
ΕΤΟΣ Γ'; —ΑΡΙΘ. 326 ΠΑΡΑΣΚΕΓΗ 3θ ΙΟΓΛΙΟΓ 1882Τιμ.δτβκ ΙΟ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΑΤΥΡΙΚΗ

ΪΪΝΔΡΟΜΗ ΚΤΚΣΙΑ ΚΑΙ 11ΡΟΊ ΑΗΡΩΤΚ Α ΜΟΝΟΝ. Έν/Αίήναις φρ. 15.—Έν δέ Tat; ίπιρχ. φρ. 16.—Έν τψ ίξωτ. φρ 5·’.
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ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Έθεάθησαν έν τώ ύπουργείφ τών 'Εξωτερικών, τήν 
ώραν καθ’ ήν έπιπτεν ό κεραυνός ό κ. Τρικούπη; μετά 
τοϋ κ. Βλάχου, κρατούντας χάρτινον κινεζικόν φανόν, 
μετ’ εύλαβείας περιουνάγοντες τά τεμάχια τοΰ καταπε- 
σόντο; κεραυνού, ά και περιέκλεισαν είς πολυτίμους ύε- 
λίνου; φιάλας. Λέγεται οτι θέλουν τοΐς χρησιμεύσει είς 
προσεχή εγκύκλιον ήν θ’ άπολύσουν περί τής Ελλάδος 
ώς πρός τήν νέαν πλοκήν τών ανατολικών πραγμάτων.

Λίγο άκόμη καί θά ευρωμεν τόν Άραμπή μας !
Ήμεΐς τούλάχιστον τά έξελάβομεν έκ τών περιεργο-

τέρων ελληνικών φαινομένων αύτά τά θρυληθέντα περί 
συνάξεως τών αξιωματικών τοΰ πεζικού έν τοΐς παρα- 
χήγμασι, μικράς διαδηλώσεως ότι δέν συμπεριλαμβάνον- 
ται έπαρκώς είς τού; μελετωμένους προβιβασμούς, μηνύ
ματα άπό τούς σωματάρχας τών έπαρχιών ύπό τό αύτό 
πνεΰμα, ανακρίσεις καί τά λοιπά. Καί αί έν Αίγύπτω 
ταραχαί ήρχισαν άπό αξιωματικούς τοΰ πεζικού, οί 
όποιοι τίποτε άλλο δεν ήθελον παρά νά προβιβασθοΰν, 
παραπονούμενοι ότι τό κιρκασιανόν στοιχεΐον προτιμά-' 
ται, όπως έδώ ύπάρχει ιδέα ότι οί άξιωματικοί τοΰ πυ
ροβολικού προτιμώνται, ένώ δέν είναι Κιρκάσιοι. Καί μά 
τό ναί, είτε είναι άληθή τά θρυληθέντα, είτε δέν είναι, 
άπό τής μακαρίας Μεταπολιτεύσεως καί έντεΰθεν, οί ά- 
ξιωματικοί τοΰ πεζικού παραγκωνίζονται, ένφ μεθ’ όλας 
τάς προόδους τής οχυρωματικής καί τής πυροβολικής, 
στρατός θά πή πεζικόν, κατά τά όκτώ σχεδόν δέκατα. 
ΙΙαραγκωνίζονται δέ κατ’ εύθύν λόγον τών βαρών άς ού- 
τοι ΰφίστανται, έν δυσαναλογία πρός τούς συναδέλφους 
των βαθμούχους τών λοιπών σωμάτων. Είς καλάς καί μή 
καλάς περιστάσεις, πεζικόν πάντοτε εΐχομεν- ένφ μηχα
νικόν, άν αφαιρέσεις τό εκλεκτόν σώμα τών πυροσβεστών, 
παραλύσαν καί αύτό δυστυχώς, καί πυροβολικόν, είναι

πολυτέλεια τών νεωτέρων μόλις χρόνων καί κυρίως τών 
δύο έπιστρατειών, τής αναπήρου τοΰ κ. Κουμουνδούρου 
καί Πετιμεζά καί τής χωλής τών κυρίων Τρικούπη καί 
Καραϊοκάκη. Ώς έπί τό πολύ ιππικόν εΐχομεν χωρίς 
’ίππων καί πυροβολικόν χωρίς πυροβόλων. Τό πεζικόν 
όμως πάντοτε έδρα, καί άν όλα τά σώματά μας έφύλα- 
ξαν μετά σωφροσύνης παραδειγματικής τήν παρθενίαν 
των έκ τοΰ αίματος, τό πεζικόν όμως έλαβε συχνά διά 
πυρός βαπτίσματα, διότι, έάν δέν έσχε συστηματικόν 
πόλεμον, πλήρεις όμως έχει τά; παραδόσεις του άπό 
κλεφτοπόλεμον. ΙΙαραδόξως πως. άντί νά λάβη διά τοΰτο 
δικαίαν υπεροχήν μεταξύ τών άλλων σωμάτων, παρηγ- 
κωνίσθη διά τήν ένοχον αμέλειαν τών κυβερνήσεων καί 
τό έγκληματικώς τσιγγούχιχοΓ τής μισθοδοσίας. Ό πε
ζός αξιωματικός κατήντησεν είδος 'Ελβετού μισθωτού* 
ή άνατροφή του ΰπελήφθη έλάσσων τής τών άλλων- έπε- 
κράτησε πεποίθησις οτι οί τοΰ πεζικού είναι ώς έπί τό 
πλεϊστον χυδαίοι. Καί όμως άν έχωμεν ολίγους άξιω- 
ματικούς δοκιμασμένους, άνδρας καρδίας καί αρετής, ού- 
τοί είσιν οί τοΰ πεζικού. Άλλά τίς έφρόντισε διά τήν 
τελειοτέραν έκπαίδευσίν των ; Τίς έφρόντισε διά τήν 
άξιοπρεπεστέραν συντήρησίν των ; Ή πρέπει νά ύπεν- 
θυμίσωμ.εν οτι οί μέν τού μηχανικού άξιωματικοί κυ
ρίως πρό τής συστάσεως τών πολιτικών μηχανικών εύ
ρισκον πλήθος εύκαιριών πλουτισμού, οί δέ τοΰ πυροβο
λικού έφόδια έχοντες μείζονα πολυτέλειαν γνώσεων, με
ρικά γαλλικά, ολίγον χορόν, κλειδοκύμβαλον, ξιφομα
χίαν, καί στολήν πλέον ελκυστικήν καί κάλλος άκόμα 
προσώπου ήνοιξαν μά τό σπαθί rair δρόμον είς τάς με
γάλα; προίκας, ένφ είς τούς δυστυχείς τού πεζικού έπε
σεν i κλήρος τοΰ συσσιτίου, τών λινών σκελεών, τής α
πέριττου στολής καί όλων τών στρατιωτικών κόπων μέ 
τόν άχαριν μισθόν έκατόν έως διακοσίων δραχμών. Έ
σχάτως δέ, χάρις είς τήν φιλανθρωπίαν τού κ. Γρίβα, 
έστερήθησαν καί αύτής τής εύλογίας τού γάμου, έάν μή 
έχωσι νά έπιδειξουν τόσον ποσόν προικός ! Καί δέν εί- 
ρωνευόμεθα τόν κ. Γρίβαν, είλικρινώς έκλαμβάνομεν τό 
μέτρον του ώς φιλάνθρωπον,διότι είναι τφόντι άπάνθρω-
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— Τί νά πούμε ποΰ πηγαίνεις νά κάνης ·
— ΙΙίςς πές. . . πές ότι θά σπουδάσω τά λιπάσματα 

τής Γάλλίάς χάριν τής έλ.ληνικής γεωργίας.
— Μάλιστα.
'Η κατάχρησις αύτή ήτο κυρίως κουμουνδουρίκή· δυ

στυχώς είσήχθη καί έπί τοΰ κ. Τρικούπη κάί καΜύς νό- 
μίζομεν ότι έλαβε καί μερικάς διαστάσεις.

Καί έχομεν λοιπόν διά κάθε ψύλλου πήδημα καί μίαν 
αποστολήν.

Είναι λόχος όλόκληρος άνθρώπων είς κίνησιν ώς απε
σταλμένων.

Κάί τί άπεσταλμένων !
Πρόκειται νά συστηθή §ν Διδασκαλείου !
Αποστολή.
Νά ίδρυθή Γυμναστήριον !
Αποστολή !
Νά μοιοασθή γαλέτα είς μερικούς πρόσφυγας.
Αποστολή .’
Ν' άγορασθοΰν δύο άλογα !
Αποστολή ! ·
Νά κάμουν γυμνάσια οί Γάλλοι .'
Αποστολή !
Νά δώση έξετάσεις τό σχολεΐον στής Κουκουβάουνες.
Αποστολή .'
Ούτω ολοι οί φίλοι τοΰ κ. Τρικούπη έγιναν Άποστό- 

ληδες, τεθέντες ύπό τάς όδηγίας τοΰ σεβασμού θείου του 
Άρχ'.αποστολή.

