχξ διετρυπήθη. ’Εξαντληθέντων τών 
ροπάλων, δ "Αραμπης έζήτησε vi τεθή ό ίδιο; ώ; γόμω- 
βι; πυροβόλου καί νά έκσφενδονισθή ακριβώς κατα τής 
κεφαλής τοΰ Σέϋμουρ. Λαό; ολος, επί κεφαλής ό αντιβα- 
•βιλεύς, γονυπετήσαντες τόν άπέτρεψαν.

Άλσξάνδρικ, αυθημερόν.

Κατά την άπόβασιν, ή αιγυπτιακή πανστρατιά κατέ- 
βυγεν εί; ταϊς χουρμαδιαΐς έπάνω και εμυδροβόλει τούς 
καθηλοίντας τά πυροβολοστάσια "Αγγλους μέ χουρμαδο- 
€ρο/ήν. Άνδρες Αιγύπτιοι φοβούμενοι δευτέραν άπόβα- 
•σϊν καί εκδικούμενοι την κάρφωσιν τών πυροβόλων των 
«κάρφωσαν καί αύτοί ό,τι τρυφερόν τών γυναικών των

Άγγλοι ναΰται κατά συνέπειαν είς απελπισίαν.

Ά βδούλρ»χέ μ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΪΣ
'‘Αγαπητοί uov (i.ie.1<poi,

ΙΙα^ά τίνος γριστιανοΰ έλθόντος άπό τό Άγρίνιον έ

νατε τήν κοιλίαν σας μέ τήν παρουσίαν κανενός σηκοτίου στάς λέγει οτι καί έοδομηκοντάκις τις άν άμαρτήσγ εινε 
τηγανητού ή αγγουριού, ή σκόρδου, έχάρην καί διά τά; άξιος συγχωρήσεως, καί σείς έγείνατε ανώτεροι άπό τόντηγανητού η αγγουριού, - , , . ....
γονυκλισίας σας,διά τών όποιων όσον σκύπτει κάτω ό άν- Χρίστον και ταϊς εβρέξατε τοΰ Ζαροκοτα, διότι ήμάρτησε

Καί σοΰ άπήντησα σαστισμένος γιά τό θάρρος σου —
' Γπεαβ’.λικόν μάλιστα. Καί μοΰ έπανέλαβες :

— Έδώ, τούλάχιστον, έχει όλιγην δροσά, καί σοΰ 
ξανααπήντησα : Ναί, αρκετήν μάλιστα. Ποΰ μέ έκα
μες μ’ αύτά σου τά καμώματα καί παιχνίδια νά πγιώ 
πέντε δέκα ποτήρια μπύρες καί νά μεθύσω μόνος, ώς ποΰ 
μοΰ έκαμες καί ή ιδία τήν παρατήρησιν :

— Πώς ύποφερετε τήν μπίρα τόρα τό καλοκαίρι. Βα
ρύνει πολύ τόν στόμαχον, καί σοΰ άπήντησα πάλιν έγώ 
μέ μισοφαγωμένα λόγια : — Δέν θά πιω άλλο ποτήρι. 
Έχετε δίκαιον, σέ, τέλος μέ τό κόκκινο τριανταφυλλί 
■φουστάνι, άπό τό όποιον επιθυμούσα νά έ’κοπτα πέντε 
δέκα λαιμοδέταις, σέ, ποΰ σέ βλέπω κάθε βράδυ στόν 
ύπνον μου, χωρίς νά μέ βλέπγς σύ.

