
J

ΕΤΟΣ Τ'. — ΑΡΙΘ. 338 Τ6μ.άτ«6 λεπτά 10. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1882

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟ'ΛΙΤΙΚΟΣαΤ\ΡΙΚΗ
ΧΤΝΔΡΟΜΗ Ε-ΤΚΕΙΔ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΗΡΟΤΕ V ΜΟΓ'ΟΝ. Έν ’AOijvei; φρ. 15.—Έν δέ τχΤ; Ιη«ρχ. φ?. 16 - Έν -.ύ ’ζωτ. «·? 25
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—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, oaos aioysax, Άριθ. 4, άπέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

Ε£ ΗΜΕΡΛΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΙ
{Έχ τοΰ ήμερολογέου τοΰ «. «ρωΟυπουργοΰ).

z/furifp«, 15 Αύγουστου. Είναι δευτέρα φορά σήμερα 
που πιστεύω σέ όνειρα. *Η πρώτη φορά ήτο όταν εΐ; τήν 
•εκλογήν τοΰ προέδρου έφάνη ή μεγάλη πλειοψηφία την 
όποίαν διέθετα. Είχα δή είς τόν ύπνον μου ότι ήμουν 
σ'τούς Αμπελοκήπους, σ'ένα περιβόλι, και μιά Κυρία μοΰ 
γέμιζε τής ποδιαίς τής ρεδιγκότα; μου κουκκικ. Μά πό
σα ! ώ; ποΰ μοΰ χυνότανε ! Χθές πάλι είδα πως είμεθα 
κυνήγι σ’τή Βάρη γιά λαγούς, {/.έ τόν Βκλέττα καί μέ 
τόν Κρασά' οί λαγοί μ.άς είχαν κάνει πολιορκία" σκοτό- 
ναυ,ε δεξιά κι’ αριστερά' ησαν τόσον πολλοί, ποΰ άντί νά 
κυνηγούμε έμεΐς, μάς κυνηγούσανε έκεΐνοι. Ενα; μάλι
στα ωρμησε κατεπάνω μου κι’ άπό την τρομάρα μου ξύ
πνησα. Σήμερα άμα άνέγνωσκ τά τηλεγράφημα τοΰ 
Γρίβα, ένθυμήΟηκα τό όνειρον. Άπό τοΰδε προβλέπω τά 
πράγματα οτι Οά λάβουν αίσίαν εκβασιν οί τοΰρκοι θά 
φανώσι μπροστά σ’ τούς δικούς μας ώς λαγωοί.'Αλήθεια, 
πόσοι είναι οί δικοί μας ;

Ύρίη/, 16 Αύγούστου. Είμαι ολίγον άτυχης είς την 
εκλογήν τών στιγμών. Οταν κατασκευάζω στρατόν, ικα
νόν νά καταπονήση δύο Τουρκίας, έρχεται ό Κουμουνδοΰ- 
'ρος, μοΰ τον παίρνει άπό τά χέρια και μοΰ τόν κάνει σάν 
τά μοΰτρά του. Και όταν πρέπει νά έχω είκοσι χιλιά
δας στρατού, όέν έχω παρά είκοσι. Τύ Μή Xatioat έχει 
δίκαιον' είμαι ό πρωθυπουργός της έπιστρατείας καί τή; 
άστρατείας. Άλλά μοΰ φαίνεται ό Γρίβας τά παραχον- 
δραίνει. θά έγινε καμμία αψιμαχία, την όποίαν μοΰ 
την μετέβαλλεν είς μάχην λυσσώδη. Είναι ολίγον τερτι·· 
ic.ii/C. Άς είναι. Χρειάζονται καί αύτά. ’Ορίστε- τό 
*E6nxi>r Πνεύμα ένθουσια ύπέρ της Κυβερνήσεως. Γενι
κώς πιστεύεται ότι όιατελοΰμεν είς πόλεμον. Εύτυχώς 
ό ένας πόλεμο; έπαυσε τόν άλλον πόλεμον—τών Βουλευ

τών. Κάνεις δέν τολμά νά μοΰ ζητήση τίποτε. Καί ό 
Καλλιγάς άκόμη δέν όμιλεϊ περί τών μικρών του έρώτων. 
Τί τρυφερότης αύτοΰ τοΰ άνθρώπου ! Έγώ έπλάσθην διά 
νά είμαι άκριβώς ό άντίπους του.

Τετάρτη, Π Λΰγούστον. Ουφ ! Είμαι άποκαμωμένος. 
Τρία ύπουργεία σηκόνω είς τήν ράχην μου. Άν είναι ό 
Κουμουνδοΰρος άπό τήν Μάνη, είμαι όμως καί έγώ μα- 
νιάτης έκ Μεσολογγίου. Μέχρι τής ώρας αύτής διατηρού
μαι μ’ έναν καφέ ! Τί κράσις ! Μπορώ νά φάγω είς τρία 
τραπέζια διαδοχικώς, διατηρών τήν αύτήν όρεξιν είς τό 
τρίτον, ήν καί είς τό πρώτον καί μπορώ νά περάσω είκο- 
σιτέσσαρας ώρας μ’ έναν καφέ .' Κάμνω τόν πρωθυπουρ
γόν, τόν ύπουργόν, τόν τμηματάρχην καί τόν κλητήρα' 
Πρέπει νά φροντίσω καί διά τό τελευταϊον κουμπί τής 
σκελέας τοΰ στρατιώτου. Τί άνικανότης μέ περιστοιχί
ζει. Αύτοί οί Βουλευταί είναι αφόρητοι, Όλα τά μοι
ράζονται ώ; νά ήσαν λάφυρα. Ό καθένας θέλει έδρα 
τάγματος διά τήν έπαρχίαν του. Χωρίς Λίρα οί άνθρω
ποι όέν μπορούν νά κάμουν. Τούς έκαμα κ' έγώ Λίρας 
μέ πέντε άξιωματικούς, τρεϊς στρατιώτας καί μέ 
μουσικήν. Πρέπει τώρα ολην αύτην τήν Διασποράν νά 
τήν συγκεντρωσωμεν. Κατέλαβα τά τηλεγραφικά σύρ
ματα. “Εγεινα ηλεκτρισμός. Είμαι ήναγκασμένος νά 
άνταποκρίνωμαι καί μέ τά Βισβάδεν. ‘Ο Βασιλεύς θέλει 
ειδήσεις. Τί νά τοΰ γράψω ; Νά έλθη ; Τί νά τόν κά
μω ; Νά μήν έλθη ; Θ’ άναλάβω μόνο; μου τήν εύ&ύ- 
νην. Έχει όμως, λέγει, άνάγκην νά έξακολουθήση τά 
Λουτρά του. Άς πά 'νά λούζεται !

///«.τγ)/, 1S ζ/όχσιίσεοΓ. Ευχαριστημένος άπό τόν εαυ
τό μου. Έντός ολίγων ήμερών θά έχω ετοίμους δεκζκι- 
σχιλίους άνδρας. θά έκπλήξω τήν άντιπολίτευσιν. Εί
πα τοϋ Βυζαντίου νά τήν κεραυνοβόληση διά τής Ίίμας·. 
Αύτόν τόν Βυζάντιον καί τόν ’Ροΐδην ήρχισα νά τούς 
λυπούμαι' δεν γράφουν τίποτα' τούς έξήντλησεν αύτη ή
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'Ώρα' είναι ή Μεσσαλίνχ του;. Πολύ μ έβοήθησε 
κα’ι ό καΰμένο; ό Ροΰφο;" αυταΐ; ταΐ; ήμεραις ευτυχώ; 
άφησε τά παιδιακήσια του. Τό τουφεκιδι έζακολουθεΐ 
πιστεύω τό περισσότερο νά πηγαίνη σ’ τόν άέρα. Εύτυ-

ύπέρ έμοΰ καί κατά τοΰ Γρίβα" ή Πρωία είναι κατ έμοΰ 
καί ύπέρ τοΰ Γρίβα. Ό καΰμένο; δ Δεληγιάννης, τί γε

ναγνωσω
διαφέρομαι πολύ νά μάθω την γνώμην των. Ό Βασιλεύ;1 
μου γράφει άν είναι άνάγκη νά μεσολαβήση" έπί τοΰ πα
ρόντος μεσολαβεί τό λιανοτούφεκο
γραφήματα δουλεύουν περίφημα.

