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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διευ©υντιις

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, οα<ιϊ μούσαν, Άριθ. 4, «τ. έναντι τής οικίας Φιλήδονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

Τό [/.όνον πράγμα τό όποιον τόν παλαιόν καιρόν εΰρε 
νά κατηγορήση ό Μώμος τήν οικίαν τής Άθηνάς, ητο ότι 
δέν τή; κατεσκεύασε τροχούς διά νά δύναταί νά τήν με
ταφέρη δπου θέλη δταν μαλώνη μέ ταϊς γειτόνισσαις. 
Τόρα δμως ό Μώμος δεν Οά ήδύνατο νά είπη τό αυτό 
καϊ διά τάς οικίας τών’Αθηνών τόρα αί οίκίαι μας είνε 
βχεδόν κινηταί" τάς φορτόνομεν έπϊ κάρρων καϊ τάς με- 
τακομίζομεν δπου θέλομεν είναι καθολική σχεδόν μετοι
κεσία μιάς ολόκληρου πόλεως" ήμεϊς δεν είμεθα κάτοικοι" 
εϊμεθα νομάδες" στήνομε·/ κάπου τήν σκηνή μας, έπειτα 
τήν συμμαζεύομ.εν, τήν φοοτονόμεθα καί ξεκινούμε·/ πρός 
άλλην διεύθυνσιν. Βαρυνάμεθα, πλήτταμε·/ νά φυτοζοώ- 
μεν έντός τών ίδιων τοίχων, έκτείνοντες τό βλέμ.μα ή- 
μων εν τη μ.ονοτονω ακινησία του αυτου πάντοτε οριζον- 
τος" εϊμεθα άύίκοροι είς δλα’άνθρωποι του κλίματός μας" 
έτοιμοι είς μεταβολάς" καί άφ’ ού δέν είμποροΰμεν ν’ άλ- 
λάξωμεν τόσα καϊ τόσα πράγματα, τά όποϊα ήτο από
λυτος άνάγκη νά τ’ άλλάξωμεν, ξεθυμαίνομεν κ’ ήμεϊς 
είς τήν οικιακήν μας μεταπολίτευσιν, δπου τήν παθαί- 
■νου.εν, έννοεϊται ώς πάντοτε, άφίνοντες τό καλλίτε
ρον πιπτομεν είς τό χειρότερον σπήτι.

Τήν στιγμήν ταύτην, καθ’ ήν άναγινώσκετε τάς γραμ
μάς ταύτας συστοιχία', κάρρων διατρέχουσι τάς όδούς 
τών ’Αθηνών, διασταυοούμεναι, συγκρουομεναι" πάν ο,τι 
ήτο είς τήν σκιάν ή είς τό φώς,πάν ο,τι άνέπνεεν άρωμα 
ή δυσωδίαν, παν δ,τι έπιδεικνύετο ύπερηφάνως ή έκρύ 
πτετο αίδημόνως,κάμνει σήμερον διά τών όδών τόν έτή- 
σιόν του περίπατον, τον όποϊον θά έπαναλάβη πάλιν άν 
ζήση τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1883" ή αϊθουσα, ό κοιτών, ή