Σέ, λέγω, μετά τόν αποχωρισμόν μας τόν σκληρόν, 
σέ αναζητώ τόρα δέκα ήμέρας καί δέν είξεύρω ποΰ νά σέ 
εύρω, καί μ’ έκαμες καί χάλασα ένα ζευγάρι παποΰτσα, 
καί δέν έχω τόρα νά τά μπαλώσω, ποΰ μέ έψισε ό ήλιος 

-από τούς δρόμους τούς πολλούς καί μούδωκε όψιν τοΰ 
Άράπη τίς βασιλίσσης, ποΰ σέ άνεζήτησα καί είς τό 
«χολεϊον τής Εταιρίας μεταξύ τόσων παρθένων, σέ, ποΰ 

,ύά σέ εύρω ;
Μοΰ έδωκες τόσας ελπίδας, ώστε μέ άφησες χωρίς έλ

πίδα νά σέ εύρω.
θέλω νά σοΰ μιλήσω, νά σοΰ ’πώ ένα λογάκι, καί νά 

πάρω άλλα δύο ζαχαρένια άπό τό δικό σου κόκκινο άχει-

θοωπος τόσον άναβαίνει ό νοΰς του πρός τόν ουρανόν, διά 
τοΰ νόμου τής έλξεως- καί τά; δωρεάς σας δέ πρός την 
Θεοτόκον τάς επιδοκιμάζω- διότι ναί μέν ή Παναγία δέν 
έχειάνάγκας,δέν έχει οικογένειαν.καί ό θείος τη; υιός δέν 
περιμένει νά τόν Ορέψγι ή μητέρα του, άλλ έχει θετούς 
υίνύς, τού; καλογήρους, καί θά τάς προσφέργ, πρός αυτβυς 
τάς δωρεάς σας.

Όλα αύτά εϊνε καλά κατά τίς ευλογίας, αλλα νά 
παίρνετε καί ιατρικά. Άφ’ ού είς τόν κοσμον συσσωμα- 
τοΰνται,συνεργοϋντος μάλιστα καί τοΰ ίερεως, ο ανηρ και 
ή γυνή ποΰ εινε διαφορετικού γένους,διατί να μη συσσω
ματωθώ έπί τοΰ αύτοΰ σώματος ί θεία χάρις ’tKt ’< ίΧ~ 
τρικη,αί όποϊαι εϊνε τοΰ ίδιου γένους ; Οταν εχητε δυσ
κοιλιότητα, άγαπητοί μου, αδελφοί, κάμετε προσευχήν, 
άλλά καί τό καθάρσιον μην τό περιφρονίτε.

Διατί, αγαπητοί, παρεζετρ'άπητε, είς πράξεις άντι- 
χριστιανικά;, καί έκάματε τόν Σατανά νά γαυριά ; διατί 
δέν έμιμήθητε την φρονιμάδα τίς θεομήτορος ή όποια 
ούτε κινείται άπό την θέσιν της ; ώ ! αντί νά κινήτε τάς 

Iχεΐράς σας έπί τοΰ σώματός σας κάμνοντες τό σημείο* 
τοΰ σταυροΰ, σείς τάς κινείτε έπί ξένου σώματος ξυλο- 
κοποΰντες αύτό" καί είς ποϊον μέρος τίς Γραφής άναγνώ- 
σατε ότι ή ράχις τοΰ Ζαροκότα είνε Πύλη τοΰ ελέους 
καί την έκρούσατε διά ν’ άνοίξη κατά τθ θειον λόγιον 
«κρούετε καί άνοιγήσεται» ; Οί άληθεϊ; χριστιανοί ότμν 
πρόκειται νά κινησωσι κάτι τι, κινοΰσι °Ζι τγιν Χ^ρ«, 

- άλλά τήν γλώσσαν.Τί εκαμεν ό Χριστό; Πέτρον όταν 
• - - τοΰ Μέ

λάκι, σέ πάπια τοΰ γιαλού, ποΰ θά σέ εύρω ;
Ποΰ είσαι καί δέν φαίνεσαι : Ούνα. Ποΰ είσαι τρυπω

μένη · Ντοϋε. Δέν θά μοΰ ’πής ποΰ ’βρίσκεσαι. Άλά. . . 
θά πάρη τέλος . . Εύγα . . άλά . . έλα . . άλά . . θά πάρω 
τέλος ... θά βρεθίς ; . . Δέν βρίσκεσαι; .. . Άλά . . . 
τρέ . . . Έπηοε τέλος . . . '

Τήν δευτέραν ταύτην σάτυραν ή Μαριγούλα άναγνοΰσα.
— ’Ιδού, είπε, πρός τίνα σκοπόν έδωκεν ή πατρίς τά 

ξίφος είς μερικούς. Άλλά πλησιάζει ή ώρα καθ ήν όλ« 
αύτά τά καθάρματα θά ξεπαστρευθοΰν διά τής λόγχης 
τής εθνοφυλακής.