Έχομεν τό πρώτον ράπισμα κατά τών παρασήμων ό 
διακεκριμένος ιατρός τοΰ Μεσολογγίου κ. Α. Δροσύνης, ό 
έπί άδελφή γαμβρός τοΰ άοιδίμου Δεληγεώργη, ακολου
θών τήν οικογενειακήν παράδοσιν, έπέστρεφε τό άπονε- 
κηθέν αύτώ παράσημον, νομίσας αύτό άσυμβίβαστον πρό; 
τήν άτομικήν άςιοπρέπειάν του, διότι ό κ. Δροσύνης ού
δέν κακόν έποίησεν έν τώ βίω του ώστε νά παρασημοφο— 
;ηθή. Τούναντίον ήτο καί είναι ό άγαπητός έξοχος ια
τρός τοΰ Μεσολογγίου, ένασκών διά τής άγάπης αύτής 
τών συμπολιτών του μεγάλην πολιτικήν επιρροήν, καί 
χίαν μόνην έχων έν τή καρδία του θλίψιν, έκείνην ήυ 
πάντες έχομεν, τήν άπώλειαν τοΰ μεγάλου συγγενούς του.

πον και γελοϊον νά βλέπη. τις τ;^ν γυναίκα άξιωματ'-ίι 
νά ξενοπλόνη ή νά ξενόράπτή. Τοΰτο μόόον ό’τι ενώ ύ·.ά 
τής μιάξ £έιρ8< υπέγραφε τό ενα διάτα’γμα, διά τής άλ
λης, ί έλησμονη&αμεν, διά τής. αδτής λοιπόν επρέπε 
νά πάρασκευαση νόμοσχέδιον α.ύξήέεως τών μισθών. Εί
ναι πλέον ανάξιον σπουδαίου έθνους νά περιμείνη ό 'Έλ
λην αξιωματικός νά γίνη στρατηγός, διά ν’ άποκτήση 
μισθόν τόν όποιον θά έχη ό "Αγγλος έπιλοχιας.

Μεθ’ ολα ταΰτα, άν έζχκολουθώμεν σκεπτόμενοι τόσον 
έρμαφροδιτως περί στρατού, λίγο άκόμα, έπαναλαμβάνο- 
μεν, καί θά έχωμεν καί ήμεΐς τόν Άραμπή μας !

Είς τά ύπό τής Έφημεριδος δημοσιευθέντα άδιαφιλο- 
νείκητα πλέον περί τής έλληνικής καταγωγής τοΰ Άραμ- 
πή, τοΰ άληθοΰς αύτοΰ ονόματος όντος Νιχο.Ιή Ούραδή, 
προστίθεμεν καί ίδικάς μας Οετικωτάτας πληροφορίας 
καθ’ άς ό Άραμπή είναι Χίος τήν πατρίδα καί ονομά
ζεται όθεν ΛΛεοε

Ιίλήν τών Αιγυπτίων λοιπόν, τούς όποιους δέν λαμ- 
βάνομε,ν ύπ’ όψιν, έχομεν νά κάμωμεν μόνον μέ τούς 
’Ισπανούς, ο'ίτινες καί αύτοί διεκδικοΰν τόν Άραμπή γ’ά 
δικόν τους. Τί τυχοδιωκτικοί λαοί-ήμεΐς οί δύο τής Με
σογείου ποΰ εϊμεθα. Υπερήφανοι καί οί δύο είς τούς προ
γόνους μας, ολίγον λησταί άμφότεροι, διηρημένοι κατ’ 
έπαρχίας, γόνιμο·, είς διαδηλώσεις, εχοντες περισσοτέ
ρους καβαλιέρους άπό άροτριώντας βόας, συνηντήθημεν 
τώρα καί είς τάς έπί τόΰ Άραμπή άξιώσεις μας, συνην
τήθημεν άκόμη ότι καί τά δύο έθνη χωρίς νά μάς λο
γαριάζουν πολύ ανακατωθήκαμε παρά τό άνάστημά μας 
είς τό αιγυπτιακόν ζήτημα. Νοστιμώτατον ήτο, όταν 
έσχάτως ό ισπανικός τύπος άνήγγειλεν ότι ή ισπανική 
κυβέρνησις διοργανίζει εκστρατείαν 25,000 άνδρών διά 
τήν Αίγυπτον,οί Καιροί τοΰ Λονδίνου έγραψαν δτι αύτό 
δέν είναι διόλου παοάδοξον, ή 'Ισπανία μπορεί νά έξο- 
πλίση 25,000 ανορας, άλλά δέν θά έχη τά μέσα νά 
τούς μεταφέρη ούτε χρήματα νά τού; τροφοδοτήση ! !

•
’Έχουσι καί τά άλλα Κράτη κονδύλιον είς τόν ποοϋ 

πολογισμόν ύπό τόν τίτλον ’ΑποστοΛαί. Άλλ’ έμπερι- 
λαμβάνονται ύπ’ αύτόν. άποστολαί έπιστημονικαί, οίον 
έκδρομαί είς τόν Βόρειον Πόλον, περίπλοι τής Γής, 
έρευναι έπί τής Αφρικής', προσηλυτισμοί θρησκευτικοί, 
πολιτική κατάκτησις, έξημέρωσις άγριων, μελέται κλά
δου τοΰ πολιτισμού, είδικώς άκμάζοντος είς ένα τόπον, 
κλπ. κλπ. Τοιαΰται άποστολαί όχι μόνον δέν είναι χά- 
ριτες ύπουργικαί άπονεμόμεναι είς εύνοουμένονς, άλλ’ εί
ναι καθήκοντα άνιαρά ,τά όποϊα μόνον ήρωες τής επι
στήμης ή τής ήθικής ή έκτακτοι έξοχότητες άναλααβά- 
νουν νά έκτελέσουν.

Έδώ ίδου πώς έννοοΰνται αί άποστολαί :
Ό κ. Ξ. — άς τόν ονομάσωμεν ουτω — έπεθύυ,ησέν ή 

ψυχή του νά μεταβή είς τούς Παρισίους νά διασκεδάση 
ολίγον. Πηγαίνει είς τόν ύπουργόν τοΰ όποιου είναι εύ- 
νοούμενος, καί τοΰ· λέγει :

Στεΐλέ με εις το Παρίσι γιά δύω τρεις μήνας μέ 
δυό τρεις χιλιάδες δραχμαίς, γιατί έσκασα μ’ αύταϊς 
τής ζέσταις !

Χάριν τοΰ εύγενοΰς καί άληθώς ίπποτικοΰ παραδεί
γματος ποιοϋμεν παράβασιν κανόνος, δηυ.οσιεύοντες τήν 
πρός ήμάς ιδιωτικήν άναγγελίαν τοΰ σεβαστού φίλου μα; 
κ. Α. Δοοσύνη :

Μεαολόιγιον τξ 25 Ιουλίου 188?.

ΦίΑε χύριε ΓαβριηΛίδη !
Πριν άναγνώσω τά περί σταυροφοριών άρθρα τοΰ 

Χ,άνεααε, έπέστρεψα τό παράσημον οπερ ήδυνάμην νά 
φέρω πρό δεκαετηρίδων έάν ήθελον, άλλ’ άνήκων είς τήν 
αύτήν Σχού.ήν, είς ήν καί ό άοίδιμος άδεύ.φός μου Έπα- 
μινώνδας, ούδέποτε έπεζήτησα- λοιπόν άν μέ κατετά- 
ξατε, άφαιρέσατέ με άπό τούς καταλόγους Σας.

Ό φίΛος 2ο c

Α. Μ. Αροαύνης.

Ή άντικατάστασ·.; τοΰ κ. Σκίπη διοικητοΰ τής χω
ροφυλακής διά τοϋ κ. ΣπυροΜήλιου δι’ ήμάς τότε θά 
έΖΪ> άγαθωτάτην έννοιαν, έάν ό κ. Σπόρο Μήλίο; ώς 
στρατιωτικός νέος, μορφωμένος, διελθών διά τόσων σω
μάτων, άναστρεφόμενος μετά τής καλλίτερα; κοινωνίας, 
θελήση νά σύνδεση τό όνομά του μετά τής άναμορφώ
σεως τής χωροφυλακής τούλάχιστον έν Άθήνάις. Έάν 
άπό τών πρώτων ήμερών τοΰ διορισμού του άλλάξη τόν 
©εόν παντός άγριου χωροφύλακας, καί τόν κάμη άπό 
Τοΰρκον καί Βασιβουζούκον Χριστιανόν καί Έλληνα καί 
προσκαλέσας όλου; μίαν πρωίαν τοΐς είπη :

— Κύριοι χωροφύλακες, τό στέμμα τό όποιον φέρετε, 
ούτε κάνένα άγαλήκη σάς παρέχει, ούτε καμμίαν δεσπο
τείαν- εισθε άπλώς ύπηρέται τής τάξεως- δέν δύνασθε νά 
σηκώσητε χέρι κατά τοΰ έλαχίστου έγκληματίου- μή 
άνθιστάμενον οφείλετε νά τόν όδηγήσητε χωρίς δεσίματα 
καί σπρωξιαΐς ένώπιόν μου- άνθιστάμενον νά τοΰ κρατή- 
σητε τάς χεϊρας άνευ ούδεμιάς κακώσεως καί πάλιν νά 
τόν όδηγήσητε ένώπιόν μου. Πληρώνεσθε διά νά προστα- 
τεύητε τού; πολίτας- πληρώνεσθε διά νά καταδκόκητε 
τούς κακούργους- ιδού ή άποστολή σας.. Πάσα παράβα- 
σι; τών στενών αύτών ορίων έχει νεμποΰτι, φυλάκισιν, 
στρατοδικείου, ύπερορίαν !

