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ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ.

θ’ άρχίσω μ* ένα μϋθον.
’Ασκητής τις μέ πιναρόν ράσον έξελθών τής σκήτης 

του περιήρχετο τά χωρία κρατών άγια λείψανα καί κά
μνων άγιασμόν. Παρουσιάσθη καί εΐς οικογένειαν τινα 
τής όποίας ό παποϋς—λιγάκι μασόνος καθώς έψιθύριζον 
οί συγχωρΐταί του—είχε τρομεράν άντιπάθειαν κατά 
τών φθειρών, παρατηοήσας δέ τήν μακράν, άπλυτον, και 
τραχεΐαν γενειάδα τοΰ άσκητοΰ, τώ είπεν ότι δέχεται 
εύχαρίστω^ τήν έπίσκεψιν τών άγιων λειψάνων καί τόν 
άγιασμόν, άλλ’ ότι είνε άπόλυτος άνάγκη ν’ άφήση έζω 
τής θύρας τήν γενειάδα του καί άφ’ ού τελειώση τήν 
δουλειά του άς τήν πάρη, άς τήν φορέση καί άς πάγη 
καλιά του. Ό άσκητής διεμαρτύρετο ότι ή γενειάς δέν 
είνε έσώβρακο νά έμβαίνη καί νά βγαίνη κατά βούλησιν, 
ότι άν τήν βγάλη τήν γενειάδα εις τί θά τοΰ ώφελήση ό 
αγιασμός, άφ’ ού αύτός δέν θά είνε πλέον άσκητής, καί 
ότι όποιος θέλει άγια λείψανα καί άγιασμόν πρέπει νά 
θέλη καί τήν συνοδίαν των, όπως οστις δέχεται τόν βα
σιλέα δέχεται καί τούς αύλικούς του- ό είς έπέμενε καί 
ό άλλος έπέμενε- άλλά δέν είξεύρω άν έπί τέλους καί ό 
παποΰς έδιωξε τόν άσκητήν καί έμεινε δίχως κνισμούς 
καί δίχως θείαν χάριν,ή άν αί φθείρες είσήλθον μετά τών 
άγιων λειψάνων καί τοΰ αγιασμού.

» *
*

Ό μΰθος αύτός έφαρμόζεται κάλλιστα έπί τής ένεστώ- 
σης κοινωνικής ήμών καταστάσεως. Ένδύσατε τόν κα- 
λόγηρον αύτόν μέ κομψά ένδύματα, φαντασθήτε τον φέ- 

οντα μεθ" έαυτοΰ όχι τ’ άμφίβολα άγαθά τής άλλης 
ωής, άλλά τά βέβαια τής παρούσης, καί θά έχετε τόν 

φραγκικόν πολιτισμόν οστις φέρει καί αύτός μ.αζή του 
ένα σωρόν οχληρών πραγμάτων,τά όποια διακρίνομεν ήδη

έπί τής μερίδος έκείνης τής ήμετέρας κοινωνίας, ήτις τώ 
ήνοιξεν άνεπιφυλάκτως τήν θύραν της.

Εύρισκόμεθα λοιπόν είς τό δίλημμα: πρέπει νά δεχθώ- 
μεν τόν πολιτισμόν μέ τήν συνοδείαν του, ή πρέπει νά 
τοΰ κλείσωμεν τήν θύραν καί νά μείνωμεν βάρβαροι; 
Πρέπει νά τόν διώξωμεν τόν άσκητήν, ή νά τόν δεχθώ
μεν μέ τήν γενειάδα του ;

Μοί φαίνεται οτι άπλούστερον θά είνε νά τοΰ δώσω
μεν ολίγον σαπούνι καί μίαν τσατσάραν, κκί άφοΰ πλυ- 
θή καί κτενισθή, τότε νά τω άνοίξωμεν τήν θύραν μας, 
καί τήν αίθουσάν μας άκόμη.

Μετά τά ολίγα ταΰτα τά όποια δύνανται νά χρησι- 
μεύσωσιν είτε ώς πρόλογος είτε ώς έπίλογος τοΰ άρθρου 
τούτου, είσερχόμεθα ε’ς τά θέμα μας.

★ Α 
*

Όταν είμεθα βάρβαροι άκόμη κκί δέν κατελαμβάνο- 
μεν ότι πρέπει οί πόδες μας νά είνε πλήρεις καλών διά 
νά φαίνωνται ώραϊοι, καί ή μέση τών άβροσάρκων δε
σποινίδων μας ξηρά ώς σκνίς διά νά φαίνεται δακτυλι- 
δένια, έκτός τών άλλων συμπτωμάτων τής βαρβαρότητας 
μας, έκτός τής φιλοπατρίας — τόρα είμεθα κοσμοπολΐ- 
ται—έκτός τοΰ αισθήματος τής τιμής—τόρα δέν είμεθα 
προληπτικοί—είχομεν καί τήν μητρικήν στοργήν μέ τήν 
όποίαν αί έλλη»ίδες μητέρες έπότιζον τά άνθη τής καρ
δίας των, καί έβλεπον αύτά άναθάλλοντα πλήρη χυμοΰ 
καί δρόσου. Καί ήδύναντο νά πράξωσιν άλλως; -χ χγνά. 
των στήθη πρό τοΰ γάλακτος άκόμη παρήγον φυσιολογι- 
κώς τήν στοργήν- τό ιδεώδες τής ευδαιμονίας αύτών έ
πληροΰτο ζωηρών βοστρυχωδών κεφαλών καί μειδιαμά
των χερουβείμ, καί παχουλών βραχιόνων σπαρταρούντων 
ώς διά νά πετάξωσι- πώς ήτο δυνατόν νά μή τρελλαί- 
νωνται διά τάς στρογγυλοπροσώπους καί ροδαλάς μικρο- 
σκοπικάς έκείνας ύπάρξεις τάς όποίας ό έρως έξήγαγεν 
έκ τών πτυχών τής συζυγικής των κλίνης; μήπως διήλ
θον διά τοΰ σώματος αύτών άπλώς ώς δι’ οπής, δίχως 
νά συμπαραλάβωσι μεθ’ εαυτών μέρος τής ύπάρξεώς των;
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Ώ ! ή κκρδία αύτών κατεκλύζετο ύπο τοϋ βαθύτατου 
έκείνου αισθήματος, τής μητρικής άγάπης, ήτες κατά 
τήν μεγαλοφυά έκφρασιν τοΰ Ούγγω, εινε διανεμημένη 
έξ ίσου εις ολα τα τέκνα καί ήν εντούτοις έκαστον τήν 
έχει ολόκληρον οί σφόθοι μύτών δέν έξετείνοντο πέραν
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καί ή καρ _ 
ψυχής τοΰ παιδιού παρέμενε τό αποτύπωμα τής ψυχής 
τής μητρός.

Τώρα, έντός τών καρδιών τών γυναικών στιβάζονται 
συνεπισεσωρευμένα καί συνθλιβόμενα τόσα πράγματα : 
βελούδα καί μεταξωτά καί κλειδοκύμβαλα καί τρίχαπτα 
καί πτεσά καί ολόκληροι εμπορικών άποθήκαι, ώστε δεν 

διά τήν στοονήν’ τύ ταλαίπωρον
καί πτερά
μένει πλέον τόπος διά τήν στοργήν 
νήπιον δέν χωρεϊ καί μένει έξω τής θύρας’ έπειτα μετά 

δέονται τόσαι μνησικακίαι κατ' 
οί πόνοι’

«ί κλαυθμ.οί τοϋ βρέφους’ αί ασθένεια 
του· τόσαι μέριμναι.