Τά επίσημα τηλε-

Σάββατον, 20 Λύγούστου. Νίκη ! Πήραμε τήν Βίγλα, 
έξετοπίσαμεν τού; Τούρκου;. Αύτά μοΰ γράφει ό «ρχη- 
γό;" τόν πιστεύω.

Ό ΛΙων ζητεί κατάλογον τών φονευθέντων" ποίωνς 
πόσων ; Αύτοί οί άνθρωποι μέ τά σωστά των πιστεύουν 
εί; πόλεμον. Άνέγνωσα μερικά; αλληλογραφία; έκ τοΰ 
θεάτρου τοΰ ττο-Ιέρον ! Οί Τοΰρκοι πίπτουσι νεκροί υπο 
τόν κάλαμον τών ανταποκριτών καθ’ έκατοστύας. Φονεύ
ουν τόσου; πολλούς, ώστε άν δεήση νά πολεμησωμεν όέν 
Οά ευρωμεν ζωντανούς άλλους. Έμυρίσθησαν ανακωχήν 
μερικοί βουλευταί καί ήρχισαν νά σου-ίατσάρουν έςω τοΰ 
Γραφείου μου. Κάμνω έπίτηδε; τον άγριον διά νά μ.έ 

:Ή ξεφορτωθούν. Μ’ αύτού; τούς βεβιασμένου; μορφασμούς, 
’"’πάω νά χαλάσω τά μοΰτρά μου. Ό Σταμούλη; απειλεί 

ίίτι θά μοΰ φύγη. Είπα τοΰ Καλλιγά νά βάλη μερικάς 
άπό τά; μικρά; του φίλα; νά τόν συλλάβουν καί νά μοΰ 
τόν φέρουν ύέσ/ιιον. "Εμαθα οτι άλλαξε τήν κόκκινη 
κραβάτα καί έβαλε πράσινη. Σημεϊον ότι ύπάρχει έλπίς 
συνδιαλλαγής. Τί σύμπτωσί; ! ή συνδιαλλαγή μέ τήν 
Τουρκίαν συμπίπτει μέ τήν συμφιλίωσιν τοΰ Σταμούλη.

τερον, έως οτου λήξουν αί διαπραγματεύσεις. Ένώ ή Α. Καραγκιόζης. Ά .' τόν μασκαρά τόν Παρτσινέβελο 
Μ. Οά έξακολουθή τά λουτρά τη;, έγώ θά εξακολουθώτί κάθεται καί σκαλίζει !

Ιίαρταινέβελος. Άμ’ κ’ έκεΐνοι δά τοΰ πυροβολι-βυγκεντρονων στρατόν.

κ/ιά την ύχεζαίρεσιν των χειρογράφων.

ΚρΜίρΐ.

ΠΕΡΙΚΛΕΤΟΣ.

ρίου μου. fjsivT0-r& τ£ £νου.ά του συνδέεται μετά μεγάλων γεγο-
ιον των ώ;’ νότων.

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ καί ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ.
Καραγκιόζης. Παρτσινέβελε βρέ, ποΰ είσε ; 
Παρτσινέβελο;., Ναμαι" τί μέ θέλει;, Καραγκιόζη;

Παρασχευη 19 Αύγουστου Σήμερα είχα νά κάμω μέ 
τού; πρέσβεις. Οί περισσότεροι είναι τοΰ χε 
Ό Δεληγιαννη; άν ητο θά έγονυπέτει ένώπιό 
τό 1879. ’Επί μίαν στιγμήν έλησμόνησα την ιδιότητά

τφ είπα τό λάθο; μου. Τώρα λέγω σά; ομιλώ ώ; ύπουρ- 
γό; τών ’Εξωτερικών. Κατέστησα ύπεύθυνον τήν Εύρώ- 
πην διά τό χυνόμενον αίμα. Μέ είπαν νά παύσω νά συγ
κεντρώνω στρατόν. Τού; είπα, έγώ δέν τ’ άκούω αύτά" 
δέν είμαι Κουμουνδοΰρος" ή Δεληγιάννης. Μοί έπανέ- 
λαβον ότι θά μεσολαβήσουν. Τού; είπα: Όπω; άγαπάτε. 
Καί άπεχωρίσθημεν.

Κυριαχη, 22 Λύγούστου. Πίφ ! Είπα τοΰ ’Αναγνο
στοπούλου νά μοΰ φέρη λίγη χο.1όν2α από το σπήτι. 
Δέν μπορώ νά σταθώ άπό τήν βρώμα. Μέ πολιορκούν πε-

κην. Ήγόρασα τό άλφαβητάριον τοΰ Κουλουριώτη διά 
νά μάθω άλβανικά. Εύτυχώς έχομεν άνακωχήν. Έστρά- 
βωσαν όλοι τά μοΰτρά των εί; τό άκουσμα αύτό. Πράγ
ματι οί Τουρκοφάγοι δέν λείπουν. Άλλά τό Ταμεΐον έν- !

® pXOiVSOSXoC > Α’. . 7Γ(ι)ζ V& |X0U ^ZVyj* ZVX' 
Περικλέτος, ποΰ Καραγκιόζη; θάνε ή Τουρκία καί ΙΙαρ- 
τσινέβελος,ποΰ θά τή; φάγη κατακέφαλα,θάνε ή 'Ελλάδα.

Καραγκιόζης. Τί λέ; βρέ, ξεροκέφαλε, ποΰ νά κοπή 
ή γλώσσά σου" ή 'Ελλάδα θά τήν πάθη ποΰ έχει τά εύ
ζωνάκια τη;, τά ξεφτέρια τη;" ποΰ τό καθένα μέ τό 
γρόθο του μονάχα μπορεί νά ξαπλώση κάτω σκυλότουρκου;;

Παρτσινέβελος. Τά εύζωνάκια ναί, καί οί στοα- 
τιώται οί άλλοι, καί οί ύπαξιωματικοί, καί οί μικοοί 
αξιωματικοί ώ; τόν ύπολοχαγό θά πολεμήσουνε σάν πα- 
ληκάρια" μά οί άλλοι, οί μεγάλοι αξιωματικοί, φαμελί- 
ται; άνθρωποι, συνειθισμένοι νάρχεται ό χάρο; ’; αύτου-

ρεΐ; θ’ άφήσουνε τή ζέστη τή; αγκαλιά; καί Οά τρέξουνε 
νά χύσουνε τό αίμά του; ;

Κ«'αγκεόζης. Βρέ Παρτσινέβελε, νά μαζόξη; τά 
λόγια σου καί μή βρίζη; τού; αξιωματικού; μα; γιατί 
σέ παίρνει ό διάβολο; ά ! χαλντούπη !

Παρτσινέβελος. Οί Τούρκοι όμως έχουν αξιωματι
κού; ποΰ έφαγαν μέ τήν φούκτα τόμ,παροΰτι, ποΰ πέρα
σαν Πλέβνα καί Γκιόκ-Τεπέ καί γνωρίζουνε τί θά πή 
πόλεμος, όχι άπό τή; εφημερίδες μονάχα.

Καραγκιόζης.' Βρέ Παρτσινέβελο κάτι βλέπω καί 
πήρε; το δίκηο τών Τούρκων μήπως καί σ’ έστειλαν 
έδώ κατάσκοπο βρέ, νά μέ πάρη; λόγια; έτσι θά,νε.

Παρτσινέβελος. Έγώ λέγω τήν άλήθεια.
Καραγκιόζης. Τήν αλήθεια αΐ ; στάσου νά σοΰ δεί

ξω εγώ ποιά είνε ή αλήθεια" (καταβαίνει έν τάχει καί 
επιστρέφει κρατών τήν μαγκούρα του μέ τήν όποίαν τόν 
ξυλοκοπεΐ). Τί είπε; ποΰ λέ; τήν αλήθεια βρέ Τουρκαλά" 
νά άλήθεια, δώ, καί κεΐ καί παρέκει, σ’ άρέσει αύτή ή 
άλήθειά σου.

Παρτσινέβελος. Α'ί, πάει, τά κακάρωσα !
Καραγκιόζης. Τόρα έχομε άνακωχή ! (σείων αύ

τόν). Αΐ ! τί βλέπει; αύτοΰ ποΰ πήγες, ’ βρέ Τουρκαλά, 
βλέπεις βουνά άπό πιλάφι καί ποταμού; άπό μέλι, καί 
σπήλαια άπό χαλβά, βλέπει; καί ούρί νά σφίγγουν 
τήν άγκαλιάτου; καί νά σέ γαργαλίζουνε ; αί, δέν μοΰ
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01 ΦΩΝΟΓΡΑΦΟ
κωμω-δ; α

(Σννίχ. 3. άρ.9. 337.)