Τήν εσπέραν, ώς είπομεν, της αΐφνηδίας εξόδου τής 
Μαριγούλας έδίδετο ή εσπερίς, έν ή έμελλε νά πρωτα
γωνιστήσω δ τότε Ντέ Κάστρο; καί πρόδρομος τής κα
θόδου τών χουσοκανθάρων ομογενής Ντοκ ’Αριστοκράτης 
Τσαρλατάνος, διηγούμενος τήν έν Κωνσταντινουπόλει 
τραγικήν τής γυναικός του ιστορίαν, καί ν’ άναπτύςη 
τά φιλοπάτριδα αίσθήυ.ατά του.

("EitiTxt ουνίχεια)

ΟαληάνΟρωπος

μίαν φοράν ; άφ’ού δέ άονεΐται πάσαν αμαρτίαν, δέν στο- 
χάζεσθε £τι θά σάς καταδιώξη είς τό τρομερόν δικαστή
ριο-' τής Δευτέρας παρουσίας δι' εβδομήκοντα αμαρτίας 
τάς οποίας τοΰ ποοεξωφλήσατε άπό τόοα ;

Είσθε παράδοξοι άνθρωποι, αδελφοί ’Αγρίνιο·.. Όταν 
μίαν φοράν έβγήκεν ένας άφωρεσμένος, ασεβέστατος, κου
τσός, μέ ξυλοπόδαρο, καί έγραψε τάς «Έπιστολάς ενός 
Αγρινιώτου»αΐ όποϊαι είνε αίσχος διά τό Άγρίνιον, ούδείς 
•ύδέ τήν γλώσσάν του έκίνησε, καϊ τόρα μόνον ή εύλά- 
βειά σας έπέπεσε κατά τών ευλαβών νώτων τοΰ δυστυ
χούς Ζαροκότα ;

Ό Χριστός είπεν : έκεϊνο τό όποιον σέ εμβάλλει εις 
πειρασμόν καταστρεψέ το- άν είνε οφθαλμός σου έξόρυξέ 
τον, άν είνε χείρ σου, άποκοψέ την- κατά τήν λογικήν 
λοιπόντοΰ Χριστού σεις τόρα έπρεπε νά είσθε κουλοί.

Μετανοήσατε, λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, νηστεύσατε 
ακόμη τρεϊς ήμέρας, κάμετε άκόμη μίαν λιτανίαν, καί 
αρκετά; γονυκλισίας διά νά σάς συγχώρηση ό θεός καί 
καταπέμψγ έπί κεφαλής σας τήν θείαν καί παντοδύναμον 
αύτοΰ εύλογίαν—οχι αύτήν ποΰ είχατε—άλλά τήνάλλην.

'θ αγαπητός έ>· Χριστώ άόε.Ιγός υμών
Άγάπςας

'Ράπτης ίερών ένδυμάτων.

«ΠΟΥ»! ΒΠΟΪΒ!

Ό Σέϋμουρ έξύπνησε μέ ήσυχο κεφάλι,
έλούσθηκε, κτενίσθηκε, έντύθηκε καλά,
έφαγε τό μπιφτέκι του μέ όρεξι μεγάλη,
τρεις όμελέταις, όρνιθες, σαλάτες καί μυαλά.
Τοΰ άνοιξε τήν όρεξι ό πρωινός αέρας,
Xi’ έρρούφηξε καί δύο τρεϊς μποτίλιες τής Μαδέρας.

Καί άμα πΐά κατάλαβε τόν εαυτό του ντούρο 
σέ βελουδένιο καναπέ ξαπλώθη μέ ραχάτι, 
έκάπνισε σάν θεριακλής τό τακτικό του πούρο, 
καί σάν νά στριφογύριζε μέσ’ τό μυαλό του κάτι.
‘Η μοναξιά τοΰ έφερνε μεγάλη στενοχώρια, 
καί νά βουλΐάξη τούρχετο τά γύρω του βαπόρια.