Έάν πρός τήν γλώσσαν ταύτην συμμορφώθή ό κ. Σπΰρο 
Μήλίος, άφοΰ έχει καί τήν νεότητα καί τήν δύναμιν καί 
τ-jjv ίσχύν ΐνα συμμορφωθώ, θ’ άγαπηθή ύφ' όλων τών 
Αθηνών, 0 προσενέγκη μεγάλην ύπηρεσίαν είς τήν πα
τρίδα, καί Οά τιμήση καί τό ίδικόν του καί τό οικογε
νειακόν του όνομα.

"II κυβέρνησις έφρόντισε διά νά έξευγενίση τήν φυλήν 
τών ΐππων νά δωρήση είς τήν ιππικήν εταιρίαν έξ κήλω
νας άραβικούς ίππους. Ή κυβέρνησις Οά έφρόντιζε πρακτι
κώτερον έάν άντί κηλώνων ΐππων έφερεν έδώ κήλωνας 
Άραβας, όλκής τοΰ Άραμπή, πρός τελειοποίησή τοΰ 
είδους τών άτδρωτ.

Περίεργον φυσιολογικόν φαινόμενον, πρός τό όποιον 
ώχριά ό τελευταίος τρίμηνος ύπνος μιάς γυναικός έν 
Γαλλία. Ούτε ό πεσών κεραυνός έζύπτισε τούς κοιμισμέ
νους ύπαλλήλους τού Υπουργείου τών ’Εξωτερικών.

Ο,τι κατωρθώσαμεν νά καταλάβωμεν άπό τά συγκε
χυμένα τής Νιας Εφημεριδος περί τοΰ παρασήμου τοϋ 
σεισμού όπερ ζητοΰν δύο τρεις ιατροί μεταβάντες είς 
Χϊον, έν οίς καί τις έν Παρισίοις τώρα σπουδάζων, 
ολα τά παράσημα αύτά δέν τά ζητοΰν αύτοί, άλλ’ ό 
Καμπούρογλος έπ’ ονόματί των, οίονεί μεσιτεύων, καί 
ότι τά ζητοΰν πάλιν όχι διότι τά ζητοΰν, άλλά διότι 
το έλαβεν είς οστις είχε πάγει μαζύ τους είς Χίον, ώς 
νά ητο μόνον ή έπίσκεψις τής Χίου ή μόνη σελίς τής 
ζωής αυτού τοΰ ένός, καί ότι είναι άγιος δ λόγος τής 
απονομής αυτών τών παρασήμων, έφ* ώ νά προσθέσωμεν 
ήμεΐς είς τάς άλλας τάξει καί νέαν ϊσως, τό παράσημον 
τής αγιοσύνης. Ταΰτα μοχθηρώς καί μετά πολλής τής 
κακογλωσσιάς.

Εις τόν φίλον συντάκτην τοΰ 'ΡομπαγΑ παρατηρούμε* 
ότι εν τώ Αραμπή ό κ. Σουρής ούτε ήξευρε τίποτε πεοί 
οθωμανικής σημαίας, καί ότι ή έμφάνισις αύτής ήτο πο
λυτελεία τών Ελλήνων ηθοποιών j έξ έκείνης τής πολυ
τελείας ήτις ήδύνατο νά τούς ώθηση αίφνης άν είχον 
καμμίαν πρόχειρόν νά βγάλουν έπί τής σκηνής καί τήν 
σημαίαν τής Ιωάννας Δ' Άρα. Ό κ. Σουρής είχε προο
ρισμένα διά τήν παρωδίαν τά σήματα τής έν τή Άϊδά 
παρελάσεως τοΰ Αμπρίδος. Ταΰτα χάριν τής άληθείας. 
Διά νά τόν πειράξωμεν όμως ολίγον, τώ παρατηρούμε? 
οτι ή τουρκική σημαία δέν πρέπει νά τόν ταράττη,τόσον 
τουρκοφάγον όντα, ώς τούς Γάλλους τά πταιρνίσματα 
τοΰ Βίσμαρκ. Αύτά χάριν τής άδελφοοΉύνης.

Άφοΰ πλέον καί οί στρατιώται μας έγιναν γυναίκες 
και τραυματίζουσιν έν Βόλω διά ψαλίδος !

•

Έάν κάμνωμεν νέαν έπιστρατεία? χάριν τής Αίγυ
πτου, εις τούς έξαιρουμένου; θά συμπεριληφθώσιν ολοι οί 
άνδρες, τά δέ σώματα θά συμπληρωθώσιν άπό γυναί
κα; .'

Κατά τήν παράστασιν τοΰ Άραμπή έν τώ Άπόλλωνι.
Γνωστόν ότι ό Άραμπής έμφανίζεται έπί τής σκηνής 

έπιβαίνων όνου.
Ό Σουρής πρός τον διευθύνοντα τήν παράστασιν :
— "Αν τύχη καί φωνάξουν φόρα ό ποιητής ! βγάλτε 

τό γαϊδούρι γιά ’μένα.

------ —------

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΩΝ.

Μετά τήν έπίσημον πρόσκλησιν τοΰ έν Αλεξάνδρειά 
πβοζένου τής Ελλάδος, όπως ύποβάλωσιν αύτφ οί π'α- 
Ιόντες έλληνες κατάλογον τών ζημιών αύτών, πάντες 
ανεξαιρέτως έσπευσαν, έν τώ δικαίω αύτών- νά ύποβά- 
λωσι τάς δικαίας αύτών απαιτήσεις.

Έκ τούτων εύτυχήσαντες νά βάλωμέν τινας είς τό 
χέρι δι’ άδρας δαπάπ/ς δημοσιεύομεν, όπως ίδη τό Πα
νελλήνιον όποίας καταστροφάς ύπέστησαν οί έν Αλεξάν
δρειά όμογενεϊς, έκτος έξαιρέσεών τινων.

Α’όττ,Ο'.ς Οεραπεύοεως.
Πρός τόν σεβάσμιον έπί τών έξωτερικών εσωτερικών 

τής Ελλάδος ύπουργεΐον. Κύριε ύπουργεϋ. Σπεύδω διά 
τοΰ παρόντος ήμ/χ./ασεο»· νά σάς ύποβάλλω τά άποκα- 
τινά μου παράπονα. Τό μαγαζί μου, (διότι πρέπει νά 
ξέρετε ότι ήμουν μαγαζάτορας), καί ότι τό μαγαζί μου, 
ό έστίς κατάστημα, ήτο κείμενον άντίκρυς στό μεγάλο 
δρόμο, στή ρούγα, ποΰ ήτανε καί τό προξενείο τής Ελ
λάς, ώστε τά εϊξεοε καί ό κύρ πρόξενος, έστω μέ τό νά 
περιδιάβαινε καθεκάστης τής ήμερός. Είχα πράγμα μέ
σα μπόλικο είς διαφόρων ειδών, μερικά τών όποιων είχαν 
χοϋστο, είς τόσο, ποΰ δέν ξέρω κ’ έγώ πόσα κούστιζαν, 
άλλά πάντοτε; κούστιζαν πολύ. Είχα καί άλλα συμφέ-
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ροντα δουλειών, ένεκα τών οποίων πρέπει, μά τό έπειδή 
καί έζημιώθην, ν’ αποζημιωθώ, εί; βάρος τής Αίγυπτος.

Καί ιδού τα .Ιύστα .τών ζημίων μου κατά ακρίβειαν 
καί πέρνω καί όρκο.

’Αξία μαγαζιού έκτο; τής άξια; του Λίρες 1200, καί 
λίγαις εινε, άλλά δεν· μπειράζει.

Κεραμίδια του, μερικά τών όποιων είχα άλλάξεε εφέ
τος, διότι έτρεχαν, Λίρες 100, μέ μεγάλο εκπεσμό τά 
βάζω καί αύτά.

Άξια ένοικίων τά όποια έζημιώθηκα, άν καί δέν τά 
πλήρωσα, άλλ’ ό'πως δήποτε; θά τά πλήρωνα, διότι ήταν 
δικά μου, έπειδή καί τό μαγαζί δέν ήτανε δικό μου, 
ήτανε ό’μως δικό μου τό μαγαζί, διότι είχα πράγμα δι- 
κό μου μέσα, Λιο. 5,000, καί αύταίς μέ σκόντο.

Άξια προσωπικής μου άξίας. Αύτή πλέον τήν άφίνω 
είς τήν προσωπικήν σου έκτίμισι, άλλ’ άς τήν βάλωμε 
καί αύτή πρός ζημίαν τής άξίας μου μέ λίρες 10,000, 
χωρίς συγκατάβασι.

Ένα ζευγάρι παπουτσα τών παιδιών μου άφόρετα, 
καί τά όποια έσκόπευα νά τά γυρίσω ’πίσω, έπε.δής καί 
δέν τούς έκαμαν, άς τά βάλωμε καί αύτά μέ λίρες τράν- 
ζετο λίρες 50. Καί τοΰτο κατά χάρις έκεινοϋ που δέν τά 
έπληρώθη.

