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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

—ΓΡΑΦΕΐΟΝ, οαοϊ ΜΟΥΣΩΝ, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά, τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΏΝ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ-

’Εν Έλλάδι ΐνα παρασημοφορηθής οφείλεις προηγου
μένως νά παρέβης τουλάχιστον τό ήμισυ έκ τοϋ Δεκαλό
γου τοΰ Μωσέως.

Παρασημοφορεΐται ό ιατρός όστις διατασσει είς τόν 
«σθένη ζλυστήριον, παρασημοφορεΐται ό φαρμακοποιός ό 
παρασκευάζων τό ζλυστήριον· κατά δικαιότερου λόγον 
αξίζει νά παρασημοφορήται καί ό ασθενής δ ύφιστάμενος 
τό ζλυστήριον.

Όλίγαι άκόμη έκατοστύες παρασήμων καί είς τό ’Ε
θνικόν Λεξικόν θά είσαχθή ή φράσις : τοΰ σχοι>··?οΒ'χαί 
τον παρασήμου.

Έάν ήμην Βασιλεύς καί έσηκονόμουν κανένα πρωί μέ 
βαρύ μαχμονρ.ΐοϋχι θά έζήτουν νά υπογράψω διάταγμα 
δι’ ού οί Έλληνές μου όλοι θά έκηρύσσοντο ίππόται.

Διότι δέν γνωρίζω τίς Έλλην’ δέν δύναται νά εϊπη 
ώς ό Ταξίαρχος κ. Σαράβας : Σί περφέγω τίς τούς Φι- 
.Ιίππονς, χωρίς διόλου νά περιμένη ;

Ετοιμάζω καί εγώ τούς τίτλους μου διά νά συμπερι- 
ληφθώ είς τόν προσεχή κατάλογον νέων Ιπποτών.

Σάς εκμυστηρεύομαι μερικούς :

Ό βίος μου διανέμεται έξ ίσου ώς νά ήσαν δύο μισηο- 
κάρικα ψωμιά μεταξύ τής κλίνης μου καί τοΰ καφενείου 
τοϋ Γιαννοπούλου.

Κυκλοφορούν είς τήν αγοράν διαμαρτυρημένα καί μή 
περισσότερα συναλλάγματά μου άπό τάς τρίχας τής κε
φαλής μου. Διά νά μέ πιστεύσητε, σάς λέγω ότι είμαι 
ολίγον φαλακρός.

Έσπασα τάς κεφαλάς τεσσάρων ψωριάρηδων, αιματο
κύλισα δύω λωβιασμένους καί μίαν γυναίκα.

Εύρέθην μάρτυς είς είκοσι πέντε καυγάδες, οΐτινες θά 
έληγον είς αιματοχυσίαν έάν δέν τούς προελάμβανε πάν
τοτε ή περίπολος.

'Υπήρξα μέλος μυστικών εταιριών είς άς έπίναμε ρωσ- 
σικό τσάι καί έβουτούσαμε αγγλικά μπισκοτίνια.

'Έχω μηνύσεις έναντίον μου άπό ολα τά πεζοδρόμια 
τής πρωτευούση; καί μερικών επαρχιών δοκιμάσαντα τό 
βάρος τής σπάθης μου.

Μ εταξύ τών τίτλων μου εύρίσκεται ενυπόγραφος δια
βεβαίωσες τοΰ κ ·υρέως μου ότι δύναται νά περάση τόν 
μύστακά μου άπό τήν τρύπαν τής λεπτοτέρας βελόνης.

Διά νά κατωρθώσω τούτο, κοιμώμαι πάντοτε άνάσκε- 
λα, άν καί φίλος ιατρός μοΰ είπεν ότι ή συνήθεια αΰτη 
κτυπά σ’ τό κεφάλι.

Έκυνήγησα προίκες άπό τήν ίσχνοτέραν ώς τρυποκά
ρυδο μέχρι τής παχυτέρας ώς καπόνι καί έπέτυχα μίαν 
μετρίαν τήν όποίαν έροκάνισα τούς πρώτους ές μήνας.

Έχω καί άλλους τίτλους μή έπιδεχομένους δημοσιό
τητα. ,

Τί λέτε ; Δέν έπαρκοΰν οί φανεροί μόνον :

, Είς τό χοτιί.ϊιών παρασημοφορούμεθα παρά τών γυ
ναικών’ έν τή πολιτική διά τών γυναικών.

Τό μόνον σώμα τού στρατού τό όποιον παρασημοφο- 
ρεΐται άφ’ έαυτοΰ είναι τό ιππικόν.

Διά τούτο ή κυβέρνησις έξ άφηρημάδας άπένειμε πα
ράσημα είς τούς κυρίους Σούτσον καί Μαυρομιχάλην.

Είς τό αυτό σώμα άνήκουσιν ή Όθωνίστρα, ό Ντοκ, 
δ πρίγκιψ Άθερινόπουλος καί ό κόμης Δέ Κάστρος.

‘Η γαλλική γλώσσα διακρίνει cavaliers καί cbavaliers*
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κατ’ αναλογίαν -/»{^εΤς εχομεν άναβάτας καί έπιβάτας.

'Έμαθα άπό τόν στενόν μου φίλον άγιον Πέτρον ότι 
εις τόν άλλον κόσμον δπου έπικρατεΐ ίσότης δλοι οί ίπ- 
πόται όδηγούνται κατ’ εύθεΐαν . . . ε’.ς τούς σταυλους, 
μαζύ μέ τούς ΐππόυς των.

Συνήθως οί σταυροί διανέμονται ύπό στραβών. ·

ΜιοάνΦρωπος.
Ρ-Ο»

ΤΟ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΣΥΡΩ.(

«'Στ' άφωρισμένο zi> χωρίο τό Μάϊ βρέχει,» λέγει 
κοινή τις παροιμία.

Εις δέ τήν Σύρον μας τόν ’Ιούλιον χορεύουν.
Γ Τώρα πώς νά ονομάσωμεν τό τόπον, δπου χορεύουν 
τόν ’Ιούλιον;

Δέν φρονώ νά ήναι κολακευτική ή ονομασία, όπόταν 
λάβη τις ύπ’ όψιν οτι τόν 'Ιούλιον μήνα ρέπόυσι πρός 
κίνησιν μάλλον τά πνεύματα παρά τά σώματα.

Έν τούτοις έχόρευσαν χθές καί έχόρευσαν καί καλά 
πρός μεγίστην εύχαρίστησιν τών περιπατητών τής πλα
τείας μας, ο'ίτινες έθεώρουν έκ τών παραθύρων τήν δί
νην έκείνην τών κεφαλών καί τών ένηγκαλισμένων σω
μάτων στροβιλιζομένων, καί ένόμιζον δτι ό ΑουΜιος κά-

'μνει πειράματα τοΰ καταποντισμού του, δςότι μεταξ-i 
τών χορευόντων διακρίνονται καί χρυσά γαλόνια ’Ιταλών·

Η χθεσινή ήμέρα ύπήρξεν ήμέρα συγκινητικών απο
χαιρετισμών, γενομένών πανταχοΰ τής πόλεως μας με 
βιολιά, κιθάρας, μαντολίνα φλάουτα καί γαδαροφωνάρας 
παρά τών κυρίων αξιωματικών καί ΰπαζιωματικών τού 
ιταλικού ναυτικού, οΐτινες ώς πρός τοΰτο τό κεφάλαιού 
έξέλαβον τήν Σύρον ώς έλευθέραν Κέρκυραν.

Φαντάσου, OTt δέν εύρισκα τόπον τό εσπέρας νά με
ταβώ είς τόν οίκόν μου, διότι αί οδοί ειχον καταληφθή 
άπό τούς κανταδόρους ’Ιταλούς, οΐτινες δλην τήν νύκτα 
δέν μ’ άφήκαν νά κοιμηθώ. ’Αλλοίμονον είς τόν δστις 
ήνοιγε τό παράθυρόν του διά νά πάρη φρέσκο.

