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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

___ΓΡΑΦΕΐΟΝ, ΟΔΟΣ ΜΟΥΣΩΝ, ΆριΟ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήδονος παρά την Πλατείαν Συντάγματος.—

ΠΟΛΕΜΟΙ!
Τί πόλεμοι καί πάλι, τί αίματα καί φόνοι !
’στην Αίγυπτο οί "Αγγλοι, έμεΐς μέ τήν Τουρκία,
θερίζει όλοένα τό άσπλαγχνο κανόνι,
και δλους μάς ξαφνιάζει πολέμου τουφεκιά.
’Στόν Όλυμπο ό Γρίβας, έκεϊ ό Ούεσελλέϋ... 
μά κί ή καρδιά τών δυο πολεμιστών τό λέει.

Έγέμισε μέ νέα πολεμικά τό κράτος,
ολοι μέ νέα τώρα σκοτώνουν τόν καιρό,
κί’ έγώ άπό ειδήσεις αΰθεντικάς γεμάτος,
τής λέω σ’ οποίον τύχη μέ τόσο σοβαρό.
Τόν Γρίβα μέ τόν Γάρνειτ ’στή φούρια μου μπερδεύω, 
ζαλίζομαι, σαστίζω, καί τούς ανακατεύω.

’Στήν Αίγυπτο δ Γρίβας θαρρώ πώς θριαμβεύει, 
καί ’στό Δερβέν δ Γάρνετ τούς Τούρκους πώς κτυπά- 
καί στρατηγούς καί τόπους ό νοΰς μου τούς μ,περδεύει, 
τό Κάφρ-Δουάρ, τό δάσος τής Βίγλας καί λοιπά.
Καί ποίός μέ δυό πολέμους ’μπορεί νά μή σαστίση · 
κί δ κύριος Τρικούπης ’μπορεϊ νά τά συγχύση.

Κτύπα λοιπόν, ώ Γρίβα, τοΰ Άραμπή τ’ άσκέρι, 
καϊ σύ, ώ Ούολσλέϋ, τούς Τούρκους τοϋ Ζορμπά, 
θερίζετε κεφάλια μέ κοφτερό μαχαίρι,
καί μέσα εις τό αίμα καθείς άς κολυμπά.
’Στήν Αίγυπτο, Τρικούπη, εύζώνων τάγμα στείλε, 
κί’ ’Ινδούς ’στά σύνορά μας έσύ, ώ Γλάδστων φίλε.

Οί Έλληνες κί’ οί "Αγγλοι, ή δόξα καί ή λίρες ! 
ιμή καί εις τούς δύο άγαπητούς συμμάχους-

οί Άγγλοι ’μπρος καϊ ’πίσω τής δόξης οί φωστήρες 
θά σβύσουν άπ’ τό χάρτη καί Τούρκους καί Φελλάχους. 
Θάρρος λοιπόν καί πείσμα πρός δόξαν τής πατρίδος, 
καί μέχρι τελευταίας τοϋ α'ίματος ρανίδος.

Γίά πόλεμο καί πάλι ξεσχίζω τό καππέλο,
τής Μούσας μου τά νεϋρα δ "Αρης έρεθίζει....
Τρικούπη κήρυξέ τον, γιατί κί’ έγώ τόν θέλω, 
καί ή σοφή Εύρώπη άς μή μάς έμποδίζη.
Άς κάθεται ’στ’ αύγά της, τί διάβολο τήν μέλλει ; 
νά μή ’μπορνϊ κανένας νά κάνη ο,τι θέλει ;
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άς λείψουν τής ειρήνης τ’ αμέτρητα καλά, 
απ' άκρου έως άκρου το έθνος άς ξυπνήση, 
καί κάθε σάπιο χέρι άς σηκωθή ’ψηλά.
Παντοΰ λαμπροΰ άγώνος αυγή άς ξημερώση, 
καί Γσως ένός πολέμου ή θύελλα μάς σώση.

Soiwia.

ΛΟΥΤΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

Ό γνωχτΰζ γελοίος βχσ:λ«ΰς τώ» Άυοργίνα.* Νι{«<υν, Καλακαούας, 
τόν όχοΤον χοτυνομ:χο: χλητϋρε; ί» Biivvg ιΓ/Ον βγάλει ϊξω άπό 
ενα δηαό«:ον /ορόν, διότι τό ειχ« πχραξυλε&Ήε εις τό χχνχχν, ίδ/ησε 
να μεταδή «’ί τα γερμανιχά λουτρά διά νά άναλάβη δυνάμεις άπό to 
βαοιλΐχά του χαθήχονια, ήτοι παρατιταμένον μεθ-ιχόπι, χορούς, νυχ 
τίρια, έχδρομά; άλά λόν-Ζουάν μέ πυοοδυλιτμοΰς άπό τοΰ; σταθ
μοί; του χλπ. χλπ. Τήν στιγμήν χύτην χα8’ ήν γράφομεν εινε έντός 
τής δεξαμενές τών Λουτρών, τά όποια διχιροΟνται ι'ις άνδριχχ χχι 
γυναιχιΐχ.. Ό Κχλχχαούχ; δέν φροντίζει τόσον περί τής χούρας του, 
όοον βασανίζεται μελετών στρχτη 'ήματχ Γνχ Sit!vj διά τών γυναι- 
χιίων λουτρών, όθεν άχούοντχι τραγανά τραγανά γέλοΐα, φωναΐς, 
χαχλανισμοί, χχΐ χχτ: έρωτοεχμυ ντηρεύαεις τών λουσμένων, τών ό
ποιων τά ΐννε'χ δέχατα είναι ΰγεΤς.

ΕΙΣ ΛΟΥΤΡΑΔΖΗΣ (άσί/εαιΥωχ).
Μεγαλειότατε, Μεγαλειότατε !
[Ό Καλακαούας δέν πέρνει χαμπάρι, έως δτου εις "Αγ

γλος ιδιότροπος δι’ ένός γρόνθου τόν αποσπά τών στρα
τηγικών μελετών του.]

— Ζητάει άτρωπο έσένα, τοΰ λέγει.
ΚΑΛΑΚΑΟΥΑΣ.

Στό διάβολο ! Δέν σ’ άφίνουν νά καταλάβης τί ση
μαίνουν αύτά τά γέλοια ; Σημαίνουν: Ελα ;

ΛΟΥΤΡΑΔΖΗΣ /άσθμαίνων δυνατώτερα)■
Ένα—τηλεγράφημα—πολύ—κα—τε—πει—γον !

1 ΕΠΙΦΪΑΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ’

ΚΩΜΩ'ΔΙΑ

Λιδχ/βεΤσα τό πρώτον άπό τής Σχηνής τοΟ .’Απόλλωνος» 

τήν 14 Λΰγούστον 1882.

. ΠΡΟΣΙΙΠΑ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ, σύζυγός του
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
Α —Φωνογράφος.—
Β — » _

Ή σχηνη

Οί πρώτο: διδάζχντες

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΟΝΑΣΕΡΑ 
Β. ΔΑΒΙΛΑΣ 
ΑΝΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 
Η. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΐν Αθήναις.

ΚΑΛΑΚΑΟΥΑΣ.
Κατά πηγών ! Αί πηγαΐ είναι πολύ καλαϊ καί μή με 

σκοτίζης ! (Μετά τινα στιγμήν.) Φέρτο νά δοΰμε !
Ο ΛΟΥΤΡΑΔΖΗΣ (τοΰ τό χαι φεύγει:)

Τί βασιλεύς ! τί βασιλεύς ! Εις τά βασίλειον του φαί
νεται νά μήν ύπάρχουν γυναίκες. Τί βασιλεύς ! τί βα
σιλεύς !

ΚΑΛΑΚΑΟΥΑΣ
I Ενώ άναγινώσκει) Τί ; πόλεμος ! Βρέ τί λέει αύτός; 

Καϊ ποιος τόν έκήρυξε αύτόν τόν πόλεμον, ένώ έδώ έχω 
άλλον πόλεμον ποΰ μοΰ έχουν κηρύξει αύτοί οί διαβόλοι 
/χτυπά τό χεφάΛι του κατά τοΰ φράχτου τών γυναικείων 
Λουτρών) μή θέλοντες νά παραδοθώσι. Δέν θυμούμαι νά 
έκήρυξα άλλον. "Ισως πάλιν... καί τά ξέχασα . . . διότι 
αύτά τά πράγματα τά ξεχνώ φοβερά... Άλλά ό’χι ! οχι ! 
αύτός ό τρελλός θά τόν έκήρυξε. /’Υβρίζει είς γΛώσσαν 
χαΛακαου'βιχην, την όποίαν έπειδή δέν έννοοϋν οί άνα- 
γνώσταί μας, παρα.Ιείπομεν) Λουτραδζή, λουτραδζή.

ΛΟΥΤΡΑΔΖΙΙΣ
Παρών. ·

ΚΑΛΑΚΑΟΥΤΑΣ.
Νά πής νά παύση τό πΰορρρ !

ΛΟΥΤΡΑΔΖΗΣ.
Τί ; θά φάτε έξω σήμερα ;

ΚΑΛΑΚΑΟΥΑΣ.
Ζώον ! . . . Νά παύση τό πΰρ τοΰ πολέμου. Δέν έννοώ! 

Ποϊος είναι βασιλεύς, έγώ ή αύτός ό Τετραποδούας ποΰ 
τά κάνει δλα τοΰ κεφςοΰ του.

ΛΟΥΤΡΑΔΖΗΣ [νομίζων δτι ό Κα- 
[Λαχαούας παρεφρόνηοε).

Γιατρό ! Γιατρό ! Γιατρό ! (Φεύγει).

ΣΚΗΝΗ Α'.

ΚΛΕΑΝΘΙΙΣ άναγ:νώσχων έφημερίδα, ΠΗΝΕΛΟΠΗ χεντώσα.

Κλεάνθης [Ίδια, θεωρών αύτήν 
ύπόδρα).