Τό ψωμ,ότυρό μου ποΰ πάει χαμένο. Μία λίρα.
Ζάχαρι καί καφέ ποΰ είχα ψουνίση γιά τό σπίτι μου 

ίκαί δέν έπρόφθασα νά τό πάγω λιρ. 5.
Ένα γουδί καινούργιο πολίτικο τής παραγγελίας, καί 

έχω καί άπόδειξις πληρωμής, τήν όποίαν έχασα στή 
καταστροφή, λίρες 20 1]2 εί; γρόσα τσουρούκικα, νά λέ
γω καί τήν άλήθεια.

"Ενας σκύλος κυνηγάρικο; ποΰ έκάϊκε, ώς καθώς άκούω, 
διότι τόν έχασα καί δέν ξέρω τί γίνεται καί μοΰ κόστι
ζε λίρες 200, άνευ συγκατάβασι;, τόλιγότερο,—πρίξ 
—σφίξ.

Άφίνω τόρα τάλλα έξοδα ποΰ δέν λογαριάζονται τοϊς 
μετρητοί;, καί τά όποϊα ήμποροΰν νά λογαριασθοΰν έπά
νω κάτω είς τό ποσόν τών 6,000 έ'ως πέντε λιοών.

Ωστε έχομε σοΰμα, έκτός τών ξεχασμένων, π. χ. τής 
τρομάρας μχιυ, τής τρομάρας- τή; γυναϊκά; μου, καί τοΰ 
άλλου κοσμου—ποΰ χάθηκε,—ποΰ μπορεί κάνεις νά τά 
ύπολογίση στό λογαριασμό έπάνω, ώ; έγγιστα ίσα μέ 
10,000 λίρες. Αλλ’ αύταίς τ·ης άφίνω στή ψυχή τών 
γονέων ποΰ μάς κατέστρεψαν.

Σοΰμα............................................................. · , .
ζΑ είχα καί μιά μποτίλϊα ρακί, όχι σοΰμ.α,καλό ρακί, 

χιώτικο—άξίας λίραις 70.
Σοΰμα................λίρες στερλίνες καί τούρκικαις μαζί

ανεκατευμέναις, το όλον λίρες σουρουσού'ίλα, διαφόοων 
έθνών. Λίρες : 32,641 1]2. Τή μισή τή χαρίζω.

Ευπειθέστατος ράγιάς τής Έ.ί.Ιΐτς
Γιανναχός Β4ουντομ.εμές

καί Χατζής.

"Εχω καί πασαπόρτι καί είμαι πρός άπόδειξις καί υ
πογεγραμμένο; είς αύτό μέ τό δεξί ένώπιόν μου. Βάζω, 
άν χρειαστη, καί δευτέρα υπογραφή μέ τό ίδιό μου χέρι 
καί άκόμα καί βούλα μέ τό μικρό μου δάχτυλο, καί 
υπογράφω την παροΰσα διά τόν άγ^άμικατον εαυτόν ικου 
έγώ ό ίδιος.

Διά ολα αύτά λοιπόν ζητώ αϊτησι θεραπεύσεως μέ τό 
δίκαιόν μου.

Τύπος θαχτύ.Ιου.
9

Αβίίχίριχ αετ^οες.

Κατά.έογος ι,ημι&τ t Ελλείψει χαρτοσήμου έπί άπλοΰ 
χάρτου μεθ όλων τών διατυπώσεων τοΰ χαοτοσήμου. 
Λαμβάνετε έσωκλείστως καί τό άντίτιμον αύτοΰ.

Α ι'ριε αξιότιμε Γεπχέ ήμώκ ύποπρόξετε ί

Ό κάτωθι ύποφαινόμενος καί διά τής εσωκλείστου 
φωτογραφίας του, διά τό πιστόν Ζα: ταυτόσημον τοΰ 
γράφοντος, λαμβάνω τήν τιμήν νά φέρω εί; γνώσίν τής 
Λ. Ε ύμών, τοΰ αντιπροσώπου τοΰ άντιβασιλέως τής 
Ελλάδος έπί λέξιν τάδε.

Έγώ, ό ύποφαινόμ,ενος κάτωθι ένυπογοάφω;, ήμην εγ
κατεστημένο; ανέκαθεν έν τε τή Αλεξάνδρειά καί Καίρφ, 
οπού άφίχθην πρό τινων μηνών έπί τώ σκοπώ νά έγκα- 
τασταθώ.

Είς τήν μίαν πόλιν τούτων, άκριβώς δέν ένθυαοΰμαι, 
ώς έκ τής συγκινήσεως καί τής ταραχή; έν ή διατελώ, 
ώς εκ τών τελευταίων συμβάντων, ώς έκ τής σφαγής 
προελθόντων τών Εύρωπαίων, ών συμβάντων έλπίζω νά 
προήλθε είς τά; άκουάς ύμών ή γνώσι;, ώς έκ τή; κα
ταστάσεως έν ή διατελήτε, ώς άντιπρόσωπος τής 'Ελ
λάδος, ώς έκ τούτου ένεκα, ύπέστην κάγώ μετά τών άλ
λων άνυπολογίστους ζημίας, προελθούσας ώς έκ τής ά- 
νομάλου καταστάσεως τών Αιγυπτιακών πραγμάτων, ώς 
έκ τών όποιων άναγκάζομαι νά καταφύγω πρός ύμάς, έν 
ύποσημειώσει τών ζημιών μου, ώ; έκ τών όποιων κατέ
στην ένδεής, πράγμα άγνωστον έως χθές είς έμέ.

Ή περιουσία μου κ. Γενικέ Υποπρόξενε, υπολογίζετε 
είς πολλάς χιλιάδας λίρας, ών ή σημείωσι; κεΐται είς 
διαφόρου; χεΐρας φονευθέντων σχεδόν πάντων κατά τά; 
βεβαιώσεις τών ιδίων.

Έκ τούτων ένθυμ-οΰμαι μερικάς χιλιάδας.
Ομόλογα εί; χεΐράς μου άπολεσθέντα καί χρεωστού- 

μενα παρά τοΰ ίδιου είκονικώς ποός άλλους, καί ούτοι 
πρός έμέ. λίρ. 60,000.

’Ομοίως λιρ. 120,000.
’Επιχειρήσεις σκοπευούμεναι καί ών τό κέρδος ύπελο- 

γίζετο, έν περιπτώσει μή ζημίας ίσον πρός τά κέρδος τής 
ζημίας, λιρ. 300,000.

Αποβολή συζύγου μου, ώς έκ τής όποία; προήλθε ά 
θάνατος τοΰ τέκνου μου, άρσενικοΰ όντος, ώς έκ τοΰ θα
νάτου τοΰ οποίου ύπολογίζω ζημία; ίκανάς, ώς όταν έμε- 
γάλωνε θά μοΰ άπέφερε κέρδη ικανά, έξαιρουμένων τών 
δαπανών τής ανατροφής του, ώ; έκ τής όποιας ίκανάς, 
τό ομολογώ, Οά ύφιστάμην ζημίας, άνταμειφθησομένας 
όμως έάν έζη, έντόκως, προκειμένου μάλιστα νά πολιτο- 
γραφηθή καί έλλην λιρ. 700,000.

Λεχωνιά συζύγου μου, ήτις μοΰ εκόστισε ούκ ολίγα 
λιο. 200.t

Γεννητούρια τής άδελφής μου μεσ' τή ΜπουμπουΛίνα. 
άνεξόδως, έξοδα λιο. 50.

Ναΰλας άναχωρήσεώς, τόν όποιον Οά έπλήρωνα άν δέν 
έφευγα δωρεάν διά τής Α/ποιχί.-του.Ζώ-ασ,λιρ. 30 1 [50.

Τό επάγγελμά μου σάς είνε γνωστόν, ώστε περιττόν

νά τό σημειώσω, άλλοις ώς έκ τών γραφομένων έννοεΐτε, 
ότι ήμαι έμπορος.

Ευπειθέστατος
Λϊεμ,έχος λίπερικποεντόπουλος.

Τ. Γ. Έλησμόνησα νά σάς γράψω, οτι τό άντίτιμον 
τοΰ χαρτοσήμου περί ού σάς γράφω έν άρχή ότι τό λαμ
βάνετε έσωκλείστως,· ότι έλησμόνησα νά τό έσωκλείσω, 
ώς έκ τής βίας.

Διά τό πιστόν.
Παλιάνθρωπος.

----- -g» ο —JV-------

ΑΣΤΡΟΠΕΛΕΚΙΑ

Έζήλεψε καί ό Θεός τών Άγγλων τά δελφίνια, 
καί τοΰ κατέβη έξαφνα έμάς νά βομβαοδίση· 
οί άγγελοι εννόησαν πώς τούλθαν τά μπουρίνία,
.καί ό καθένας έτρεξε γιά νά τόν έμποδίση 
Αλλ’ ό Θεός έφώναξε «"Αλτ λά ! τραβάτε ’πίσω,

*καί όλο +ό κηφηναριό Οά βομβαρδοβολήσω.»