Έκολλούσαν ύπ’ αύτό καί τόν έζεκούφαινον,

Έν τούτοις σήμερον άνεχώρησαν οί συμπολΐταί μας 
ούτοι, περί τάς 5,000, έπιβαίνοντες τοΰ στόλου των, 
διά ποΰ άγνωστον, διότι τάς διαταγάς των ήνοιξαν περί 
τά πέντε μίλια μακράν τοΰ λιμένος.

Οταν ό στόλος ήνοίχθη είς τό πέλαγος έλαβε τήν 
διεύθυνσιν πρός τήν Τήνον σήμερον τήν μεσημβρίαν.

Ητο πολύ φυσικόν καί τό άνεμέναμεν.
Πλήν αίφνης έν ω έπλησίασεν είς ταύτην άνέκρουσε 

πρύμναν, καί έλαβε τήν διεύθυνσιν τής Μυκόνου.
Τά σχόλια ήρχισαν.
— Ή Παναγία ίσως έκαμε μακρόθεν τό θαύμα της.
— Όχι, μεταβαίνουν είς Μύκονον διά νά προμηθευ- 

θοΰν τυροβολιές.
— Καλέ δά. Ό πλοίαρχος τοΰ Palcstro, επειδή τού 

έγειναν παρατηρήσεις, διότι πέρυσιν έσύλλησε τάς άρχαι-

•τητας τής Δήλου, ήδη έλαβε μεθ’ έαυτοΰ άνάλογον δύ- 
ναμιν, όπως άποτελειώση τό έργον του.

— Δέν μοΰ λέγεις βυθίζεται καί τό Palestro ώς τόν 
Δουίλιον ;

— *θΖ’·' Ηκουσα οτι μόνον ό πλοίαρχός του βυθίζε- 
•ται, δταν εύρη μαλακά.

Έν τούτοις οί δημόται μας αύτοί άνεχώρησαν, λα- 
βόντες τήν πρός νότον διεύθυνσιν.

Τούς άναμένομεν δμως είς τάς έκλογάς, όπως έξασκή- 
βωσι τά πολιτικά των δικαιώματα έάν τούς φεισθοΰν οί 
’Αγγλοι.

Dec.

---------ο **·—------------

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Καί οί χωροφύλακες άπεργίαν είς τήν Χαλκίδα! Δέν 
εννοούσαν οΐ άνθρωποι νά συνοδεύσουν μερικούς καταδί
κους είς Ναύπλιον· άς τούς έπλήρωναν νά ίδής πώς θά 
τούς συνώδευαν τί χωροφύλακες είνε άφ’ ού δέν παίρνουν 
Jovyi ; Βέβαια έχετε δίκαιον, κύριοι χωροφύλακες, άπερ
γίαν, άπεργίαν ! Μπορείτε μάλιστα νά κάμετε άπεργίαν 
μιά γιά πάντα ; δέν είξεύρετε πώς θά μάς ύποχρεώσητε!

Το εσπέρας τής Πέμπτης καί τής Παρασκευής τό Φά
ληρον ήτο βεβυθισμένον είς βαθεϊαν νύκτα- ό ήλιος του 
ό ηλεκτρικός δέν είχεν άνατείλει· έβλάφθη ή έκπέμπουσα 
αύτόν μηχανική. 'Εκείνο τό φώς τό άπλετον τό πλημ-< 
μυρίζον δλην τήν προκυμαίαν, καί είς τό όποιον ήρχοντο

καί έκολύμβων τόσαι καί τόσαι καλοναι, ήτο έσβεσμένον. 
Καί όεν έβλεπες πλέον τήν μαγευτικήν έκείνην παρέλα- 
σιν, μέ τον ερρυθμον βηματισμόν, μέ τάς τολμηράς προ- 
βολάς τού στήθους καί τάς ακτινοβολίας τών οφθαλμών, 
μέ την φαεινήν έκφρασιν τών προσώπων καί τήν πλαστι
κήν διαγραφήν τών χυτών σωμάτων' τίποτε, τίποτε δέν 
έβλεπες· ώσάν τό πένθος νά είχεν εκτείνει τόν πέπλον 
του επί τού Φαλήρου· έβλεπες μόνον κάτι σκιάς κινουμέ- 
νας, καί ήκουες μόνον κάτι ψιθυρισμούς· καί δίχως 
νά θέλης ένθυμεΐσο τήν παραμονήν έπιοΰσαν κηδείας 
προσφιλούς νεκρού δτι οί γονείς καί συγγενείς συνέρχον
ται συντετριμμένοι έκ τής οδύνης έν δωματίω πενθίμως 
έσκευασμένω καί ήμιφωτίστω, διότι ή λύπη δέν υποφέρει 
τό πολύ φώς, καί άναμιμνήσκονται τού νεκρού, καί θρη- 
νούσι, καί ολοφύρονται, καί ολολύζουσιν έκεΐ, έν τώ ήμί- 
φωτι. Τοιοΰτον ήτο προχθές τό Φάληρον.

Ω ! ναί, ήρχιζε νά μυρίζη πάλιν ή άνοιξις' επανέρχε
ται τό έαρ τών αισθημάτων τό είχομεν ειπει είς tv πα
ρελθόν φύλλον μας καί τό έπαναλέγομεν καί πάλιν- ύπάρ
χουν άκόμη καρδίαν καί μία απ’ αύτάς τάς καρδίας ήτο 
καί ή Κυριαχού.Ια ‘Αθανασίου. Ή δυστυχής κόρη ! ήγά
πα ! σάς έτυχε ποτέ παρά τόν βόρβορον τόν διαχέοντα 
τήν δηλητηριώδη καί δυσώδη αναπνοήν του, τόν έξα- 
πλούντα τήν μαύρην καί ειδεχθή όψιν του νά ίδήτε tv 
μικρόν, τρυφερόν άνθύλλιον, δειλά φυόμενον; έν μέσω τού 
βορβόρου τούτου τής κοινωνίας μας άνέθαλεν ή καρδία 
αυτή' ήγάπα πολύ' ήγάπα πρό πολλοΰ' ήγάπα έκεΐνον 
δν έξέ) εξεν ή καρδία της ·' έ'να άπλοΰν τεχνίτην' άλλ’ οί 
συγγενείς της δέν τόν ήθελον αύτόν' προσεπαθησαν νά 
σκάψωσι μεταξύ αύτού καί αύτής αιώνιον χάσμα, άλλ’ έ
σκαψαν τόν τάφον της' έδηλητηριάξθη καί άπέθανε' καί

ΕΠΙΦΪΑ1ΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ λέξεων ο,τι ήσθανόμην τήν στιγμ.ήν εκείνην· ή γραφίς 
μου μοΰ φαίνεται τόσον χονδροειδής διά νά τά γράψη 
δλα εκείνα, καί έπειτα μήπως έβλεπον εύκρινώς έν τή 
καρδία μου ; Ναί, άναμφιβόλως, ήσθανόμην πολλήν πε
ριέργειαν νά είσέλθω τέλος πάντων είς τόν άγνωστον αύ
τόν κόσμον,διά τόν όποιον είχον συλλάβει τόσους μυστη
ριώδεις ψιθυρισμούς, άλλά ταύτοχρόνως ετρεμον μή μοΰ 
άνοίξωσι όρθάνοικτον τήν θύραν του. Ναί, άναμφιβόλως, 
ήθελον ν’ άνεγερθή δ·.' έμέ ό μυστηριώδης πέπλος, άλλά 
μικρόν κατά μικρόν, άπό μίαν γωνίαν πρώτον.

Οί άνδρες τά έννοοΰσιν δλα αύτά; έννοΰσιν οτι είς τάς 
καρδίας άρμόζει βαθμιαίος φωτισμός καί οτι άν τό ήμί- 
φω; αφυπνίζει, ό φλογερός ήλιος έκθαμβοι καί φλέγει ; 
Ή κόρη ή όποία τοεμουλιάζει είς τήν γωνίαν της έκεΐ, 

ή νομίζετε δτι δέν θέλει νά διδαχθή. Ώ πολλοΰ γε καί 
εΐ! εχει τάσιν, καλήν θέλησιν, νοημοσύνην ζωηράν, 

ευμάθειαν, ειξεύρει δτι εύρίσκεται είς ήλικίαν καθ’ ήν 
ολα πρέπει νά τά μάθη’ δέν αποφεύγει ούτε τήν διδα
σκαλίαν, ούτε τόν διδάσκαλον' μόνον ή μέθοδος τής δι
δασκαλίας τήν ανησυχεί. Φοβείται μήπως ό νέος έκεϊνος 
καθηγητής, δστις έχει τόσον εύρείας γνώσεις, στρέψης 
ύπέρ τό δέον ταχέως τά φύλλα τοΰ βιβλίου καί ληομο- 
νήση ν’ άρχίση άπό τό άλφάβητον.