Ποϊος νά μοί το έλεγεν δτι ή Πηνελόπη μου, αύτός 
ό άγγελος, δστις ήτο ή φιλοδοξία μου, μετά ένδεκα μή
νας θά ήλλαζε πολιτικήν, οτι θά της άνέβαινον μερικοί 
καπνοί είς τό κεφάλι δι’ ένα νέον, τόν όποιον δέν έχω 
τήν τιμήν νά γνωρίζω, άλλά διά τόν όποϊον μοΰ έξο- 
δεύει ένα κερί κάθε βράδυ, νά του γράφη ολην τήν νύ
κτα. Καί ποΰ ; Έπάνω εις τό ίδιον μου γραφεΐον. 
(Ληομονών ότι δέν είναι μόνες χαί άναχράζων) "Ω ! αί γυναίκες ! 
Αί γυναίκες !

Πηνελόπη.
Τί έπαθες πάλιν μέ τάς γυναίκας, Κλεάνθη; Αιωνίως 

παράπονα.
Κλεάνθης.

Έγώ ; Τίποτε. Κάτι λέγει έδώ ή έπιφυλλίς.

Πηνελόπη.
Καί σύ, τί λέγεις ; Πάντοτε λοιπόν θά ήσαι άντιπολέί 

τευσις, δταν πρόκειται περί γυναικών ;

ΣΚΗΝΗ Β'

Ξενοδοχεϊον ή ΚαΛΛιθέα.

ΚΑΛΑΚΑΟΥΑΣ (j-fdywr).
[ΤηΛεγράφημα). Κύριον Τετοαποδούαν, πρωθυπουργόν 

μου. ’Εφημερίδες έδώ λέγουν πώς δέν είναι τίποτα. Κύτ
ταξε οίκονόμησέ τα. Κι’ έγώ άπ’ έδώ θά οικονομήσω τά 
πράγματα. (Ύπογ ) Καλακαούας. [Παραδίδει τό τη- 
Λεγοάφημα tic. τόν υπηρέτην). Πάει αύτό. Άς δοΰμε 
τί μοΰ γράφουν ή Κοράλλια, ή Λίζα, καί ή Βιργινία. 
Ή καϋμέναις ! ή κάθε μίά νομίζει πώς είμαι ’δικός της! 
Μά τί μπίρμπος ! τί μπίρμπος ! Ούτε Έλληνας μπορεί 
νά μέ περάση. [Εισέρχεται ό υπηρέτης φέρων νέον τη
Λεγράφημα, άναγινώσκει μεγα.έοφώνως): «Πράγματα δέν 
οίκονομοΰνται. ’Εχθρός δέν ενδίδει. Άνάγκη νέας έπι
στρατείας. Σπεύσατε νά έπανέλθητε. Τετραποδούας». 
Αύτός βέβαια τό κάνει γιά πίχα ! Προπέρσυ ήμουν είς 
Πρασοχώφ, έπιστρατεία ! Φέτος είμαι είς τά Λουτρά, 
έπιστρατεία ! Μέ συμπάθειο, τη όουλειά μου νά ’όή νά 
κάνω, θά κηρύξη έπιστρατεία, νά μή τήν τελειώσω. 
[Σκέπτεται). Χρειάζεται άποφασιστικότης ! Νά κι’ έγώ. 
[Γράφει) : «Κύριον Τριποδούαν, πρωθυπουργόν μου. Ξε- 
φορτωθήτέ με. Κάμετε δ,τι κάμετε, χωρίς νά μ’ άνα- 
κατώσετε διόλου. Πέστε πώς δέν είμ’ έδώ. Στείλατε με 
ο,τι θέλετε νά τό ύπογράψω, πλήν συναλλαγμάτων, έν- 
νοεΐται. Καλακαούας. (Λίδει τό τηΛεγράφημα). Ά! 
έσπασα ’ς τήν έργασία σήμερα. [Έ/απΛοϋται έπϊ τοΰ ά· 
ναχΛίντρον, 'όπου τόν πέρνει ό ύπνος, άχονομένου έως 
εδώ τοΰ όογα.Ιητοϋ J.

Κρϊ-Κρϊ

Κλεάνθης.
Δέν είμαι νυμφευμένος... ;

Πηνελόπη.
Τί έννοεΐς μέ τούτο, Κλεάνθη.. ! θελεις νά ύποβάλης 

παραίτησιν ; "Εστω’ τήν δέχομαι.
Κλεάνθης.

"Ελα δά, μή Ουμώνης, φώς μου. Αστειεύομαι. Έγώ 
νά κατηγορήσω τάς γυναίκας, αύτούς τούς έπιγείους, 
άγγέλους, τά ούράνια αύτά πλάσματα ! Μήπως δέν θά 
με διέψευδεν ή παρουσία σου ;

Πηνελόπη. [Καθημένη)·
Κόλαξ...!

Κλεάνθης. (Καθ' έαυτόν/.
Δέν είχον αύτόν τόν σκοπόν, άλλ’ άφοΰ ή σύζυγός μου 

είναι μύωψ καί δέν ήδυνήθη νά διακρίνη τήν είρωνίαν... 
(Γεγονώς) Καί δμως ένίοτε είσθε....

Πηνελόπη.
Τί εϊμεθα...; Λέγε !

Κλεάνθης.
Α’ ! τίποτε· γυναίκες ! Τί άλλο ;

Πηνελόπη· ί/Εγειρομένη πάΛιν).

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Είς έκάστην δεινήν περίστασιν,καθ’ ήν ή Ελλάς περι
πλέκεται διπλωματικώς, ποιοι πρέσβεις νομίζετε πρώτοι 
κάμνουν παραστάσεις παρά τοΐς άνακτοβουλίοις ; Οί μι- 
σέδες, οί δζανήδες καί οί βαμβακάδες τοϋ Λονδίνου» 
Τσούπ, μίά καί δυό είς τοΰ Γλάδστωνος ή τοΰ Γράμβιλ, 
είς τοΰ Δέρβυ ή του Σαλισβουρΰ. Άν ύπάρχη ή όχι έκεΐ 
πρεσβεία, άν έχωσιν ή όχι κάνένα τίτλον ή υπούργημα, 
άδιαφοροΰν. Αύτοί σηκόνουν τά πανταλόνια των διά νά 
μή' λασπωθούν, τοποθετούν έπί τοΰ αύχένος άΛά χιώτα 
τόν ύψηλόν πίλον, πέρνουν τήν ομ.πρέλλαν των ύπό μά- 
λης, δέν λησμονούν τήν ταμβακοθήκην των, βάζουν καί 
τόν δάσκαλό τους Βαλέττα καί τούς κάμνει ένα γραπτόν 
λόγον καί παρουσιάζονται. Μά, άφοΰ έχωμεν τόσην α
πειρίαν καλοθελητών πρέσβεων είς τούς κάλοκαγάθους 
όμογενεϊς έμπορους, δέν βλέπομεν τόν λόγον διατί νά 
διατηρώμεν τόν κ. Βράϊλαν ; Περιμένομεν καμμίαν άπο- 
δοκιμίαν τών κυρίων έμπορων άΛά Γεννάδιο ;

Προτείνομεν νόμον αποκλειστικόν :
«Παράσημα άπονέμονται είς μόνους τούς φονεύοντας

χωροφύλακας. Ή βαθμοφοοία είναι άνάλογος τοΰ άριθ- 
μοΰ καί τοΰ βαθμού τών φονευομένων,»

Κατά τόν νόμον αύτοδικαίως χειροτονοΰμεν 'Ιππότην 
τοΰ άργυροΰ Σταυρού τόν έξ Άγιας Άννης Ίωάννην 
Γερογιάννην φονεύσαντα τόν χωροφύλακα Καλύβαν,

Κλεάνθης.
Δηλαδή έλαφραί ολίγον, εύπιστοι...

Πηνελόπη.
Έχεις καί άλλα άκόμη; Έμπρός ! Τό λεξικόν είς ένέρ- 

γειαν.
Κλεάνθης.

Πηνελόπη ! Δός μοι τήν χεΐρά σου. Μέ άγαπάς ; 
(Μετά τόνου τραγικού) Ή φλόξ, ήτις πυρπολεί τούς 
οφθαλμούς σου . . . αύτή σου ή δειλία, αύτό τό δέν ή- 
ξεύοω τί, τά πάντα μοί προδίδουν δτι δέν με άγαπάς, 
δπως άλλοτε. Αϊ ! περασμένα μεγαλεία ! Τότε εϊμεθα 
έρασταί, τώρα . . . σύζυγοι. Τεσσαράκοντα βαθμών θερ
μοκρασία τότε άνω τοΰ μηδενικού, τώρα—δύο κάτω- τό
τε εύρισκόμεθα είς τήν διακεκαυμένην ζώνην, τώρα, έπά
νω κάτω είς τήν Σιβηρίαν. (Έπί τά τραγικώτερον) Πη
νελόπη, ίδέ με κατά πρόσωπόν !

Πηνελόπη.
Χωρίς άλλο, άν δέν ήσο έδώ, θά έλεγα δτι ήσο είς 

τό θέατρον χθές τό βράδυ.
Κλεάνθης (ιδία)

Ίδέτε τί ύποκρισία! Δύνανται νά κρυφθούν καί είς τά 
δίπλωμα ένός φύλλου αμυγδαλής. Έκεΐ μέσα δ χρυσούς 
ούτος σκώληξ μεταμορφώνεται έξαφνα είς σκορπίον, δστις 
μέ δαγκάνει, ή είς χρυσαλλίδα,’ ήτις τινάσσει τά πτε-
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τό έπάγγελμα πεταλωτήν άνθρώπων, έκριζωτήν μυστά- 
κων, κεφαλοθραύστην, κοττοθραύστην, κτλ. κτλ.

'Ο Θρασύβουλος Βελένδζας άσθενεΐ βαρέως* έκαμεν ό 
δυστυχής άφθονον αίμοπτυσίαν, καί τώρα μετηνέχθη, 
κατά γνωμοδότησιν τοϋ νοσηλεύοντας αυτόν ιατρού κ. 
Παπαβασιλείου, εις τάς φυλακάς τοϋ Κίγκ, αδύνατος, 
■ωχρός, κλονούμενος έπί τών ποδών του- Ή μόνη του έπι 
θυμία είναι, λέγει, νά μήν πεθάνη, νά περάση άπό τά 
δικαστήρια καί νά τά βγάλη φόρα ολα. 'Ο δυστυχής ! δ 
δυστυχής!