ΚΓ άφοΰ δέν είχε τίποτα γιά νά διασκέδαση, 
αλλόκοτη τοΰ σάλεψε ιδέα τά μυαλά’ 
τοΰ Άραμπή τά φρούρια έσκέφθη νά χαλάση, 
καί. σάν ζευζέκης άρχισε μονάχος νά γέλα.
Splendid ! έφώναξε εύθύς, τοΰ ήλθαν τά δαιμόνια, 
κΓ έπρόσταξε ν’ άνοίξουνε τοΰ Άρμστρογγ τά κανόνια.

Καί τά κανόνια άνοιξαν τά μαΰρα στόματά των, 
χαί νά ! αρχίζει κεραυνών καί αστραπών πομπή ! 
βαρεία βαρεία έτράνταξε ή χώρα τών θαυμάτων, 
καί ολαβάρτα χάλαστα τά κάστρα τ’ Άραμπή.
Μπάμ ! μπούμ ! ό Νείλος βούιξε, κουνούν γ πυραμίδες, 
τρομάζουνε κροκόδειλοι, χταπόδια καί μαρίδες.

Τών σαρκοφάγων έξυπνοΰν τά σκέλεθρα έκεΐνα, 
σηκόνεται κϊ ό Οσιρις, ό Φθας, ό βοΰς ό Άπις, 
άπό τό φόβο μούσκεψε ή κάθε Άραπίνα, 
καί κάθε φιλελεύθερος xi’ ατρόμητος Άράπης.
Ολος ό κόσμ,ος τρόμαξε μ’ αύτό τό κανονίδι, 

και διόλου δεν τοΰ άρεσε τό ’Αγγλικό παιχνίδι.

Και μούμια·.; έζωντάνεψε τοΰ Σέϋμουρ ό κρότος, 
εις το φτερό σηκώθηκαν τόσαι φυλαί καί γένη, 
καί μόνο μεΐς xi ό προσφιλής Γεώργιος ό πρώτος 
μέ τη βροντή 'βρεθήκαμε καί πάλι κοιμισμένοι.
Μακάριοι οί Ελληνες κι’ ό βασιλεύς άκόμα,
ποΰ τίποτα όεν τους ξυπνά ’στοΰ ύπνον των τό στρώμα.

Σέ χαιρετώ, ώ Σέϋμουρ, ’Εγγλέζε κανονιέρη ί 
Ερέθιζε τά νενρά μας μέ Αρμστρογγ κανονίαΐς, 
συμμάζεψε τριγύρω σου τ’ Αράπικο ασκέρι, 
καί σκότωσε τον Αραμπή μέ δύο τρεϊς μπουνχαΐς.
Τά ψεύτικα κανόνια του μέ πρόκες νά καρφώσης,

■ αύτόν τόν ίδιο μές ’σ αύτά προσπάθησε νά χώσης.

Souris.

ΙΣΤΟΡΙΑ.

Εν ’AJijvKt την Ϊ7 ’Ιουνίου 1882. 

Κόρα Σνντάχζα τοΰ Μή Χάνεται,
Ούδείς τών παρευρεθέντων εις τήν έν Κύθνω θλιβεοάν 

μάχην, ήν περιγράφει ή παρ’ ύμών άριστα συντασσομένη 
έγκριτος έφημερίς, ούδείς άπέδωκέ ποτέ λόγον τραχύν ή 
έργον σκληρόν εις τόν Τσίρον.

Οί τρεις φιλοπάτριδες ήρωες έδολοφονήθησαν, διότι 
άνευ άνάγκης έπυροβόλησε κατ’ αύτών έκ τών νώτων 
τό απόσπασμα τοΰ Χρυσοβέργη. Ό Τσίρος έλυπήθη διά 
τό συμβάν ώς έλυπήθη ίδών τά πτώματα τών ήοώων 
φερόμενα ύπό τοΰ άτμοδρόμωνος κατά διαταγήν τοΰ 
πλοιάρχου Μπαλάσκα έπί φορτηγίδας- άπασα ή Έρμου— 
πολις μόνον τήν διαγωγήν Χρυσοβέργη καί Μπαλάσκα, 
έμίσησεν.