Μέχρι πρό ολίγου, ό μνηστήρ ούτος ήτο πειθήνιος, τα
πεινός, πρόθυμος νά γονυπετήση πρό αύτής, κρύπτων τάς 
γνώσεις του όπως κρύπτει τις tv αμάρτημα, όμιλών την

Η ΠΡΩΤΗ NTS TOT ΓΑΜΟΥ.
(Έκ τοΟ ήμιρολογίον γυνιικο; vsovujioou).

(Suviyttx xal τέλος.)

Ό κάποιος ούτος, δστις έφαίνετο’όλισθαίνων έπί τοΰ 
τάπητας, έπλησίασε εις τήν κλίνην, καί ήδυνήθην νά 
διακρίνω, διά τοΰ κανθού τοΰ όφθαλμοΰ μου,τήν σκιάν του 
όλόκληρον διαγραφομένην έπί τοΰ τοίχου. Άλλ’ έν τή 
σκιά έκείνη ήτις μ.οΰ τόν άνάπαρίστα κατά κρόταφον, ή 
μύτη του είχε τόσον όγκον ώστε έν μέσφ δλης μου έκεί
νης τής ταραχής δέν ήδυνήθην νά μή γελάσω. Περίερ
γον ’. πώς αί μικραί αύται λεπτομέρειαι έπανέρχονται 
ε’.ς τήν μνήμην ! Δέν έτόλμων νά στραφώ, άλ.λά κατέ- 
τρωγον διά τών οφθαλμών τήν σκιάν ταύτην ήτις μοΰ 
παρίστα τόν σύζυγόν μου- προσεπάθουν νά συναρπάσω 
έν αύτή τήν έλαχίστην τών κινήσεων του, προσεπάθουν 
ν’ άνεύρω τάς διαφόρους εκφράσεις τής φυσιογνωμίας 
του, άλλά μάτην, άλλοίμονον !

Δέν είξεύρω, μά τήν αλήθειαν, πώς νά έκφράσω διά

►
I

V

ίδικήν της γλώσσαν μέ μυρίας επιφυλάξεις' κατά πάσαν 
στιγμήν θά ύπέθετέ τις δτι έμελλε νά ερυθρίαση. Αύτη 
ήτο βασίλισσα· έκεϊνος ήτο ύπήκοος’ καί δμως έξαφνα 
ή θέσις τών προσώπων μ.εταβάλλεται. Ο τέως ευπειθής 
ύπήκοος προσέρχεται κρύπτων ύπό τον βραχίονα tv ά
γνωστον, μυστηριώδες βιβλίον. θά διατάξη ; θά μειδιά- 
ση ; θά έπιβληθή ; αύτός καί το βιβλίον του; Η κόρη δέν 
ειξεύρει διόλου δτι καί έκεϊνος ό σοφός τρέμει, οτι δυρί-j 
σκεται είς αμηχανίαν διά τό μάθημα τής εισαγωγής, δτι 
άπό τήν συγκίνησιν τά χάνει, δτι.είνε ξηρός ό λάρυγξ 
του, καί δτι κάμπτονται τά γόνατά του ;

Πρώτην τότε φοράν ή κατάλευκος άρετή της τή φαί
νεται ολίγον βαρεία, άσυνάρμοστος πρός έαυτήν, χειμε
ρινόν ένδυμα. Άλλά πώς νά τά εκφράση όλα αυτά ; Τρέ
μει μήν έννοηθή, καί τρέμει πάλιν μήπως δέν έννοηθή. 
Ή καρδούλα τής λέγει ναί, λέγει όχι, ταύτοχρόνως καί 
«ιωπή έγκλείουσα τήν θύελλαν έν εαυτή. Δεν θέλει νά 
φανή ολως διόλου κουτή, άλλά δέν θέλει πάλιν νά φάνή 
ατάραχος. Ό φόβος αύτής μή φανή ό τρόμος της έπαυξά- 
νει τό ρΐγός της. "Ηθελε νά προσποιηθή οτι κοιμάται,; 
δτι πονεϊ τό κεφάλι της, ό’τι λιποθυμεΐ έξαφνα . . . . ; 
ήθελε νά σπάση τό πόδι της διά νά εύρη θέμα συνδιαλέ- 
ξεως· θά έδιδε τά ήμίση τών ώραίων ξανθών μαλλιών 
της διά νά εύρεθή πάλιν, δπως χθές, έστω καί έπί στιγ-| 
μήν, καθημένη έπί σκίμποδος καί κρατούσα τό ριπίδιόν 
της. Άλλοίμονον ! φιλτάτη μου, τό πράγμα εινε άδύ-Ι

νατον, και, πίστευσέ με, μήν παραπονήσαι πάρα πολύ.
Νομίζω οτι τό πρώτον τούτο βήμα έν τώ συζυγικώ 

βίω, δύναταί νά γέννηση, κατά τάς συμπαρομαρτούσας 
περιστάσεις, ή Οερμοτάτην συμπάθειαν, ή άκατανίκητον 
άποστροφήν. Άλλά διά νά γεννηδή ή συμπάθεια αυτή, 
όποίαν τέχνην, όποίαν οξυδέρκειαν, όποίαν αβρότητα 
καί συγχρόνως έτοιμόνοιαν πρέπει νά έχη ό σύζυγος .' . .

Πώς συνέβη καί είς τήν πρώτην λέξιν τήν όποίαν επρό- 
φερεν ό Λεωνίδας, διελύθησαν οί φόβοι μου ; Ή φωνή 
σου ήτο τόσον γλυκεία, μού ώμίλησε μετά τόσης φαι- 
δρότητος πεοί τών συμβάντων τής ήμέρας !» Είπον : 
«Είνε άδύνατον νά κρύπτεται έν αύτώ ό έλάχιστος κίνδυ
νος !» Ενώπιον τόσης προσήνειας καί ευθυμίας τό οχύ
ρωμά μου κατέρρευρε· έτόλμησα νά ρίψω tv βλέμ-μα λα- 
Οραΐον, ύπό τό έφάπλωμά μου’ τό είδον καθήμενον έπί 
τόύ σκίμποδος, καί έδάγκασα τά χείλη μου. Καί τόρα 
άκόμη άπορώ διά τήν υπερβολικήν δυσθυμίαν ήτις μέ 
κατέλαβε τότε. 'Όταν κανείς προσδοκά νά τρομάξη, δυ- 
σαοεστεΐται πολύ δταν ό τρόμος βραδύνη νά έλθη. Ποτέ 
ό Λεωνίδας δέν ήτο ευφυέστερος, τρυφερώτερος, άβροφρο- 
νέστερος' ήτον είσέτι ό άνθρωπος τής χθές. Η αύτός 
θά ήτο τέρας ύποκρισίας ή έγώ θά ήμην πολύ έζημμένη 
κεφαλή.

— θά είσθε πολύ κουρασμένη, άγάπη μου, μοί είπε, 
είμαι βέβαιος.

Ή λέξις άγάπη /ιον μοί έττροξένησε ρΐγός τι άλλά δέν
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τόρα κοιμάται ήρεμος ύπύ τήν πυκνήν σκιάν σού έρω
τός της.

Ή Γβλά,τβε» άρέσκει πολύ· ή μουσική της δέν είνε 
πεταχτή, κοκκέτα, ιδιότροπος, ηδυπαθής' άλλ’ εινε με- 
λφδιχωτάτη, περιπαθεστάτη, πλήρης κελαρυσμών κρυ- 
σταλίνου νάματος' δέν ζητεί νά διεγείρη άνασύρουσα ο
λίγον τήν εσθήτά της καί δεικνύουσα τήν τορευτήν, τήν 
παχουλήν κνήμην της, άλλά έκβάλλει τοιοΰτον αισθη
ματικόν αναστεναγμόν ώστε σέ μεθύσκει έξ έρωτος.