ΣΚΗΝΗ Θ'.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΜΑΡΙΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ.
Πηνβλόπη.

Θεέ μου ! Τί έπαθε;;—Μαρία, γρήγορα, ξεϊδι,κολώνια. 
Σέ έπιασε τίποτε ;—Μαρία !

Κλεάνθη;.
Όχι" δέν εχω τίποτε. (Εισέρχεται ή Μαρία κρατούσα 

ιαλίδιον Κολωνία; καί ό Γιάννη; φιάλην όξους. Άπο- 
ιώκων τήν Μαρίαν.) "Αφησέ με ήσυχον καί σύ μέ αύτό

τό φαρμάκι.

ΑΙαρΐβ.
Φαρμάκι αύτό...! (Εξέρχεται, 'καθώς καί ό Γιάννης).

Κλεάνθης.
Είμαι καλά, πολύ καλά. Τί έχω αί' ; Συνέπεια ! Συ

νέπεια !
Πηνελόπη.

Συνέπεια; άλλά μέ τίνα; ; Σύ τώρα άκόμη ήσο έδώ. 
Είχε; διασκέδασιν τίποτε...’Έκαμε; πάλιν καμμίαν πο
λιτικήν πρόποσιν ;

Κλεάνθη?.
Δέν έπια τίποτε. Δέν έκαμα πρόποσιν. Συνέπεια ! 

Συνέπεια ! Τά πάντα !
Πηνελόπη.

Μά τί ; κλίνει; τά ρήματα τώρα ; (Καθ’ έαυτήν). 
Μήπως έτρελλάθη ;

Κλεάνθης (εγειρόμενος).
Δέν £χω τίποτε ! (Σύρων κάθισμά τι). Καθήσατε, 

Κυρία, έδώ. Εί; τό σκαμνί τοΰ κατηγορουμένου! Τόρα Οά 
σας είπω έγώ τί έχω. Έως τώρα ήδυνήθην νά κρύψω 
τόν έφιάλτην μου όστις μ’ έβασάνιζέ νύκτα καί ήμέραν. 
Άλλά ήλθεν ό καιρό; νά τελειώση ή κωμωδία. Είς τ» 
σκαμνί παρακαλώ. Ήξεύρω τά πάντα ! Ποιο; είναι ό 
άνθρωπο; αύτός.

IS ηνελόπη
Έτρελλάθη;, Κλεάνθη ;

Κλεάνθης
Έγώ δέν έτρελλάθην. Λαλήσατε, Κυρία, ποιο; είναι 

ο άνθρωπος, ει; τον οποίον θυσιάζετε τήν εύτυχίαν μου, 
τήν ειρήνην μου...

Πηνελόπη.
Πάλιν την Ειρήνην του. Ά ! μά αύτό είναι φοβεοόν. 

Καί νά μοί το λέγη κατά πρόσωπον, μέ ό’λην τήν αφέ
λειαν ! Εί; τό σκαμνί, παρακαλώ. "Εχετε νά μοι άπο- 
λογηθήτε. Τήν Ειρήνην σας, έ ;

Κλεάνθης.
Δέν έχω όρεξιν νά παίζω, κυρία. Τό όνομά του !

Πηνελόπη,
Μέ υβρίζει ! "Εχει τό θάρρος νά μέ ύβρίζη ! Άρκεΐ, 

Κύριε. Δέν είμαι ύποχρεωμένη νά άκούω τά; άνοη- 
βία; σας.

Κλεάνθης
Έχομεν καί άπειλάς. Είναι ή περικεφαλαία τοΰ έγ

κλήματος, τό άέτωμ.α. Έγώ όμω; έχω άποδείξεις, έγ
γραφα, μάρτυρα;, τά πάντα.—Δεσδεμόνα—όχι—Πηνε
λόπη ! "Εκαμε; τήν προσευχήν σου ; ,

Πηνελόπη.
Μά είσαι εί; τά καλά σου ; (Καθ’ έαυτήν) Τί σου έ- 

πταισα μητέρα μου να μοι δώση; σύζυγον έναν...! Πόσοι 
με έρωτοΰν άκόμη άν ήνε θεΐό; μου...! Ένώ, όσοι τό ή
ξεύρουν—Τί βεβιασμένη ομοιοκαταληξία ! λέγουν....

Κλεάνθης.
Μάρτυρας! Άκούετε, Κυρία; Αύτήν τήν στιγμήν είσθε 

έκεΐ...τοΰ έγράφετε έπιστολήν. Νά, τό μελάνι είναι εί; 
τά δάκτυλά σα; άκόμη.

IS ηνελόπη (ZJZci).
Μήπως με ήκουσε ; Δύσκολον ολίγον. Άλλά πάλιν 

ααί αύτό άν ήτο...τόσο; θυμός.
Κλεάνθης.

Έρωτάτε τίς σα; ήκουσεν ίσως; Θέλετε νά τον καλεσω 
ώ; μάρτυρα; ά ! βέβαια ! ήξεύοει ότι τά αυτιά μου άπό 
τά λουτρά έχασαν τήν εύαισθησίαν των καί δέν σε έμελ
λε ν’ άπαγγέλλη; ό,τι γράφει;. Πηνελόπη ! Πηνελόπη..! 
Εχουν καί οϊ τοίχοι αύτιά...

ΙΙηελόπη.
Μήπως έκρυψε έκεϊ τινα ; — Θέλω πολύ νά γνωρίσω 

αύτόν τόν κύριον, οστι; έχει τόσον έντιμον έπαγγελμα.
Κλεά .θης.

Είναι αξιόλογο; κύριος. Θά σοι τόν παρουσιάσω άμε-
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λές ; τά βλέπεις αύτά ; (σείων «ύτόν βιαίως) α'ί δέν 
αποκρίνεσαι’ τά κακάρωσε 'ς ταλήθεια’ αυτή είνε αλη
θινή άλήθεια* (σείων τό ρόπαλον του) άχ ! νά σάς είχα 
’ς τά χέρια ριου ολους έτσι Οά σας έκαμα γιαουρτοβαφτι- 
σμένοι ποΰ θέλετε νά μάς κόψετε τά σύνορά μας . . . . 
καί νά μάς τουρκέψετε κ’ αύτά.

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ.
Μάς έπιστέλλουσιν έκ Λαμίας τήν έξής πρωτότυπον 

επιγραφήν επιστολής ■
tKi'lpiOr Εΰστάθηοι· Λρτοχηοχ. 

ης στη.1ήθα έρχόμεχοχ «πό 
χαρθήτσα.»

’Ιερουργών Ιερεύς τις έν Φερσάλοις δτε έξήλθε μέ τά 
άγια μετά τήν μνημόνευσιν τής Βασιλικά,ς Οικογένειας, 
έξηκολούθησε νά λέγη : «καί ύπέρ τοΰ ’Επαρχου, τοϋ 
Ταμίου, τού ’Εφόρου, τοϋ Τάγρ.ατος Φερσάλων και Γιάν
νη Τεμπελή, ών κλπ.»

--------- ------------------

Φ A Ρ Μ A Κ ΕΥ Τ1Κ Λ ΓΕ AO IΑ.

Έκ τών έσχάτως έν τή δημοσιογραφία έκτυλιχδέντων 
είδομεν δτι τήν 25 ’Απριλίου 1880 έψηφίσθη νόμος άπα- 
γορεύων είς τούς επιστήμονας φαρμακοποιούς την έλευ- 
Οέραν έξάσκησιν τής έπιστήμης των, καί συνεπώς έπι- 
τάσσων αύτοϊς ή νά ζήσουν, δπως ήμπορέσουν έως ού α- 
ποθάνη κανείς έκ τών παλαιών καϊ τραφώσιν από τα

κόλλυβά του ή άποθάνωσιν αύτοί ΰπό τής πείνης, άπα- 
λασσόρενοι καί τή; έπιστήρης των.

Τό έςαρβλωρατικόν τοϋτο νομοσχέδιον έψηφίσθη ασυ
ζήτητε·. διά τόν έξής λόγον.