Και να μουγκρίζουν άρχισαν τών ούρανών οί θόλοι.
■ κι αστροπελέκια έσχιζαν τόν σκοτεινό αιθέρα' 
καί όλων τών Δυνάμεων οί σιδερένιοι στόλοι 
τόση βροντή καί χαλασμό δέν θάκαναν 'δώ πέρα.
Τί κανονίδι ήτανε κϊ’ αύτό, ανάθεμά το ! 
βρονταΐς άπάνω ’στά ’ψηλά, βρονταΐς καί άπό κάτω.

Εις το σημάδι έβαζε τόν αντιβασιλέα, 
αλλα την κάθε μπαλα του έζέφευγε έκεΐνος'
’γελούσε τότε τών ξανθών ’Αγγέλων ή παρέα, 
καί ό θεός άγρίευε μέ μϊά σάν Βεδουίνος.
Γιά τόν Τρικούπη άναψε έκεΐνα τά φουρνέλα,
κι’ αύτός νά μείνη ζωντανός ; ... τοΰ ήρχετο σάν τρέλλα.

Κι’ ό Κουμουνδοΰρος θύμωσε μέ τόν θεό άκόμα, 
γιατί τόν άντιβασιληά νά μή τόν κατακάψη· 
μαζί μ’ αύτόν έθύμωσε καί τών εννιά τό κόμμα, 
κι’ άπ’ τό θυμό τοΰ ήρχετο τοΰ Θοδωρή νά. κλάψ-η.
Ω ! τί ανέλπιστη χαρά ’στούς άχαμνοΰς θά ήτο, 

άν ό Τρικούπης έξαφνα έκεραυνοβολ’εΐτο.

θεε μεγαλοδυναμε, τών ούρανών άφέντη,
τά θαύματά σου ύψιστα, φρικτή ή δύναμις σου,
άλλ όμως δέν μάς άρεσε αύτό τό νέο γλέντι,
κι άν μ αγαπάς, από βρονταΐς καί κτύπους παραιτήσου.
"Ολα καλά καί άγια, άλλά αύτοί οί κτύποι....
“Ω ! τέτοια διασκέδασις καλλίτερα νά λείπη.

Αλλη φορά, θεούλη μου, τέτοιο κακό μή κάνη; ! 
μήπως ή άλλαι; συμφοραΐς κι’ οί πόνοι δέν μάς φθάνουν, 
μά θες καί ού μέ τή; βρονταΐς νά μάς άποτρελλάνη; ;
Ω ! πώς στον κάθε κτύπο σου τά νεΰρά μου μέ πιάνουν. 
Εμείς δέν θέμε άστραπαΐς, φουρτούναις, νταραβέρι, 
κι ούτε θεο πολεμιστή και Αγγλο κανονιέρη.

Εσένα ό βομ.βαρδισμός καθόλου δέν σκοτίζει,
ούτε μπαρούτι δαπανάς καί μπόμπες γίά γομώσεις, 
άλλά σ εμάς τό γλέντι σου παραπολύ κοστίζει, 
καί ’στά καλά καθούμενα ’μπορείς νά μάς σκοτώσης.
Μη τάς ’Αθήνας, Σέϋμουρ τών ούρανών, τοομάζης, 
καί άλλο τίποτα νά ’βρή; γιά νά διασκεδάζης.

• θοειι*!»·

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΛΔλΡΟΥ.

Λέκς τοϋ Χοφοχλέους—’Λρα<χπής 
τοϋ Χουρή.

Τ’ αφεντικό μου τήν περασμένη Κυριακή μ’ είχε ξε
πεζέψει ’νωρίς. Καί τό κριθάρι μου καί τό άχυρο ήτο 
μπόλικο. Καί τά μέν γκέμια μοΰ τάβγαλε, τό σαμάρι 
όμ.ως όχι Πράγμα ποΰ δέν μοΰ τδκαμε άλλοτε.

Οτε προετοιμαζόμ.ουν νά κυλισθώ, παοουσιάζεται ό 
γαδουρολάτης μου καί μέ πέρνει.—Άειντε,, καϋμένε 
Ντουρή, μοΰ είπε θωπευτικώς, καί απόψε έχει; νά ίδής 
πράγματα ποΰ δέν τά είδε; ποτέ στή ζωή σου. Ντέέ !

—Υπομονή, κύρ γάδαρε, καί νά ’δοΰμε τι έχομε νά 
’δούμε.

Φθάνομεν εί; τά; Στήλας. Κόσμος, κόσμος, ένόμιζες 
πώς ήσαν μυρμήγκια. ’Επειδή ήτο νύκτα καί δέν έβλε
πα καλά καλά, έ'να δυό φοραΐς έκαμα ν’ απλώσω τήν 
γαδαροσιαγώνά μου, δυνάμε> τής όποιας χιλίους ξεπά
στρεψε ό Σαμψών Φιλισταίους,καί νά θερίσω μερικών κυ
ριών τά καπέλα ποΰ ήσαν σάν περιβόλι, φορτωμένα διά
φορα χόρτα' φαίνεται όμως οτι ή πρόθεσίς μου αύτη θά 
έννοήθη, διότι ήκουσα μίαν δεσποινίδα νά λέγη πρός άλ
λην:—Σοφία, Σοφία, έλα άπό ’δώ, νά μή σέ φάη ό γά
δαρος.

Τέλος φθάνομεν έμπρός σέ μιά πόρτα ένός περιβολιού 
κτήμα τοΰ κυρίου Απόλλωνος, τήν όποίαν ’πολιορκούσε 
άπειρον πλήθος, καθώς καί ένα παραθυράκι, .άπό τό ό
ποιον άνθρωπός τις έμοίραζε κάτι χαρτάκια καί μάζευε 
δραχμάς.— Κάρολε, πέντε πρώτης.— Κάρολε, ένα δευ— 
τέρας.— Μούδωκε; λάθος ρέστα δύο δραχμαΐς ’λιγοτερο. 
—Σωστά είνε, έλεγεν ό Κάρολος. — Μοΰ λείπουν δύο 
δραχμαΐς, άνθρωπε.—Δέν έχει άλλα.—Μιά είσοδο.—Δέν 
έχει.— Κάρολε, τρία άπ’ 'κείνα ποΰ ξέρεις.-Ύστερώτερα.

Πρό τής θύρα; ήκούοντο άλλαι φωναί.—Έννέα ή ώρα' 
πότε θ' ανοίξετε —Σιγά,' περιμένετε λίγο.—Ξεθεωθή
καμε, κατεπλακωθήκαμε.—Θά σπάσωμε τήν πόρτ». Τέ—
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"λος ανοίγεται, ζ.αί τά πλήθη όρμούν νά είσέλθουν, είς 
τή φούργια μέ πέρνουν σβάρνα ζ.αί μέ φέρνουν μπρος τήν 
μπέρτα.—Μωρέ τίνος εΐνε τούτος ό γάδαρος ; Τί γυρεύει 
έδώ αυτές δ γάδαρος ;—Ιδού κατάστασις ελληνικής πο
λιτείας. Γαδάροι μεταξύ άνθρώπων. Έν τούτοις μέ μπά
ζουν μέσα.-—-Αΐ, φωνάζει ό είσπράκτωρ, πιάστε τέν γά
δαρο νά πληρώση τέν δημόσιο φόρο.— Εχει μέρος στη 
παοάστασι, λέγει τ’ άφεντικό μου. Πίσω μου έγένετο 
τοϋ Κουτρούλη τέ πανηγύρι. Τρεις τέσσαρες χασάπιδες 
καί ποιμένες ώδηγούσαν ολόκληρον κοπάδι τράγων, κα
τοικιών καί προβάτων, μεγάλος δέ καυγάς έγένετο με
ταξύ αύτών καί τοϋ ύπαστυνόμου ’Αργυρίου.—Πού τά 
πάτε, μωρέ, τά τραγιά ’δώ πέρα μέσα σέ τόσο κόσμο ; 
Χασαπιό, μωρέ, έπήρατε τό θέατρο ; έλεγεν ούτος πρός 
τούς χασάπιδες, καί αύτοί πρός αύτόν : Μή φωνάζεις 
κύρ ύπαστυνόμε, γιατί καί δηλωμένα είνε καί στή πα- 
ράστάσι θά κάμουν τέ μέρος των.

Έν τώ μεταξύ φθάνω είς τέ όπισθεν τής σκηνής τοϋ 
θεάτρου τοϋ 'Λ.τώί.έωζοι:—έκεϊ εύρισκόμουν—πάν νά μ’ 
ανεβάσουν άπό τήν πόρτα, ξεφεύγουν τά δύο ξύλινα καί 
ξεκαρφωμένα σκαλοπάτια της, γλυστρώ, καί μένω ό μι
σός μέσα στή πόρτα καί ό μισός άπ’ έξω κρεμασμένος.— 
Αΐ, αί, φωνάζουν, μιά γαϊδουροκεφαλή κάμμιά δεκαριά 
μασκαρεμένοι, καί έγια-μόλά, έγια-λέσα, μ’ άνεβάζουν. 
Φωναΐς, τρεχάματα. Ό ένας έφώναζε,—τήν περικεφα
λαία μου, ό άλλος τήν χλαμύδα μου, ή γυναίκες τέν 
Σουρή νά τάς πουδράρη καί χίλια δύο άλλα.