Ή Λασσάλ άπό αριστουργήματος γλυπτικής μεταβάλ
λεται εις άηδόνα άνεξάντλητον είς λαρυγγισμούς· ή 
Jeanne Anlr6e γοητεύει διά τής άτημελήτου ένδυμασίας 
τοΰ Πυγμαλίωνος, διότι γλυκύτερον άδει ή σαρξ της ή ή 
φωνή της. Τό άσμα τοϋ χοροΰ τό άκουόμενον έκ τοΰ βά
θους τής σκηνής μυστηριωδώς είνε άρχαϊκώτατον τήν με

λωδίαν τό δέ τοΰ Δελαοός άν είνε ελληνικόν είνε έξά- 
παντος νεοελληνικόν διότι ενθυμίζει τό ρινόφθογγον ψάλ- 
σιμον χερουβικοΰ, αί δέ στάσεις του ένθυμίζούσι τάς 
στάσεις καλογήρου κάμνοντος έν κατανύξει μετάνοιαις ή 
εύλογοΰντος.

Σήμερον μ. μ. θά έκδοθή ό δεύτερος αριθμός τοΰ 
Φελολυγιχ^Ο παραρτήματος τής Άφ^/ερ-ΖΙος.

Κομψοτάτη καί πολύ καλοτυπωμένη έζήλθεν έκ τοΰ 
τυπογραφείου τής Ένώσεως . ή μΐ.Μτη τοΰ φίλου μας κ. 
Κ· Γ. Ξένου «ΊΙ μονομαχία καί τό Δίκαιον» Άφ’ ού τήν 
άναγνώσωμεν θά σάς εΓπωμεν τήν γνώμην μας. Άν δέν 
άπατώμεθα, είνε τό πρώτον έργον τό όποιον εκδίδει, 
είς βιβλίον ό τόσον.πολύγραφος κ. Ξένος.

Μετά τά συγχαρητήρια τής Μας ΈφτψΐρΙ&ος δέν εί
ξεύρω είς ποιον διαμένοντα έν Πόρω διότι άπέκτησε καί- 
δεύτερον υιόν, διατί νά μή περιμένωμεν νά ίδωμεν καί 
συγχαρητήρια πρός τόν τάδε άξιότιμον συμπολίτην μας 
διότι ή κυρία του έμεινεν έγκυος, ή δι’ άλλα πράγματα 
άμέσως συσχετιζόμενα πρός τήν γέννησιν καί τήν έγκ»Λ 
μοσύνην ;

ΕΚΘΕΣΙΣ.
ΧΑΔΖΗ ΜΟΥΡΑΤΗ

Περί τοΟ έν Αλεξάνδρειά pop,CapCtop.oG.

■Εϊς ’λιήνας 5 ’fovMov 1882.

Κΰρΐί ιμη Kareaai !

Βάϊ, βάϊ, βάϊ κιοπόγλου κχοπέκ ! ίστέκα μιά στιγμή 
αναπνοή μου νά πάρω, ΐβρακί μου νά σηκώσω, ίψυκή μου 
στόν τόπο της νάρτη ! τρέκω άνταμ τρέκω άκόμα ! {σει
σμός ήτανε, κατακλυσμός ήτανε, ντευτέρζ παρουσία ή
τανε, ντέν ξέρω τί ήτανε ! Σεϋμουρ μόνο άκουα, βερσα- 
λάμ. Πρωί πρωί σηκώθηκα, όνειρο άνάποντο είντα* για- 
γκήνια σέ ΰπ»ο μου είντα, λεηλασίαις μεηλασίας είντα, 
σφαγαϊς ιστέ φελλάχους μέ Άραμπή είντα. Μπουνταν- 
οορά μάτια μου έτριψα ναργηλέ Γρεψα, .ούλα είπα ψέ
ματα είναι, βράντυ φαί πολύ έφαα, ίστομάκι μου φορ
τωμένο ήτανε, όνειρο είντα ! άμά αύτά λόγ<ΐα νά πώ 
ντέν πρόφταξα ίσοφά μου τρεις πιταμαϊς τινάχτηκα, ένα 
μπουμ χίλιαις οκάντες ήτανε, ντεύτερο άκούω, τρίτο, 
τέταρτο, ιστέ πέμπτο. — Άνέστη, Άνέστη φωνάζω —

ντοΰλό μου Άνέστη λέανε—τρέκα πρόφταξε, χάτηκα,Ι 
πέ τανα, ούλα έκανα ! Άνέστη πουτενά ντέν φάνηκε' πέ-' 
τανε είπα τεός συκωρέσει ! γιόξαμ πασουμάκια μου σι
γά σιγά έβαλα αντερί μου, ίζωνάρι μου, καλπάκι μου 
μά βρονταΐς ντέν παύανε, αστραπές ντέν παύανε, πόντια 
μου, κέρ’α μου, άπάνω άκάτω ούλα μέλη μου έτρέμανε ! 
ίστέκα είπα παρατύρι μου νά ντιοΰμε βρεκει ; μά λόγκο 
αύτό ντέν είπα—Φωτιά ! άκούω, άρτίκ παράτυρο μονά
χο του άνοιξε '. Μνήστητέ μου κύριε όταν ερτης έν τή 
βασιλεία σου είπα, ιστέ πόντια μου ίσβέρκο κτυπάανε! 
Τζάνουμ τι‘είναι ένανε άλλονε ρώταα, μά κανείς ντέν 
μίλαε, ούλοι ίσα κάτω σέ γιαλό τρέχανε! Λίγκο πέρασε 
οΰλοι σέ γιαλό έβερτήκαμε. Άλλα μπιλ’α βερσίν, Κύ
ριε ίμηκάνεσαι, ίσταυρό μου άκόμα κάνω κοντύλι ν-ίέν 
πάει μπρός νά γράψη (κάτία μου τί είντανε ' Ολος ντου
νιάς έμπουμπούνιζε, ντικκόσιοι φούρνοι υ.αζ'7) καπνίζανε, 
φλόγες έργεσίν 'βγαίνανε, γυναίκες κλέανε, παιντιά 
μουγκρίζανε, φελλάχοι μελάχοι μπρούμιτα έπέφτανε, 
Ιστέ ντεμενά έγκώ έμποίγ)σΚ I Φαραώ είναι, είπα, Μωϋ
σής, Αβραάμ, ’Ισαάκ, Ιακώβ ούλοι αύτοί άγιοι πατέρες 
μϊά φαμίλια είναι ούρανόθεν κατεβαίνουνε ! άμά φάτ 
πύρ τοκάτ έσβέρκο μου ήρτε γκ’αούρ πεζεβέν άκουσα, 

b ίμύτη μου σέ κύμα άκούμπησε, ίστόμα μου έκλεισε, άνα-
πνοή μου κάτω έβγαινε ! "Υστερα σηκώτηκα, αύτίά μου 
βουίζανε γόνατά μου -έρέμανε, Σεϋμούρ φεϋμούρ ουλοι
λέανε.

— Τζάνουμ προφήτης ρώτησα, αύτός είναι; άλλη βολά 
ονομά του ντέν άκουσα !

— Καπετάν πασσά λένε.είναι, άγγλο είναι, ζόρικο ά»- 
πρωπο είναι, Άλεξκντρεια μπομπαρντάρισε, ρουτοΰνι ντέν 
τά άφήση.

— Ποΰ είναι άρτίκ αυτός είπα ;
— Νά έκεΐ στή μέση θάλασσας είναι ούλον κόσμο 

έκαψε !

— Άνταμ Χεσιμούρ αύτός λόγκ;·χ ντέν παίρ ει, ανα
φορά χίτσ τίποτε ντέν άκούει, πουτενά ντέν φαίνεται ;

— Νά έντώ άπάνω Μέξ πήγαινε Σεϋμούρ νά ντης,
ένας λέει. . ,

Τσαμπούκ άντερ,ά μου έσήκωσα, ίσα άπάνω άπάνω 
Μέξ.λαχανιασμένος ανέβηκα. Χύτσ τίποτε’ ντέν φάνηκε ' 
άμά άστοαπαΐς άνάφτανε βρονταΐς ούλοΰτε μπουμπουνί
ζανε' άρτίκ φώναξα.