Ήτο ή Μεγάλη Πέρ.πτη, παραμονή τούτέστι της λή- 
ζεως τάς βουλευτικά; περιόδου, οπότε συνήθως ή Βουλή 
ομοιάζει ταξειδιώτην σιδηροδρόμου, δστις ρή έχων εΐρή 
ολίγα λεπτά της ώρας, ΐνα φάγη εί; έκαστον σταθμόν, 
καί αδυνατών νά λεπτολογήση άπαντα τά είς τό tables 
d' hdte τοϋ σταθμού ποοσφερόμενα φαγητά, τρώγει οσα 
τώ αρέσουν καί πληρώνει δι’ ολα. Καί ή Βουλή σπεύ— 
δουσα τότε συνεζήτησεν οσα ήδύνατο νοροσχέδια, άνέ
λαβε δέ καλά τή πίστει τήν ευθύνην τών ρή συζητη- 
θέντων, έπιψηφίσασα αύτά ώς είχον. Τοϋτο εξάγεται 
καί έκ τής άπαντήσεως πολλών βουλευτών, έρωτηθέντων 
περί τούτου, ό'τι δέν είχον καιρόν συζητήσεων, έπι- 
ψηφίσαντες τήν ήμέραν εκείνην 39 έν δλω νοροσχέδια '

Μάγειρος τού άπαρέσκοντος τούτου έν τω table d’ b0te 
τών νοροσχεδίων, νομοσχεδιακού βρώρατος, ύπήοξε κυ
ρίως φαρμακευτική τις εταιρία ένταϋθα, ήτις βλέπουσα 
τόν ταξειδιώτην σπεύδοντα, καιρός, είπεν, νά παρεισάξω 
καί έγώ τό πεπαλαιωμένοι καί οζον τοϋτο μ,αγείρευμα 
(άπό τοϋ 1834) πρός ώραιοτέραν επιφάνειαν τού οποίου, 
είργάσθησαν δλα τά ρέλη αύτάς, ρεταχειρισθέντα ώς 
χουΓ,/rar τό οίκημα ένός έξ αύτών, ένθα ποοσκληθέντα 
σνχενρίθησαχ αύθημερόν, παραγαγόντα τό άνωτέρω τέ
ρας.

Τότε ό προσκαλέσας αύτούς άνήλθεν έπί τίνος τραπέ
ζης καί ελεξε σοβαρώς τάδε.

«’Αξιότιμος όμήγυρις ! Συμφέροντα ύψίστης σπου- 
δαιότητος ρέ ήνάγκασαν νά καλέσω ύμάς ένταΰθα κα’. 
ζητήσω έκ τά; συρπράξεως υμών τήν διάσωσιν αύτών 
κινδυνευόντων.» — Εϊμεθα είς τάς διαταγάς σας, άπήν
τησαν πάντες όμοφώνως.

«Είς τά 1834, Κύριοι, έξηκολούθησε, επειδή δέν ΰπήρ- 
χον φαρμακοποιοί, ή τότε Κυβέρνησις μάς έπέτρεπε ολίγα 
μόνον γράμματα γνωρίζοντας, νά πασαλειβώμεθα μέ ολί
γα; πρακτικά; φαρμακευτικά; γνώσεις καί νά έπαγγελ- 
λώμεθα τόν φαρμακοποιόν. ’Επειδή δέ καί οί ολίγον πα- 
σαλειβόμενοι δέν έπήρκουν δι’ δλον το κράτος, έξέδωκε 
βασιλικόν διάταγμα πεοιοριστικόν είς τρόπον ώστε νά 
μή χωρούν δλοι είς τάς Αθήνας καί ούτως άναγκασθούν 
νά συστήσουν φαρμακεία καί είς τάς άλλας πόλεις. Πρός 
αποφυγήν δέ τών παραπόνων κατεφυγεν είς εν ώραΐον σό
φισμα οτι δέν συμφέρει ή πληθύς τών φαρμακείων . . . 
διά τήν ύγείαν τή; πόλεως . . .»

— "Αριστα, έφώνησάν τινες, διότι έάν γεινουν καί 
άλλα φαρμακεία . . . τότε, . . . άλοίμονον είς ήμάς . · . 
ή ύγεία τής πόλεως . . .

Μειδίαμα διεχύθη έπί τών χειλέων απάντων, τούθ’ δ
περ ήνάγκασε τόν άγορεύοντα νά ύψώση τόνον φωνής.

«Σήμερον όμως, Κύριοι, έξηκολούθησεν, όπότε οί φαρ
μακοποιοί—άς τό λέγωμεν μεταξύ μας — τελειώνουσι τό 
Γυμνάσιον καί έκπαιδεύονται τέσσαρα δλα έτη είς τό Πα
νεπιστήμιο·', έζασκούμενοι είς τό Χημεΐον καί είς τό 
Φροντηστήριον,τά όποια ποϋ εΐδαμεν ήμεΐς οί δυστυχείς, 
είναι κίνδυνος καί κίνδυνος μέγας νά μάς ύποσκελίσουν.»

Χειροκροτήματα παρατεταμένα καί ζητωκραυγαί ' !
«Τίνος, Κύριοι, έξ ήμών τό φαρμακεΐον δύναται νά 

παραβληθή πρός τό φαρμακεΐον τοϋ . . . ., δστις έκτος 
τούτου πωλεΐ ό άθλιος καί πρός 50 λεπτά τά 12 σκονά
κια, διά νά ήναι, λέγει,τά φάρμακα προσιτά καί είς τούς 
πενεστέρους ! . άκοϋτε κακοήθειαν ! . . .»

—Ένώ ήμεΐς τά δίδομεν 1 1)2 δραχμή καί πλέον....
«Δι’ αύτά λοιπόν καί έγώ σά; έκάλεσα ένταϋθα, όπως 

• συσκεφθώμεν, πώς ν’ άπαλλαγώμεν, άπ’ αύτούς τους 
ασυνειδήτους !..»

«Βεβαίως! πρέπει ν' άπαλλαγώμεν, διότι αύτή είναι ή

ί

καταστροφή μας.... οχι ! τής κοινωνίας δλης.
«Προτείνω λοιπόν, Κύριοι, νά πάρωμεν τό διάταγμα 

τοΰ 1834, νά μάθωμεν άποστήθους τό συμπαρομαρτούν 
σόφισμα, καί νά τεθώμεν δλοι μας είς ενέργειαν. Λοιπόν 
τρεχάτε κλαύσατε, έπιδείξατε τά παιδιά σας,καί άν δέν 
έχητε τοιαύτα, εύρετε δπως ήυ.πορέσητε, καί παραστή— 
σχτε δτι έχάθημεν καί ήμεΐ; καί ή κοινωνία, έάν έλθουν 
αύτοί οί νεώτεροι ! οί άλητήριοι ! Τελευτών δέ, (θεός 
φυλάξοι) προτείνω νά κάμωμεν σύλλογον φαρμακευτικόν.»

— Ναί, είπεν, είς, σκοπόν έχοντα τήν καταδίωξιν 
τής νεωτέρας έπιστήμης !

— Μή τρέχης δά, διέκοψεν έτερος, πάει άδελφέ νά 
γράψωμεν ώς σκοπόν τοϋ συλλόγου αύτόν ;...

— Τότε μπαλόστε τα δπως είμπορεΐτε καί έγώ υπο
γράφω.

«Νά κάμωμεν λοιπόν σύλλογον σκοπον έχοντα τήν ά- 
νάπτυξιν τού φαρμακευτικού κλάδου ! ! ! δι' έκδόσεως 
συγγοαμ.μάτων άρχόμενοι άπό τήν φαρ/ιαχεντιχι'/χ Νο
μοθεσία χ ! !»

— Μάλιστα, μάλιστα άπήντησαν πανταχόθεν, νά 
ίδοϋμ,ε τίς Οά νικήση, ήμεΐς ή έκεΐνοι (ή άμάθεια ή ή 
επιστήμη).

«Λοιπόν τρέξατε, ώς σάς είπον, έξηκολούθησεν, μέ τά 
δάκρυα είς τούς οφθαλμού; καί τό σόφισμα είς τά χείλη, 
άπέλθετε. Καί ή συνεδρίασις έλύθη.

ΊΙ ύπόθεσις ένηργήθη καλώς. Έπιστολαί άπεστάλησαν 
είς άπαντας τούς φαρμακοποιούς τών έπαρχιών παροτρύ— 
νουσαι αύτούς νά έξασκήσωσι πάσαν τήν φιλίαν αύτών 
ή συγγένειαν παρά τοΐς βουλευταί; των, δπω; μή άντι- 
λέξωσι κατά τής έπιψηφίσεως τού περί φαρμακείων νομο
σχεδίου. Τούτου ένεκα καί καθό δευτερευούσης οπωσδή
ποτε σπουδαιότητος ζήτημα έπεψηφίσθη καί αυτό μετά 
τών άλλων 38.