Άλλά τά μικρά, παρατηρήσατε πόσον νόστιμα εΐνε τά 
μικρά ; είτε γατουδάκια εΐνε, δταν στολίζουν μέ φουντί- 
τσαις τά αύτάκια των καί κορδέλαις τόν λαιμόν των, 
είτε
καί 
φιλήμ
εκπλήξεις των ;

Λοιπόν τό ενδιαφέρον τό όποιον κινοϋσι τά μικρά των 
ζή τοϋσι νά τό έκμεταλλευθώσιν ύπέρ εαυτών

τής γεννήσεώς του συν
αύτοϋ' αί βαρεΐαι απαιτήσεις τής έγκυμοσύνης’ οί πι 

υθι/.οί τοϋ βοέϊ)ου£· αί άσθένειαί του' τά δό

*
* *

διότι τό παιδίον είνε συμπλήρωμα τής ίδικής των ένδυ- 
μασίας, μία ζωντανή ταινία συρομένη οπισθέν των, έν 
ανθρώπινον κόσμημα έπιτεϊνον τήν ποοξενουμένην έντύ- 
πωσιν, καί καταπίνουσι μετά τής αύτής ηδονής πάσαν 
έπιφώνησιν θαυμασμού δι* αύτό, ώς πάσαν άλλην δ.ά τό 
πλισσέ των, ή τό πτερόν τοϋ πίλου των

Ή νέα δέ αϋτη άπόλαυσις, δ νέος ούτος γαργαλισμός 
τής έπιδείξεως τάς καθιστά άγριας’ όπου καί άν ύπάγουν 
τά σύρουν μαζή των’ δέν τά λησμονοϋσιν είς καμμίαν 
γωνίαν τής οικίας, όπως δέν λησμονοϋσι τά ριπίδια των 
τά φέρουσι μεθ’ έαυτών παντού’ είς τάς αίθουσας, είς 
τούς περιπάτους· τά καρφόνουσιν έπί τών ξύλινων έδρών 
τών 'Ολυμπίων ή τού Φαλήρου, οπού τά ταλαίπωρα πλήτ 
τοντα, χασμώμενα κλείουσι τούς οφθαλμούς των καί 
άποκοιμώνται ύπό τήν ύπαιθρον ύγρασιαν τής νυκτός μέ· 
χρι τοϋ μεσονυκτίου, όνειρευόμενα ίσως καθ ύπνους είδε 
χθεΐς τινας και άποτροπαίους στρίγλας βασανιζούσας τά 
μικρά παιδία καί ποοσκολλώσας τά βδελυρά χείλη των 
έπί τών χειλέων αυτών όπως άποροοφήσωσι τήν ψυ 
χήν των.

* *

Καί δσα κατορθώσουν νά έπιζήσουν καί δέν γεμίσουν 
μέ τό σωματάκι των ένα λακκίσκον τοϋ νεκροταφείου,δί
δοντα είς τήν μητέρα των τό δικαίαμα νά έπιδείξη δλα 
τά θέλγητρά της έντός τών μαύρων τοϋ πένθους των, 
όφείλουσι ν’ άναλάβωσιν άλλον ρόλον. Πρέπει νά εΐνε φω
τιά, σερπετά, διαβολάκια. Πρέπει νά εΐνε έξυπνα, ή καί 
αν δέν εΐνε, πρέπει νά γίνουν, διά νά κάμουν έντύπωσιν 
πρέπει νά λέγωσι πολλά μετά προπέτειας, νά ξεύρουν 
τραγουδάκια τά όποια πρέπει νά απαγγέλλουν μέ στόμ
φον, νά μήν κάθηνται συνεσταλμένα. Πρέπει νά έχομν 
χάριν καί τά ύποβάλλουν είς γυμνάσια πώς νά στέκουν, 
πώς νά βαδίζωσι, πώς νά χερρονομώσι, πώς νά χαίρωσι, 
πώς νά λυπώνται’ πώς δ παπαγάλος νά έπαν άνη
λέξεις’ πώς ό πίθηκος νά διέρχεται διά μέσου τής σιδη
ράς στεφάνης’ πώς ό ηθοποιός νά χειροκροτήται.

Καί καταστέλλουσι, καταπνίγουσι πάσας τάς έμφυ
τους όρμάς τοϋ παιδός, πάσας τάς έκδηλώσεις τής θο
ρυβώδους παιδικής ήλικίας, ήν πιέζουσιν έντός τοϋ σίδη
ρου των καλουπίου ώς κινεζικόν πόδα.

Καί σχηματίζονται έκτοώματά τινα περίπλοκου μορ- 
φογονίας, τέρατά τινα άνευ ήλικίας, μέ αισθήματα έκ- 
τραπέντα τοϋ ροϋ των, γεροντικαί ύπάρξεις βαδίζουσαι 
έπί παιδικών ποδών ώς έπί καλοβάθρων.

*
♦ *

θά μεγαλώσουν τά ώά, θά γίνουν χήνες, οί άρρενες θά 
αποκτήσουν μύστακα, καί αί θήλειαι στήθος,καί θά έξα
κολουθήσουν νά ώσι κοϋκλαι έκφράζουσαι τάς έκκρισεις 
τού έγκεφάλου είς γαλλικήν ή άλλην γλώσσαν, δωτι 
είμπορεΐ τις νά εΐνε ηλίθιος είς πολλάς γλώσσας, πληρού- 
σαι τάς πλατείας και τούς περιπάτους μέ τάς ταινίας 
των, τά χειρόκτιά των, καί σάς νευροσπαστικάς κινή
σεις των.

Λάβετε τόρα ?ν ζεύγος τοιούτων όντων, θέσατέ τα 
έπι τής τραπέζης σας καϊ μικροσκοπήσατέ τα’ παρατη
ρήσατε τί θά εύρετε είς τήν κεφαλήν καί τι είς τήν καρ
διάν είς ποίαν κατάστασίν εύρίσκεται δ αμφιβληστροει
δής των χιτών έκ τών έντυπώσεων των, καί εις ποίαν 
κατάστασίν οί πνεύμονες έκ τής τοιαύτης άτμοσφαίρας, 
ήν άπό τής νηπιακής ήλικίας άνέπνευσαν καί άν ήλπί- 
ζετέ τι διά τό παρόν καί τό μέλλον του ’Ελληνισμού, 
άν έφαντάζεσθε μεγάλην καί ένδοξον πατρίδα, καλύψατε 
τό πρόσωπόν σας μέ τάς δύο σας χεϊρας καί χύσατε όσα 
δάκρυα είμπορέσετε.

Εύτυχώς αί έλληνίδες μητέρες πάσαι δέν είναι τριαϋ- 
ται· αί πλεϊσται δέν εινε τοιαύται' ύπάρχουσι άκόμη 
καρδίαι έχουσαι τόπον καί διά τά παιδιά των άλλά τό 
μόλυσμα οιαδίδοται μετ’ έπιτάσεως’ δ πολιτισμός κεο- 
δαίνει κατά πάσαν στιγμήν έδαφος καί τόν παρακολουθεί 
κατά πόδας καί τό έπιτελεΐόν του’ πολλά φέσια και 
τσεμπέρια καθαιροϋνται κατ' έτος άπό τών κεφαλών καί 
έπ’ αύτών άνυψοϋται ή δυναστεία τών καπέλων πολλά 
έλεύθερα στήθη σφίγγει κατ’ έτος ό κορσές, ώς διά 
νά τά συνθλίψ·/), καί έξαγάγη πάν γενναΐον αίσθημα 
άπό μέσα των.

Και άφ’ ού παρ’ ήμΐν πάν έλάττωμα τού πολιτισμού 
έξιδανικεύεται είς ούσίαν, άφ’ ού συλλαμβάνομεν αύτόν 
άπό τό άλγούν του μέρος, άφ’ ού κάμνομεν πρώτον ο,τι

ούτε τελευταΐον ίσως δεν έπρεπε νά κάμωμεν, όσοι πο- 
νουσι τήν 'Ελλάδα πρέπει νά στζυρώσωσι λοιπόν τάς 
χεΐράς των καί ν' άναμένωσιν έννεοί τόν προβαίνοντα 
εχθρόν;

"Όχι. Ή γενειάς τού άσκητού πρέπει νά πλυθή.

Άπόμ,αχοϊ.