Τό φρουραοχεϊον, όσον επιτείνεται ή νόσος τού υποδί
κου, τόσον αύτό εντείνει τήν δύναμιν τών κλείθρων. Βε
βαίως δεν φοβείται μήπως δραπετεύση τό κατασκαφεν 
σώμά του· άλλά μήπως τού φύγη ή άμαρτωλός ψυχή 
του. Ό κ. Φρούραρχος φαίνεται εχει δύο θέσεις, είναι 
■φρούραρχος τών ’Αθηνών καί τού ούρανοΰ. Καλόν είναι 
νά παραιτηθή άπό τήν μίαν θέσιν, διότι τό λέγει τό 
Σύνταγμα.

Εις τήν Ν tar Εφημερίδα ύπερασπιζομένην τόν Παχνχ 
της καί γράψασαν περί εξαγοράς τών άντιθέτων έφημε
ρίδων, ύπενθυμίζομεν ένα μύθον τοϋ Λαφονταίν. Εις τήν 
Αγγλίαν μϊά φορά διεδόθη άπό τούς περιφημότερους ά- 
στρονόμους ότι άνεκάλυψαν διά τοϋ τηλεσκοπίου εις τήν 
Σελήνην ένα πολύ μεγάλο ζώο. Τό πράγμα διεδόθη παν
τού* έξελήφθη ώς οιωνός- προεμηνύοντο πόλεμοι, έπι- 
δημίαι, καταστοοφαί. Έως οτου έφθασε καί είς τ’ αύ
τίά τοϋ Βασιλέως. Πήγε καί αύτός είς τό άστεροσκο- 
π εΐο, παίρνει τό τηλεσκόπιο νά ίδή τό μεγάλο ζώο πού 
φαινότανε είς τό φεγγάρι. Καί τί βλέπει ; Οτι τό πολύ

μεγάλο αύτό ζώο ήτο ένας ποντικός πού είχε μπή μέσ 
τά γυιαλίά τού τηλεσκοπίου. Ό μύθος δηλοΐ, κτλ.

Ο,τι δέ λέγει περί τής άρχής τόϋ άγροτικοϋ ζητή
ματος, του οποίου δ πρωταγωνιστής κομίζεται ύπό συ
νοδείαν είς Άρταν, άντιβαίνει τόσον πρός τάς νοικοκυ- 
ρέϊκας, μ-έχρι τής άναγραφής τού ύπό παπά Μαρτίνου α
γιασμού τοϋ γραφείου της, καί ολίγον ταρτουφικάς, άρ
χάς της, ώστε πρέπει νά έκλάβωμεν τόν συντάκτην της 
πολύ Ίάγον, ού κατά λάθος έδημοσιεύθη μονόΛογος, 
ύποτιθέμενος ότι ύπ’ ούδενός άλλου άκούεται,είναι λοιπόν 
έλεύθερος νά λέγη: dir είμαι εχεϊχος ποΰμαι., καί νά 
έκλαμβάνη τό δημόσιον, ώς έκεΐνος τόν Όθέλλο, «τόσον 
απλόν,μέ τήν καρδιά ’στό χέρι,ώστ’ όποιος τίμιος περνά, 
γιά τίμιον τόν παίρνει». Ό κ. Καμπούρογλος—ήμεΐς δέν 
θέλομεν νά είπωμεν οτι έξηγοράσθη ύπό τοϋ κ. Παχύ— 
άλλ’ ότι άπεπλανήθη πολύ ύπό τής νοημοσύνης τοϋ τε
λευταίου. Καί διά νά τόν έξαγάγωμεν έκ τής πλάνης, 
έπειδή ώς έκ τοϋ είδους τής έφημερίδος τών ειδήσεων 
τήν όποίαν συντάσσει, δέν έχει πολύν καιρόν νά μελετή 
τοιαΰτα ζητήματα, τοϋ καθυποβάλλομεν τό έξής παρά
δειγμα. Μεταξύ αύτοΰ,ώς έκδοτου τής Νέας Έφημερίδος 
καί τών έφημεριδοπωλών,ύπάρχουν αί αύταί σχέσεις οίαι 
μεταξύ τού γαιοκτήμονας καί καλλιεργητού, ή άγροδό- 
του καί άγρολήπτου—σχέσεις έπάνω κάτω συνοδιοκτη- 
σίας, λαμβάνοντος τού μέν κ. Καμπούρογλου ώς δίς 
Καραπάνου ΐμορον τά δύο τρίτα, τών δέ έφημερίδοπω- 
λών τό έν τρίτον. ’Επειδή λοιπόν δ εφημεριδοπώλης 
παίρνει τό έν τρίτον, ώς συνιδιοκτήτης—διότι δέν εί
ναι μισθωτός, καί ούτε δύναται νά τόν άλλάξη, κατά 
τάς άρχάς αΐτινες άνεπτύχθησαν έπ’ έσχάτων ύπό τοΰ 
ίδιου κατά τό έφημεριδοπωλικόν ζήτημα—τί θά έλεγεν 
άν μίαν μεσημβρίαν—διότι μεσημβρίαν συνήθως πληρόνε-

ται δ κ.Καμπούρογλους—τού ήρνούντο οί Έφημεριδοπώ- 
λαι τό ΐμορον, λέγοντες ότι είναι ίδιοκτήται καί όχι συ- 
νιδιοκτήται ; Θά έλεγε καί πάλιν ότι είναι δικαστικόν 
τό ζήτημα; Ή Θά άπήτει παρά τοϋ κ. Κοσονάκου νά κα
τάσχη τήν πού.Ιησι ;

Μετά τήν άπλοποίησιν αύτήν τού ζητήματος πιστεύο- 
μεν νά συνέλθη δ κ. Καμ,πούρογλος έκ τής πλάνης του, 
έκτός έάν τά έπιχειρήματα τού κ. Παχύ ήσαν τόσον 
χειροπιαστά, ώστε ή ευγλωττία των νά είναι έναυλος ά
κόμη είς τάς άκοάς των.

Κοντεύει νά σχηματισθή παράδοσις διά τούς νυκτο- 
κλέπτας, όπως ύπάρχουν συναξάρια διά τούς άγιους, 
καί τραγούδια διά τούς άρματωλούς. Ή φήμη τού νυ
κτοκλέπτου τών οικιών Δούκα καί Χλωρού κυκλοφορεί είς 
τούς δρόμους, είς τά καντούνια, είς τό φλύαρον στόμα 
τής χιχυ&χας καί τά μαραμμένα χείλη τής οίκοδεσποί- 
νης. Τό άστυνομικόν Δελτίον τήν περιγράφει μέ κάλα
μον Δωδέ* οί κλητήρες γνωρίζουν καί διηγούνται τά 
άθλά του. Eivat γνωστή ή ήλικία του" έτών είκοσιδύο- 
γνωστόν τά χρώμα τού Ιματισμού τον· μαύρα πάντοτε- 
γνωστή ή ποσότης τού μύστακός του- λεπτός· γνοζοτάν 
τό καπέλλο του- πολύ κομψόν καί άπό τού Γάττ. Έχει 
πάντοτε ενα βοηθόν, οστις τόν παραφυλαγει έςω τής οι
κίας, είς ήν έκεΐνος εισέρχεται. Ή αταραξία του είναι 
τόση, ώστε μπορείς νά τόν έκλάβης ώς διπλωμάτην. 
Διευθύνεται άμέσως είς τήν κρεβατοκάμαραν- άνοίγει 
κιβώτια* ρίπτει τά άχρηστα- τσεπώνει τά χρήσιμα. Πολ
λάκις ή σύζυγος τόν έκλαμβάνει διά σύζυγον- καί τού 
λέγει : μά τί σκαλίζεις τέτοια ώρα ! Έκεΐνος στρέφει 
ολίγον τά νώτα καί έξακολουθεΐ τό έργον του. "Εως 
οτου ή σύζυγος άνυπομονούσα σηκώνεται έπάνω, τόν 
πιάνει άπό τά χέρια, τόν άναγνωρίζει, έκεΐνος τής δίδει

μιά σκουντιά, πατέΐ έπί κλιμνοστρωμών καί κοιμωμέ- 
νων σωμάτων, πηδά άπό ύψος παραθύρων τεσσάρων μέ
τρων, πέρνει κατόπι του γάστραις, μεταπηδά άλλους 
φράκτας ααί εύρίσκεται σώος είς τούς κόλπους τού βοη
θού του. Οί πιστολισμοί δέν τόν φθάνουν. Άλλ’ οΰτε οϊ 
κλητήρες, οΰτε οί νοικοκυραΐοι. Βεβαίως θά έχει σπου
δάσει ή τήν ταχυδακτυλουργικήν ή τήν γυμναστικήν. 
Άς ίδωμεν έ'ως πότε θά κοοοϊδεύη τούς κλητήρας καί 
τόν κ. Διευθυντήν τής Άστυνομίας.

Εύχαριστούμεν πάντας τούς έκ Πατρών καί Καλαμών 
σπεύσαντας νά έπιστείλωσιν ήμΐν λεπτομερείας τής δι
πλής καρατομήσεως. Λυπούμεθα ότι τού τελευταίου έκ 
Πατρών έπιστείλαντος κομψογράφου Γώγον ή έπιστολή 
έφθασε τόσον άργά, ώστε νά μή δυνάμεθα νά έπανέλθω- 
μεν έπί τά αύτά. Ούχ ήττον περίεργά τινα άποσπάσματα 
δημοσιεύομεν κατωτέρω. Καί άς άποζημιωθή ό εύθυμος 
Γώγος,έπιστέλλων ήμΐν άλλα βραχέα εύθυμα. Ίδούαύτά.