’Όπισθεν τούτου χαρακούμενοι σήμερον τινές τών φαρ—

ως. Δέν Οά εχει τά χειρόκτιά του ραζά, άλλά θά τον 
υγχωοήσγς. Γιάννη ! (Εισέρχεται ό ύπηρέτης) εις το 
•ραφεΐόν ρου έπάνω υπάρχει κάτι τι.. . Σιγάτάν άλλον. 
Εννόησες ;

Πηνελόπη [χαθ' εαντήχ\
Μήπως ή έπιστολή ρου . . . ; ’Αλλ’ έγώ τήν έχω έδώ. 

[•αντασου έάν ήξευρε τί γράφω . . !
Κλεάνθης.

Τώρα Οά άκούσης τό κατηγορητήριου ! (Καθ’ εαυτόν). 
Εκτός άν ό κ. φωνογράφος έχη τήν κακήν συνήθειαν νά 
ψεύδεται. Έγώ δρω; έχω ύπόληψίν είς τους Αμερικανούς.

Γιάννης ίΈΛιστρεγιι χρατωχ
£τόκ φωτογράφοι.

Δέν έσηράδευσα τούς παπαγάλλους μου- άλλά πιστεύω 
δτι άφήκα είς τό τραπέζι τόν άλλον. Τώρα έχομεν ειδι
κόν δικαστήριον. Καί άν ήξευρε τί του ψάλλει ή έπι
στολή ! Έχω ρητήν διαταγήν νά λησμονήσω ο,τι ήκουσα 
(’Εξέρχεται άφείς τό κιβώτιον).

Κλεάνθης.
θέλετε νά σας εϊπη λοιπόν ό κύριο; αυτός τι εγρα- 

ψετε είς τόν έραστήν σας ;
Πηνελόπη.

Είς τον έραστήν ρου . . ! Ποϊος κύριος; Πού είναι ;

άς έλθη ! Τί σκέπτεται νά κάμη ρέ αύτήν τήν μηχανήν; 
— Μά τί είναι αύτά, Κλεάνθη ;

Κλεάνθης.
Ίδέτε την ! Τό ψεύδος είς τά χείλη .’ Ό κλέπτης πα

ρουσιάζει τό πλαστόν διαβατήριόν, διά νά πιστεύσωσιν 
δτι είναι ό έντιρότερος άνθρωπος. Καί ούτε νά κοκκινίσηί 
Άλλά ποϋ ερύθημα ! Καταφεύγορεν είς τήν ζωγραφικήν 
διά νά μή ρα; εΐπωσιν δτι πάσχομεν άπό ίκτερον. Ή 
αθώα περιστερά ! (Πρός τόν φωνογράφον). Έμπρός, κύριε 
μάρτυς. Τήν άλήθειαν, γυμνήν τήν άλήθειαν καί μόνην 
τήν άλήθειαν !

Πηνελόπη.
Αύτός είναι ό μάρτυς σου ; 'Έλα, χόρδισέ την, Γσως ή 

μουσική σέ διασκεδάση ολίγον.
Κλεάνθης.

Τώρα θά άκούσης τί μουσική είναι αύτή. Έμπρός, κύ- 
ριε μάρτυς. 'Ονομάζεσαι Φωνογράφος Έδισώνος, έγεν- 
νήθης είς τήν 'Αμερικήν καί κατοικείς . . . Άλλά είς τά 
προκείμενον. — Δέν ήρχίσατε άκόρη νά τρέμετε, κυρία ;

Πηνελόπη.
*Ο/ι* άκόμη, Κύριε. Δέν είμαι τόσον νευρική.

Κλεάνθης.
Έχετε ίσχυράν κράσιν. ’Ακούσατε λοιπόν. (Στρέφει 

τόν κύλινδρον τής μηχανής·)

Πηνελόπη.
Ώραΐος μάρτυς ! (Καθ’ εαυτήν). Τί φλύαρος μηχανή 

είναι αύτή πάλιν ;
Κλεάνθης.

’Ας ίδωμεν άκόμη. (Στρέφει τόν κύλινδρον).

Λ.’ Φωνογράφος.
— Ψάρι, δραχμάς τρεϊς . . .

Κλεάνθης ('ΈχπΛηχτος.)
Ψάρι . . !

Πηνελόπη
Ώραία ! Εύγε ! άποτελεΐ καί αύτό συνέχειαν τής έρω- 

τικής έξομολογήσεως ;
Κλεάνθης (χαθ' έαντόχ).

Ά .' έννοώ τί συνέβη. *0 άθλιος αύτός μέ ένέπαιξε 
Δέν πρέπει νά άναμιγνύη τις τού; ύπηρέτα; είς τοιαύτας 
λεπτάς ύποθέσεις. Άλλ’ ένέπεσεν είς τήν ιδίαν παγίδα. 
Τρεις δραχμάς είς τό ψάρι και αύτό; μου έγραψε τέσσα
ρα; σήμερον ! ’Ανακαλύπτω τούλάχιστον μίαν κλοπή* 
διά τοϋ φωνογράφου.—Γιάννη . . 1

Λ.’ Φωνογράφος.
— "Αγγελέ μου . . . πτερωτέ . . .

Κλεάνθης.
"Ακουσον ! Άκουσον ! "Αγγελέ μου ! Εί; αύτόν τόν ά

θλιον. "Αν τον έγνώριζα θά του έστηνα μίαν κρεμάλαν 
τόσον ύψηλά, ώστε νά φαίνεται ώς χάρτινος άετός έπάνω 
είς τήν αγχόνην του !—Έμπρός, κ. Φωνογράφε ! (Στρέφει 
τόν κύλινδρον).

Λ.’ Φωνογράφο;.
•— Περιστέρα μου λευκή !

Κλεάνθη;.
Περιστέρα . . ! Έ·νοια σου καί έχω έγώ ψαλίδι διά 

τά πτερά της.
Πηνελόπη

Τί χυδαία φράσις ! Άλλ’ αύτή ή έπιστολή απευθύνε
ται είς κυρίαν.

Κλεάνθης (idiot).

Δηλαδή δέν έχει άδικον κάτι παρόμοιον οσφραίνομαι 
καί έγώ. Μήπως είνε φωνογραφικόν παρόραμα ; Ποϋ είχες 
τόν νοΰν σου κύριε φωνογράφε, δταν έλάλει ή σύζυγός 
μου ; Αύτό αντιβαίνει είς τού; κανόνας τής καλής συμ
περιφοράς.
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μακοποιών, ζητούσιν έπί πίνακος τήν κεφαλήν τών έστε- 
μημένων άδειας συναδέλφων των, οΐτινες καί μετέρχον
ται τόν φαρμακέμπορον. Θέλομεν έπανέλθει καί θά στη- 
λιτεύσωμεν όνομαστϊ ένα έκαστον, τών ΰποκινούντων 
-παντί τρόπω τνιν θηριώδη ταύτην έξόντωσιν.

□Εφήκχ.

----- —=►&-»------

ΛΕΪΛΕΪ—ΚΑΔΡ.

"Αμα εΐσελθών, νομίζεις οτι εΰρίσκεσαι είς τινα τών 
μυθωδών έκείνων θαλάμων τής Χαλιμάς, εκπλήττεσαι 
άγνοών τί πρώτον νά ίδης, τί πρώτον νά θκυμάσης. Έ
χεις ένώπιόν σου τήν μεγίστην ευρωπαϊκήν κομψότητα 
συνηνωμένην πρός τόν πλούτον τής άσιατικής πολυτε
λείας.

Κάτοπτρα περίχρυσα μετά πολυφώτων έκ καθαρού 
χρυσοϋ εκατέρωθεν ανάκλιντρα έκ βελούδου βαρυτίμου, 
ποΰ καί ποΰ στιζόμενα διά χρυσών αστέρων, καθίσματα 
τοϋ αΰτοϋ ρυθμού καί χρώματος.