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Τόν καϋμένον τόν Κουμουνδούρον δέν τοϋ έπιτρέπουν 
νά φιλόδοξή ούτε αύτήν τήν δόξαν τού ΙΤεςηχ.Ιή. Δι’ Ο
λου τοΰ πολιτικού του βίου είργάσθη όπως τήν άποκτή
ση· ό Περικλής είς τό Άναβρυτήριον καί δ Κουμουνδοϋ- 
ρος εις τήν Κυβέρνησιν έπαιζαν καί οί δύο τόν αύτόν 
Καραγκιόζην. Καί όμως οί άντίπαλοί του άρνούνται είς 
sv3e Περιχ.Ιή νά λέγγι ότι ούδείς ένεκα αύτοϋ έπενθηφό- 
ρησε. Πώς νά πενθηφορήσγι, άφοΰ τό έπάγγελμα τοϋ ΙΙε- 
ρικλέτου Κουμουνδούρου ήτο νά κάμη τόν κόσμον νά 
γελά.

Τώρα έννοοΰμεν πώς συνεμάχησαν έπί Τρικούπη ή 
Ελλάς μετά τής Αγγλίας. Ό πόλεμος γίνεται έν Αίγύ
πτφ ύπό τών Άγγλων’ οί δέ νεκροί καί τραυματίαι πί- 
πτουσιν έν Έλλάδι. Ούτω έν Πάτραις έν διαστήματι 
δύο ώρών — κατά τόν Φορο.ίογονμεχοχ — έφονεύθησαν 
πέντε, είς ένα δέ χωριό τής Λακωνίας έντός ολίγων λε
πτών έφονεύθησαν είς, έτραυματίσθησαν τρεις βαρέως, 
καί δύο έλαφρώς.

Λέγουσιν διά τούς πίπτοντας είς τήν θάλασσαν άδαεΐς 
τής κολυμβητικής, δτι βυθίζονται καί αναφαίνονται έπι 
τής έπιφανείας τής θαλάσσης τρίς’ άν τήν τρίτην φο
ράν δέν τούς συλλαβή κανείς, τότε πνίγονται.

Τούτο συνέβη μέ τόν δυστυχή Σιβιτανίδην. Έπεσε 
καί αύτός—ναυαγός τής δημοσιογραφίας καί τής κοινω
νίας—είς τήν βουλευτικήν θάλασσαν τής Καλαμπάκας. 
Μίαν φ',ρά πετάχθηκε έπάνω' δευτέρα φορά πετάχθηκε 
πάλι’ τήν τρίτη τήν καλλίτερη πήγε 'στόν πάτο’ «τόν 
έφαγε ένας Λεβέντης.

Οί καϋμένοι οί χωρικοί τής Καλαμπάκας ήκουον πρό 
πολλοϋ έκ στόματος τοϋ ύποψηφίου των οτι ένήγαγεν είς 
δίκην τόν μεγαλοκτηματίαν Χρηστάκην Ζωγράφον, ότι 
έκέρδισε τήν δίκην, ότι τόν άφησε δίχως ποκάμισο, καϊ 
ότι κατά συνέπειαν θά μοιράση τά κτήματά του είς 
τούς Καλαμπακιώτας. ΙΙερίμεναν, περίμεναν, ό Σιβιτα-
νίδης άντί κτημάτων θά τούς έμοίραζεν ίσως................
συναλλάγματα. Είδαν κι’ άποεΐδαν, τόν έμαύρισαν καί 
αύτοί, λέγοντες άναμεταξύ των;

— Μάς είπαν πώς είναι άπό τήν Αραπιά, τώρα ποϋ 
τόν κάναμε 'Αράπη, άς πάγη άπ’ έκεΐ ποϋ ήλθε.

Εις τήν Εκθεσίν τών αλιευτικών προϊόντων ήτις θά

συγκροτηθή έν Λονδίνφ ύπό τήν προστασίαν τής Βασι^ 
λίσσης τής Αγγλίας καί τήν προεδρείαν τού ποίγκηπο_ 
τής Ούαλλίας, μανθάνομεν οτι θέλουσι σταλή έξ 'Ελλά 
δος πολύ περίεργα εκθέματα.

Μεταξύ άλλων θά σταλούν καί τά έξής δείγματα :
Τά δίκτυα τού Κουμουνδούρου καί τοΰ Τρικούπη πρός

αλιείαν Βουλευτών.
Έκ τού γένους τών μαλακίων δ κ. Σταμούλης.
Έκ τού γένους τών βδελλών δ κ. Κάβος.
Έκ τών θηλαστικών δ κ. Ζυγομαλάς.
Έκ τών μαλακόστρακων δ κ. Κασιμάτης.
Έκ τών κοραλλίων.................. δ ώς κοράλλιον ώραΐος

κ. Καζάζης.
Θά ληφθή φροντίς όπως συμπληρωθώ ή συλλογή αύτη 

μέχρι τού έπιόντος έτους.

Είναι άληθές’ δέν είμεθα οί Έλληνες παραγωγικοί* 
είμεθα όμως άπαγωγικοί. Ώς τώρα είχομεν τόν συρ
μόν αύτόν είς Μεσσηνίαν, είς τά Μέγαρα, έν γένει είς 
τάς έπαρχίας’ τώρα είσήχθη καί έν Αθήναις, όπου έν- 
δημούσαν μόνον αί έξ άμοιβαιότητος άπαγωγαί,άλλ’ ιδού 
ότι είσήχθησαν καί αί διά τής βίας· καί μετά τήν κόρην 
Πατούσα έχομεν τήν Μαργαρώ Γαλάνη. Εύτυχώς διά τήν 
τελευταίαν δέν θά έκστρατεύσωμεν ώς διά τήν πρώτην 
είς κλητήρ μάς άπήλλαξε νέας έπιστρατείας.

Τώρα πού συνενώθη μετά τών Ανακτόρων καί μετά 
τών Σταύλων ή Έπαυλις τού Τατοίου, φόβος ύπάρχεε 
μήπως έχομεν καμμίαν σύγχυσιν έξ άφαιρέσεως, ήτοι νά 
προσκαλή όβασιλεύς τόν πρωθυπουργόν, νά βάζγ αύτός τ* 
αύτί του είς τό τηλέφωνον διά νά τοϋ άνακοινώση σπου
δαία περί πατρίδος, καί τό αύτί τού πρωθυπουργού ν’ ά- 
κούγι τά έξής έκ στόματος σπουδαία τοϋ Βασιλέως;

— Κλείσε σ’ έν’ άχούρι χωριστά τόν Καρά μαζύ μέ 
τήν Ξανθή φοράδα ;

Είς χείρας τών Άγγλων έπεσαν μερικά φύλλα αραβικής 
έφημερίδος, έκδιδομένης βεβαίως ύπό τάς έμπνεύσεις τοϋ 
Άραμπή. Κατά τόν συντάκτην ό στρατός τού Άραμπή 
•καθημερινώς άπωθεϊ τόν άγγλικόν στρατόν μέχρι τών 
τειχών τής Αλεξάνδρειάς’ δ δέ στρατηγός Τουλμπάς 
δπόταν θέλει μπαίνει καί έντός τής Αλεξάνδρειάς’ ό 
Κεδίβης ξεύρετε πού εύρίσκεται ; έπί τού πλοίου Μα- 
γοοΰσα. "Ολοι οί ιθαγενείς έδολοφονήθησαν ύπό τών 
’Αγγλων’ 243 άγγλοι έφονεύθησαν κατά τόν βομβαρδι
σμόν. 0^ Άγγλοι δέν έχουν στρατόν, άλλά μερικούς 
Αιγυπτίους τούς όποιους πληρόνουν 3 λίρας τόν μήνα* 
οί Αιγύπτιοι αύτοί είς πρώτην συμπλοκήν θ’ αύτομολή- 
σουν είς τόν Άραμπή. Άπ’ έναντίας δ στρατός τού Ά
ραμπή συμποσούται είς 135,000 άνδρας ! ’Ιδού μέ ποια 
ψεύματα βαυκαλίζει δ Άραψ Ναπολέων τούς πτωχούς 
Φελλάχους.