Φόρα, έφώναζε τό κοινέ—Σάϊλερ, ένα κομμάτι άκό
μη, έλεγεν ένας άπό τούς μασκαρεμένους άπό μιά τρυ
πίτσα τού καταπετάσματος. Αρχίζει ή παράστασις καί 
άκούω έναν νά λέγη πρός έναν άλλον—Κώστα, στάσου 
νά ’πώ έγώ τέ μέρος σου γιά νά πάρης θάρρος ώς βουβό 
ποόσωπο. Καί τέ είπε.

Νά σου καί ό Αίας μέ μιά χασάπικη μαχαίρα· μούλθε 
νά βάνω τά γκαρίσματα, άπό τέν φόβο μου, άλλά ντρά
πηκα. Έπειτα έβαζε κάτι φωνάρες έκεΐνος, ποϋ περνού
σαν ταΐς δικαϊς μου. Φθάνουν οί χασάπηδες μέ τά τρα
γιά: — Τό νού σού, μπάρμπα-Γιώργη, νά μή μάς άνα- 
ληφθή κάνενα καί δέν είναι ποϋ θά χάσωμε τό τραγί, 
άλλά θά πάη καί τό τομάρι μαζύ. 'Αρχίζει ή δευτέρα 
■πράζις καί ένφ έξηκολούθει ήκουσα τέν εξής διάλογον 
μεταξύ τών παριστανόντων — Τίγκα τέ θέατρο. Τήν 
έκαμε πάλι ό Βαρβέρης. — Τυχερές άνθρωπος ! Καί ό 
Νικηφόρος :—’Έτσι μουρχεται νά μέ πιάσης άπό τή 
μύτη νά σκάσω. Βρέ, Σουρή, τούλεγα, βρέ μή δώσης 
σ’ αύτόν τέν Άραμπή, δός τόν μου έμένα . . . "Αει στό 
διάολο . . . Δές έκεΐ κόσμο ! Αύτό δέν είνε θέατρο, εινε 
πλημμύρα θεάτρου, είνε ό Νείλος ποταμός μέ τή πλημ
μύρα του. "Αρπαζε σύ, κύριε Βαρβέρη 2 1[2 χιλιάδες 
φραγκούλια, καί χαϋτε σύ μύγιαις, Νικηφόρε. Φφφφούς.

Τελειώνει τέ δράμα καί εισέρχονται διάφοροι άνθρω
ποι είς τήν σκηνή. Άρχίζουν οΐ διάλογοι: — Πώς 'πήγε 
τό δράμα ; Έμεινε ευχαριστημένος ό κόσμος;—Έτσι κ' 
έτσι, δέν ’πήγε άσχημα. Ό Μενέλαος ήτο ντίπ ψωφήμι. 
Καί ό Αγαμέμνων τ’ ήτον πάλι έκεΐνα πούλεγε: Ώ ίύου 
χΐ ή Λ/ηζή.ί’/ους ά'®ίΠ’ Τοθ όποιου Zzdxayzi τούμ μπΛυνμ 
τούτου?.— Αμ ή γυναϊκα ; Οΰ Αυσοώε, εχέμγροϊτ 
χα.ί . . . πάχια πάχια πάχια. Δέν έλεγε ή ευλογημένη 
καί τά λοιπά. 'Ακόυσα καί έναν άλλον νά λέγη, δτι, ό 
Όίνσσίΰς χιΐται εις τη>· σχηχηχ τοϋ Αία.

Έν τούτοις, φίλρι, οφείλω νά ομολογήσω, δτι τό δρά-J

μα, έπαίχθη ως ήτο όυνατόν νά παιχθή, καί τά μικρά 
αύτά λαθάκια τής γλώσσης εινε ανάξια καί λόγου. Π?ς 
σε μιά κυρία νά μιλήσης καί τά χάνεις, οχι ένώπιον 
δισχιλίων θεατών ; Καλά πήγε, καλά, καί μήν άκοϋτε 
τά λόγια τού ένός καί τοϋ άλλου.

Αρχεται ό Άραμπής. Ό Νικηφόρος φουρκισμένος μέ 
καοαλλικεύει. Έσκέφθην καθ’ έαυτόν: — Άν αυτοί ποΰ 
εινε άνθρωποι έντρέπονται νά βγουν ένώπιον τόσου κό
σμου καί τά χάνουν, έγώ πώς θά βγω μ’ αύτά τά γαϊ
δουρινά μούτρα ποϋ έχω; Θυμώνω, μ.έ πιάνει τό γαϊδου
ρινέ πείσμα καί γονατίζω. Φούρκα ό Νικηφόρος.— Τρα
βάτε τον άπό τ’ αύτιά, άπό τήν ούρά, φωνάζει, καί έ- 
φθασε τό μέρος μου νά βγω. Είδαν καί έπαθαν νά μέ 
σηκώσουν. Μόλις ξεπρόβαλαν τ’ αύτιά μου κι’ αρχίζουν 
τά χειροκροτήματα. Τί νά σάς πώ ; Άπό τήν χαρά μου 
την έπαθα Καί ο,τι έπαθα τό είδε όλο τέ κοινόν, καί 
δια τούτο όέν έντρέπομαι πού τέ λέγω δημοσία. Μικρά 
συγκίνησις, κύριοι, νομίζετε, δτι μέ έπίασε ;

Μετά τέ τέλος τής παραστάσεως μέ πήραν νά φύγωμε. 
Μεταζύ τού έξερχομενου πλήθους έχων τεντωμένα τ’ αυ
τιά μου ηκουσα ποικίλους διαλόγους, έξ ών ίδοΰ ολίγοι:

— Πώς σού φάνη ή παράστασις, Ελένη ;
•— Ωραία. Εκείνα τ αραπόπουλα είχον ένα γούστο. 

Καί τά τραγούδια δέν πήγαν άσχημα.
Αλλη πρός φίλον της : — Έκεΐνο τέ ζαχαροκάλαμα 

και κάτι άλλοι στίχοι, δέν μοϋ αρέσει καθόλου.
— Ού καί σύ τόρα, τέ έχει ή κωμωδία.
Μεταξύ δύο Αλεξανδρινών :—Δηλαδή, άν τό μάθη ό 

Αραμ.πής, οτι τον κάμ.αμε κωμωδία, δέν θ’ άφήση ρου
θούνι ζωντανέ εύρωπαίου.

— Ναί, μά ή 'Αγγλία πόσο θά εΰχαριστηθή ; Αύτό 
δέν τέ σκέπτεσαι ;

Συζυγος πρός σύζυγον, καθώς συμπεραίνω :—'Ωραία 
ήσαν έκεΐνα τά σαλβάρια τών φελαχεσών.

— Αμ. έσυ δά, σαλβάρι σώνει νά δής, καί είνε δλα 
ώραία.

Είς μονολογών καί ψάλλων τόν ύμνον τοϋ Άραμπή.

Γιαλέλιμ, γιαλέλιμ, γιαλέλιμ Άραμπή 
Χιαχαβάχα Άραμπή

Γιαλέλιμ, λέλιμ, λέλιμ, Γιαλέλιμ, λέλι, λέλι.
Λέλι, λέλι, λέλι, λέλι,
Έτσι δ Άραμπής τό θέλει.

Αιά τό)· άγράμματοχ γάύαροχ
Παλιάνθρωπο;.

Οί
συγγενών , ,
τής Ουγατρός των, είς τόν πιώτον έμφανισθέντα μνη
στήρα, δταν δέν εύρίσκωσιν αυτόν τέλειον καθ' δλα, άλλ 
ούδέποτε εις τέν δεύτερον, έκτος άν ήνε δμολογουμένω( 
ούτος διάπέταγμα κατά τέ λόγιον, διότι δύο μήκαλώς δε-

Οικογένεια—Κοινωνία.

)ί γονείς κατά τήν γνώμην των, ή έπί τή προτροπή 
γενών καί φίλων, δύνανται ν’άποποιηθώσι τήν χεϊρα

δικαιολογημέναι αποποιήσεις, συνειθίζουσι τούς λεπ 
λόγους, αύτούς γονείς νά προβώσιν είς τρίτην, τετάρτην 
καί καθεξής, έως ού, παρερχομένης τή; ήλικίας τής κό
ρης, άπαντώσιν έξ άντιθέτου τό ί'διον καί τότε, άλλ’ άρ
γά πλέον, έννοούσι τήν πλάνην καί τήν αδικίαν, ήν έκα
μαν εις το μαραινόμ,ενον τέκνον.

"Οθεν πρέπει νά γεινουν οί γονείς πρακτικότεροι καί 
κυρίως δέν πρέπει νά παρίδωσι τήν άντληθεϊσαν έζ. τών 
καθ’ έκάστην συμβαινόντων ιδέαν, οί έχοντες πλέον τής 
μιάς θυγατέρας, διά νά μή άπαντήσωσι θετικώς μέ τόν 
χρόνον, έκτος τής μή άποκαταστάσεως άνεκτιμήτων τέ
κνων, τήν διαρκή πλήξιν καί τήν μελαγχολίαν είς τήν 
οικογενειακήν των τράπεζαν.