«'Ήρν'ζιεν άμέσως ή άνάγνωσις τής καταδικαστικής 
άποφ'.πόώς, άλλ’ δ κατάδικος άφού είπεν ότι την θεωρεί 
περιττήν, ήκουε τόν πλησίον του δήμιον, όστις τοϋ έδιδε 
κουράγιο διά τών λέξεων :

— «Άνθρωποι είμεθα, ολοι V άποθάνωμεν, ποιος σή- 
μ.ερον, ποιος αΰριον, καρδιά μ.ωρε κκί θκ σέ κόψω 
χαλά».

« Όταν τόν έφούρνισαν οί δήμιοι έν τή άποτροπαίφ 
τάδλοε, τώ λέγει ό είς.

— Σάξε καλά τόν λαιμόν σου διά νά μήν ύποφέρης.
-— Καί ό δυστυχής, ώς άκακον άρνίον, ύπήκουσε, καί

ένδεκα μήνες άπό τού γάμου μας, μήπως δέν 
αύτή ; Ά ! έάν ήλλαξε κάνεις έδώ, βέβαια δέν 
ΰ αύτός, άλλά σύ, όστις άπό τινων ήμεοών δέν

ρά της καί χάνεται’άπ’ έμπρός σου, ένώ σύ χάσκων άκό
μη θαυμάζεις τούς χρωματισμούς της.

II ηνελόπη.
Ιδού 

ήμαι ή 
είμαι έγ
ήξεύρω τί έπαθες. Έάν σήμερον κανείς σέ έκλάβη ώς 
βαρόμετρου, θά πιστεύση ότι όγρήγορα πάλιν Οά έχωμεν 
δεύτερον κατακλυσμόν τοϋ Νώε.

Κλεάνθης (Ιδία)
Προσποιείται ότι δέν έννοεϊ τίποτε. Άλλοίμονον όταν 

έμβουν οί ποντικοί (δεικνύων τήν κεφαλήν του) έδώ μέ
σα ! Ό Αριστοτέλης τό είπεν ό θεός έπλασε τήν γυ
ναίκα κατά λάθος καί αύτό μεταφραζόμενου είς τήν 
γλώσσάν μας θά είπη οτι ό διάβολος έστράβωσε τό κα
λαπόδι καί έβγήκεν ή Εΰα.

Πηνελόπη.
Μονολογείς, Κλεάνθη ;

Κλεάνθης (Πάχτοτε ίδια)
Ο γάμος ! . . Ή παρατεταμένη αύτή αύτοκτονία ! 

’.Ολοι σέ βλέπουν μέ τό σχοινί είς τόν λαιμόν, σύ δέ 
προσποιείσαι οτι είσαι εύχαριστημένος άπό αύτήν τήν 
κούνια, διότι ήςεύρεις ότι κανείς δέν Οά κόψη τό σχοινί

παρά ή καμμία έπιδημία ή ... δ Πρόεδρος τών Πρω
τοδικών.

Πηνελόπη.
Έπί τέλους έτελείωσες τό μέρος σου, νά σέ χειροκρο

τήσω ;
Κλεάνθης

Έτελείωσα !.(Καθ’ εαυτόν.) Άν παρατείνω τήν συ- 
ζήτησιν, τό ήξεύρω ότι έπί τέλους θά ρίψω τά όπλα ή 
θά ζητήσω τούλάχιστον είκοσιτεσσάρων ώρών άνακωχήν 
αυταί αί γυναίκες έχουσιν αιωνίως τά έπιχειρήματα 
πρόχειρα. (Πλησιάζων αύτήν) Έλα, ειρήνη . . .

Πηνελόπη (έχ δργ$)
Δέν ονομάζομαι Ειρήνη, κύριε. ’Ονομάζομαι Πηνε

λόπη. Έλησμόνησες καί τόνομά μου ■
Κλεάνθης,

Τότε . . ■ Έλα, άγάπη. Δέν ένόησες οτι ήστειευό- 
μην ; (Κατά μόνας) Ό λογαριασμός άς μένη άνοικτός, 
έως αΰριον. Έχω τόν κατάσκοπον έγώ, όστις θά μοί τά 
είπη ολα. Πού νά φαντασθή ό Έδισον ότι ό φωνογρά
φος του θά έχοησίμευεν ήμέραν τινά είς τοιούτου είδους 
οικογενειακής υποθέσεις ! Άλλ’ ό Χαρίλαος μήπως τά 
έλησμόνησε ; (Κτυπρί τόν κώδωνα) Μαοίμ !

ΣΚΗΝΗ Β'·

Οί άνω, ΜΑΡΙΑ εΐτα ΓΙΑΝΝΗΣ.
Κλεάνθης.

Μή πως ήλθε κανείς ; Μήπως έφεραν τίποτε ;
Μσρία.

Καθώς φαίνεται . . . οχι.
Κλεάνθης.

Τί θά είπή, καθώς φαίνεται Καί|σύ τί έκαμνες ;
Μαρία.

Έγώ ; Έκεντούσα. Πρέπει λοιπόν νάγήμαι σκοπός ; 
Αύτό μάς έλειπε τώρα.

Κλεάνθης.
(Σιγά τή Πηνελόπη) ’Ακούεις τήν ύπηρέτριάν 

(Καθ’ εαυτόν) Είναι συνεννοημέναι.—Γιάννη !
Γιάννης (είσερχόμεχος J

Παρών !
Κλεάνθης (χαμ ηΛοφώχωςJ

Μήπως ήλθον ;
Γιάννης (ύμοίως)

Ποιοι ; Οί . . . παπαγάλλοι ; Οχι* Κύριε.

Κλεάνθης.
Ποιοι παπαγάλλοι, άνόητε ;

Γιάννης
Δηλαδή ή μηχαναΐς.

Πηνελόπη.
Περιμένεις κανένα, Κλεάνθη ; (Ίδια) Ο σύζυγός μου 

έχει άνησυχίας.
Κλεάνθης.

Ναί’.τόν φωνο . . .—διαβολε, παρ ολίγον . . . ενα 
παραγγελιοδόχον, αντιπρόσωπον ενός εμπορικού οίκου εις 
τό Elboeuf.—Μαρία ! ’Απόψε δειπνούμεν είς τάς έξ.

Μαρία.
Άν έτοιμασθή τό φαγητόν. Και εγω ποϋ είχα νά ^τε

λειώσω τό κέντημά μου ! . · Πάντοτε ^έμπόδια. Ε ! 
άφού τό ήρχισα Τρίτη . . !

Κλεάνθης
Ήξεύρεις οτι είσαι άνυπόφορος; (Ή Μαρία έξέρχεται) 

Καί αύτή άπεργίαν άπό τό μαγειρεΐον^ σήμερον. Είναι 
έπιδημία καί ή άπεργία.

Γιάννης.
Έγώ, χρειάζομαι άκόμη;

Κλεάνθης.
Μήπως έχης καί σύ νά τελείωσης το κέντημά σου j

} ,

f
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τόν έσαξε συμοώνως τή θελήσει τοΰ δημίου .... και 
αυτοστιγμεί κινεί τό έλατήριον ό δήμιος, πίπτει δ πέ
λεκυς, άποκόπτει ώς πράσον τήν κεφαλήν του, πήδο! αυ
τή είς τό σακούλιον αίμόφυρτος, τό σώμά του κινείται 
σπασμωδίκώς, καί οΐ δήμιοι ύψουσι τάς χεΐράς των λέ
γοντες β έτελείωσεν ή δουλειά» :

Πλήν συγχρόνως μέ τήν ύψωσιν τών χειρών των φωνή
τις ήκούσθη έκ τοϋ πλήθους, ούξω ρ............ νοι, είς δέ
τών δημίων άπήντησεν είς τήν φωνήν αύτήν διά φρά
σεως, ήτις δέν πρέπει να γράφηται.

« Όταν έπεραιώθη τό λαιμοκοπημα,δλος ό κόσμος ώρ- 
μησεν επί τοϋ ικριώματος νά περιεργασθή τήν λαιμητό
μον, τό σώμα, τήν κεφαλήν, τό αίμα, τό χώμα, τά 
πάντα. Ήπειλοϋντο δυστυχήματα.

Βλέπων κλητήρ τις ότι Οά έκρημ-νίζετο τό ικρίωμα, 
έσχε τήν ευφυΐαν—άν ήναι εύφυία—νά άρπάξη έκ τής 
σακούλας τήν κεφαλήν, καί νά τήν ύψώστ) κρατών αύ
τήν έκ τής κόμης, ώστε νά τήν ϊδωσιν όλοι' τήν έκοά- 
τησε δέ είς τάς χεΐράς του άρκετά λ« ' καθόσον τό 
πλήθος ήθελε νά τήν ίδη καλά δ·Α Ζ.®?·- καί 
φύγη κατόπιν.»

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ν ΠΕΤΙΜΕΖΑ.

[Περιήλθ--'* είς χεΐράς μας αύτόγραφος έπιστολή τοϋ 
έν Πάτρα··-? τή 14η Αύγούστου καρατομ.ηθέντος Λί. lit.

ή Πετράλδοο, γραφεϊσα έκ τών φυλακών
*Ρίου καί άποκηρύττουσα τήν έν τώ '-Αριστογάηι δήμο·

σιευομένην Αυτοβιογραφίαν του. Ή έπιστολή είναι καί 
αύτή παραδόξου ύφους, μαρτυρούσα τήν ιδιοφυίαν τοΰ 
έγκληματίου].

'Ρίου ιίρχταΐς 23 ’Ιουνίου 82.
Κύριε Σ υκτάχτα^

Παρακαλεΐσθε νά καταχωρίσητε εΐς τάς στήλας τής 
άξιοτίμου έφημεριδος Σας τά επόμενα.

Εύκολον είναι νά συκοφαντή τις, άλλ’ ό μή βουλόμε- 
νος νά φανή ότι ψεύδεται οφείλει νά βασίζη τήν κατη
γορίαν του έπί θετικών πραγμάτων, καί ούχί έπί σατα
νικών έφευρέσεων.