Έλάβομεν£μακράν έπιγραφήν ένός έκ τών έν Καίρφ 
Ελλήνων άφηγουμένου τόν τρόμον καί τά δεινοπαθ. μκτα 
τής μεταναστεύσεώς των καί πώς έσώθησαν χάρις είς
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τήν προστασίαν τοΰ έκεΐ Ίταλοΰ Προζένου Gloria, τοΰ 
Γερμανού προζένου άρνηθέντος νά τους λαβή υπ οψιν, 
τοΰ S’ Ελληνος εγκαίρως άναληφΟεντος. Ο,τι επραςεν 
ό ’Ιταλός ούτος πρόζενος ύπέρ τών έν Καίρω Ελλήνων 
παρεμβζλών τήν προσωπικήν του δύναμιν καϊ εζουσίαν, 
ίίπως σώση τούς συμπολίτας μ.ας από τοΰ φασγάνου και 
τών ροπάλων τών συσσωρευθέντων έπϊ τής οδού Bs-όουί 
νων καϊ Φελλάχων, δέν θά τό έπραττον ουδέ όλοι οΐ 
πρόξενοι τής Ελλάδος, μαζύ μέ τόν έπϊ τών Εξωτερι
κών ύπουργόν των. Άπό είκοσι περίπου προζένους και 
ύποπροζένους οϊ δεκαπέντε έγιναν προ πολλοΰ αφαντοι 
δύο τρεις έμειναν έως δτου έκμεταλλευθώσι καλα καλα 
τήν συμφοοάν τών ύπηκόων δίδοντες όη.Ιωσεις περιουσιών 
άντϊ 15 φράγκων τήν μία καϊ δύο μόνον έζετέλεσαν τό 
καθήκον των ό τοΰ Ζαγαζηκίου 'Αθανάσιος Δημίδης καϊ 
ό τής Ίσμαηλίας Κ. Μεταξάς. Πάλιν καλά.

Δηλαδή οϊ ραπτεργάται δέν έχουσιν άπεργίαν, ώστε 
μποοοΰν νά βάλουν τά ροΰχά των οί κύριοι Κασιμάτης 
καϊ Δέ-Κάστρος, οί παρουσιασθέντες Ημίγυμνοι τήν πα 
ρελθοΰσαν Κυριακήν έν τω ' ΛσμοΛαΙφ. Διαθέσεις μονον 
έχουσιν άπεργικάς. Οί ραπτεργάται διαιρούνται κατά 
σύστημα τριαδικόν, οσα είναι τά μέρη τοΰ ανδρικού Ιμα
τισμού. Διαιρούνται δηλαδή εΐς παντε.Ιοχάόες, γι.Ιεχα- 
JfiC xai σουρτονχάδες. Οί τρεις ούτοι κλάδοι συνελθόν 
τες συνέλεξαν έπ^τροπάς ΐνα προσδιορίσουν τάς νέας τι
μάς τάς όποίας θά προτείνωσιν εΐς τούς ραπτεμπόρους. 
Αί έπιτροπαί συνεκροτήθησαν, άλλά τιμαϊ άκόμα δέν 
προσδιωοίσθησαν. Συνέστη μόνον τό Σωματείο·? τώ»· Ρα- 
πτεργατώ?—χαίρομεν διότι έπροτιμήθη ή ίδική μας ο
νομασία—καϊ είς αύτό πλέον άπόκειται ό ορισμός τών 
τιμών. 01 πλεϊστοι τών Ραπτεμπόρων είναι διατεθειμένοι 
νά δεχθώσιν αΰζησιν τών τιμών. Εΐς καϊ μόνος έζ αύτών 
άχρι τοΰδε έδειζεν έχθρικάς πρός τούς έργάτας διαθέσεις, 
άπολύσας πάντας τούς παρ’ αύτώ έργαζομένους, ώς ύπο- 
γράψαντας τό Καταστατικόν τής Εταιρίας.

Ε’ις τήν ’Αμερικήν λέγει ύπάρχουν γάτοι ύπάλληλοι 
ταχυδρομικοί, προφυλάσσοντες τούς ταχυδρομικούς σάκ
κους άπό τών ποντικών. Έδώ οί ποντικοί μας έχουν 
πλείονα έθνικήν άξιοπρέπειαν άπό τούς ύπαλλήλους μας. 
Ούδέποτε ήκούσθη οτι ποντικός έφαγε συστηαένην έπι
στολήν ή έφημερίδα συνδρομητοΰ. Ταχυδρομικοί όμως 
υπάλληλοι, βιασταϊ και άπαγωγεϊς τών συστημένων, καϊ 
άλλοι άπαγωγεϊς έφημερίδων, συνελήφθησαν πλεΐ- 
στοι οσοι. Διά τοιούτους ποντικούς βαρβάτους τό άμε- 
ρικανικόν σύστημα δι’ ήμάς είναι άχρηστον. Άντϊ γά
των χρειάζονται έδώ νεμπουτοφόροι άδρώς πληρονόμε- 
νοι, οΐτινες νά καθιστούν άχρηστον τήν χεϊρα τήν τολ- 
μώσαν νά άνοίγη έπιστολάς.

Ενα τοιοΰτον,άν θέλη ό κ. Μανσόλας,εύχαρίστως τόν 
-πληρόνομεν ήμεΐς οί ίδιοι, διά νά άνεύρη ποιος έκ τοΰ 
Κεντρικού Ταχυδρομείου ύπεζαιρεΐ έπιμόνως τά φύλλα 
τών .έν Σύρα συνδρομητών μας.

Άπό τόν κ. Μαράτον τόν νέον διευθυντήν τοΰ Νοσο

κομείου άναμένομεν ριζικήν μετάρρύθμισιν τοΰ Φιλανθρω
πικού αύτού Καταστήματος. Το 'MfieJfpfaor όμως δέν 
έπρεπε νά μεριμνήση μόνον περί φιλότιμου διευθυντοΰ, 
άλλά καϊ περί δικαίας άμοιβής αύτοΰ, διότι ό πρώτος 
σκόπελος είς ον ναυαγούν τοιαΰται διευθύνσεις είναι ή 
σχεδόν ληστρική δυσαναλογία τόσης εύθύνης καϊ τόσης 
έργασίας πρός τό εύτελές τοΰ μισθαρίου.

Τήν εικοστήν όγδόην ’Ιουλίου τό θερμόμετρον έφθασεν 
έν Νέα ΊΓόρκη εϊς 99° ύπό σκιάν. Τήν ήμέραν έκείνην ά- 
πέθανον ύπό τοΰ καύσονος έκατόν ένεννήκοντα τέσσαρες, 
οί πλείονες γέροντες καϊ παιδία. Αί λεωφόροι ώμοίαζον 
πρός άναμένους φούρνους. Αί έργασίαι είχον διακοπή. Τά 
πάντα έκεΐ κάτω λοιπόν είναι μεγαλοπρεπή.

Εΐς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας τής Αμερικής ύπάρχου- 
σιν 60 έφημερίδες δημοσιευόμεναι ύπό γυναικών, καϊ έδώ 
έν Άθήνάις ύπάρχουσιν 600 γυναίκες δημοσιευόμεναι 
ύπό τών έφημερίδων : πότε ήλθον, πότε άνεχώρησαν, 
πότε ήρραβωνίσθησαν, πότε ύπανδρεύθησαν, πότε έγέννη
σαν, πότε έβάπτισαν τό μωρόν των, πότε έκαμαν δεύτε
ρον, πότε ύπάνδρευσαν τό πρώτον καί ήρραβώνισαν τό 
δεύτερον, πότε ήσθένησαν, πότε άπέθανον, πότε εγεινεν 
ή κηδεία των, πότε έγεινε τό μνημόσυνόν των, πότε 
ύπήγον είς τόν Παράδεισον κτλ. κτλ.

Άντϊ μιας συμβουλής καθ’ ήμέραν, κάμνομεν μίαν πα- 
ράκλησιν καθ’ ήμέραν διά νά άπαλλαγώμεν άπό τούς 
άνυποφόρους πλέον καταστάντας μαγχούρηδες τής «Νέας 
Εφημεοίδος» προκειμένου περί Άστυνομίας.

Τά κίβδηλα φράγκα έννοοΰνται άμέσως μέ τό δάγκα
μα. Περίεργον ! πώς συμβαδίζει τό δάγκωμα μέ τήν κι- 
βδηλίαν .' Παράδειγμα : αί γυναίκες δσαι έχουν δαγκω- 
χατιαίς είνε κίβδηλοι.