Αί νεάνιδες άφ’ ετέρου, έκτές δτι δέν πρέπει νά ήνε 
μυθιστορικαί καί δύσκολοι, διότι έρχεται στιγμή μετα- 
μ,ελείας, οφείλουν νά έννοήσωσιν, άπό τής πρώτης ήμέ
ρας τού γάμου των, διά νά ζήσωσιν ευτυχείς καί κατά 
τήν υπανδρείαν των, ό'τι έληξαν δι' αύτάς πλέον αί τέρ
ψεις τής έλευθέοας ζωής, αί χίμαιραι καί αί φαντασιο
πληξία ι καί δτι ήρχισαν αί θελξίπικροι καί πολυκύμαν
τοι-άσχολίαι τοϋ συζυγικού βίου, άπα^τούντες οικονομίαν 
υπομονήν καί σωφροσύνην.

Οί δέ νέοι, οϊ σκεπτόμενοι δι’ άποκατάστασιν πρέπει, 
ΐνα ζήσωσιν ύπό τήν πραγματικήν έποψιν εΰδαίμονες,νυμ
φευόμενοι νά χωνεύσουν τήν ιδέαν, δτι προσθέτουν ένα 
έτι υίέν είς τήν οικογένειαν τοϋ πενθεροϋ των καί ούχί 
ένα ύλιστήν αγιογδύτη?, ζητούντα διά προίκα καί αύτήν 
τήν πνοήν τών γονέων τής κόρης.

II

Γράφω μετά πόνου άληθώς, διότι παρατηρώ δτι ενεκα 
τής δυσκολίας τών γάμων, προστεθέντος σήμερον καί τοϋ 
ετέρου όλεθρ’ου κακού, τοϋ άνοικονομήτου τής συντηρή
σεως, πλεϊσται δσαι οίζ.ογένειαι, είνε δύσθυμοι- ή μάλ
λον άπασα ή σύγχρονος κοινωνία εχει έν είδος πικρίας 
έν τή καρδία, χωρίς νά έννοή κυρίως τέ διατί καί ούχί 
μόνον πολιτικώς, άλλ’ ούτε ηθικώς ευχαριστημένη είνε

’Αγνοούσα δ’ ώς είπομεν πού νά τ’ άποδώση, έ^ώ αύτη 
ή ιδία εινε ό αίτιος τοϋ κακού, έγένετο χρηματολάτρις 
καί άσχολεΐται πώς νά θησαυρίση διά παντός θεμιτού 
καί αθεμίτου, νομίζουσα τέ χρήμα καί μόνον τέ χρήμα 
ώς μόνην θεραπείαν ένφ διά νά εύτυχήση κοινωνία, πά- 
σχουσα ώ; ή ίδική μας, άληθώς, διά νά γελάσουν, ούτως 
είπεϊν, άπό καρδίας έξ ευχαριστήσεως τά χείλη της καί 
νά αίσθχνθή τήν εορτήν καί τήν χαράν άπό ψυχής, άντί 
νά ήνε κατηφής καί στενοχωρημένη, άπαιτεΐται νά κα
ταστήση τήν πραγματοποίησιν τοϋ γάμου εύζ.ολον, διά 
νά βλέπη έκαστος είς τόν οίκόν του, άντί ύπερηλήκων 
παρθένων, γαμβρούς παρ’ αύτάς καί ν’ άκούη έξερχόμενα 
άπό τριανταφυλλένια χείλη τά αθώα γέλοια καί τάς χαρ- 
μοσύνους φωνάς μικρών έγγονών, ώστε νά ύπανοίγηται ή 
καρδία του έξ ηδονής καί νά εύφραίνηται ή ψυχή του.

Εκτός τούτου νά καταστήση εύωνον τήν προμήθειαν 
τοϋ βίου ΐνα μή άγωνιδ ένεκα τής ύπερτιμήσίως απάντων 
έκαστος καί άνά πάσαν στιγμήν ν’ άνακράζη :

— Πώς θά ζήσω ; Λοιπόν άς κλέψω, άς άρπάσω, άς 
καταχρασθώ τής έμπιστοσύνης θνήσκοντος καί άς ση
μειωθώ έγώ, άντί ύποδειχθέντος υίοΰ ή άδελφοϋ, έκτελε- 
στής τής μυστικής διαθήκης του, άς ζητήσω ΰπέρογκον 
προίκα, άς πωληθώ, άς έπιορκήσω, άς άδικήσω όπωσδή-

ποτε, διά νά θησαυρίσω. ”Ω 'Υλισμέ .' σύ είσαι ή άληθής 
Θεότης.

"Οχι, συμπατοιώτα, λανθάνεσαι. Δέν εΐνε, ώς φαντά
ζεσαι, δύσκολος καί ή άποκατάστασις τών άγγελομόρφων 
τέκνων σου καί αί προμήθεια’, τοϋ βίου, άρκεϊ νά έννοή
σης ώς ήνόουν τούτο οί άνδρες τού 1821, καθ’ ήν μακα- 
ρίαν εποχήν καί γάμοι έγίνοντο, άμα τή ώριμότητι τών 
νεανίδων, ευκόλως καί τά μέζα τής συντηρήσεως είχον 
τότε άφθονα άπαντες, καί έπολέμουν συγχρόνω{ κατά 
ισχυρού έχθροΰ, τόν όποϊον ένίκων, καί έπολιτεύοντο ώς 
πατριώται, καί ήσαν ύπερήφανοι, ώς άετοί, θηρεύοντες 
δόξαν άντί δεκάρας, ένω ήμεΐς οί χρηματολάτραι εΐ- 
μεθα ταπεινοί ώς σκώληκες, καί έδόξασαν τήν πατρίδα, 
ήν καί ήλευθέρωσαν, άρκεϊ νά έννοήσης, συμπατριώτη, 
λέγω, ώς οί προπάτορες μας, δτι μόνη ή κοινωνία, ήτις 
γνωρίζει νά εκτιμά τήν αρετήν, άντί νά τήν θεωρή άκα- 
ταλόγιστον καί σχοργιασμέχας ιδέας, ήτις περιφρονεΐ τήν 
διαφθοράν, άντί νά τήν πιστεύη ώς έξευγενισμόν καί ήτις 
θεωρεί τόν δι’ αισχροκέρδειας πλουτοϋντα ώς μολυσμα
τικήν νόσον, ζή ευδαιμονούσα,έχει τήν ευκολίαν τών γά
μων, εϋωνα τά μέσα τής συντηρήσεως καί ολα τ’ αγαθά.

<Ι»αλέζ.

-------- ---- -rgl --------------------

ΟΙ ΜΗΔΕΝΙΣΤΑΙ ΕΝ ΑΥΣΤΡΙΑ«

ΤΕΡΓΕΣΤΗ, 24 ’Ιουλίου.
Τό μέγα ώρολόγιον τού Δημαρχείου ά.ποτελόϋντος τήν 

πρόσοψιν τής Μεγάλης Πλατείας, είχε σημάνει τήν έν- 
νάτην τής νυκτός ώραν. Χιλιάδες λαού συνέρρεον έζ όλων 
τών σημείων τής πόλεως είς τήν έν λόγφ πλατείαν. *0 
άρχιδούξ Λουδοβίκος έθεάτο τού πλήθους άπό τοϋ Διοι- 
ζ.ητηρίου κειμένου παραπλεύρως αύτής. Πρέ μικρού ή 
στρατιωτική μουσική κατέλιπε τέν κυκλοτερή αύτής χώ
ρον, οστις πληρωθείς εν άκαοεί ΰπό τού όλονέν συνερχο- 
ζένου πλήθους, παρείχε τήν εικόνα μυρμηκιών ταραττο- 
εένων εν τή έργασία των: Ή νυκτερινή τελετή δέν έλη- 
;εν έτι : τήν στρατιωτικήν μουσικήν έμελλε ν άντικα- 
ταστήση τό σωματεΐον τών βετεράί ων, δπερ άνεμένετο 
άπό στιγμής είς στιγμήν. Τέ σωματεΐον αύτό είναι τό 
έθνικόν, κατ’ άντιθεσιν τών ίταλοφρόνων, οΐτινες άποτε- 
λούσι τό άντεθνικέν κόμμα. Ή Τεργέστη τήν προτεραίαν 
ένεκαινίασε τήν έκθεσίν της είς άνάμνησιν τής πεντηκο- 
σιετηρίδος αύτής ύπό τήν Αυστριακήν έπικυριαρχίαν. Τήν 
νύκτα ταύτην διά φωταψιών καί διαδηλώσεων έπρόκειτο 
νά συνέχιση τήν πανήγυρίν της. Τό σωματεΐον τών Βε
τεράνων είς διπλήν σειράν άνδρών κρατούντων φανούς καί 
λαμπάδας άνημμένας έφάνη διελαϋνον τήν όδόν τού Κόρ- 
σον. Τέ θέαμα ήτο μεγαλοπρεπές καί έπιβάλλον. Χιλιά
δες άνθρώπων έπροπορεύοντο καί εΐποντα τής μουσικής 
τοϋ σωματείου, στρατιωτικοί βήματι. άπο καιρού δέ είς 
καιρόν αί ζητωκραυγαί έπνιγον τούς ήχους τών μουσικών 
οργάνων ! Χίλια καί διακόσια φώτα περιέκλειον δλον ε
κείνο τέ συνωπτιζόμενον πλήθος. Αίφνης εν τώ μέσω τής 
όδού καί παρά τό ξενοδοχεϊον τού Μέλανος ’Αετού, έκρή- 
γνυται φοβερά βόμβα και πίπτουσι νεκροί καί θανασίμως 
πληγέντες πολλοί, έν ώ τέ πλήθος άνευδον τέ κατ’άρχάς

j
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ζητεί νά τραπή είς «τακτόν φυγήν. Ό πρόεδρος τοϋ σω
ματείου κεϊται ήδη έπί του λιθοστρώτου, συντετριμμένον 
έχων τόν ένα του πόδα ! . .