'Εν τώ ύπ’ άριθ. 64 φύλλω τής σατυρικής έφημεριδος 
ό «‘Αριστοφάνης· τής 17 τρ. μηνός έδημοσίευσεν είς τις 
Κος άγνωστός μου έκ μέρους μου δήθεν, έπιστολήν έν ή 
άφηγεϊται τήν ύπό τοΰ καταχθονίου πνεύματος αύτοΰ 
έξυφανθεΐσαν βιογραφίαν μου.

’Εγώ έχω ύπέρ έμοΰ τήν λογικήν καί τήν συνείδησιν 
τοΰ κοινοΰ ώς μάρτυρας κατά τής σκευωρίας αύτής, ή- 
τις έξετάζει κάί έλέγχει τάς πράξεις, καί τούς στοχα
σμούς παντός ψευδομένου άσυστόλως. Πάντες ένώπιόν 
τοΰ Κτίστου, .«μέν άμαρτωλοι.

"Οθεν τά κατ' έμοΰ γραφέντα, ούδέν άλλο έπιδιώκει 
καί έφεΰρεν, δ γράψας, είμή μόνον τοΰ νά κορεσθή έκ τής 
χύσεως έκ τοΰ α'ίματός μου. Άλλά ή έπιθυμία αυτή δέν 
έκπληροΐ τό άνθρώπινον Χριστιανικόν καθήκον. Περαίνων 
τά γραφόμενα μου, ύποβάλλω καί δημοσιεύω, τό προϊόν 
τής έμής σκέψεως, πρός γνώσιν τοΰ κοινοΰ, ότι ούδέποτε 
διενοήθην νά κατηχήσω μηδένα τών άνθρώπων, ούδέ νά 
διασωσω τήν ζωήν μου, πρός βλάβην έτέρου.

Χικόλαος ^Πετιμεζας.

--------- ig? Ο -

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΕΝ ΠΑΡΩ.

|ΤΟΓ ΕίΔΙΚΟΓ ΕΚ ΣΓΡΛΣ ΛΝΤΑΠΟΚΙΊΤΟΓ MAS,

Μετέβην είς τήν έκατονταπυλιανήν Παναγίαν έπρο- 
σκύνησα ώς ταρτούφος. Ήναψα κυρίον, άφόβως, ώς πυρ
πολητής. Έγευμάτισα είς έν πανδοχεΐον, ώς Λούκουλος. 
Καί όλα αύτά μέ τά έξοδα τής λέμβου μοί έκόστισαν 
τρία φράγκα. Κατήλθον είς τήν πόλιν πάλιν.

Πλήθος γνωστών μοι, μ’ εσυρον, όπως μ’ όδηγήσωσιν 
είς τάς οικία; των. Πλήν ήρνήθην. Ήτο άργά πλέον. 
“Επρεπε πριν νά προγευματίσω. Έν τούτοις, άν φιλό
ξενοι οί κάτοικοι, ευπροσήγοροι, αί δέ κάτοικοι ώραΐαι, 
ύπήρχεν έν Πάρω, άγνοώ όποία μονοτονία, ούδαμώς πα- 
ρέχουσά μοι ύλην.

Ούτε άγίασμα, ούτε έλαιον τής κανδύλας, ούτε χώ
μα τής εύρέσεως, ούτε θαύματα, πρό έτών σχεδιασθέντα 
καί τυπωθέντα, ούτε πολύτιμα άναθήματα, ούτε επίτρο
ποι πλουτοΰντες, ούτε θυσίαι τή ’Αφροδίτη, ούτε....ούτε 
....ούτε....

Όλα μονότονα.
— Πώς δέν θαυματουργεί έδώ ή Παναγία ; ήρώτησα 

Παριανόν.
— Γιατί μ’ άπήντησε, έμεΐς δέν εϊμεθα κλέφτες καί 

ψεύτες.
Ένόησα ότι μοί ώμίλει διά τούς θαυματουργούς τής 

Τήνου.
Έσκεπτόμην ποΰ νά κοιμηθώ. Μέ προέλαβον όμως οί 

χωροφύλακες καί έ ώ ήτοιμαζόμην νά ρεμβάσω έπί τίνος 
βράχου, ήκουσα φωνάς, άλλαλαγμούς. ’Ιδού δέ τί έμα
θον ό,τι συνέβη.

Φήμη διεδόθη ότι νέος τις άπήγαγε νεάνιδα. Τέσσα
ρες χωροφύλακες έτρεξαν πρός καταδίωξίν του, καί οί 
μέν δύω ήρξαντο ξυλοκοποΰντες αύτόν, οί δέ τούς πέπο- 
νάς του. Ό νέος έφώναζεν,δ πατήρ του έσπευσε, καί ίδών 
τόν υιόν του δερόμενον ήθέλησε νά τόν άποσπάση τών 
χειρών τών χωροφυλάκων, α'ίτινες όμως έφόνευσαν διά 
πολλών πληγών τόν άτυχή πατέρα, διότι παρέβη τόν 
Νόμον, τυχών φιλόστοργος. ’Ιδού τό έγκλημά του.

Ή Πάρος άναστατώθη έπί τώ άκούσματι’ έκύ- 
κλωσάν τούς χωροφύλακας έντός τής στρατώνός, άπει- 
λοΰντες αύτούς οί μέν ροπάλοις, οί δέ ό'πλοις, οί δέ καί 
διά δυναμίτιδος.

Ετεροι όμως φρόνιμοι τυχόντες άπέτρεψαν τά βίαια 
μέτρα. Πλήν ό τόπος διατελεϊ είς άναστάτωσιν.

Μετά τοιοΰτο συμβάν κοιμάσαι πλέον ;
Πά ! Πά ! Πά I
Καί άν κοιμώμενον έλθωσιν οΐ χωροφύλακες καί μέ 

σφάξωσι ;
Έπαθα, όχι άπό πανικόν, άλλ’ άπό χωροφυλακίτιδα.
Καί μοΰ ήλθε μία ιδέα, οτι οί χωροφύλακες κατάγον

ται άπό τόν Κάϊν. Ό Κάϊν ύπήρξεν δ πρώτος χωροφύλαξ. 
Διά τοΰτο καί οί κακούργοι έν Γαλλία στέλλονται είς τήν 
Καϊέτχην.

Μ’ αύτόν τόν φόβον έφαγα, έπέστρεψα, καί τρέμων σοί 
γράφω, ούχί/τά θαύματα τής Παναγίας, άλλά τά θαύ
ματα των χωρο<μυ.1άχω>·.

Bee.

--------- -■

Γιάννης.
"Οχι' άλλά (σιγά πρός τόν Κλεάνθην) νά περιμένω 

τούς παπαγάλλους.
Κλεάνθης.

Καλά. ( Ο Γιάννης εξέρχεται). Μή λησμονής, Πηνελό
πη, ότι άπόψε εϊμεθα διά τό θέατρον...

Πηνελόπη
Ώ ! ναί' καί εύτυχώς είναι κωμωδίαι, ώστε δέν φο

βούμαι ν άποστηθίσης πάλιν κανένα μ.ονόλογον. (Κατ’ 
ιδίαν) Θέατρον ! Καί ή έπιστολή μ.ου ; Δέν ήθελα νά 
ήτο εδώ ό σύζυγός μου. Δεν πιστεύω νά έχη τήν άναί- 
δειαν νά ζητήση νά ϊδη τί γράφω- άλλ’ όπως δήποτε.... 

Κλεάνθης.
Δέν θά έξέλθης, Πηνελόπη ;

Πηνελόπη.
Βέβαια" άλλά αργότερα, (ίδίφ) Θά τον άφήσω νά 

«ξέλθη πρώτος. Τό έσπέρας Οά έπιστρέψωμεν άογά, ποΰ 
ααιρό.ς πλέον...—Σύ, δεν θά έξέλθης ;

Κλεάνθης.
Μετά δέκα λεπτά. Διότι περιμένω....

Γιάννης )ύχιστρεφο»· xai τζοιΰι· τύ 
στρατιωτιχύ? σχήμα).

Εύπειθώς αναφέρω ότι δ κύριος μέ τούς παπαγάλλους 
ήλθε.

Κλεάνθης (εν ταραχή).
Οί φωνογράφος ! Καί ή σύζυγός μου έδώ ! "Ε! τώρα... 

(Πρός τόν Γιάννην) Άς είσέλθη ! — Δέν θά ύπάγης νά 
ένδυθής, Πηνελόπη ;

Πηνελόπη
"Οχι’ άκόμη. Τί ; μήπως δέν θέλεις νά τον ϊδω; Μή

πως έχη άλλου είδους παραγγελίας ; Διά τήν Ειρήνην 
. ϊσως....

ΣΚΗΝΗ Γ'.

Οί άνω ΓΙΑΝΝΗΣ, (μετά χιβωτίωκ άνά χεϊρας} ΧΑΡΙΑ.
Γιάννης (άποθύτωχ τά χιθώτια

. ιδία
Οί δύο παπαγάλλοι ! Μέ έβασάνιζεν δ κύριος αύτάς 

δύο ήμέρας, έως οτου νά μάθω τήν γλώσσάν των. (’Ε
ξέρχεται.)

Κλεάνθης (πρός τόκ Xapi.iaor}.
Καθήσατε παρακαλώ.

Χαρίλαος.
Σάς έφερα τούς δύο...

Κλεάνθης (9ιαχόπτω>· αΰτόχ).
Σιωπή δι' όνομα τοΰ Θεοΰ. ’Εννοείς νά καταστρέψης 

, τά πολεμικά μου σχέδια ;

Χαρίλαος (άτορώ>·).
Πόλεμον μέ τούς φωνογράφους ; Μοί φαίνεται’ότι τώ 

χρειάζεται φύλλον πορείας διά τήν έλευθέραν Κέρκυραν.
Κλεάνθης ττμύς την σύΐ,νγύχ τον).

Σάς παρουσιάζω τόν α. Τοιανταφυλλόπουλον, άντι- 
τιπρόσωπον μεγάλου έμπορικοΰ οίκου είς τό Elboef. Ή 
σύζυγός μου.