Εις φιλαλήθες.
—-- -—-ο·ο«-------

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ.

Ό κύριος Μ. γέρων άντισυνταγματάρχης έπεσε τό με
σημέρι νά κοιμηθή κατά τήν συνήθειάν του, άλλ* ακούε·, 
νά κτυποΰν καί έξηγριωμένος καί βλασφημών μέ ταϊς 
παντούφλαις του καί τήν ρόμπα ντέ κάμαρα σηκόνεται 
καί πηγαίνει ιίς τήν αίθουσαν.

Καί τί βλέπει ;
Τόν στρατιώτην του έπάνω είς μίαν σκάλαν παιδευό-»· 

μενον μέ κάτι καρφιά.
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'ΑττισίΎταγ/ιατάρχης. Βρέ σύ ζώο, τί κάνεις εκεί; 
Στρατιώτης' (κάμνων τό σχήμα ^τ·'^ έπάνω άπό την

σκάλα). Τό βαρόμετρο . . . κυρ άντισυνταγματάρχη. 
Άςτισντταγματάρχης. Τί βαρόμετρο καί ξεβαρόμετρο

6?ε ; ,
Στρατιώτης. Νά, τό ξεκρεμώ, γιά νά το κρεμάσω

χαμηλά.
Άχτισί'τταγματά ρχης. Νά τό κρέμασες χαμηλά ; κκΐ

^*Τί; V /
Στρατιώτης. 1'ιατί ή κυρά είπε πώς σήμερον εινε πολύ 

ζέστη γιατί τά βαρόμετρο είνε ψηλά.

Είς τά Λουτρά τών Μεθάνων :
Ή έγγονή κάμνει λουτρά καί έκ στενοχώριας λειπο- 

θυμ,εϊ.
Αί άλλαι γυναίκες ζητοΰν νά την βγάλουν.
Ή μαμίτσα της :
— Καλέ αφήστε, μόλις περάσαν δέκα λεπτά, πληρώ

σαμε πενήντα γιά μίση ώρα.

Κατά τήν παράστασιν τής Λ/ασζότ, ό κ. Άγαθόπου- 
λος, ένθουσιασμένος άπό τήν δροσεράν φωνήν τής κυρίας 
Ζοφροά, ψιθυρίζει είς τήν σύζυγόν του μετ’ έκπλήξεως :

—· Πώς τό λές : Νά κάμνη τόση ζέστη καί ή φωνή 
της νά είναι τόσον φρέσκια ;

Έν Tivt ξενοδοχείφ—όνομα καί μή χλώριό—ό Π. άη- 
διάσας άπό ό',τι έφαγε, φωνάζει είς τόν ξενοδοχον μετ’ 
απελπισίας:

— Φέρε μου λοιπόν ποδαράκια Μπουρδούση αβγολέ
μονο !

Τήν έπαύριον διανυκτερεύσεως είς τό xayerstor 
τών ’Ολυμπίων, μεταξύ δύο γειτονισσών άπό τό παρά
θυρου:

— Καλέ τί ζέσταις ; ΙΙοΰ τήν περάσατε χθές;
— Έμεΐς πήγαμε σ’τά ’Ολύμπια. Τί ώραϊα ποΰ τρα

γουδούσε έκείνη ή πριμανδόνα ;
— Ήσαστε λοιπόν σ’τό θέατρο μέ τά παιδιά, όλοι;
— Όχι καλέ, έξω, στό καφενείο, τ’ άκούαμε ολα. 

Ποιώ πάγει τώρα σ’τό θέατρο, όλος ό κόσμος κάθεται 
έξω κΓ άκούει τήν παράστασιν.

ΖΕΣΤΗ!