Τί έσήμαινεν άφα ή βόμβα εκείνη, καί τίς ό σφε

Ιταλίαν, καίτοι ή γεωγραφική αύτής θέσις. καθίστησιν 
τήν ιδέαν αύτήν, έν τώ παρόντι τούλάχιστον, ιδανικήν, 
ή Τεργέστη, λέγω, δυσφορεΐ κατά τής αυστριακής κυ
βερνήσεως, ένεκα τής εμπορικής αύτής άδρανείας κατά

_ ρασίΛεις και οι αυτυκρα.-vwp&y wren*· ««‘ίς συγκοινωνεί πλειότερον
τάζωσι τάς επετηρίδας αύτών καί τούς γάμους και τά παντός άλλου τήν Τεργέστη, μετά τής Αυστρίας. Καί 
γενέθλια, όπόταν οί λαοί ο'ίτινες τούς έστησαν έκεΐ έ- όμως τά αμύθητα πλούτη τής άτμοπλοϊκής εταιρίας και 
πάνω, κλονίζονται είς τούς πόδας των έκ χρονιάς κυβερ-γή ακατάπαυτος κίνησις τοϋ έν λόγω σιδηοοδρόμου, φέ- 
νητικής νόσου ! Ούδέ τό χρήμα νά καίεται είς φωταψίας ρουν είς τήν φυσικωτάτην σκέψιν δτι τά ^ύω αύτά τής 
καί άλλας επιδείξεις άρχοντικάς, όπόταν ή χήρα καί συγκοινωνίας μέσα είναι τά μοναδικά έδώ, τά προνο- 
τό ορφανόν έν τινι ύγρά φωλεά άποθνήσκουν τής πείνης ! μιούχα, τά άπηλλαγμένα συναγωνισμού, τά καταθλι- 
καί δέν δύνανται νά έγείρωνται αψίδες καί ηρώα, ούδέ πτικά επομένως τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας διά

γυμνά
άκόμη
ούτε

ίμη νά σύρωνται έπί τεθρίππων άνθρωποι γαυριώντες, τρα έβαινον γοργω •'ω ποδί’ τότε δέ μόνον έξηνέρθη τοΰ 
re είς τάς άγκάλας εταιρών νά έντρυφώσι, ούδέ άμερί- ληθάργου, δταν ή Φιούμε, τό Άμβοϋργον καί άλλα δευ- 

μνως νά περιοδεύωσι, ούδέ έν τοΐς θεάτροις νά ένδιαι- τερεύοντα εμπορικά σημεία άπερρόφων τήν εμπορικήν αύ- 
τώνται, ούδέ είς παχέα στρώματα νωχελώς νά βυθίζων- τής πρωτοβουλίαν. Καί τίς θά τό πιστεύση; ή τε είσα- 
ται, όπόταν ή άνθρωπότης ή πολλά πάσχουσα, ύφίστα· γωγή καί ή εξαγωγή πάντων τών έμπορικών ειδών ένερ- 
ται ολας τάς στερήσεις ! Έάν ό ορθός λόγος δέν λύ·/) τό γεΐται είς τούς έν λόγω λιμένας μέ δύω καί τρία τοΐς 
κοινωνικόν αύτό πρόβλημα, έάν αι τέχναι καί αί έπι- ελατόν έλασσον τού τής Τεργέστης· ή έξαγωγή άκόμα 
βτήμαι φθάνωσι μέχρι τών ποδών αύτού καί σταματώσιν τής σακχάρεως παραγομένης έν τή Κροατία ένεργεΐται 
έκεϊ, έάν αί εφευρέσεις δέν δύνανται πλειότερον, ή βόμβα, κατά πολύ σήμερον διά τοϋ ’Αμβούργου. Καί είναι μέν 
ναί,ή βόμβα,θά έκρήγνυται έκάστοτε πρό τών ποδών μας άληθές ό'τι σύν τώ χρόνω καί τή γενική ποοόδφ δέν- 
καί τό έγχειρίδιον δέν Οά κρυβή είς τήν θήκην ! ύστέρησαν αί μικραί αύταί άνταγωνίστριαι τής Τεργέ-

ΊΙ γή δέν έπλάσθη διά νά τήν νέμεται εις,καί έννενή- ή τελευταία αυτή ουδεν βήμα έπί τά πρόσω
κοντά έννέα νά δουλεύωσι, ούδέ διά ya τήν άπολαμβάνη εκαμε τή αρωγή τής κυβερνήσεως, αλλ ύπό μανδραγόρ» 
είς καί οί λοιποί νά τήν καταρώνται !

Έν όσφ ύπάρχουσιν άνθρωποι συνδεθέντες μέ 
κατα τής γής πριν έτι άποθάνωσι, διά νά έξάγουν τόν λικόν κόμμα έκμεταλλεύεται καί έπιρρίπτει είς τήν Κυ- 
άνθρακα καί τά άλλα μέταλλα,, έν ω άλλοι άσφυκτιούν βέρνησιν, παοορώσαν τά τεργεσταΐα συμφέροντα, καί άν- 
έπί τής έπιφανείας αύτής, καί πειρώνται νά άνέλθουν είς τιπράττει είς πάσαν αύτής άπόφασιν, καί συνωμοτεί καί 
τά αιθέρια' έν όσω είς τούς άγρούς οί αύθένται πλήν διαβουλεύεται έπαναστάσεις ! 'Ενφ ή Κυβέρνησις τά ίσα 
τών δένδρων φυτεύωσι καί ανθρώπους διά νά τούς καρ- άντιπαρέχουσα, άμεριμνεΐ όλοτελώς τών συμφερόντων 

ιι καί τούς κλαδεύουν άσπλάγχνως' έν δσφ έν τή τής πόλεως, όμόσασα κατ’ αύτής τόν διά τής άτροφίας

καθηϋδε !
α εγ- Ολην αυτήν τήν κακοδαιμονίαν τής πόλεως τό ίτα-

πωνται

Κλωψτόχ.

βιομηχανία οί κεφαλαιούχοι μεταχειρίζωνται έξ ίσου τάς θάνατον, ή τήν ύποχώρησιν 
σιδηράς μηχανάς και τά σάρκινα σώματα,έν οσφ ή πείνα, "ίδωμεν πού θά καταλήξη ό άγων ούτος. 
τό ψύχος καί δ καύσων θά είναι ό κλήρος τής πολλής άν-]
θρωπότητος, ή δέ κοινωνική πλάστιγξ διάκειται έν άνι- 
σορροπία καθώς ό αιθήρ πρός τόν αδην, ή βόμβα θά άνα- 
πινά,η εκάστοτε τό βαρύ αυτής μέρος, τό πιεζον,τό κα-] Τ. Γ. Οί έθνικοί έδώ προέβησκν χθές καί προχθές είς 
ταθλίβον . Οταν δε εις όλα αυτά προστίθενται εθνικοί ζωηράς διαδηλώσεις κατά τών Ίταλοφρόνων έχούσας μά- 
λόγοι, όταν ή πανωλεθρία αύτη αποδίδεται ^είς κυβερνη- λίστα έπιθετικόν χαρακτήρα. Ευτυχώς τά‘όπλα τής έκ- 
τικην ακολασίαν, τα βίαια μέσα δέον να εζηγώνται ά- θέσεως είναι σύγχρονα τού Γολιάθ καί τοϋ Δαυίδ.
παραλλάκτως, ’ ώς τά έκρυθμα φυσικά φαινόμενα όπόταν___________ ' ’_________________________ _  ____ ,
οί νόμοι τής φύσεως παραβιάζωνται !

Καί ή προχθεσινή έκραγεΐσα έδώ βόμβα ήτο διαμαρ— θ’ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΙΣ ΕΠΙΣ ι ΑΤΑΙ
τύρησις έντονος κατά τής έθνικής δήθεν εορτής. Η πό- παερβχοιΧοΟντιχε νά ένϋυμν,Οώαι τούς λογχρια*
λις τής Γεργεστης, πλην τής έθνικής ιδέας, έκπροσωπου- , , « __Α »» - « λ - , ,, ομους των με το «Μη Χ.χνεσχι».^ζ.ενης εοω υπο ορωντος ευάριθμου κόμματός, και ήτις
την σύρει, καθώς τόν σίδηρον ό μαγνήτης, πρός τήν