Πηνελόπη (δεξ,ιονμίγη).
Κύριε ,Τριανταφυλλόπουλε....

Κλεάνθης (19 Ια ,τράς ror Χα-
ρί.1αοι·}.

Ούτε λέξιν !
Χαρίλαος (όμοΐως}.

Ήξεύρείς ότι είμαι άγεωγοάφητος. Ποΰ εύρίσκεται, σέ 
παρακαλώ, αυτό τό Elbosf ; Είς ποιον άπό τά δυό ημι
σφαίρια;

Κλεάνθης (όμοΐως}.
Κάπου εκεί είς την Γαλλίαν. Μήπως καί έγώ ήμαι 

μέλος τής γεωγραφικής Εταιρίας;—Κάλλιστός φίλος, 
Πηνελόπη. Έταξειδεύσαμεν τό παρελθόν θέοος μαζή είς 
Λονδϊνον.

Πηνελόπη.
Α ! τόσον καλή συντροφιά.... (ιδία) Δέν μοι άρέσει 

διόλου αύτός δ κ. Ροδόπουλος.

Χαρίλαος (<’JZ«).
Νά καί έν ταξείδιόν μου είς τό Λονδϊνον, τό όποϊον 

δέν ένθυμοΰμαι διόλου. Κύριος οίδε τί θά ακούσω άκόμη.
Κλεάνθης.

— Πρόσεξε μή μέ διαψεύσης! — Ενθυμείσαι τήν ώ
ραίαν έκείνην Ισπανίδα, ποΰ είχομεν συνοδοιπόρον, μέ 
τά ώραΐά της μάτια, τό στοματάκι....

Χαρίλαο; (έαπ.ώ/aroc).
Ποιαν 'Ισπανίδα; Κάνέν άλλο ταξείδιόν πάλιν;

Πηνελόπη (χατ' i9tar -τρός τόχ
σύζυγο^.}

Κλεάνθη .. ! Έγνώρισες μίαν ’Ισπανίδα.... Ώνομάζε
το Ειρήνη ; Έ ;

Κλεάνθης.
Μά τί έπαθες γυναίκα μέ τήν Ειρήνην. Είναι ή μόνη 

φορά ποΰ άκούω τήν σύζυγόν μου νά μοι λαλή περί ει
ρήνης, άλλά καί αύτήν τήν φοράν διά μάλλωμα. Έπί 
τέλους άν έννοής τήν ειρήνην, τήν όποίαν έννοώ καί εγώ, 
είμαι είς έκ τών λατρευτών της.

Πηνελόπη.
Ά! έχει πολλούς λοιπόν λατρευτά;;. .

Κλεάνθης.
“Οχι’ όσους έπρεπε. (Πλησιάζων τόν Χαρίλαον) Δέν 

ήτο ώραία, έ ;



8 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 9

Μ ΕΓΑΑΙΙ ΕϊθΙΗΙΑ,

ΟΙΝΟΙ

Γ. ’Α (Λπαζοπούλου καέ ϊ»ί

Κατ’ οκαν ό ερυθρός καϊ ό λευκό; μόνον λεπτά 60. 
Κατα φιάλας έσφραγισμένας έκαστη λεπτά βθ.

[Κεντρικόν Εβτχιτημι χιΐ "Γηοζχΐάίτημα 
5» ’ADrJvixt; χιΐ Οεφαιιΐ]

Χαρίλαο:.
Ή Ίσπανίς; ώραιοτα'τη ! (ίδια) Δεν ήξεύρω καί έγώ 

τί πρόσωπον παίζω έδώ. Αύτή ή ώραία συνάντησις βέ
βαια δεν υπάρχει εις τό σημειωματάριόν μου. Φοβούμαι 
μήπως γείνω συνένοχός του εις καμμίαν... Πρέπει νά κα
θαρίσω τήν θέσιν μου.

Πηνελόπη.
Καϊ τά κιβώτια αΰτά ;

Κλεάνθης.
— Ή περιέργεια τής γυναικός, άμαρτία, διά τήν ό

ποίαν ή Εΰα έθυσίασε τόν Άδάμ καϊ τόν Παράδεισον. — 
Τά κιβώτια.... Είναι δύο κιβώτια.

Πηνελόπη.
Τό βλέπω πολύ καλά.

Χαρίλαος.
—Ίδοΰ περίστασις νά ελαφρώσω τήν συνείδησιν μου. 

— Αΰτά κυρία μου (τήν παρακαλεϊ νά καθήοη) είναι ή 
κάλπη, ή έγκλείουσα τά τελευταία λείψανα τής Ήχους. 
Άνεγνώσατέ ποτέ τήν μυθολογίάν ;

Hηνελόπη (χαθημεηή.
Δέν σάς εννοώ.

Κλεάνθης. (fr άιτομίφ).
Τί θέλει νά είπή ;

Χαρίλαος.
Η Ηχώ ήγάπα τόν Νάρκισσον, οστις δμω; δέν ένόει ν’ 

άγαπήση άλλον ή τόν εαυτόν του. Πολλάκις έζήτησε νά 
τώ δώση νά έννοήση δτι τρελλαίνεται δι* αυτόν, άλλ’ 
εκείνος επροφασίζετο πάντοτε δτι είχε νά γράψη έπις*ολάς 
καϊ έπρεπε νά προφθάση τό ταχυδρομεΐον. Καϊ ή πτωχή 
κόρη εμαραίνετο, έμαραίνετο,έ'ως ού έφυγαν καί κρέας καϊ 
κόκκαλα καϊ δέν έμεινε παρά ή φωνή της, ήτις έπλημ- 
μύρισε τά σπήλαια, τάς οικίας, τά άντρα καϊ τώρα εΰρί- 
σκεται κλειδωμένη είς αΰτά τά κιβώτια. Οίαν δήποτε 
φωνήν καϊ άν άκούση τήν επαναλαμβάνει έκτοτε μέ τό 
νϊ καϊ σίγμα. (Έμπιστευτικώς).Προσέξατε μή σας άκούση! 
Πρό πάντων μη εμπιστευθήτε είς αύτήν τά μυστικά σας.

Κλεάνθης (σιχά τω Χαμι.Ιάω}.
Μά λοιπόν εννοείς νά με καταστρέψης ;

Χαρίλαος (ύμοίως
Είπα την αλήθειαν διά τό μέλλον. Θέλω νά έχω ήσυ~ 

χον τήν συνείδησιν μου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΐ

βες αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τή 22 τρέχον
τος μηνός ήμέρα Κυριακή. Κεΐται είς τήν κεντρικωτέραν 
θέσιν Πειραιώς, εϊς τήν δενδρόφυτον Πλατείαν Ιίοραή, 
όπου τά δημοτικά έκπαιδευτήρια’ σύγκειται έκ 1500 
περίπου πήχεων καί δύναται νά διαιρεθή είς 2—3 οι
κόπεδα έχοντα πρόσωπόν πρός τήν Πλατείαν.

Εκτακτος ευκαιρία πρός άγοράν ωραίου οικοπέδου καί 
είς μετρίαν σχετικώς τιμήν.

Πηνελόπη (έγείμεται).
Είσθε πολύ ποιητικός καί δέν σας έννοώ.

Χαρίλαος (ύμοίως). 
θά με έννοήσητε αΰριον.

Πηνελόπη
’Εδώ κρύπτεται μυστήριον. Είναι καϊ οϊ δύο άνήσυχοι. 

Μήπως καμμία μηχανή διά καϋμέδες;
Κλεάνθης.

Ό κύριος έδώ, Πηνελόπη, ένίοτε ποιητικίζει. Τί άλλο 
[θέλεις νά ηνε παρά δείγματα.

Χαρίλαος {μηχανικώς. J 
Τί άλλο .... παρά δείγματα.

Πηνελόπη.
(Ιδία πρός τόν σύζυγον). Βέβαια παραδείγματα διά 

τοΰς άνοήτους ! (’Ιδία) Μοί φαίνεται δμως οτι ή ήχώ εί
ναι έξω άπό τά κιβώτια.

Κλεάνθης.
Δείγματα άπό τσόχαις ....

Χαρίλαος.
Τσόχαις.

Πηνελόπη (ίάι'μ).
Δέν το είπα έγώ οτι ό κύριος έδραπέτευσεν άπό τά κι

βώτια !
Κλεάνθης.

Μη ησαι τόσον περίεργος, θά τό μάθης αΰριον. Δέν 
μοι επιτρέπεις την έπικαρπίαν ένός μυστικού έως αΰριον;

Πηνελόπη
— Ο σύζυγός μου θέλει νά μέ έκπλήξη ’ μέ δώρόν τι 

ήχηρόν, εάν σχετίζεται μέ τήν διήγησιν του κυρίου. 
Αΰριον είναι ή έορτή τών γενεθλίων μου. Καί έγώ τά* 
ήδίκουν! Άλλά τί νά ήνε άρά γε ;

Κλεάνθης {Σιγ& ,τρός t»)r Πηνε- 
, ,, , [^ώττ,»·);

Τώρα, πιστεύω δτι Οά μας άφήσης μόνους.
Πηνελόπη [χαιμετίζονσα).

Κύριε Τριανταφυλλόπουλε .... θά σας έπανίδωμεν. 
Δέν είναι άλήθεια ; {Πμύς τύν σύζυγον) Έως αΰριον τό 

· ['Εξέρχεται).
(Έπιτχι τό τίλος).

Κ. Γ· ΞΕΛΌΣ·
-ο —

ΤΟΥΡΚΟΙ—ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ

Λαριςζα, Π Αΰγούστου 1882.
Τόν ήσυχον καϊ μονότονον βίον μας έτάραξαν αίφνης 

τό έσπέρας τής Κυριακής θόρυβος στρατιωτών έτοιμαζο- 
μένων πρός άναχώρησίν, κροταλισμοί άπό ρυτήρος καλ- 
παζόντων ιππέων, ταχεία συγκέντρωσις τοΰ ένταΰθα 
στρατοΰ, οί πάντες δέ έκθαμβοι καϊ άνήσυχοι διερωτώ- 
μεθα περί τών αιτίων τής τοιαύτης έκτακτου στρατιω
τικής κινήσεως, τήν δέ περιέργειαν καϊ αγωνίαν ήμών 
έπηύξησεν ή είδησις δτι παρά τήν μεθόριον γραμμήν Μου
σταφά πασσάς καϊ Μαυροδήμος πολεμοΰσι.