Μετά πόσης κρυφής χαράς παρακολουθοΰσιν αί Άθήναι 
τάς συχνάς έζαγγελλομένας μουσικάς προόδους τοΰ αγα
πητού νέου Γεωργίαν ΛΙάζον, παρασκευαζομένου είς 
'Έλληνα συνθέτην μεθ’ ού ή πρωτεύουσα συνδέει άπό 
τοΰδε μουσικά όνειρα καί άναπάλλεται ώς νά έναυλίζη- 
ται μακράν, πολύ μακράν τάς άνατολάς ή τάς δύσεις 
μουσικής τίνος συμφωνίας. Ποιαν χαράν νά αίσθάνηται 
ό σεβαστός πατήρ του, είς δν όφείλομεν μίαν τόσφ καλ
λιτεχνικήν πλάσιν, έζ ής μετέλαβον ολα τά μέλη τής 
καλής του οίκογενείας

/

Ό πλήρης λεσβιακής θερμότητος ώραϊος φίλος μας κ. 
Α. Άδαλής, έκ τών νεαρών άρχιτεκτόνων τής Πολυτε
χνικής Σχολής, έμνηστεύσατο έσχάτως έν τή ιδιαιτέρα

’Οδυνηρά έγχείρησις γίνεται τήν προσεχή Κυριακήν. 
Καθώς πολλάκις οί ίατροχειρούργοι κόπτουσιν άπό τό 
μέτωπον αίφνης έπιδερμίδα καϊ κατασκευάζουν έζ αύτής 
μύτην διά πρόσωπα, τών όποιων ή μύτη ίχεσε? ύστερον 
άπό πολλάς άμαοτίας, ούτω έκ τών στηλών τοΰ Μή 
X-άνεσκι θά έκκοπή μία ύπογραφή — Ιίαλν^άνθρω- 
ΛΟ:—καϊ ή ύπογραφή αύτή θά γίνη τίτλος έφημεριδος 
—Παλιάνθρωπο:, τήν όποίαν θά έκδίδη δ ’Ιωάννης 
Βαρβέρης, δστις ήτο δ Παληάνθρωπος τοΰ Μη Χάπσαι 
καϊ θά γίνη τώρα δ Παληάνθρωπος τοΰ Πχλγικνθρώ· 
«Ου. Πολλή σύγχυσις, άλλά τήν προσεχή Κυριακήν θά 
τά ζεδιαλύσητε ό'λα. Είναι άνάγκη τώρα νά σάς συστή- 
«ωμεν τόν έντιμον κύριον Παληάνθρωπον ; Καί ποιος 
τολμά νά συστήση είς εύγενεΐς δέσποινας καϊ δεσποινί
δας ένα Παλιάνθρωπο?', Οί παληάνθρωποι, κυρίαι καϊ 
κύριοι, αύτοσυνιστώνται, έρχονται και στήνονται έμπρός 
σας, σάς δμιλοΰν άν καϊ δέν σάς γνωρίζουν, κτυποΰν είς τό 
τραπέζι πρό τοΰ οποίου κάθεσθε, λέγουν: φέρτε νά φάμε, 
σάς έρωτοΰν λεπτομέρειας έκ τής ζωής σας, μπαίνουν 
είς τό ρουθούνι σας, καϊ έπϊ τέλους δέν ξεκολλούν άπό 
’πάνω σας. Τοιοΰτος θά είναι ό Παλιάνθρωπος τής 
Κυριακής, έφημερίς σατυρική με γελοιογραφίας, πέντε 
λεπτά, έκτακτος έπιτυχία, γέλοια, άνευφημίαι, χειρο
κροτήματα, μαζιλαρίές, κτλ.

— Πότε είναι βέβαιος δ Αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας 
οτι δέν βλέπει μηδενιστήν ’μπροστά του ;

— ‘Όταν κυττάζη είς τόν καθρέπτην του.

Άφ’ οτου είς τήν Αίγυπτο έβγήκες, Ούολσλέΰ, 
«π’ τήν τρομάρα έπαθαν δυσεντερία όλοι... 
Χαρήτε, ροδοκόκκινοι πολεμισταϊ καί νέοι, 
χί’ άς φέρνη πρόοδο παντοΰ τό φονικό σας βόλι.

ΟϊΟΑΣΑΕϊ.

Γειά σου λοιπόν, Ούόλσλεύ, μέ τούς πολεμιστάς σου ' 
τόν Άραμπή όγλήγορα έλπίζω νά τσακώσης, 
καϊ τότε πιά παρακαλώ τήν έξοχότητά σου 
δυό βουδουλίαΐς κΓ έκ μέρους μου'στά πίσω νά τοΰ δώσης. 
Σέ θέλω,χειροπόδαρα νά μοΰ τόν σφικτοδέσης, 
καί γιά κοινό πανόραμα παντοΰ νά τόν έκθέσης.

Ω ' πώς ένθουσιάζομαι μ’ αύτόν τόν Ούολσλέΰ ! 
άν πλέκουν άλλοι τ’ Άραμπή Μαγιάτικο στεφάνι, 
μα η δίκη μου ή καρδιά γϊά τούς ’Εγγλέζους καίει, 
κι οποίος τούς Άγγλους άγαπά, ποτέ, θαρρώ, δέν χάνει. 
Κι’ άν είζευρα πώς ζωντανός κΓ άκέραιος θά μείνω, 
εις τους στρατούς των ήθελα έθελοντής νά γίνω.

’Εμπρός, μές ’στά στρατόπεδα τοΰ Άραμπή ριχθήτε,
είς τό Σουέζ αδιάκοπο βαστάτε καραούλι,
καί άς μήν παύη δ Λεσσέψ νά διαμαρτυρήται...
μέ τής φωναΐς θά φοβηθούν τά τέκνα τοΰ Τζών Μπούλη;
’Ελπίζω τής συγγνώμης σου, σεπτέ Τζών Μπούλ,νά τύχω,
άν ’στδνομά σου έβαλα καϊ ήτχ γϊά τό στίχο

Εμπρός, σείς άνδρες τών βουνών, παλληκαοάδες Σκώτοι* 
έμπρός, άκράτητοι ’Ινδοί, άφράτοι γρεναδιέροι, 
έμπρός, βαρείς καί έλαφοοί, γϊά τήν τρεχάλα πρώτοι, 
έμπρός νά σωφρονίσετε τής Αραπιάς τ’ άσκέρι. 
Χιλιμιντράτε, άλογα, άστράφτετε, τουφέκια, 
καί ολοι δυναμόνετε μ’ άθάνατα μπιφτέκια.

Ούτε στιγμή μήν παύετε νά βομβαοδοβολήτε, 
όροντή άς ήναι μοναχά ή διασκέδασις σας· 
καϊ άν είς τόν άγώνα σας άπ’ όλους μονωθήτε, 
δ σίρ Τρικούπης καί έγώ θά μείνουμε μαζί σας.
Εσείς μέ μπόμπαις άπ’ αύτοΰ καϊ νίκαις κάθε 'μέρα, 
κι’ έγώ μέ τόσα θούρια γϊά σάς άπό 'δώ πέρα.

4

Ας άπλωθή τό κράτος σας είς δλας τάς θαλάσσας I 
χαίρετε, τέκνα εύκλεοΰς κΓ δλόχρυσης πατρίδος, 
κΓ είθε νά στείλη κΓ είς έμέ ή Αύτοκράτειρά σας 
έκεϊνο τό παράσημον τής έπιγονατίδος· 
μ.ά πίό καλά νά μούστελνε κανένα κιούπι λίρες, 
νά σκάσουν οί πλατωνικοί τοΰ Άραμπή μνηστήρες.

@oiivle_
1
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Ο ΚΟΤΤΑΡΗΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ.

Διά Βασιλικού διατάγματος προήχθη είς πρίγκηπα 
Μολδοβλαχίας ό τέως έν ΙΙαρισίοις πρεσβευτής κ. Ν. 
Μαυροκορδάτος, άντικατασταΟείς ύπό τοϋ κ. Κότταρη, 
όστις καί έπέδωκε τά διαπιστευτήρια αύτοΰ τήν παρελ
θοΰσαν πέμπτην είς τόν Πρόεδρον τής Γαλλικής Δήμο- 
κρατίάς.