κουζίνα, ό απόπατος, συνκντώνται σήμερον ώς παλαικί 
φίλαι καί... ολίγον έλειψε νά είπώ, φιλοϋντζΐ" έδώ κι
βώτιο·/ ΰπό τούς συχνούς άνκτιναγμούς τοΰ κάρρου συν- 
δονεΐ τήν κυρτήν του ράχιν παρέκει μία τράπεζα έχει 
σκανδαλωδίστατα άνωρθωμένους τούς πόδας της" σκα- 
μνίον τι άνεστραμμένον εύρίσκεται έν σπαρακτική ς-άσει, 
ώς ν’ άνέτεινε τάς χεϊρας ζητών έλεος· ή έσχάρα καί τό 
τηγάνιον ταλαντεύονται κροτοΰντα είς τά πλάγια τής 
άμάξης" καί τό πολύτιμον έκεϊνο δοχεϊον, τό άπολαμβά- 
νον τόσην εύμελή ποίησιν καί τόσην ειδεχθή πραγματι
κότητα, αύτό τό όποϊον εύρον ύπό τήν κλίνην τής Δόνας 
Ιουλίας άντί τοΰ ζητούμενου Δόν Ζουάν, ώς νά έντρέ- 
πεται διότι βλέπει τόν ήλιον ύστερα άπό δλα δσα είδε, 
κρύπτει είς μίαν γωνίαν τό φουσκωτόν πρόσωπό·/ του, 
κατάλευκον έξ αισχύνης' ή περιφέρεια τοΰ εγκυκλοπαιδι
κού τούτου άνακατώματος σχηματίζει ανώμαλόν τι πο
λύγωνον, διαποικιλλόμενον ύπό αραβουργημάτων, ούτινος 
αί άνισοι καί ετεροειδείς πλευραί αποτελούνται άπό τό 
στρώμα, τήν σκάφην, τό καβουρδιστήρι τοϋ καφέ, τήν 
σκούπαν, καί τήν εικόνα τοΰ βασιλέως.

Καί δλον αύτόν τον πάταγον καί τόν αλαλαγμόν,ολην 
αύτήν τήν άναστάτωσιν καί τήν μανίαν,"ήτις τήν Ζ·/έραν 
έκείνην μεταδίδοται καί είς τά έπιπλά μας, ώς νά εϊ
μεθα πνευματισταί καί μεταδίδομεν καί είς τάς τράπε
ζας μας τήν ηλιθιότητα μας, ποϊος τήν προκαλεϊ ; Τό 
Σ/νταγμα ; βασιλικόν διάταγμα, νόμος ψηφισθείς ύπό 
τής Βουλής ; όχι" έν άπλοΰν τεμάχιον χαρτιού τό όποϊον 
ακίνητον έπϊ τής άνω φλιάς του βλέπει απαθέστατα 
τόν άνεμοστρόβιλον δστις σαρόνει ολοκλήρους συνοικίας" 
έν άπλοΰν τεμάχιον χαρτιού μέ τήν επιγραφήν Λ < ικιά- 
ζίΐαι, λευκάζον μακρόθεν ώς μανδήλιον έρωτικώς σειόμε- 

νον καί προσκαλοΰν.
Ώς δέ νά θέλη νά γαργαλίζηται άπό τάς άκτΐνζς 

φλέγοντος ήλίου, έμφανίζεται άνω τής θύρας τον ’Ιού
νιον, τόν ’Ιούλιον καί τόν Αύγουστον, τον δέ Σεπτέμ-
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βριον άποσύρεται πρός τά έντός καί εινε πολύ δυστυχές 
έκεΐνο τό όποϊον άναγκασθή νά έκτεθή είς. τήν δρόσον 
καί τό ρίγος τοϋ Φθινοπώρου, σκυθρωπόν, σκυθρωπόν, ώς 
ολοι οι έχοντες κενόν έν τή καρδία των.

Τό τεμάχιον τούτο τού χαρτιού μέ τήν λέξιν έκοζαζά- 
(,ίται διερμηνεύει [κυρίους πόθους, έλπίδας, αγγαρείας, 
σχέδια, βασάνου;’ περιελλίσεται, συνογκοϋται, συσφαι- 
ροϋται καί έκρήγνυται κατά τής κεφαλής τοϋ πατρός 
ύπό μορφήν ένοικίου’ πληροί σαπουνάδας ή κνίσσης τήν 
κεφαλήν τής νοικοκυράς μητρός, δι’ ήν ή ευδαιμονία συνί- 
σταται εις δύο ευρύχωρα πράγματα: πλυσταρειό και κου
ζίναν’ ή πρό τών υγρών οφθαλμ.ών τής άποπνεούσης μϋρα 
*Ατκινσον Δεσποίνης, έκτείνεται τό χαρτίον τοϋτο είς εύ- 
ρεΐαν πολυτελή αίθουσαν, ή φιλάρεσκον κοιτώνα, ούτινος 
την νωχελή σιγήν διακόπτουσι κάποτε λαθραία καί έ
νοχα φιλήματα καί νευρικοί σπασμοί ηδονής’ διά τήν 
κόρην αντιπροσωπεύει τήν άποκατάστασιν, καί πυρετώ- 
δές τι όνειρον, μίαν αγκάλην καί περιπτύξεις καί κάτι τι 
τό όποιον αγνοεί, άλλά τό όποιον έπιθυμεϊ πολύ, διότι 
έκάστη μετοίκισις βαυκαλίζει δι’ ήδείας τίνος παρηγο