Ή είδησις αΰτη, ώς είκός, διέκοψεν άποτόμως τάς 
περί τών έν Αίγύπτω συμβαινόντων συζητήσεις τών φιλο- 
«ραγμόνων, στρέψασα τήν προσοχήν αύτών πρός τά έν 
τοϊς μεθορίοις συμβαίνοντα, ών άκριβή περιγραφήν σπεύ
δω νά σάς μεταδώσω γνωρίζων καλώς έκ πείρας, δτι 
τοιαΰται ειδήσεις έν Άθήναις άναπλάσσονται καϊ παρι- 
στώνται κατά τό γόνιμον τής έκάστου φαντανσίας.

Πρό μηνός περίπου, ώς γνωρίζετε, ό ήμέτερος παρά τά 
σύνορα στρατός διετάχθη νά καταλάβη τάς παρά τό 
Καραλή-Δερβέν στρατιωτικάς θέσεις Ζορμπάν καϊ 
Β ί ρ γ λ α ν, δεσπόζουσας τής θέσεως Καραλή-Ταμπούρ 
ήν κατέχουσιν οί Τοΰρκοι και άπό τών όποιων ήδύναντο 
οί ήμέτεροι νά καθορώσι τάς κινήσεις τοΰ άντικρύ έστρα- 
τοπεδευμένου τουρκικού στρατοΰ. Τήν κατάληψιν τών 
σταθμών τούτων, ών τήν κυριότητα άντιποιοΰνται, μετά 
δυσαρεσκείας είδον οί Τοΰρκοι, καί δή συγκεντροΰσι στρα 
τόν, τήν δέ πρωίαν τής Κυριακής τοΰρκος ταγματάρχης 
έπί κεφαλής 200 στρατιωτών προσέρχεται πρός τόν άπο- 
σπασματάρχην ύπολοχαγόν τοΰ πεζικοΰ ’Κπαμ. Μχυ· 
ροθήμον, καί αιτεί παρ’ αύτοΰ τήν έκχένωσιν τών 
σταθμών καϊ τήν άμεσον άποχώρησιν τών στρατιωτών 
μας, ένφ προηγουμένως περικυκλώσαντες σταθμόν τινα 
συλλαμβάνουσιν, αϊφνιδίως έπιπεσόντες, ένα δεκανέα τών 
εύζώνων μετά έπτά στρατιωτών. Είς τήν πρόσκλησιν 
ταύτην εύτόλμως άπαντό! ό γενναίος Μαυροδήαος δτι δέν 
δύναται νά έγκαταλείψη τήν θέσιν του άνευ άνωτέρας 
διαταγής. Βαρέως ήχησεν εϊς τά ώτα τοΰ τούρκου ταγ
ματάρχου ή άξιοπρεπής αΰτη άπάντησις τοΰ ήμετέρου 
άξιωματικοΰ, έφ’ή μαίνεται,άρχεται δέ ύβρίζων τόν Μαυ- 
ροδήμον καϊ άπειλών αύτόν δτι θέλει καταλάβει τάς θέ 
σεις μέ τό σπαθί του. Τά θρασύ στόμα τοΰ τούρκου έφί- 
μωσεν άμέσως έρεθισθεϊς ό Μαυροδήμος διά δύο χ α
στό υ κ ώ ν έλληνικής κατασκευής. Φεύγει ό τοΰρκος 
μένεα πνέων καϊ διατάσσει παραυτα τήν κατάληψιν, 
τής θέσεως ύπό τών στρατιωτών του ών τήν όρμήν άνα- 
χαιτίζει ζωηρός πυροβολισμός τών τριακονταπέν- 
τ ε ύπό τόν Μχυροδήμαν εί; άκροβολισμόν ταχθέντων 
εύζώνων· Έπωφεληθέντες τής στιγμής πέντε έκ τών συλ- 
ληφθέντων εΰζωνων έκφεύγουσι τών χειρών τών τούρκων, 
καί συντάσσονται τοΐς ήμετέροις, παρέμειναν δέ ό δε
κανεύς μετά 2 στρατιωτών, ών ή τύχη άγνοεϊται μέχρι 
τής στιγμής ταύτης.

Πεισματώδης τότε άίχεται πάλη μεταξύ 35 ώκυπό- 
δων, λεοντοκάρδων εύζώνων καί 250 τούρκων, διαρκέ- 
σασα άπό τής 6 πρωινής ώρας μέχρι τής 1 μ.μ. Εν τώ 
μεταξύ άκούσαντες τούς πυροβολισμούς σπεύδοντες πρός

ίοήθειαν μέν τών τούρκων δ Μουσταφά πασάς μετά 400 
στρατιωτών, πρός ένίσχυσιν δέ τών ήμετέρων 100 εΰζω- 
νοι έκ τών πλησίον στρατιωτικών σταθμών. Ζωηρόν καί 
φονικόν έξακολευθεΐ τό πΰρ τών στρατιωτών μας δι* απα
ραδειγμάτιστου άνδρείας ύπερασπιζομένων τάς θέσεις 
των, δτε περί τήν 1 Ιην ώραν ήναγκάσθησαν νά όχυρωθώ- 
σιν είς Ζσρμπά μή δυνάμενοι έν άνοικτω πεδίφ νά μά- 
χωνται άνευ σπουδαίων ζημιών πρός τετραπλασίαν δύ- 
ναμιν. Προχωροΰσιν ολίγον οί Τοΰρκοι, μάχονται μανιω
δώς ίνα καταλάβωσι τόν Ζορμπάν, άλλ’ άπελπισθέν- 
τες καί άποκπμόντες παύουσι τό πΰρ, τοΰθ’ δπερ ε
πραξαν καϊ οί ήμέτεροι περί τήν Ιην μ.μ. ώραν· ήρξατο 
δέ τότε εκατέρωθεν ή άνάγνωσις τοΰ καταλόγου. Έκ τών 
τούρκων λείποσι πλέον τών 60 φονευμένοι καϊ πληγω
μένοι, 20 δέ ήχμαλωτισμένοι, έκ δέ τών ήμετέρων δύο 
φονευμένοι, οί άνθυπασπισταϊ τοΰ πεζικοΰ Μανουσσπου- 
λος καί Κουβαράς καί 5 εΰζωνοι πληγωμένοι, είς δεκανεύς 
καί δύο στρατιώται αιχμαλωτισμένοι.

Τοιοΰτον ήτο τό άποτέλεσμα τής άπροσδεκήτου ταύτης 
μάχης, τοΰ ήρωος τής όποιας Μαυροδήμου τήν ανδρείαν 
έγώ μέν δέν περιγράφω, σείς δέ δύνασθε νά τήν φαντα
σθήτε, δντες βέβαιοι δτι, οπωσδήποτε ή φαντασία ύμών 
ήθελε τήν παραστήσει, ούδέποτε δύναται νά έξέλθη τών 
δρίων τής πραγματικότητος. Γνωστοποιώ δ’ ύμΐν μόνον 
δτι τό παράσημον, δπερ ούτος φέρει τό έλαβεν έν τελετή 
καί παρατάξει τών έν Άθήναις ταγμάτων έπιλοχίας ών 
πληγωθείς έν συμπλσκή πρός ληστας. Έκτοτε δέ διετέ- 
λει άγρυπνος φύλαξ τής παλαιάς όροβετικής γραμμής 
έν ή πολλάκις συνεκρούσθα) μετά ληστών καϊ τούρκων, 
ήδη δέ τής νέας,έν ή πάλιν προφανώς δείκνυνται τάπρο· 
τερήματα τοΰ άξιωματικοΰ τούτου. Έννοεΐτε βεβαίως 
δτι αΰτη ούδόλως δύναται νά μειώση τήν τών λοιπών 
αξιωματικών καϊ δπλιτών.

Ή περί τών συμβάντων τούτων είδησις καταφθάσα έν* 
ταΰθα τό εσπέρας τής Κυριακής διέλυσε τούς ρεμβασμούς 
δλων. Ό άρχηγός υποστράτηγος Δ. Γρίβας τηλεγράφησα; 
ταΰτα πρός τήν Κυβέρνησιν διατάσσει άμέσως τόν συν
ταγματάρχην ύπαρχηγόν Δ. Τσίρον ν’ άναχωρήση αυθωρεί 
μετά 60 εύζώνων διά Ζορμπά, προσκαλούνται τηλεγρα
φικώς πανταχόθεν τάγματα, καθ’δλην δέ τήν νύκτα τής 
Κυριακής άνεχώρησαν έντεΰθεν πλεΐστα άμάζία. κ«ϊ φορ· 
τηγά ζώα κομίζοντα άρτον,πολεμεφόδια καί λοιπά υλικά 
τοΰ πολέμου. ’Αναχωρεί ένταυτφ δ λόγος τοΰ μηχανικού 
ύπό τόν λοχαγόν κ. Ίωάννην Τζαβέλλαν, ή ορεινή πυρο
βολαρχία ύπό τόν λοχαγόν κ. Κ. Κατσιφάν, δ υπίατρος 
κ. Χαρίόημος Βασιλείου μετά χειρουργικών έογαλείων, 
θηκών καί λοιπών αναγκαίων. Μετά 1 4ωρον άδιάκοπον 
πορείαν,τό πλεϊστον έπϊ ανωμάλου καϊ πετρώδους έδάφους 
κατέφθασαν τήν νύκτα τής Δευτέρας πρός τήν Τρίτην είς 
Ζορμπά, δπου ήτσ καί δ συνταγματάρχης Δ. Τσίρος.