— Κύριε Ίσεϋμούρ, Καπετάν πασά Ίσεϋμούρ, Έφέν- 
τημ Άσεϋμούρ, Κύριε τών ντυνάμεων Ίσεϋμούρ, άνταμ 
σώπασε πε,ά, τί βροντάς έτσι ; σ’ άκούσαμε, ίστέκα. 
τζάνουμ κ* έμάς ν’ άκούσης λιγάκι ! Χωραντάντες αΰ- 
ταίς είναι; τζάμι ντέν άφησες, σπίτια ούλα γκρέμισες, 
φρούρια μουριά στάχτη εμποίησες, αύτίά μας μπιλλέμ 
σέ ησυχία άφησε ! Πολιτισμός αύτός είναι ; Λευτεριά 
αύτή είναι ; φτού άλλά μπελιά βερσίν !..

Σώπασα λίγκο όντάν σορά άρκίνησα πάλι.
—Τζάνουμ Σεϋμούρ ιψυκή σου λέγκο ντέν συλλογκέσαι; ' 

ντύνι άπάνω σου ντέν έχεις, τεό ντέν πιστεύεις; βαγγέ
λιο ντέν ντίαβάζεις, μάκαιραν έντωκες μάκαιραν τά λα
βής ντέν ξέρεις ;

Άρτίκ ολη μου φωνή όξω έβγανα
— Αμήν αμήν λέγκω ύμΐν...........
Κύριε ίμη χάνεσαι, ντέν ξέρω πώς έντή Άτήνα βρέτη- 

κα, έ’νας ναύτης, ύστερα έματχ, ξαπλωμένο τετραμελή 
μέ είντε, σέ Μπουμπουλίνα σέ Πειραιά μέ έβγαλε, βερ- 
σελάμ.

Χατξί) ><ηυτ>άτης
ντοΰ.Ιύς σας.

Υ. Γ Λογκιώτατο είντα, ίχερετίσματα !

ί

μ’ έτρόμαξε' πρώτην τότε φοράν μοι άπεκάλει ούτω, 
άλλά τή άληθεία δεν ήδυνάμην νά τώ στερήσω τό δι
καίωμα τοΰ νά όμιλή κατ’ αύτόν τόν τρόπον. "Οπωςδή- 
ποτε έκράτησα έπιφυλακτικήν θέσιν, καί τφ άπήντησα 
άπλώς.

— ”Ω ·’ ναί, είμαι καταβεβλημένη.
— Ήμην βέβαιος, προσέθηκε πλησιάσας πρός έμέ' τά 

ματάκια σας κλείουν, γυναικούλα μου.
Αύτό τό γυΐ'αιχαν.ΐά [/ου, d'/x/t καθ’ εαυτό δέν Οά ήτο [ 

τρομακτικόν, άν ό τόνος τής φωνής μέ τήν όποίαν τό 
έπρόφερε δέν ήτο παλμώδης. Μοί έφάνη οτι διέκρινα λόγ-, 
χην όπισθεν βάτου.

— Φεύγω, φεύγω, έξηκολούθησε, έχετε άνάγκην ησυ
χίας. Καί δμως έπλησίασε πρός έμέ περισσότερον. 
πειτα έκτείνας πρός έμέ τήν χεΐρά του τήν λευκήν: «Δέν 
θά μοΰ δώσετε κάν τό χεράκι σας νά τό σφίξω, φίλη 
μου, κ’ έγώ δέν είμπορώ νά σταθώ άπό τόν ύπνον.» Τό 
πρόσωπόν του έλαβεν καταχθόνιόν τινα έκφρασιν άλλά 
πλήρη Οελγήτρου, έν ω έλεγε ταΰτα' είδα ολοφάνερα δτι 
μοΰ έψεύδετο ώς σατανάς : Δέν ένύσταζε πεοισσότεοον 
άπ’ έμέ.

Όπως καί άν -είνε, έπραξα τό σφάλμα, τήν απρονοη
σίαν (αύται αί άπρονοησίαι πάντοτε προξενούν τάς μεγα- 
λειτέρας καταστροφάς) νά τοΰ άφήσω νά λάβη τήν χεΐ
ρά μου ήτις έπλανάτο τυχαίως ύπό τάς δαντέλα; τών 
προσκεφαλαίων.

Τήν εσπέραν έκείνην διετέλουν ύπό τό κράτος νευρικής 
τίνος συγκινήσεως εξαιρετικής, διότι έκ τής σονεπαφής 
ταύτης ήσθάνθην παράδοξόν τι συναίσθημα διατρέξαν 
άπό τής κεφαλής μου μέχρι τών ποδών μου. Ούχί διότε 
ή χειρ τοΰ Λεωνίδα είχε τήν απαλότητα βελούδου'— 
νομίζω δτι τά φυσικά συναισθήματα ήμών τών γυναικών 
έχουσιν αιτίας άπολύτως αντιθέτους πρός τάς σ· γκινού- 
σας τούς άνδρας* ή χειρ τοΰ Λεωνίδα μοΰ έπροξένει τό
σην ζωηράν συγκίνησιν άκριβώς διά τήν σκληρότητα της. 
Ύπήρχεν έν αύτή τι τό στερρόν, τό ανδρικόν, τό ισχυ
ρόν έσφιξε τήν χεΐρά μου δυνατά ολίγον τά δακτυλίδια 
μου, τά όποια έχω τήν μανίαν νά τά φορώ δλα, μοΰ 
έπροξένησαν πόνον καί—ποτέ μου δέν θά τό έπίστευα— 
ύπήρξα εύτυχής δι’ αύτόν τόν πόνον, πολύ ευτυχής, ύπέρ 
τό δέον ίσως εύτυχής. Πρώτην τότε φοράν ήσθανόμην 
θέλγητρόν τι άνεξήγητον, σχεδόν μεθυστικόν, έκ τής 
στενής συνεπαφής πρός τό δν έκεΐνο τό όποιον ήδύνατ* 
νά μέ συντρίψη μεταξύ τών δύο δακτύλων του, καί 
τοΰτο έν μέση νυκτί, έν τή σιγή, άνευ δυνατής βοήθειας 
νά μέ συντριψ·/), έμέ, παραδεδομένην, έγκαταλελειμμέ- 
νην . . . .’Ητο φρικώδες καί θελκτικόν.

Δέν τήν άπέσυρα τήν χεΐρά μου καί τήν έφίλησε άλλά 
τόσον παρατεταμένως ! Τό ώρολόγιον έσήμανε τήν δευ
τέραν μετά τό μεσονύκτιον καί ή τελευταία δόνησις τοΰ 
ήχου είχε παύσει πρό πολλοΰ έν ω είσέτι τά χείλη του 
ήσαν έκεΐ ταρασσόμενα ύπό μικρών ταχέων κινημάτων τά

τρέμουσαν. 'Ομοίαζα μέ ναυαγόν δστις δράττεται πρός διότι προσέθηκε μετά στοργής
— Δέν θέλεις λοιπόν νά φιλήση; τόν σύζυγόν σου ; 
; λέγε . ..θέλεις ; · '
Καί τό στόμα του ήτο τόσον πλησίον του ίδικου μου 

στε έφαίνετο ερχόμενον είς προϋπάντησιν τών χειλέων

σωτηοίαν πού ένα κουτί σπίρτα, τό όποϊον επιπλέει· εί- 
ξευρα πολύ καλά οτι ό Λεωνίδας δέν θά έφευγε.

— Ναί, ενύσταζα, ψυχή ριου, είπεν ό Λεωνίδας πλη 
βιάσας τήν κεφαλήν του πρός τήν κεφαλήν μου, άλλά ώσ 
τόρα διψώ, (καί προσεκόλλησε τά χείλη του είς τό ούς'μου. 
μου καί μοΰ είπε σιγά, σιγά) διψώ έ’να φίλημα τό όποιον 
θά μοΰ δώσης σύ, Κατίνα μου.