ριάς πάσαν κόρην ό'τι άπό τό νέον σπήτι θά έξέλθη μέ 
κάτι τι περισσότερον καί μ,ε κάτι τι ολιγώτερον διά 
τήν υπηρέτριαν αντιπροσωπεύει τήν άπόστασιν άπό τού 
στρατώνος τών πυροσβεστών καί τήν όπισθεν τής θύοας 
συναπτομένην σύσφιγξιν τών έξαδελφικών δεσμών.

Διά τόν φοιτητήν, τόν αισθηματικόν φοιτητήν, τό 
χαρτίον τούτο αντιπροσωπεύει έν είδύλλιον διότι όταν 
αύτός περιτρέχει πρός άναζήτησιν δωματίου, δέν ζητεί 
μόνον το κλωβίον, άλλά καί τό πουλάκι" διά τοϋτο εισ
έρχεται μετά τίνος συγκινήσεως’ περιεργάζεται μέ καρ- 
διοκ:ύπι την οικίαν τό σπήτι έχει νεράιδα; τά άντικρυ- 
νά ύπόσχονται τίποτε ; υπάρχει όσμή έρωτος έκεϊ ;

Αλλά καί ή Νηρη'ίς τής οικίας άνυπομονεϊ’ είνε είς 
τό παράθυρον ή βαδίζει κάτω στολισμένη- εΐνε μία τών 
κρισιμωτέρων στιγμών τοϋ βίου της έκείνη ή στιγμή’ 
ποιος είνε αύτός ό ερχόμενος νά ένοικιάση τό δωμάτιόν 

των, νά μείνη έν έτος ΰπό τήν αύτήν στέγην, νά μή τούς 
χωρίζη ή πολλάκις λεπτότατος τοίχος, ό νέος αύτός τόν 
όποιον θ άπαντα κάθε πρωί είς τήν κλίμακα καί κάθε 
βράδυ είς τήν θύραν; καί τόν παρατηρεί μέ τό όξυδερκέ- 
στατον έκεΐνο γυναικεΐον βλέμμα τό είσδύον καί ύπό τά 
ένδύματα* διότι δι’ αύτήν εΐνε λίαν ένδιαφέρον πρόσω
πόν πρόκειται νά κάμη τήν προμήθειαν τής καρδίας 
έπί Sv έτος’ ένίοτε καί τήν ποομήθειαν τής κοιλίας της.