Τράπεζα κυκλοτερής έκ μωσαϊκού λεπτοτάτης κατα
σκευές φλωρεντινού καλλιτέχνου, ής ό πούς έκ ξύλου 
έβένου, περιτέχνως γεγλυμμένος, κοσμείται διά χρυσών 
άνθέων καί καρπών διαχυνομένων έπί κεράτων τής Ά- 
μαλθείας τριών, ών αί κορυφαί καμπύλαι έν τη βάσει 
«χηματίζουσι τους τρεις, ώς είπεϊν, δακτύλους τού τρα- 
πεζείου ποδός.

Παραπετάσματα έκ στόφας βαρείας καταπιπτούσης 
καί διά ζωηρών ρευμάτων ποικιλλομένης* οί ήλοι έφ’ ών 
βυμπτυσόμενοι προσδένονται είς τά πλάγια τών παρα
θύρων, όπως άφίνωσι δίοδον τώ φωτί, είσιν άργυροί με

ΣΚΗΝΗ »'.

Οί άνω, ΓΙΑΝΝΗΣ.

Γιάννης (καθ' tavzbr εισερχόμενος 
όροαέως).

Γιάννη ! Γιάννη ! μού φαίνεται δτι έκαμες καμμίαν 
ανορθογραφίαν μέ τούς παπαγάλλους.

Κλεάνθης. (.Ιαμΰάνων avcor τοΰ 

ώζόςy.

Έδωσες τρεις είς τό ψάρι καί μού έγραψες έδώ τέσ- 
«αρες έ ; Λοιπόν μέ κλέπτεις; λοιπόν μέ ληστεύεις ;

Γιάννης.
(Ίδίφ); “Εφερα τόν άλλον !

Κλεάνθης. {Σιγά πρός cor Γιάν-

Αυτά σου είπα νά ύπαγορεύσης ; Άπολογήσου τούλά
χιστον δεςιά. (Ό Γιάννης μεταβαίνει πρός τά δεξιά του. 
(Ποΰ πηγαίνεις;)

Γεάννης.
Δεξιά δεν μου είπατε; (ιδία) Νά πάρη ό διάβολος καί 

5ro’Ji ι.ί-Τϊκγαλλους και έυ.ένα ■ (Γεγονώς) Μίαν στιγμ.ήν.

τά πλακών επίσης άργυρών καί την πανσέληνον άπεικα- 
ζόντων.

Κλίνη, ές μόνη ή θέα καί τό άναπαυτικόν οίονεί επι- 
τακτικώς τόν ίμερον προκαλούσι, γαργαλίζει την φαντα
σίαν, άχαλινώτους άναπλάττουσα τρυφάς καί άπολαύσεις,* 
άς μόνος ο παράδεισος τοϋ Μωάμεθ ύπισχνεΐται τοΐς πι
στοί;. Οί τέσσαρες πόδες, εί; κεφαλάς λεόντων κατα- 
ληγοντες, είσιν άργυροί, αί δέ άνωθεν της στρωμνές στή- 
λαι έπισης ^άργυραί, περικυκλοϋνται δι’ άνερπύζοντος 
χρυσού κλάδου φύλλων καί άνθέων, έκ τού κέντρου τών 
όποιων εκφύονται, ώ; κορυφαί της στήλης, τέσσαρες Ημι
σέληνοι μετ αστέρων έξ άδαμάντων, σελαγιζόντων έν 
τώ κέντρω. Ο ουρανός της κλίνης έκ πρασίνου βελούδου, 
κατάστικτου υπό χρυσών άστέοων, έχει άκριβώς έν τώ 
μεσω την πανσέληνον χρυσήν ωσαύτως καί ώραΐον πρό
σωπον γυναικός είκονίζουσαν, άκτινοβόλον. Τό ύποκάτω 
πρώτον προσκεφάλαιον, ώσαύτως έκ πρασίνου βελούδου 
άστροκεντήτου, απολήγει εις τέσσαρας χρυσούς κροσσούς 
κατά τά τέσσαρα άκρα, έπίκεινται δε αυτώ δύο*λευκό
τατα εκ πτίλων ει; την έλαφροτάτην πίεσιν ύποχω- 
ροϋντα, καί παρέχοντα ταϊς κεφαλαΐς τών κοιμωμένων 
μακαριότητα άναπαύσεων.

Πρός τό μέρος τού τοίχου μέγα κάτοπτρον καθηλω- 
μένον, εκατέρωθεν δε, προς τό μέρος τών ποδών καί τής 
κεφαλές άλλα δύω, ών αί μέν βάσεις στηρίζονται άπό 
τών άργυρών κιγκλίδων τής κλίνης,αί δέ κορυφαί ηρτηνται 
διά χρυσών σειρητίων έκ τών άκτίνων τέ,ς πανσελήνου.

Ωρολόγιον πολυτελές, άριστα έζειργασμένον, πλήρες 
αγαλμ,ατίων αργυρών, χρυσών, έρωτιδέων, μ.ικρών ζώων 
φαντασιωδών, άνθέων, απάντων έν συμπλέγμασι ποικί
λοι;, κρέμαται έπί τοϋ τοίχου.

Τάπη; περσικός, χνοώδης, ούτινος τά ζωηρά χρώμα
τα, φαίνονται κυματούμενα είς τούς οφθαλμούς τού πρώ
του εισερχομένου.

Μού φαίνεται ό’τι έδώ συμβαίνει κάτι λάθος.(’Εξέρχεται). 
Οηνελόπη

Τί λέγετε λοιπόν τώρα ;
Κλεάνθης.

Μή βιάζεσθε, παρακαλώ. Υπάρχει, ώς βλέπεις, αμ
φιβολία περί τής ταύτότητος τού μάρτυρος. Υπάρχει καί 
έτερος μάρτυς κατηγορίας. (Τακτοποιών κύκλω τά κα
θίσματα) καί τό δικαστήριον τών συνέδοων πρέπει νά 
ακουση και αυτόν. ( Ο Γιάννης έπιστρέφει κρατών τόν 
ετερον φωνογράφον). Ιδού αυτός ! Τώρα, κάτου τήν κε
φαλήν ! Είς τά γόνατα ! (Έξάγων τό έρυθρόν του μανδή- 
λιον) Καί άφου σοι λείπει ή αιδώς, καλύψου τούλάχιστον 
μέ τό κόκκινο μ.ου μου μανδήλιον καί άκουσον, άκουσον! 
Ακούσατε κύριοι ένορκοι ! (Στρέφει τόν κύλινδρον).

θ', φωνογράφος.
— Αγαπητή μου Ούρανία....

Κλεάνθης.

Ουρανία ! Αυτή ή Ούρανία δέν υπάρχει είς τό δημο^ 
τολόγιον. Είναι όνομα συμβολικόν. Αύταί αί γυναίκες 
είναι τόσον πονηραί.

Οηνελόπη {έντρομος}
Θεέ μου ! Η έπιστολή μου ! Και είδα τόν διάβολον 

αυτόν είς τό γραφεΐόν του, άλλά πού νά φαντασθώ ό’τι

— Ούφ !
Άπό μέσου τοϋ στήθους* κεκμηκώς δέ καταπίπτει έφ* 

ένός τών άνακλίντρων.
(Ή συνίχιια προτεχίΐς).

Λερδές Άδουδεκέρ.
---------—--------

ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

(Σννίχιια Ϊ3» προηγούμινβν άριθ )

Φαίνεται ότι ή ήρωίς μου εύθύς έξ αρχής είχε μαν
τεύσει τάς χορευτικά; μου διαθέσεις, διότι καθ’ ήν στιγ— 
μ.ήν όρχουμένη διήρχετο πλησίον μου, μοί έκσφενδονίζει 
ύπεοάνω τού ώμου τού συντρόφου της, συνοδευομένας δι* 
έκφραστική; κινήσεως τής χαριέσσης κεφαλής, τάς λέ
ξεις: «Κατόπιν...κατόπιν είς τό δεύτερον βάλς....»