Ό Κουμουνδοΰρος πάει νά κάμη τά λουτρά του, 
κι’ άφίνει τόν Τρικούπη νά άντιβασιλεύ·/)· 
ποτέ του ό έρίφης δέν σκάνει τήν καρδιά του, 
καί σύμφωνα μέ κάθε άέρα ταξειδεύει.
Τοΰ Δεληγιάννη μόνο δέν παύει ή μανία, 
κ?.’ άκόμη μάς δροσίζει μέ λόγους ή bpvta.

Έχώθη κι’ ό Τρικούπης μές ’στών χαρτιών τάς στίβας 
μέ στέμμα ’στό κεφάλι καί τρικαντό βαρύ' 
μά φαίνεται κΓ έκεΐνον τόν έσφιξε ό λίβκς, 
καί όποιον ’βρίσκει ’μπρος του παρασημοφορεί. 
Παράσημα εμπρός του καί ’πίσω σκορπισμένα, 
καί άν τόν παρασφίξη, θά δύση κΓ είς εμένα.

*0 Καλλιγάς μονάχα δέν θέλει νά ίδρώνη-
άφίνει κατά μέρος καί τράγους καί κατσίκαις, 
καί ’στοΰ τρελλοΰ Φαλήρου τό κΰμα ζαχαρόνει, 
καί είναι όλο γέλοια, τσακίσματα καί γλύκα^ς.
Μέσα σ’ αυτή τή ζέστη, ποΰ καί τζιτζίκι σκάνει, 
ποιός κάθεται κλεισμένος λογαριασμούς νά κάνη ;

Ό Σέϋμουρ ό άγγλος μέ πείσμα βομβαρδίζει 
τοΰ Άραμπή τά κάστρα, κΓ ή Αίγυπτος χαλά’ 
καί τούς Στραβαραπάδες ή ζέστη δαιμονίζει, 
καί τούς παραφουσκώνει μέ σχέδια ’ψηλά.
Καί ή σοφή Ευρώπη μέ χέρια σταυρωμένα 
τόν Άραμπή κυττάζει καί τίχει σάν χαμένα.

ΚΓ οί Τούρκοι θυμωμένοι άπλόνουν τό ζωνάρι, 
καί τής Φατμές στηλόνουν τό ιερό βρακί, 
μέσα σ' αυτή τή ζέστη λίγη δροσ}ά νά πάρη,, 
κΓ άρχίζει νά φουντών·/) φωτιά πολεμική.
Είς τήν Ευρώπη τρόμος, ’στήν Αίγυπτο λεμπούτι, 
κΓ έδώ άπό τή ζέστη ανάβει τό μπαρούτι.

ΚΓ ό βασιλεύς μας, λένε, τόν θρόνο μας θ’ άφήση, 
κΓ ό νέος Κωνσταντίνος τό στέμμα του θά πάρη· 
τό κίνημά του τούτο πολύ θά μάς λνπήση, 
άλλά άφού τό θέλει, τού κάνουμε τή χάρι.
Καλό τουζκατευόδιο, κΓ έλεύθερος άς πάγη 
νά τρώγη καί νά πίνη μακρυά ’στήν Κοπενάγη.

Πώ ! πώ ί τί ζέστη τούτη,’τί φούρνος, τί καιιίνι 
τήν έφεραν μαζί των οί Αλεξανδρινοί" 
τής ’Αφρικής ό λίβας φωτιά καί λαύρα χύνει, 
κΓ ούτε λεπτό άγέρι τά φύλλα δέν κουνεϊ. 
Ίδρόνουνε ή σάρκες, τά πόδια καί τά χέρια, 
καί χωριστά κοιμούνται νεοϋπάνδρων ταίρια.

Πώ 1 πώ ! τί ζέστη τούτη, τί φούρνος, τί καμίνι ! 
πανίάζει^κάθε γλώσσα, ό λάρυγγας κολλά, 
παραλυμένα όλα τά νεύρα μας άφίνει, 
καί νερουλιάζουν όλα τ* ανθρώπινα μυαλά.
’Αλλά κΓ έγώ κοιμούμαι μέ μιά κρυφή έλπίδα, 
νά στρίψη κΓ|ή ’δική σας καί ή ’δική μου βϋκί

Souris»