Καταχωρίζομεν ώδε τήν προσφώνησιν τοΰ ‘Ελληνος 
πρεσβευτοΰ, ώς μετεβιβασεν αύτήν ό τηλέγραφος, προ- 
τάττοντες λεπτομερείας τινας τής ύποδοχής ής έτυχεν.

Τήν ΙΟην π. μ. ήγγέλθη ή άφιξις τοΰ Πρεσβευτοΰ είς 
τό Άνάκτορον τών Ήλυσίων ό Πρόεδρος κ. Γρεβύ άνέ- 
μενεν αύτόν είς τήν αίθουσαν τής ύποδοχής.Ό κ. Κόττα- 
ρης, συνοδευόμενος ύπό δύο φουστανελλοφόρων στρατιω
τικών ακολούθων τής Πρεσβείας, ανέρχεται τήν κλίμακα 
τών Άνακτόρων καί κρούει τήν θύραν. (Φωνή έσωθεν); 
Entrez !

Κυττ. Μωρέ τί άνδρέ καί ξεανδρέ. (ανοίγει τήν θύραν 
βιαίως καί εισέρχεται.) Γυΐά σας ! !

Πγοΐύ. (’Εγείρεται καί κλίνει σοβαρώς τήν κεφαλήν). 
J’ ai Γ honneur .............

Κοττ. Παρντούν ! τούν λόγουν, κύργιε προύϊδρε ! Τού 
Έλληνικούν ύπουργείουν έπωφελούμνουν τοΰ ταξεδίου 
τής Άυτοΰ Μιγαλ20τητος τοΰ Βασιλέως τών Έλλήνουν, 
έθεούρησε καλούν νά μοί έρπιστευθή τήν Γαλλικέν Κυ- 
βέρνησιν. Ή άποστουλή, δέν σοΰ λιέω, ένε δύσκουλους· 
δμους «Άρχή άνδρα δείκνυοίιϊ. Αί σχέσεις μας μέ τούν 
άλλουν δυνάμεουν είσιν όμούνουοι’ έλπίζου δέ καί μέ 
τήν Αφεντιά σας νά μή τά τσουγκρίσμι. Γουρνίζετε ότι 
είς τούς προυγό^ους ήμών έφείλτι τούν πολιτισμούν σας, 
οΰς καί ήμεΐς όφείλμιν τοϊς όφειλίέταις ήμοΰν.

Αύτοΰνα είχα νά σάς *πώ· γιεδοΰ καί τά Διαβατή
ριά μου.

Ό Πρόεδρος μετά ταΰτα άντεφώνησεν άναλόγως' μεθ' 
ό άπεσύρθησαν είς τήν Αίθουσαν τών συνδιαλέξεων καί 
ήρχισαν διαλεγόμενοι οίκείως.

Ιΐρυιδ. Τύ πρώτον νΰν άντιπροσωπεύετε τό Ύμέτερον 
έθνος ;

Λ err. Παρντούν! δηλαδή μέ εΗυγχουρίτι' είς πολλάς 
συνεχές περιόδους έμουν αντιπρόσωπους βουλίευτής τοΰ 
Λοιδουρικίου.

/7/θίΐΙ. (Σοβαρώς) Ά !.............
Κΐιττ. Αμ ή Εύγενεία σας ;
Προίό. Καί έγώ πολλάκις άντιπροσώπευσα τό Γαλ

λικόν έθνος μέχρι τής έποχής, καθ' ήν έγενόμην πρόεδρος.
Κόττ. (κτυπών αύτόν έπί τοΰ ώμου) Ώς τόσου καλά 

τά καταφέρτι’ (στρέφων πρός τούς δύο άκολούθους του). 
’Εκείνους ό Κουμουνδοΰρος δέν 'μπουρεΐ νά ’διέ Θεοΰ 
πρόσπου. (πρός τόν Πρόεδρον). Νάχουμι καί καλόν ’ρώτ- 
μα, τί σάς γράφ’ ό Άραμπής ;

Πΐ'όΐό. Ώς προς τό Αιγυπτιακόν ζήτημα ή Γαλλία 
θά μείνη ούδετέρα.

Κόττ. Ή Αγγλία ;
Πρόίύ. Ή Αγγλία μετά τόν βομβαρδισμόν χωρεΐ έπί 

τά πρόσω.
Κόττ. Τί έννουεΐτι J
17/ όίύ. Ή Αγγλία, λέγω, εύρίσκεται είς τά πρόθυρα 

τοΰ Καίρου.

Κόττ. (Άποτόμως). Αλήθεια, κύριε Προύεδρε, ποΰ^· 
τά μάθετι έσεΐς έδώ τοΰ Άλεξάκη ;

Πρύιό. !...................
Κόττ. Άς ενι.
Πρόεό. Ό Βασιλεύς σας εύρίσκεται νΰν είς τά Πετερ

χώφ· δέν έχει ουτω ;
Κόττ. Τί έννουεΐτι ;
ΙΙρόεό. Ό Βασιλεύς σας, είπον, εύρίσκεται είς τήν 

έζοχικήν έπαυλιν τοΰ Πετερχώφ.
Κόττ. Νουμίζου.
Πγόεύ. Ή προσάρτησις τών νέων έπαρχιών καθησύχα- 

σεν, ύποθέτω, τά πράγματα έν Έλλάδι.
Κόττ. (έπιφυλακτικώς) Έτσι κ’ έτσι . . .
Πρόεό. (άπορών) Πώς ! !
Κόττ. Qi.'Kit καί ’ρώτμα, κυρ Πρόεδρε, (φιλικώς είς τό 

ούς του)' τώρα ποΰ είμαστι μουναχοί μας, μπουρώ νά 
σάς τοΰ *πώ : ξεχάστι τά περσυνά ;

Πρύεδ. Ποια ;
Κι'ιττ. (σείων τήν άκραν τοΰ τσαρουχιού καί μορφάζω? 

πικρώς). Τάς ήμικυκλίους τοΰ Σαίντ Ίλλέρ ! ή νουμίζτι 
πώς μάς κόφτε τό νερό άπτ’ αύλάκι ποΰ κρατιέστε τά 
τουφέκια. Τού καλό τού παλληκάρι, ξΐέρει κϊ’ άλλον 
μουνοπάτι.

Πρόΐό. Νομίζετε, κύριε Αντιπρόσωπε, οτι ή Ελλάς 
θά άναμιχθή είς τό Αιγυπτιακόν ζήτημα ;

Κόττ. Λίγου μέ μέλει, (έξάγων τό ώρολόγιόν του). 
Κύριε Προύεδρε, νομίζου πώς είπαμε πολλά, (πρός τούς 
άκολούθους) Τί λιέτε σείς ; φεύγουμι ; (πρός τόν Πρόε
δρον) μέ τού συμπάθειο, κύρ πρόεδρε, θά φάμι κι’ δλας· 
άντίου σας ! (ένώ άπέρ/εται στρέφει πρός τόν πρόεδρον) 
άναβιβάστι, παρακαλώ, τούς άσπασμούς μου καί είς τήν 
άξιότιμουν Οίκουδέσποινα. Άντίου σας ! au revoir σας !

ι. a.
--------- ------------------

Τ»λευτ»ί«ε λέξεε; μεγάλων άνδρών.

Οί ήμέτεροι.......
Αηλεγεάννης.f

Μάς γνωρ.......
Κουμουνδοΰρος.

Κλίέφτου, κλιέφ. ...
Κότταρης.

ίΟΟ χιλ. πρός 6 Ο)θ μάς κα....
Χυγγρος

Χαίρετε νύφ....
Κ«χςάζη$.