-— Ναί, τώ είπον. ·
Είχα ομιλήσει μέ φωνήν τόσον άδύνατον ώστε ήλπιζα 

¥ι.. ο’ iiV ν»! ύισθάΜθwv έυ.αυτ·ην

χόμην είς τό μέλλον. Τέλος πάντων έπέρασα τά σύνορα,'χχπάλειψις τοΰ έαυτοΰ μου
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ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ.

Μεταξύ δύο δικηγόρων :
— Φίλε μου, λέγει ό είς, πάντοτε κατά την πρβ,ίαν 

«υναντώ τόν ύπηρέτην σου, φέροντα δύο ποτά είς τά δω- 
μάτιόν σου. . Πώς ; Σοϋ αρέσει νά τά διπλωνης ;

__ ‘ Q ! αγαπητέ μοι, είμαι ήναγκασμένος ' Οταν
τείνω τό Sv ποτον, μέ κάμνει ολως διάφορον άνθρωπον 
άφ’ ίίτι είμαι. Καί τότε φίλε μου, ή φιλοφροσύνη μέ υ
πόχρεοι νά περιποιηδώ τον άλλον αυτόν ανδοωπον εις όν 
μεταβάλλομαι.

Έν τινι ϊχθυοπωλείφ.
Ό ιχθυοπώλης επιδεικνύει ένώπιον ένός πελάτου του 

παμμεγέθη ζωηρότατου Σο.ίαμόχ.
— Κύτταξε έκεϊ περίφημον χρώμα ! Κύτταξε !
__ ”£2 ! βέβαια ! άπαντά ό ακαλαίσθητος πελάτης. Τό

βλέπω. Νομίζω οτι έρυθριά διά την τεραστίαν τιμ.ην ·?ιν 
ζητείτε δι’ αύτόν. ,

Περί τάς άπόκρεω.
__ "Ε ! Γιάννη ! Πόσο έζύγισε τό γουρούνι σου ;
__  Καλά, καλά δέν 'ξεύρω. Μόνον 'ξεύρω οτι δέν έζύ-

γισεν οσο έλογάρ’αζα. Καί ήμην βέβαιος ότι δέν θά 
έζύγιζε τόσον.

Έντός Σχολείου :
Καθηγητής. Τίς ό δεύτερος νόμος τού σκεπτεσθαι ; 
Μαθητής. Ούδέν δύναται νά ύπάρχη καί νά μή ύπάρ- 

χν,. π. χ. Αύτή ή θύρα πρέπει νά ήναι ή ανοικτή ή κλει
σμένη, δέν δύναται νά ήναι καί τα δυο.

* — Έν άλλο παράδειγμα, παρακαλώ.
— 'Άλλο ; άς λάβωμεν τήν άλλην θύραν.

Έν τψ ύπογείω σιδηροδρόμφ τοΰ Λονδίνου.
Είς κύριος κατέχων καί μεταχειριζόμενος έπί τινα χρό

νον διαρκές ' είσιτήριον, ένόμισεν ότι τό πρόσωπόν του 
κατέστη τόσω γνωστόν, ώστε ήτο περιττόν νά δεικνυη 
τό είσιτήριον‘του. ‘Ημέραν τινα έξήρχετο- έκ τού συνή
θους σταθμού του :

__ Τό είσιτήριον σας Κύριε ! λέγει ό ύπάλληλος.
— Κύριε, είσιτήριον είναι τό πρόσωπόν μου.

"Εν ρυάκιον, καθ’ ήν στιγμήν εισρέον έντός μεγάλου 
ποταμού, συμμιγνύει τά ΰδατά του, έγκαταλείπει τά 
όνομά του, τήν υπαοξίν του, λησμονεί εαυτό διά παν
τός, καί παραδίδέται είς τό μέγα ρεύμα, δίχως άλλο αι
σθάνεται ό,τι έγώ ήσθάνθην τότε· Sv είδος θανάτου 
«μοιάζοντος πρός άνάστασιν. Δέν ύπήρχον ....

(Κατά τόν Droz.
Μαργιόλος

— Αλήθεια ; Πλην έχω διαταγήν νά τρυπώ όλα τά 
εισιτήρια.

Καί ό τυπικότατος inspector διά του γνωστού έργα- 
λείου του, καί δλης τής δυνάμεώς του, ήκοωτηρίασε την 
παρειάν τοϋ άτυχούς φιλαύτου.

Τό άνωτέρω μάς ένθυμίζει τό εξής.
Ό είσπράκτωρ τού έπί τών εισοδημάτων φόρου, πα

ρουσιάζεται πρό εύειδεστάτης ηθοποιού.
— Ποία είναι ή περιουσία σας κυρία μ.ου J
Ή ηθοποιός μειδιώσα έρωτύλως.
— Ή μορφή μου είναι ή περιουσία μου, κύριε ■
— Τότε Οά τήν φορολογήσωμεν, άπαντά ήδυπαθώς » 

ύπάλληλος, τυπώνων τά αυχμηρά χείλη του έπί τής δρο- 
σεράς παρειάς τής ηθοποιού.

Αΰτη καθίσταται έμμανής.
— Άθλιε ! αύτό είναι παράνομον ! άναφωνεΐ.
— Παράνομον ; Ω ! έχετε δίκαιον ’ Πρέπει νά γείννι 

διπλότυπον.
Καί ή έτέρα ροδαλή παρειά, έκαυτηριάσθη ύπό τών 

ιδίων χειλέων.

Ή κυρία Α. λαβοϋσα μέρος έν· τινι συναυλία, έψαλε 
τόσον έπιτυχώς ώστε τό άκροατήριον έπέμεινε ν’ άκούση 
έκ δευτέρου τό άσμα της.

Ό περίεργος σύζυγός της έρωτά τό έκεϊθεν έπιστρέ- 
ψαν θυγάτριόν του πώς έψαλεν ή μα/ι/ιά.

— Ό! πολύ κακά, παπά ! Γϊατί τήν έβαλαν τήν καμ- 
μένην τή μαμμά, νά είπή τό τραγούδι πάλι άπό την 
άρχήν.

Έν έστιατορίω άγγλικού άτμοπλοίου πριν τού γεύ
ματος.

Ό .-τ.ίοίαρχος. Πρός ιερέα κωφαίνοντα ολίγον.
— Εύλόγησον πάτερ άγιε !
Ό ίερεύς. (εύμενώς) Αύγά καί χοιρομήρι ·
Ό π.ίοίαρχος. (μεγαλοφώνως). Εύλόγησον, παρακαλώ I
Ό Ιερεύζ. (όργίλως) Αύγά καί χοιρομήρι !
Γενικός γέλως περί τήν τράπεζαν.

'θ αισθηματικός φίλος Β. άρέσκεται · νά εκφράζεται 
πάντοτε δραματικώς. Άλλ’ ή έκφρασις αΰτη ή τετορνευ- 
μένη άποτελεΐ μεγίστην άντιθεσιν πρός τήν χονδροειδή 
φυσιογνωμίαν του, ιδίως πρός τά ογκωδέστατα χείλη του.

Εσπέραν τινα έγευματίζομεν άμφότεροι παρα τινι 
Αγγλική οικογένεια. 'Ο φίλος μου κατά τό σύνηθες ήρ- 
χισε νά όμιλή ποιητικός. Μεταξύ άλλων κατηγορεί ολας 
τάς Άγγλίδας ώς έχούσας αίσθημα μόνον πρός τήν ύλην.

— Καί τό ίδικόν σας αίσθημα πού έγκειται παρα
καλώ, έρωτά μία περίεργος Miss.

— Τό αίσθημά μου ; Τό αίσθημά μου ; άπαντά τρα
γικώς ό Β. ’Έγκειται είς τήν καρδίαν . . .

— Μόνον ; έρωτά έπιμόνως ή ιδία Δεσποινίς ;
— Ώ ! τότε έννοώ ότι έχετε πολύ μέγα αίσθημα. 

άπαντά δηκτικός αΰτη. (Ιστορικόν.)