Καί άν τά βλέμματα μείνωσιν εύχαριστημένα, τότε το στενόν μέτωπον του ως περι- 
πρωΐ πρωί έγείρεται έκεΐνος καί κάθηται είς τό παράθυ-]θώριον κακοτυπωμένου βιβλίου, με τούς στεγνούς ώς 
ρόν του’ καί έκείνη είνε είς τό παραθυράκι της, τό κομ- άσπρόρουχα ήλίασθέντα οφθαλμούς, τήν άκανθοχοιρί-
ψόν, τό χρωματισμένου, μέ τό λευκόν του μ.περντεδάκι 
καί τήν γλάστρα τοϋ βασιλικού, κρατούσα τό ράψιμό της· 
αρχίζει ό άκροβολισμός τών βλεμμάτων έκείνη άποσύ- 
ρεται καί άρχίζει δν τραγουδάκι, όπου πρόκειται περί μήν, ώς λέγει είς τό έξ ’Αθηνών τηλεγράφημά του πρός 
καρδιά; καί πεοί έρωτος, έπειτα έμφανίζεται, ποτίζει τάν τούς ώς Άβδηρίτας έκληφθέντας Αθηναίους, νά άναι- 
βασιλικό της, νεύουσα τάχα χαμαί, έν ω πονηρά πονηρά ρέση τήν παρά τής Κυβερνήσεως γενομένην διάψευσιν 
καί μαργιόλικα τόν παρατηρεί μέ τόν κανθόν τού όφθαλ- τών ψευδών τηλεγραφημάτων, άπερ διέσπειρεν ό πολυμή— 
μοϋ της. [χάνος Λάκων τήν εσπέραν τοϋ Σαββάτου όχι είς τό άθη-

προ-ΙΚαί έπειδή ό έ’ρως δέν άγαπά τάς άποστάσεις, πρε

χωροϋσι πρός άλλήλους κκί μίαν εσπέραν αύτη εύρίσκε- 
ται είς τάς άγκάλας έκείνου.

Συχνάκις ό έρως ούτος είνε έρως πτηνών, δν έκκολά- 
πτει μόνον ή ταυτότης τής φωλεάς, καί τόν όποιον έκά
τερον παραλαμβάνει έπί τών πτερών του καί άπέρχεται, 
ότα- χειμωνιάση' άλλ’ ένίοτε ή κωμωδία τελειόνει ε ς 
δράμα* ένίοτε εινε άληθής έρως’ αί καρδίαι εΐνε δπως αί 
οίκίαι’ ένοικιάζονται τά παλαιόσπητα, άλλά ένοικιάζον- 
ται καί αί νεόδμητοι οίκίαι’ τότε τά φιλήματα τοΰ 
νέου άντηχοϋσι μέχρι τής Μικράς ’Ασίας ή τής Θράκης- 
οί έρωτικαί του άναστεναγμοί έξικνοϋνται μέχρι τού βα
λαντίου τού πατρός του’ διότι όπισθεν τού ένοικιαστη-
ρίου έκρύπτετο ένας παπάς μέ τό θυμιατήριόν του και 
αέ τάς εύχάς του.

’Αλλά συνήθως τό αίσθημα τούτο δέν λαμβάνει τόσον 
οαγικάς διαστάσεις, ούδέ καταλήγει είς τήν αυτοκτο

νίαν ένίοτε άπλόνει τήν χεΐρά του έπί μεταχειρισμένου 
πράγματος, καί δέν ύπάρχει φόβος διαρρήξεως’ έχει έ
λευθέραν τήν είσοδον, άν καί ενίοτε πληρόνει καί είσι

τήριον πολύ άκριβόν.

Οταν σκέπτωμαι ότι ένεκα μιάς μετοικίσεως μία 
μάμμη δύναται νά γείνη εύλαβεστέρα, ύιότι έχει πλη
σίον τήν έκκλησίαν.καί μία σύζυγος ή σπάταλος τοϋ συζυ
γικού θησαυρού ή έντελώς οικονόμος, ένεκα τής θέσεως 
τής οικίας, OTt είς νέος δύναται ν’ άσθενήση, διότι δέν τον 
άφίνει νά ήσυχάση τό πιάνο τής γειτόνισσάς του,ότι μ.ία 
νέα δέν είμπορεΐ νά κοιμηθή, διότι εχει ψύλλους τά 
σπήτι, δταν σκέπτωμαι ότι τόσοι καί τόσαι έγεννήθησαν 
ένεκα μιάς μετοικίσεως ήτις έπλησίασε ποός άλλήλους 
τούς γονείς των ή τούς μή γονείς των, καί έξήλθον ώς 
τό πϋρ έκ δύο συνεπιτριβομένων ξηρών ξύλων, άπορώ 
διατί έπί τών στεφάνων τοϋ γάμου, έπί τών είκονοστα- 
σίων, έπί τοϋ μετώπου τών τέκνων των, έπί τής πλακάς 
τοϋ τάφου των, δέν κολλώσιν δν ένοικιαστήριον.