--------— —» Ο -------

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

Τά βαγόνια τοΰ σιδηροδρόμου δέν έπρόφθαναν ν’ ί- 
ναβοκαταιβαζουν πανηγυριώτας τοΰ Μοσχάτου- δέν ύ
πήρχε βρακί, φέσι, τσαρούχι, πλατύ ζωνάρι, τσεμπέρι,' 
τό όποιον δέν κατέβη είς προσκύνημα· ό καθείς σύρων κα
τόπιν του πέντε εζ άραδιάζετο έπί τής έξέδρας καί Κά- 
τελάμβανε θέσιν όπως προφθάση νά έμβή άμα έλθη ή 
άμαζοστοιχία' άλλ’ άμα ήρχετο, οί άλλοι έπιβάται μέ 
τήν ορμήν των τούς διέσπων, τούς διεχώριζον καί άπε—

χουρίζετο ό άνδρας άπό τήν γυναϊκά του καί ή μάνα 
άπό τό παιδί, καί έκαστος έχώνετο δπου έπρόφθαινε, είς 
τό βαγόνι ποΰ εΰρισκεν έμπρός του, καί ήκούετο έν θορυ
βώδες σύμφυρμα κραυγών, ταραχής, άλλαλαγμοΰ, σκουν
τημάτων, ύβρεων, καταρών. Όστις κατώρθωνε τέλος 
πάντων νά όρμήση, έψαυε πρώτον τά μέλη του, άν ήσαν 
είς τον τόπον των, καί άν ήσαν ολόκληρα, έπειτα πα- 
ρετήρει άν ό δ»χ<ί<· του ήταν μαζή του" ένίοτε συνέβαινε 
νά είνε· ένίοτε συνέβαινε νά τούς αποχωρίζουν πέντε ή 
δέκα καί περιωοίζοντο είς έκφραστικήν μακρόθεν παντο
μίμαν ένίοτε συνέβαινε νά μήν εινε καί τότε ήκούοντο 
αί φωναί-—Ή Αμαλία μου, ή κόρη μου, πάει, έχάθηκε! 
—Ή γυναϊκά μου, έμεινε έξω, ςτό διάβολο !

Έκάθηντο δέ όπως όπως πλέον, οί μέν έπί τών γονά 
των τών δέ, άλλοι έστεκον όρθιοι, καί όλοι ήσαν μου
σκίδι άπό ιδρώτα, καί παραζαλισμένοι καί άσφυκτιώντες.

Άλλά όταν ή άμαζοστοιχία διήρχετο άπό τό Μοσχά- 
τον διά τάς Αθήνας, τότε πλέον έγίνετο τοΰ Κουτρούλη 
ό γάμος. Τά βρακιά καί αί φουστανέλα1, είσώρμων καί 
έπαστόνοντο ώς σαρδέλαις· διά νά προφθάσουν, άνέβαινον 
καί άπό τό μέρος τό μή έχον έξέδραν, καί τότε ένας έ
καμε ράχι άπό κάτω καί ό άλλος έδινε το χέρι άπό πάνω- 
μέ αύτό τό βαρουλκόν άνειλκύσθησαν πελώριαι φεσοΰδες' 
έν μέσω τής όχλοβοής έκείνης καί τής συνθλίψεως ή
κούοντο αί φωναί τών άνταμακίων μαλονόντων διά τήν 
θύραν τοΰ βαγονίου· άν έπρεπε νά μείνη άνοικτή, ή νά 
κλεισθή,· πολλοί ήσαν όρθιοι έπί τών καναπέδων, άλλος 
έφερε μαζή του καί τό ταγάρι του, άλλος ένα προσκέ
φαλο, τά όποια ολα ήσαν στιβαγμένα μέ άνθρώπινα κε
φάλια διαφόρων ειδών καί διαφόρων ποιοτήτων.

| Είς έν βαγόνι έν ώ έβρόντα τό νταβούλι καί ώρύετο δ 
ζουρνάς, ήκούσθησαν αίφνης όξεΐαι κραυγαί μιάς γραίας. 
Σημειώσατε ότι τό βαγόνι ήτο τίγκα:

— Πήρε φωτιά τό βαγόνι!
— Ένα σκυλί λυσσασμένο χούμηζε μέσα!
Καί είς τήν συνώθησιν έκείνην ή όποία έπήλθε έκ τα

ραχής, είς όρθιος παρά τήν άνοικτήν θύραν τοΰ βαγονίου 
φοβούμενος μήπως πέση κάτω τήν έκλεισε βιαίως, άλλ’ 
άλλη σπαρακτική κραυγή ήκούσθη τότε, ένός όστις ά- 
κουμβοΰσε έκεΐ τό χέρι του καί τοΰπιασε ή θύρα τά δά
κτυλά του.

Είς τήν παραφοράν τοΰ πόνου του έκραύγαζε:
— Μωρ’ πετάτε την έζω τήν γρηά, τήν στρίγλα τί 

τήν φυλάτε, έζω! είνε τρελλή! ώχ! τό χεράκι μου !
Τά πράγματα ήσαν πολύ σοβαρά, ότε διετάχθη τό 

νταβούλι καί ό ζουρνάς νά καταπραύνουν ολίγον τά 
πνεύματα μέ τήν δροσεράν των άρμονίαν, καί ολοι έσιώ- 
πησαν, διότι είξευραν ότι οσο καί άν έφώναζαν, ή φωνή 
των θά έπνίγετο.

Ή γρηά είχε τρομάζει τόσον πολύ καί είχε ρίξει ταΐς 
φωναΐς, διότι είδεν ένα ρεβόρβερο είς τήν μέσην ένός καί 
έφοβήθηκε, όπως έλεγεν ή ιδία:

—Μήν πεταξη άπό τή θέσι του καί τήν σκοτώση !
‘Ρωμγιός.

------------- «η ; μ

ΕΙΚΟΝΕΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΤΗΣΕΩΣ. 

(Κατ' επίμονον άπαέτηοιν τοΰ χοενοΰ)

Τά βαγόνια άπέπνεον μίαν βαρεΐαν πολυσύνθετον ο
σμήν μούχλας, καί σαπίλας καί τάγγας ή όποία έζάλι· 
ζε, καί έφερεν άναγούλαις, είς τήν μουσικήν δέ κλίμακα 
αύτήν τών δυσωδ.ών, τάς ύψηλοτέρας νότας κατεΐχον 
τό ρετσινάτο, τό σκόρδο καί ή ποδαρίλα.

Αί πλεΐσται Πλακιώτισσαι είχον κουβαλήσει μαζή 
των ολα τά παιδιά των άπό τό πρώτο των έως τό άτέ- 
λειωτον άκόμη τό όποιον έγέμιζε τήν κοιλίαν των.

Τί κατακλυσμός έγκύων είς τό Μοσχάτον ! καί ήτο 
μιά χαρά νά βλέπης μέσα είς τό βαγόνι έν ώ συνεκλο- 
νεΐτο τάς φουσκωτάς κοιλίας των νά δονώνται ώς δέρ
ματα κτυπωμένων νταβουλίων καί οί μέλλοντες δράκοι 
νά χορεύουν άπό μέσα, όπως αί μάναι των μεθυσμέναι 
έχόρευον πρό ολίγου είς τό Μοσχάτον, τόν συρτόν.

Καί μέ όλο τό σφίξιμο, τό νταβούλι καί ό ζουρνάς τόν 
σκοπό του- τά άνταμάκια έπρόσταζον:

— Μαύρ’ είνε ή νύχτα στά βουνά !
—Τό Είρηνάκι μου !
— Ταΐς παπαρούναις !
Καί οί μουσικοί, κατώρθονον καί τά έπαιζον καί τά 

τρία συγχρόνως καί έτσι έμενον ολοι ευχαριστημένοι !

’Εμφανίζεται μία ίταλίς μέ στολήν καί απαιτήσεις 
χορεύτριας, ή δποία ήρχισε νά χοροπηδά κατά μήκος 
καί πλάτος τής σκηνής, δείχνουσα τά κόκκαλα τής ρά
χη; της καί περιστρεφομένη μανιωδώς όπως άνασηκόνε- 
ται τό άραχνοϊδές κοντούτσικο φουστανάκι της καί φαί
νεται τό λεπτούτσικο καί τούς μηρούς διαφανώς καλύ- 
πτον πανταλονάκι της.

Τότε ήρχισαν οί ψιθυρισμοί :
— Μωρ’ αύτό είνε τό πρωτοφανές θέαμα ποΰ ήθελε νά 

μάς δείξη ;
— Ήμεΐς είδαμε καί ψαχνό μάλιστα όχι τέτοια κόκ

καλα.