Είς έξετάσεις.
Λιύάσχχ-Ιος. ϊϊοΐκ ήτο ή αιτία τής πτώσεως τοϋ 

Άδάμ έκ τού Παραδείσου ;
Μαθητής. Δέν . . . Δέν . . . 'θυμούμαι . . .
— Μά παιδί μου δέν είξεύρεις ποιος ήτο έκεΐνος ό

καρπός ό όποιος τόν έκαμε νά ολίσθηση, είς τό άμάρ- 
τημα ;

— Νά ολίσθηση; . . . Ήτο . . . πορτοκαλόφλουδα...

-lolin-Rull.

ΤΟ ΚΟΡΟΪδΟ

Ό κύριος Τσιτσιμπάκος καί ό κύριος Τσιρτσιμπερέτας 
καί οί δύο σπουδασταί, ήσαν ό Δάμων καί ό Φιντίας τών 
καθ’ ήμάς ημερών, αχώριστοι φίλοι, δυάδα όμοούσιος 
καί αδιάσπαστος.

’Ησαν πρός τοΐς ά'λλοις καί σύνοικοι.
Έξυπνα παιδιά καί τώ δύο.
Οταν, ώς άνθρωποι καί άύτοί ηρχοντο ένίοτε είς λό

γους ή μεγαλειτέρα ΰβρις τήν όποίαν ό είς πρός τόν άλ
λον, ήτο τό:

— ΤΙ κούναγιε ή μάνα σου καί δέν ξεσπέπαζε νά ίδή.
Ητο δέ δ είς Μεγαρόθεν, ό δ’ έτερος Καλαμπακήθεν.
Ησαν σκυλάνθρωποι καί οί δύο.

Δηλαδή έκαμεν ό είς τοϋ άλλου . τό παλληκάρι, ένώ 
άκριβώς ό είς έλεγε τοϋ άλλου οτι δέν ήτο παλληκάρι.

'Οπωσδήποτε ήσαν καί οί δύο παλληκάρια.
Πρό ολίγων ημερών περί τό μεσονύκτιον ήσαν άμφότε- 

ροι έξηπλωμένοι είς τά κρεββάτια των έπιστρέψαντες 
έκ τής Άϊδέ τού Άντρου τών Νυμφών, φαίνεται δέ, 
οτι καθ’ όδόν είχον λογοφέρει.

Καί ό μέν Τσιρτσιμπερέτας έλεγε κουκουλωμένος μέ 
τό σεντόνι μέχρι μύτης φόβω κωνώπων:

— Χίλιαις φοραίς σοϋ είπα νά τραβήξης χέρι άπ’ αύ
τή τήν έπιχείρησι, γιά νά μή γίνωμε άπό δυό χωριά, 
καθώς καί είμεθα.

Ό δέ Τσιτσιμπάκος άπήντα:
— Τά ύπερκείμενα τών ύποκειμένων, λέγει τό Ρωμαϊ

κόν Δίκαιον. Έχω δικαιώματα κτήσεως καί κατακτή- 
σεως, σύ είσαι ύστεροερχόμενος. Δευτεροϋχος. Ζητείς νά 
μού κατάσχης ό,τι κατέχω, θέλεις, μ’ άλλους λόγους 
νά μού κάμης καταπάτησιν οικοπέδου.

— Αύτά είνε λόγια τής καραβάνας. Πρέπει ν’ άποσυρ- 
©ής σύ. Ενταύθα, κύριε, είνε συζήτησις περί αντικειμέ
νου τοιούτου' πράγματος, ποϋ δυνατόν νά καταλήξωμεν 
μέχρι σκοτωμού, καθόσον καί σύ θά σκοτωθής κ’ έγώ θά 
ζήσω. Εννόησες;.Ά» δέν εννόησες, αύτά σού τά λέγω, 
διά νά σού δώσω νά έννοήσης.

Έπί τή απειλή ό Τσιτσιμπάκος άνεπήδησε τής κλίνης 
του μέ τήν νυκτική του πουκαμίσα, τήν μόλις κατερχο
μένην μέχρι τοϋ όμφαλού του, άγριος, φρενήρης, μέ σά
λια στό στόμα, δράττει τήν μαξιλάρα του, τήν θέτει 
κατ’ άρχάς πρός ύπεράσπισιν ώς ασπίδα πρό τοϋ στή
θους του.

Έπί τή θέα τής κατ’ αύτοϋ παρασκευαζομένης έφόδου 
πετιέται άμέσως έπάνω καί ό Τσιρτσιρμπερέτας, μπερ

δεύεται ε’ς τά σεντόνια του καί ξαπλώνεται χαμαί ώ» 
Λάζαρος σαβανωμένος.

Τότε λαβών καιρόν κατάλληλον ό Τσιτσιμπάκος τού 
έκσφενδονίζει κατά κέφαλα το προσκέφαλον.

Εγείρεται τότε μένεα πνέων ό Τσιρτσιομπερέτας καί 
δράττει τήν μακράν του μαξιλάρα.

Ό Δάμων καί ό Φιντίας, οί δύο αχώριστοι φίλοι άρ— 
χονται τότε τήν προσκεφαλαιομαχίαν.

Έν τή έξάψ ει τής μάχης τά προσκέφαλα κουρελιάζον
ται καί μένουν μόνον αί φόδραις είς τάς χεΐράς των.

Πίπτουν κάτω καί δράττονται άμοιβαίως έκ τής κόμης.
— Άφησέ με, κράζει δ είς, νά σ’ άφήσω.
— Οχι, άφησέ με σύ πρώτος, λέγει δ άλλος.
— Λίγο λίγο νά μ’ άφίνης σύ και λίγο λίγο κ’ έγώ 

Χέρι μέ χέρι.
— Καί όταν σηκωθούμε ξαναπιανόμαστε, καί οΰτω 

διαλύομεν τήν μονομαχίαν.
— Μή μού τά τραβάς, μωρέ, θά σέ δαγκάσω.
— Μή μού τά σφίγγης, θά σέ φάγω.
— Άφησέ με.
— Μόλαμε.
— Θά σέ βαρέσω. )
— Μολάρομε ;
— Μολάρομε.
•— Λόγον τιμής ;
— Λόγον τιμής.

* — Μόλα.
— Μόλαρα. Μόλα καί σύ.
— Μόλαρα.
Οί δύο μονομάχοι έγερθέντες άντίκρυσαν άλλήλους 

βλοσυρώς,
— Τόρα τί θέλεις νά σού κάμω, λέγει ό ΙΓσιτσιμπά- 

κος πρός τόν Τσιρτσιομπερέτα, θέλεις νά σοϋ φάγω τό 
μάτι ;

—- Έμένα ; άπαντά δ Τσιτσιμπάκος, έμένα θά φοβε
ρίσης; Τί νά σού κάμω πού έσπασε ή μαξιλάρα εΐδέ, θά 
σοΰσπαζα τό κεφάλι.

— Ρέ τράβα άπό ’κεϊ. Άει κοιμήσου.
— Ξέρεις, κακομοίρη, τί σοϋ κάμω; Σηκόνομαι καί 

φεύγω καί σ’ άφίνω μοναχό, καί τότε νά ίδοΰμε πώς θά 
κοιμηθής μόνος ποϋ φοβάσαι.

— Φεύγεις, άθλιε; Καί δέν φεύγεις; ’Ή δέν γνωρίζεις 
οτι τό σπίτι τό προστατεύει τό Σύνταγμα, τό όποιον 
λέγει, οτι ό οίκος τού πολίτου είνε άσυλον.

— Δέν τ’ άκούω έγώ αύτά. Θά κάμης αποχήν ;
— Τό βλέπεις αύτό έδώ τό στρώμα, σέ κάμω τ’ αλα

τιού μ’ αύτό, άν έπιμένης.
— Κάμομε μονομαχία ;
— Έναντίον τίνος ;
— Κάμομε. Μέ τί;
•— Μέ όρκους. ·
— Έμπρός
— Έμπρός. Λέγε ό,τι θά λέγω καί έγώ. «'Ορκίζομαι...
— 'Ορκίζομαι.
— Ότι δέν θά έπιθυμήσω.
•— Πιθυμήσω.
— Τήν γυναίκα τού άλλου, κατά τάς δέκα έντολάς.
— Ντολάς. Τόπα.
— Λοιπόν ή Τασίτσα άπό σήμερα καί είς τό εξής είνε 

γυναίκα δική μου, διότι έχω άπόφασίν νά τήν πάρω, 
καί σύ, κατά τάς έντολάς, πρέπει νά άπέχης πάσ^ς έπι-
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αμαρτηματων τής νεότατος, τών νευρώ
σεων χαέ τών αδυναμιών. Έχεμυθία πλήρης. Πα- 
ρακαλεϊσθε νά πέμψητε ακριβή περιγραφήν τής άσθενείας. 