Τοιαύτη ένδειξις εύνοίας μ’ εύχαρίστησε πολύ, χωρίς 
όμως καί νά μέ κολακεύση ιδιαιτέρως. Γινώσκω έκ πεί
ρας ότι ή φύσις δέν μ.’ έχει προικίσει διά τών προσόντων 
καί τών ιδιοτήτων έκείνων, αΐτινες δύνανται νά συγκινή- 
σωσιν ή νά έξασκήσωσιν ο’ίαν δήποτε κεραυνοβόλον έπιρ- 
οήν έπί τών αισθημάτων γυναικός, καί διά τούτο άπέ- 
ωκα τό γεγονός εί; έμφυτον τής ήρωίδος μου άγαθό- 

τητα, ήτις δύναμαι νά είπω ότι είναι κοινή είς τάς 
πλείστας τών δμοφύλων της. Άλλως τε έχω παρατηρή
σει οτι κατ’ έξοχήν αί Γερμανίδες κατέχουσιν είς άπί- 
στευτον βαθμόν τό θαυμάσιον ένστικτον νά διακρίνωσιν 
εύθύ; τούς άνδρας, ών κατά τύχην διήγειοον τό ένδια
φέρον· έν τοιαύτη δέ περιπτώσει θεωροϋσι συνήθως ώς 
καθήκον έπιβαλλόμ,ενον ύπό τής καλής άνατροφής Η 
τούλάχιστον ύπό τής άνάγκης εύρέσεως γαμβρού, νά φα- 
νώσι πρός αύτούς οσον τό δυνατόν εύμενέστεραι.

Μόλις αντήχησαν οί πρώτοι τόνοι τού δευτέρου

• Ταύτα δέ πάντα μετά πολλή; αναλογίας καί συμμε
τρίας διασκευασμένα άποτελοΰσιν έν συνόλω μαγείαν, 
γοητείαν, οναρ.

Τύ ώρολογιον σημαίνει τήν 1 1)2 τουρκιστί, καί τέσ- 
σαρες μαύραι νεαρώταται δοϋλαι, με χρώμα εβενου καί 
όδόντας έλεφαντίνους, εισέρχονται, παρατηρούσαι έάν τα 
πάντα είναι έν τάξει.

Ή μέν διευθετεί τά άνάκλιντρα καί τάς έδρας, ή δέ 
έξετάζει τά κάτοπτρα, ή τρίτη κλείει τά παραπετά
σματα, άφίνουσα άνοικτά τά παράθυρα, δι’ ών είσδύουσα 
ή αύρα τού Βοσπόρου δροσίζει τό δωμάτιόν, ή τετάρτη 
άφαιρεΐ καί τό τελευταϊον ίχνος κόνεως, έάν ύπάρχη, 
άπό τής τραπέζης, καί αί τέσσαρες δ’ όμού δρμεμφύτως 
περιστοιχίζουσιν είτα τήν κλίνην.

Σχόλια, κκί πονηραί έκφράσεις καί βλέμματα διερμ.η- 
νεύοντα τάς σκέψεις τών δυς-υχών πλασμάτων,άνταλλάσ- 
σονται έν μέσω μειδιαμάτων, έφ’ οσον ή κλίνη τακτο
ποιείται* ένίοτε, τής τελευταίας ταύτης υπηρεσίας εκτε- 
λουμένης, αιφνίδιοι έναγκαλισμοι και φιλήματα φλεγο- 
μένων χειλέων κροτοϋσιν έλαφρώς καί κυλίσματα ζευγα
ρωτά είς τό πρός τά έζω άκρον τής κλίνης, υπό δειμα- 
λέων πρός τήν θύραν συνοδευόμενα βλεμμ.άτων.

Έκδήλωσις αύτη τού κοχλάζοντος ένδοθεν πόθου, 
έξαψι; τών αισθήσεων καί τή; θερμή; φαντασίας, άνα- 
πλαττούσης έν ταϊς ζωηραΐς κεφαλαΐς τών μαύρων παρ
θένων ολον έκτιλυχθησόμενον έντός μικρού δράμα.

Ή άναταραχθεΐσκ κλίνη έκ νέου διευθετείται, καί ό 
κώδων τού ώρολογίου δίς άναπάλλων τόν ηχόν του, τρέ
πει είς φυγήν τάς τέσσαρας κόρας.

Λεπτά τινα μόλις παρήλθον, καί εισέρχεται ανηρ κα
ταβεβλημένος ώς εί έπανήρχετο έκ κοπιώδους έργασίας. 
Σπογγίζει τό περιρρεόμενον ίδρώτι μέτωπον του διά λευ
κού καί λεπτού μανδυλίου, έχοντος κατά τά τέσσαρα 
άκρα μικύλλον τόν αύτοκρατορικόν τουράν, έκβάλλει 8ν

σκαμνί, κύριε, (τόν καθίζει διά τής βίας). Κατηγορεΐσαι. 
ότι παρεβίασε; τό άπόρρητον τών έπιστολών, έγκλημα 
προβλεπόμενον καί τιμωρούμενον ΰπό τοϋ Νόμου. Αυτή 
είναι ή έπιστολή μου πρός τήν έξαδέλφην μου καί ίδου 
τό ποωτότυπον (τώ έγχειρίζει τήν έπιστολήν.) Λοιπόν 
δεν είχον δίκαιον νά παραπονώμαι; Άνάγνωσον τώρα τό 
πρωτότυπον, τό όποιον δέν με άφήκες νά τελειώσω, διοτε 
σ’ έπιασαν τά νευρικά σου.

Κλεάνθης.
Όχι* είναι ιεροσυλία, (πίπτων εί; τά γόνατα) Πηνε

λόπη...Είσαι άληθινή Πηνελόπη κκί έγώ άθλιος !

Οηνελόπη (έχειμονσα arrcir).'

“Οχι, ζηλότυπος μόνον, δηλαδή τρελλός ύπό δοκιμα
σίαν. Έλπίζω οτι ή ψυχρολουσία αύτή θά σε θεραπεύση. 
Άλλά είπέ μοι, μηχανή είναι αύτός ό αξιόλογος ωτα
κουστής ;

Κλεάνθης.

Είναι ό φωνογράφος τοϋ Έδισώνος, οστις σε ηκουεν,' 
ένώ άπήγγελλες καί τα έκέντησεν δλα μέ τήν βελόνην 
τού είς τό έλασμα αύτό. Τώρα τά έπαναλαμβάνει ώς ή 
ήχώ έν πρός έν. Σοί τον προσφέρω δώρον έπί τή έορτρ 
σου καί έπιφύλάσσομαι νά σε διδάξω τόν μηχανισμόν του. 
(’Ιδία) Τούλάχιστον άς πιστεύη ότι τήν ήκουσε άπ’ εύ—

είχα ένα προδότην, οστις με ήκουε. Άπό αΰριον θά κλεί- 
σω" έγώ αύτό τό άδιάκριτον αύτί μέ βουλλοκέρι.

Κλεάνθης.
Έξακολούθει έντοσούτω, κ. μάρτυς.

Οηνελόπη.
’Όχι* μή προχωρήσετε* σεβασθήτε τό μυστικόν τής 

Επιστολής.
Κλεάνθης.

.Ά ! τώρα ρίπτομεν τά όπλα. Τό ομολογείς ;
ΙΙηνελόπη.

Νά όμολογήσω ; Αλλά τί ;
Κλεάνθης.

Τούς έρωτάς σας, κυρία.—Έμπρός. Θά πίω τό ποτή
ριον μέχρι τρυγάς ! (Στρέφει τόν κύλινδρον).

θ'. φωνογράφος.
__ Δέν ήξεύρείς τί μαρτύρια έχω μέ τόν σύζυγόν μου.

Ή ζηλοτυπία του δέν έχει όρια. Χωρίς αιτίαν γίνεται 
Κάφρος, Όττεντότος...

Κλεάνθης;
Κάφρος έγώ, Όττεντότος ! (Κατ' ίδίαν)·((Άναπνέω. 

Ποοτψ.ώ αύτό άττό τό ι£ΧΧο·

Ναί*. τό ακούετε ; Κάφρος, Όττεντότος ! — Ε'ς τό
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"Walzer, ήγέρθην, έχώρησα πρός αύτήν, έχαιρέτησα δια
γραφών διά τοΰ σώματος αξιοπρεπή καμπύλην κατά 
πόν Γερμανικόν τρόπον, καί μέ τρυφερότητα τρυγόνος 
και περιβαλών αύτήν διά τοΰ ΐδίου μου βραχίονος, ήρ 
-jyix. Ί&. διασχίζω τήν αίθουσαν. Συνήθως χορεύω άθλιε- 
στατα, άλλά κατ’ εκείνο τό εσπέρας, αγνοώ πώς έχο- 
ρευον μέ έλαστικότητα άκανθοχοίρου.

Δέν έκρινα περιττόν νά αρχίσω καί μικρόν διάλογον.

— Μήπως έκουράσθητε, Δεσποσύνη ; .
— Νά κουρασθώ δταν χορεύω ; Χά ! χά ! ποτέ...ποτέ! 