Κατόπιν έγεινεν ή ή.Ιεχτριχη χτησις,'τ'ην όποίαν έφεΰρε 
δέν ήξεύρω ποϊος άγνωστος διάσημος άμερικανός. *0 
Ιταλός θιασάρχης παρουσιάσθη είς τήν σκηνήν μέ κινή
σεις νευροσπάστου, έπειτα δέ ένεφανίσθη καί ή "Εμμα 
Μαράτση καί ήρχισε μεταξύ αύτών εις διάλογος έλλη- 
νοϊταλικός τοΰ ίταλοΰ δμιλοΰντος ιταλικά καί τής Μα
ράτση άποκρινομένης μέ σπασμούς κούκλας ελληνιστί. Ή 
Μαράτση δέν είξεύρω διατί τότε άπηύθυνίν ?ν άνοστον

Iμειδίαμα πρός τούς θεατάς καί είπε :
— Μέ γνωρίζετε.

Καί έπειτα ήρχισέν ή ή.Ιεχτριχη πτησις' ενα σενδόνε
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λευκόν περικαλύπτον τάς τέσσαρας πλευράς τετραγώνου 
ξυλίνου σκελετού, είδος ύψηλοΰ κλωβίου πάνινου δίχως 
βάσιν, ομοιον έν μέρει μ’ έκεϊνα είς τά όποϊα φυλκττουν 
το καλοκαίρι τό κρέας διά νά μήν τό ζωγραφίζουν αί 
^ζυϊαι, κρεμασμένον διά τροχιλέας άπό τής οροφής ήρχισε 
νά καταβαίννι ώς πολυέλαιος κανδηλανάπτου’ έπειτα 
■άνέβη έπί μιάς τραπέζης ή Μαράτση καί έχώθη έντός 
τών σινδόνων' έταράχθη άπ’ έδώ, έσείσθη άπ’ έκεϊ, καί 
άφοΰ παρήλθον άρκετά λεπτά, ό ίταλός τό άνείλκυσε, 
έπειτα τό καθείλκυσε, τό ήνοιξε καί δέν εύρε τίποτε 
μέσα.

— Έχάθη, έγεινεν άφαντος ή Μαράτση ! έφώναζεν 
ό ίταλός τρέχων έτι τής σκηνής καί άναζητών αύτην.

Τέλος πάντων την εύρε άλλά ποϋ; έπί ένός θρανίου,είς 
τό μέσον τοΰ περιβόλου τών καθισμάτων’ αύτη ήτο ή 
ηλεκτρική πτήσις’ καθ' ήν στιγμήν έκινεϊτο τό κλωβί, ή 
Μαράτση άνοίξασα τήν μίαν πλευράν του έξήλθε,καί ένώ 
ολοι έπρόσεχαν έκεΐ, σιγά σιγά έπήγε έκεΐ οπού την εί
δομεν.

— Αιάβολε, είπε ένας τότε, είχε καί τήν άδιαντρο 
πιά νά πή : μέ γνωρίζετε.

— Δέν το ξεύρεις αύτό τό μέ γνωρίζετε ποιοι τό λέν;
— Ναί έχεις δίκαιον μάς γνωρίζετε καί σάς γνωρί

ζομεν.

' Οταν επεσεν ή σκηνή, πολλοί θεαταί ήσαν έξηγριω- 
μένοι’ γιά ποιούς μάς έπήραν ; έτσι -κοροϊδεύουν τούς 
Αθηναίους;

— Μωρ’ είμαστε όωμηοί, λέγει ένας.
— Γιατί βρέ ;
— Γιατί άμα έρτη ό πρώτος ξένος τσαρλατάνος τρέ

φομε κοπάδι σάν τρελλοί, καί άν είνε κανένας δικός μας 
•τόν άφίνομε νά ψοφά άπ' τήν πείνα.

Έξαφνα μία παράδοξος φωνή ήκούσθη : Προσκέφαλα ! 
προσκέφαλα! καί έν μαξιλάρι άπαλλαγέν τοΰ θερμοΰ βά
ρους τοΰ κυρίου του έρρίφθη έπί τής σκηνής. Ήτο σύν
θημα’ είς τήν στιγμήν ολα τά προσκέφαλα άπό τών 
γλουτών έπέτων είς τήν σκηνήν ώς χήνες παραγεμισμέ- 
ναι’ τά φώτα είχον σβεσθή’ ή σκηνή κατεβιβάσθη κα
τεσπευσμένος’ άλλ’ ό πολεμικός οίστρός των δέν πέοα- 
σε’ καί άφ’ ού ό έχθρός έτράπη δειλώς είς φυγήν, ήρχι- 
σεν ό έμφύλιος πόλεμος· τά προσκέφαλα, έπέτων, διε— 
σταυροΰντο, συνεκρούοντο, διαγράφοντα καμπύλην, καί 
έπιπτον μέ έν πλαδαρόν πάφ ! κατά γής’ αί κυρίαι καί 
«ΐ άπόμαχοι άνδρες έξήλθον τοΰ περιβόλου τών καθισμά- 
των καί άπ’ έκεΐ έβλεπον τήν μάχην μέ τάς διόπτρας 
-των ώς άγγλοι άνταποκριταί.

Καί ούτω έληξε τό πρωΓοφμζές διά τάς ’Αθήνας τοΰ- 
■το θέαμα, τό έκτος τοΰ προγράμματος, είς τό όποιον οί 
θεαταί ελαβον περισσότερον μέρος άπό τούς ήθοποιούς. 
Έαί άπό τόρα όταν πρόκειται διά μερικάς παραστάσεις 
των Ολυμπίων καί μερικάς εύεργετικάς, άντί νά έρωτώ
μεν άν έχειροκρότησαν, άν προσέφεραν άνθοδέσμ,ας, θά 
έρωτώμεν άπλούστατα :

— Έπεσαν μαξηλαριαΐς ;
"Ενας ποώ τήνΈπαΟε.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΗΓΟί

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

έκδιδομένη έν Κωνσταντινουπόλει 

ύπό Γ. Λ. ΞΑΝΘΟΠΟΓΛΟΓ

Κατά τριμηνίαν έκδίδοται είς τύμος έκ 200—21β 
σελίδων είς σχήμα τέταρτον, έμπεριέχων 5—6 έργα.

Ύπό τά πιεστήρια ό Η' τόμος.
Άπευθυντέον είς τό Γραφεΐον τοΰ Μη Χάπσαι καί 

είς τήν διεύθυνσίν τοΰ Περιοδικού (Κωνσταντινουπόλει, 
τυπογραφεΐον I. Παλλαμάρη, Πέραν).

ΜεΤΕΚΟΜΙΣΘΗ ΤΟ ΜΕΓΑ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

ολίγον άνωτέρω τής προτέρας του θέσεως έπί τής 
όδοΑ ’ΕρμοΟ, είς τό μεγαλοπρεπές Ίσόγαιον τής 
Οικίας Κ. Λελοϋδα, μεταξύ τών καταστημάτων 
Χτεφ. Γαδαλα καί I. Κ,οχοροπούλου.

ΟΙΝΟΙ ΑΑΕΛΦΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Οάός Σταδίου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΙΟΘΗΚΙΙ ΌιΙός Σταδίου

(’Ληίνχντι τοΟ Ταχυδρομείου)

ΟΙΝΟΙ ΛΕΓ,ίΟΙ αρωματικότατοι, λεπτότα
τοι, νέκταρ διά θεούς, ποίησις τών τραπεζών, μέ τά 
φρούτα ιδίως απαραμελλοε.

ΟΙΝΟΙ ΜΕΛΑΝΙ ΕΧ πλήρεις ζωής, δυναματι- 
κοί, βάλσαμον, μή φέροντες καμμίαν ζάλην, αδολοε.

ΚΙ4.ΑΧ.ΤΓΙΙ ΦΪΑΛ1Ι λβυχαΟ τιμάται μόνον 
1 δραχμής.

ΕΚΑΪΤΙΙ ΦΙΑ All μέλανος τιμάται μό
νον 5)0 λεπτών.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ άπ’ εύθείας άπό τήν Κεντρε- 
«ήν Αποθήκην διότι ή μεγίστη δημοτικότης τών οί
νων τούτων προκαλεΐ τάς παραποιήσεις.

ΟΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

‘Οδός Σταδίου άπέϊαττι τον ΓαχνορομίΒΟυ.