1)Γ Bella Paris. 6 Place de la Nation, 6

Π

Ουμίας άφορώσης τήν γυναίκα τοΰ άλλου, δ έστι τής 
δικής μου.

— Γυναίκα δική σου ; ‘Ρέ τί τσαμπουνίζεις ; Δική 
βου είνε, ή δική μου ;

— Δική σου ;
— Δική μου.

- —- Νά λοιπόν.
Καί αυθωρεί γίνεται δευτέρα έκδοσις πάλης, έπηυξη-

>ένη καί επιδιορθωμένη, διότι αύτήν τήν φοράν επαι- πτώσεσι, ά'νευ ούδεμιάς ταραχής τών λειτουργιών τοΰ
ξαν τής γροθιαΐς έν τή ραγδαία βροχή τών όποιων ό ci..„ ,' > · ’ ’ s ι.,,, · |Γ, · ", * ,· , σώματος, ννεραπευω επίσης τας δυσαοεστους συνεπείαςΚαλαμπακιωτης εσπασε την μυτή του Μεγαριτου. - 1

Ή πρώτη λοιπόν άναίμακτος μάχη έγένετο ήδη αιμα
τηρά, είς δέ τήν θέαν τοΰ αίματος ό Τσιτσιμπάκος 
σπεύδει νά φέρη λεκάνην πλήρη ύδατος, βοών :

— Χώσε τή μύτη σου μέσα νά σου περάση. Αύτό δέν 
είνε τίποτα, έγεινε γιά νά βάλης γνώσι.

— Ξέρεις, μουρμουρίζει ό Τσιτσιμπάκος, πλήρης θυ
μού, τί σοΰ κάμω : Άν μοδσπασες σύ τήν μύτη, σοΰ 
σπάζω ’γώ τά μούτρα·

Καί σύν τή απειλή γρόνθος στ·βαρός κατήλθεν έξ 
ύψους Τσιτσιμπάκου έπί κρανίου Τσιρτσίρμ,περέτα.

Τότε πλέον ήρχισε ή τής Πλέβνας μάχη.
Δέν έμάχοντο μόνον μέ τάς χεϊρας άλλά καί μέ τά 

πόδια.
Αί κλοτσαϊς έπήγαινον καί ήρχοντο.
Έν τή πάλη άναποδογυρίζουν τήν λεκάνην, τό ούρο- 

δοχεΐον καί θραύουν τήν λάμπα.
Τά νερά διαχυθέντα έπί τοΰ πατώματος έρρευσαν διά 

χαραμάδων εις τό είσόγειον πάτωμα.
Τό κοιμώμενον άνδρόγυνον έτι τοΰ προσώπου τοΰ ο

ποίου επεσε ή ξαφνική εκείνη ραγδαία βροχή έξεγείρεται τ ......
έντρομον κςκί τρέχει επάνω, οπού σκηναί τραγικαί συνέ-,ου προέλθωσι διά τοΰ τρόπου τής θεραπείας του σπου- 
€αινον, διότι τό πετρέλαιον τής θραυσθείσης λάμπας δαΐα άποτελέσματα.
διασκορπισθέν έπί τοΰ πατώματος έφλέγετο ώς πύρινος 
ποταμ.ός

Έπί τή θέα τοΰ πυρός ό μέν Τσιτσιμπάκος άνελθών 
επί τής τραπέζης έφύσα δι’ όλης τής δυνάμεως τών πνευ
μόνων του ό’πως κατασβύση αύτό, ό δέ Τσιρτσιρμπερέτας 
τρέχων νά έξέλθη έμπερδεύθη είς τά σώβρακό του τό ό- 

■ποΐον είχε καταρρεύσει εις τούς πόδας του, (διότι έσπασε 
τό κουμπί) καθ’ ήν στιγμήν κατήρχετο τήν σκαλα, καί 
κατεκρημνίσθη αυτής μετά αγρίων κραυγών.

Τό περιχυθέν άνδρόγυνον βλέπει πρό αύτοΰ μακρύν 
•πλατύν εξαπλούμενον τόν Τσιρτσιρμπερέτα έν Αδαμιαία 
στολή.

Πρό τοΰ θεάματος ή μέν γυνή κλείει τά μάτια της, 
ό δέ άνήρ άντιθέτως τά διανοίγει έξ έκπλήξεως, ένώ ό 
Τσιρτσιμπερέτας σχεδόν κλαυθμηρύζων ύπετραύλιζε.

— ’Αου, άου, κατασκοτώθηκα, βάρεσα σέ κακή μεριά.
Πόθεν προηλθον ολαι αύταί αί τραγικότητες ;
Έκ τής Τα,σίτσας ής έρώντο ό τε Τσιρτσιρμπερέτας καί

Τσιτσιμπάκος.
Ποία δέ αύτή ή Τασίτσα ή πολυθρύλλητος ;
Ώ είνε ιστορική, καί τήν Ιστορίαν αύτής θά σάς τήν 

διηγηθώ μεθαύριο, ότε θά μάθητε καί τίς έκ τών δύο 
αγωνιστών είνε τό χορόΐΰο.

(Έσετχι τό τέλος).

Παλιάνθρωπος

MEIJI ΑΠΟΚΡΥΦΟΙ
θεραπεύονται ριζικώς διά τ-Ζς μεθόδου μο\» 
έχούσης ώς βάσιν τάς νεωτάτας έπιστημο- 

νικάς, έρεύνας, καί έν ταϊς μάλλον άπελπιστικαΐς περι-

ρος πάντας όσοι πάσχουσιν εξ επιληψίας* 
συσπάσεων η νευραλγιών συνι.στώμεν συντόνως τήν 
παγκοσμίως γνωστήν καί σχεδόν θαυματουργούσαν μέ- ’ 
θοδον του καθηγητοΰ Ch. Albert 29. Avenue de Wagram. 
Όλοι λοιπόν οί άσθενεϊς άς άποταθώσι πρός αύτόν μετ’ 
εμπιστοσύνης. χαι πολλοί έξ αυτών θά έπανεύρουν 
την ΰγιείαν, ήν ειχον άπελπισθή ποτέ νά έπανεύρωσι.
II θεραπεία διενεργεΐται δι άλληλογραφίας μετά λε

πτομερή άνακοίνωσιν τής Ιστορίας τής’ άσθενείας. *0 
καθηγητής z. Ch. Albert δέν δέχεται αμοιβήν, είμή άφ*

ΟΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Οίύζ Σταύίον ΚΕΠΡΙΠ ΑΠΟθΙΙΚΗ Όάός Σζαύίον

(’Λπίναντι τοΰ Ταχυδρομίίου)

OINOW ΛΕί’ΚΟΙ άρωματικώτατοι, λεπτότα
τοι, νέκταρ διά θεούς, ποίησις τών τραπεζών, μέ τά 
φρούτα ιδίως απαράμιλλοι.

ΟΙΝΟΙ ΜΚΛΑΝΚΧ πλήρεις ζωής, δυναματι- 
κοί, βάλσαμον, μή φέροντες καμμίαν ζάλην, άδολοι.

ΙίΚΛΙΤΙΙ λευκού τιμάται μόνον
ΟΟ λεπτών.

ΕΚΛ.ΧΤΠ ΦΙΑΛ1Ι μέλανος τιμάται μό
νον 1 δραχμής.

Α ΓΟΡ ΑίβΕΤΕ άπ’ εύθείας άπό τήν Κεντρι- 
χήν * Αποθήκην διότι ή μεγίστη δημοτικότης τών οί
νων τούτων προκαλεϊ τάς παραποιήσεις.

ΟΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ϊταΰίον asdrartt τον Ταχυδρομείου.Όύος