μοί αποκρίνεται μειδιώσα δραττομένη δέ τής εύκαιρίας 
■έκράτει τό στόμα διαρκώς ανοικτόν, δπερ έρμηνευόμενον 
σημαίνει: «Ίδέ...., ίδέ σέ παρακαλώ- δέν έχω ώραϊα 
δόντια;·

Θεωρώ περιττόν νά σάς εΐ'πω οτι καί αύτή ώς τόσαι 
άλλαι «εΐχεν οδόντας ώς μαργαρίτας-» έκ τής επιμόνου 
όμως ταύτης έπιδείξεως τών οδόντων της, δέν σάς φαί
νεται δτι καί αύτή είχε δόσιν τινα φιλαρεσκείας ; Βε
βαίως. Άλλ’ ή φιλαρέσκεια της ήτο.,., άν ήμην Βίκτωρ 
Θύγγώ ή τουλάχιστον μιμητής του, θά έλεγον δτι,ή φι- 
λ,αρέσκειά της ήτ» συγγνωστή διότι ήτο.... φιλαρέσκεια 
άνθους....φιλαρέσκεια ρόδου....φιλαρέσκεια τής άθωότη- 
πος. Τό πιθανώτερον δμως πάντων είνε δτι καί αύτή ώς 
γυνή έπρεπε νά ήνε φιλάρεσκος.

Ό διάλογος καίτοι διακεκομμένος, έξηκολούθει διαο- 
κοΰντος τοΰ Walzer. Πολλά ζητήματα τής ήμέρας έτέ- 
ύησαν έπί τοΰ τάπητος- έκ τούτων δμως τήν πρώτην 
θέσιν κατείχε τό σπουδαΐον μετεωρολογικόν ζήτημα τοΰ 
καιροΰ, τό μόνιμον τοϋτο καταφύγιον πάσης εύφυοΰς ή 
άφυοϋς κεφαλής.

— «Κύριε, δέν είσθε βεβαίως Γερμανός- ή προφορά σας 
βάς προδίδει- είσθε Πολωνός;» μοί λέγει ή σύντροφός 
μ.ου έν τ71 φορά τοΰ λόγου.

—“ θΖι» Δεσποσύνη, είμαι Έλλην» έσπευσα νά ά
παντήσω μετά τίνος μετριόφρονος αύταρεσκείας.

— «Έλλην ! Έλλην. llerr Jesus ! εινε ποτέ δυνα-

βεία; ό φωνογράφος καί άς μή μάθη δτι μεταξύ αύτής 
καί τής μηχανής παρενέπεσεν ό Γιάννης !

ΙΙ^νελόπη
Τώρα έννοώ τήν μυθολογίαν τοΰ κυρίου έκείνου.— 

Άλλ’ αύτή ή Ειρήνη, Κλεάνθη ;
ΙάλεάνΟ^ς ( r«'r<a>· την χεΐρά του.)

Τήν ειρήνην μου τήν έπανευρίσκω πλησίον σου. Καί, 
άφοΰ μοι συνεχώρησες, αΰριον θά εορτάσω—έδώ πλέον·— 
.•πανηγυρικώς τά γενέθλιά σου.

U ηνελόπη.
Θά προσκαλέσωμεν καί τόν κύριον φωνογράφον ;

Κλεάνθης.
θά τω ύπαγορεύσω τάς εύχάς μου, τάς όποιας θά σοι 

έπαναλιάβη αΰριον τό πρωί. Καί αύτό θά ήνε τό πρώτον 
μάθημα ^ής φωνογραφίας !

(Πίπτει ή αν.Ιαΐα).

(0£iuf6T:xi ώ; χιιφόγρχφον).

Κ. Γ. ΞΕΛ'ΟΣ·

■ τόν!» αναφωνεί έκπληκτος, καί έπανκλαμοάνουσα δι’ 
δλης τής δυνάμεως τών πνευμόνων τήν λέξιν ο Έλλην» 
άποσπάται τών βραχιόνων μου, καί τρέχει πρός τήν διεύ- 
Ουνσιν δπου.,ήτο ή μήτηρ της-

« Ελλην ! ... φαντασθήτε! είνε ποτέ δυνατόν; χά! χά! 
Ελλην... Ελλην.... Ελλην...»
Εν τώ μεταζύ, αστραπηδόν καί άκαριαίως είχε δια- 

δοθή ο,τι « Ελλην τις...πραγματικός Έλλην...Έλλην..., 
απόγονος τοΰ Λεωνίδα...χά ! χά !.... τοΰ Θεμιστοκλέους 
χά ! χά !...» εύρίσκετο σύσσωμος έν τή αιθούση. Ό χο
ρός σχεδόν διεκοπη, ούδείς πλέον ήθελε νά χορεύση, 
πάντες συνωθοΰντο περί εμέ. Αίφνης παύει καί ή μου
σική- οί μουσικοί καταβάντες έκ τής παστάδας προσε
πάθουν διά τών κλαρινέτων καί τρομβονίων των νά ά— 
νοίςωσι δίοδον πρός έμέ διά μέσου τοΰ κύκλου τών πε
ριέργων δστις μ’ έπολιόρκει. Ό διευθυντής τής ορχή
στρας μάτην διεμαρτύρετο κατά τής τοιαύτης άπεργίας-. 
ή μουσική ράβδος του ούδεμίαν είχεν έπ’ αύτών έτιρ- 
οοην, διότι κατα τας περιστάσεις καί οι μουσικοί «είνε 
άνθρωποι» κκί έπρεπε καί αύτοί νά άπολαύσωσι τής θέας 
τοΰ «πρωτοφανούς τούτου φαινομένου.»

Κατά την κρίσιμον έκείνην στιγμήν άντεπροσώπευον 
ολόκληρον έθνος- έπρεπε λοιπόν νά κρατήσω τήν Οέσιν 
μου και νά αποδειχθω άξιος τοΰ μεγέθους τών περιστά
σεων. Προσέβλεψα το περιϊστάμενον πλήθος δσον τό δυ
νατόν άπαθέστερον, ένόμισα μάλιστα ό'τι Οά ήμην έπι- 
οΑητικώτερος, έάν ήναπτα καί έν σιγαρέττον. Πρός τού
το παρεκάλεσα τόν καπνίζοντα γείτονά μου νά μοί δώση 
πΰρ, δπερ προθύμως έποίησε, προσθέτων λίαν εύγενώς :

«Είνε είς την Ελλάδα γνωστή ή χρήσις τών πυρείων;»
Θά ήμην ασυγχώρητος άν δέν έδιδον τήν προσήκουσα? 

άπάντησιν.
«Κύριε !» λέγω «Μήπως νομίζετε δτι ή Ελλάς είνε 

χώρα άγρίων ! . Α ! ! ! ! απορώ πώς νοήμονες άνθρωποι, 
ώς οί Γερμανοί, δύνασθε νά περιπίπτητε είς τοιαύτας 
πλάνας- δέν γνωρίζετε φαίνεται δτι στατιστικώς άπε
δείχθη δτι ή Ελλάς «σχετικώς» έκαμε κατά τήν τε
λευταίαν δΟετίαν ύπέρ πάν άλλο έθνος, τάς μεγαλητέ- 
ρας προόδους είς όλους τούς κλάδους;»

Δυστυχώς καί κατά παράδοξον σύμπτωσιν, ή άπάν- 
τησίς μου δέν έπεφερε τό ποθούμενον αποτέλεσμα, διότι 
μεταξύ ειρωνικών τινων γελώτων, διέκρινα τάς αναφω
νήσεις :

«’Άου ! . . "Αου !» δπερ έρμηνευόμενον άθηναϊστί ση
μαίνει :

«Κόφτο ! . . κόφτο I»
("Ετιτιι συνέχεια)
Voxi

ί

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TAATA EPM10WE
(Μονής αγίων Αναργύρων).

Τά αλάνθαστα κατά τής ψαμμιάσεως, "Τ’ίαζ'α Έρ- 
ρ,ιόνης^ τά ύπό πάντων τών διασημωτέρων ιατρών τής 
πρωτευούσης συνιστώμενα, εΰρίσκονται παρά τώ φαρμα
κοποιοί κ. I. Δ. Κατσάρη καί τώ διδάκτορι τής Ιατρικής 
κ. Σ. Γ. Μερκούρη- πωλούνται δέ άντί 90 μόνον λεπ.. 
έκάστη φιάλη.