Καθ’ δλην τήν νύκτα τής Κυριακής μέχρι τής πρωίας 
τής Τρίτης τά άντιμαχόμενα μέρη άπεΐχον πάσης συμ
πλοκής δι’ αραιών κάποτε πυροβολισμών δηλοΰντα τήν 
πρός έπανάληψιν τής μάχη; πρόθεσίν των. Κατά τό διά
στημα τοΰτο οί μέν Τοΰρκοι ουνεκέντρωσαν δυνάμει; άνω 
τών 1 400 άνδρών, οί δέ ήμέτεροι περί τούς 500, έν οίς 
καϊ ό έπίσκοπος Πλαταμώνος μ3τά 80 πολιτών. Τήν 
πρωίαν τής Τρίτης έ τολμηρός συνταγματάρχης Δ. Τσί
ρος προσεκάλεσε τόν Πασά τών Τούρκων νά ύποχωρήση 
καταλιμπάνων δες κατείχε θέσεις, τούτου δ’ άρνηθέντος 
διέταξε τήν Εναοξιν τοΰ πυρός. Άπό τής 7 πρωινής ώρας
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μέχρι τής μεσημβρίας αδιάκοπα τά πυροβόλα κα'ι τά 
όπλα έζερεύγοντο πΰρ, άναγκάσαντα τούς Τούρκους νά έγ- 
καταλείψωσι τάς θέσεις των, ύποχωρήσαντες είς άπόστα- 
«ιν άπό τών συνόρων έντός βολΤίς κανονίου καί άφήσαν- 
τας έπί τοΰ πεδίου τής μάχης υπέρ τούς 200 νεκρούς, 
έν οίς καί ένα άντισυνταγματάρχην. Ό δέ άνθυπασπίΓΜς 
τοΰ πεζικού Κρίπας έπεσε κατά τήν ήμέραν ταύτην θύμα 
τής ήρωϊκής του ανδρείας. Άπό τής μεσημβρίας τής χθές 
ούδέν έτερον έγένετο, πέμπονται δέ άδιακόπως έπικουρίαι 
έζ εύζωνικών ταγμάτων,πολεμεφόδια καί λοιπά χρειώδη, 
άναμένομεν δ* ανυπομονώ; τό τέλος τής άρξαμένης ταυ
της πάλης, ούδέν βέβαιον δυνάμενοι νά προμαντεύσωμεν, 
μή άποκρύπτοντες δμως δτι ot Τούρκοι δύνανται νά συγ- 
κεντρώσωσι πλέον τών 50ύ0 άνδρών.

’Επιθυμείτε ήδη νά σάς είπω καί τήν ύπό πάντων 
προφερομένην φράσιν ; Αϋτη είναι, ’ *ιαέΧεεα τής K.J- 
βερνήσεως· ένώ οί Τούρκοι όπισθεν τών συνόρων έχουσι 
χιλιάδας στρατού, ήμεΐς άπαν μέν τό Πυροβολικόν φυ- 
λάττομεν είς Αθήνας έκτος 1 πυροβολαρχίας δρεινής κα’
1 πεδινής, αιτινες είσίν ενταύθα δι’ολην τήν Θεσσαλίαν, 
πέμπομεν τό ιππικόν εί; Άργος ΐνα εύχαριστηθώσιν οί 
βουλευταί, μετασταθμεύομεν δέ τό έν Λαμίρρ τάγμα εις 
Σπάρτην, άφίνομεν δέ τήν όροθετικήν γραμμήν νά φυλάσ- 
σωσιν ολίγοι στρατιώται μή συλλογιζόμενοι οτι, όπως 
αυτή έχαράχθη, δύνανται ο[ Τούρκοι έντός 3 ώρών νά 
καταλάβωσι τήν Λάρισσαν. Άλλ’ έχομεν νά κάμωμεν μέ 
'•Τούρκους καί ίσως τούτο μάς παρηγορεΐ,

θέλω έπιστέλλει ύμΐν, μέ δλην τήν διαταχθεΐσαν έ
χεμυθίαν, άκριβή περιγραφήν παντός γενησομένου.

ΙΙ^νεεός.

ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

(Συνέχεια προηγ. φύλλου.)
Τοΰ δείπνου μου περατωθέντος, έζήτησα ποτήριον ζύ

θου, ήναψα σιγαρέττον, καί προσεπάθουν νά σπουδάσω 
τήν φυσιογνωμίαν τής αιθούσης.

Μεταζύ τού πλήθους τών θαμώνων, εΐλκυσε τήν προ
σοχήν μου νεάνις, ίσως 18ετής, ήτις μετά τριών άλλων 
άτόμων έκαθητο πρό τίνος τραπέζης· ώς κατόπιν ήδυνή- 
θην νά πληροφορηθώ,τά τρία άτομα ήσαν δ πατήρ, ή μή* 
της καί ό άδελφός τής κόρης.

Είναι άληθές δτι δέν ήτο ώραία, τούλάχιστον ύπό τήν 
πλαστικήν σημασίαν τής λέζεως, διότι ούτε ρίνα ειχεν 
έλληνικήν, ούτε τό ευσαρκον έκεΐνο καί εύμελές δπερ το
σούτον κλασσικόν κατέστησεν ή Ένετική Σχολή· καί δ
μως μόλις ίδών αύτήν δέν ήδυνήθην νά μή αναφωνήσω-

«”Ω! Τί νόστιμο κορίτσι!»
Ήτο μάλλον τύπος καλλονής τού Βορρά· λεπτοφυής 

χωρίς νά ήναι ισχνή· είχεν ώραΐον ανάστημα, χωρίς νά 
ήναι ύψηλή. 01 βαθεΐς γλαυκοί οφθαλμοί τη; δέν έβαλ- 
λον τούς «πινθήρας εκείνους, τούς συνταράσσοντας την ι- 
σβροπίαν τών νεύρων, καί έμβάλλοντας ε’ις πειρασμόν τάς 
αισθήσεις. Τούναντίον προσέβλεπε πάντοτε τόσον μειλι- 
χίως, καί όμως άνευ φιλαρεσκείας ή έπιπλάστου αίόούς· 
τό γλυκύ βλέμμα της ήτο τόσον ειλικρινές, ώστε ένέπνεε 
πάραυτα έμπιστοσύνην.

Θά όμολογήσητε καί σείς ότι πάντοτε είνε εύχάριστον 
τό φαινόμενον γυναικείων οφθαλμών άνευ όπισθοβουλία;· 
έγώ τούλάχιστον έπί τή θέα τοιούτων οφθαλμών διατί
θεμαι πάντοτε εύαρέστως.

Ή άφθονος ξανθή κόμη της προσηλούτο λίαν μετοιο- 
ορόνως διά καρφίδος όπισθεν παρά τόν τράχηλον, μει
δίαμα δέ διαρκές σχεδόν άόρατον πλήρες παιδικής άπλό · 
τητος διέστελλε τά ρόδινα χείλη. Τό σύνολον τέλος άπέ- 
πνεε τοσαύτην ηρεμίαν καί χάριν, ώστε δέν ήδυνήθην νά 
καταστείλω καί δευτέραν άναφώνησιν: «Τί ώραΐο κο
ρίτσι !»

Μετά τινας στιγμάς, μοι παρέστη ώς έξής ή εύκαιρία 
νά τήν γνωρίσω καί έκ τοϋ πλησίον.

Περί τήν ΙΟτην ώραν, είχε τελειώσει ή συναυλία, ή 
δέ ορχήστρα μετέβη εις παρακειμένην αίθουσαν χορού, 
οπού άνυπόμονον συνωθεϊτο τό πλήθος. Έκεΐ διακρίνω 
αύτήν έκ νέου εις τό άντίθετον άκρον τής αιθούσης μετά 
τής μητρός της.

Δέν έπρεπε νά άφήσω τήν εύκαιρίαν νά παρέλθγ άνω- 
φελώς· άλλως τε μέ προσέβλεπε τόσον συγχνά,—άν θέ- 
λητε πιστεύσατέ με,—ώστε ένόμισα δτι έπρεπε νά χο- 
ρεύσω μετ’ αύτής μικρόν Walzer. 'Άμα τή σκέψει, δρμώ 
διά μέσου πεοιδινουμένων ζευγών, ώθών καί ωθούμενος, 
μετ’ αποφασιστικότητας άνθρώπου, πορευ·μένου πρός βε- 
βαίαν άλωσιν προμαχώνος.

Πλήν μόλις έπλησίασα, ή δρμή μου έμετριάσθη, ήσθα
νόμην ό’τι αίφνης τό θάρρος μου μ’ έγκατέλιπε’ σημειώ
σατε δτι εκ φύσεως δέν είμαι δειλός, καί όμως κατά τήν 
κρίσιμον έκείνην στιγμήν άντί κατ' εύθεΐαν νά προχω
ρήσω κατά τοΰ προμαχώνος, έρριψα συγκεχυμένα τινα 
βλέμματα πρός τόν τοίχον, έκλινα έπ’ άριστερά καί έορί- 
φθην έπί παρατυχόντος καθίσματος, άγανακτών κατ’ 
έμαυτού καί ψυθυριζων ; «Ανεπιτήδειε» !

Εύτυχώς έν τω μεταξύ τούτφ έτερος γενναιώτερος 
εμού, προσεκάλεσεν αύτήν εί ς χ ορόν, καί ούτω άκου«ίως 
έκάλυψε τήν άνανδοον ύποχώρησίν μου. 'Οπωσδήποτε 
ήμην δυσαρεστημένος διότι είμαι ό δυστυχέστερος άνθρω
πο; τοϋ κόσμου, δσάκις εύρίσκουμαι είς σχέσεις έχθρικάς 
πρός έμαυτόν. Τό έξής δμως γεγονός ήρκεσε ΐνα διαλύσρ 
καί τό μικρόν τοϋτο νέφος.

(Έπεται συνέχεια.)

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
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Αναλαμβάνει έργασίας, πεοατουμένας μετά φιλοκαλίας 
καί ταχύτητας.
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καέ παντός εέόους έργαοέαε έζτυπούιαεναο 
Είς χιλιάδας άντιτύπων διά ταχυπιεστηρίου νεωτάτου

καί άρίστου αγγλικού συστήματος.