Μαργεύλυς.

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Ό κ. Δζιβανόπουλος άφού άπέτυχε νά γίνη έμποροϋ- 
πάλληλος έν Λονδίνφ καί έπέτυχε νά προσληφθή έμπο- 

οοσυντάκτης τοϋ Βρετταηχον 'Λστέρος εν Λονδίνφ, άφοΰ 
άπέτυχε νά άναγνωρισθή ώς καθηγητής τοϋ Πανεπιστη
μίου καί έπέτυχε νά έπικυρωθή ώς βουλευτής Σπάρτης, 
ό κ. Δζιβανόπουλος μέ

νην τριχωσιν του, τους υπο σκεπτικισμού πασχοντας πο
δας του, καί τήν άπεξηραμμένην βκθύφωνον άπαγγελίαν 
του, έζήτησε καί τρόπαια διπλωματικά, έλαβε τήν τι—

πέραν τοΰ Λαυυατου οχι 
ναϊκόν δημόσιον, άλλ’ είς τό άθηναϊκόν Χρηματιστήριο*,
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Πού νά ξευρη ό χονδρός τόν νουν Τσιβανόπουλος ότι ή 
Κυβέρνησις έν μέσω τών κρισίμων στιγμών άς διέρχεται 

θά εΰρισκε καιρόν νά έξετάση άν τέτοια τηλεγραφήματα 
διήλθον πράγματι τού τηλεγραφικού σύρματος Κωνσταν
τινουπόλεως καί Λαρίσσης ή όχι.

Δέν είχε σκεφθή καί τό άλλο, ότι ή Κυβέρνησις δέν 
είχε πολλούς λόγους νά εχη πίστιν εί; τήν καλήν πίστιν 
τοϋ κ. Τσιβανοπούλου, ώς είς τήν δεδοκιμασμένην έγκρά 
τειαν τού κ. Πύρλα, καί αυτό άκριβώς τοϊ έτάραξε τούς 

κύκλους. Ό ένταϋθα πράκτωρ τού Χαβά είναι πρό πολ- 
λοΰ γνωστόν ότι περισσότερον είναι πράκτωρ τών δύο 
θυλακίων του ή τής Μεγάλης Τηλεγραφικής Εταιρίας. 
Εκμεταλλεύεται τάς ειδήσεις καί πολλάκις φαίνεται δη
μιουργεί καί τοιαύτας, άλλοτε διά νά πωλήση ύπερτι- 
μημένας αξίας καί άλλοτε ν' άγοοάση άλλας έν ύποτιμή- 
βει. Κοινότατου παιγνιδιού, όπερ καί διπλωμάται καί 
πρέσβεις καί αΰτοκράτορες ένίοτε παίζουν. Διατί νά μή 
τό παίξη καί ό κ. Τσιβανόπουλος, όστις είναι αύτοκρά
τωρ είς πολλά πράγματα. Άλλ’ αύτό τό παιγνίδι, όταν 
γίνεται τόσον έπ’ αύτοφώρω, γεννά άλλα παιγνιδάκία, 
τά όποια γνωρίζει ή Εισαγγελία, ή άνάκρισι; καί ό Με- 
δρεσές. Ή ταλαίπωρος πατρίς διά τάν αντιπρόσωπόν 
της κ. Τσιβανόπουλον είναι καλή όταν χρησιμεύη εί; 

τήν πλαστογράφησιν ένός τηλεγραφήματος καί τήν £γ- 
αό.Λτωο/χ κερδών έν τώ χρηματιστηρίω. Διά τόν κ. Τσι- 
βανοπουλον ή πατρίς προχθές έςεπλήρωσε τήν άποστο
λήν της και αυτός τήν ίδικήν του !

’Εκ τής δευτέρας έπιστολή; είς τό ΦιΛοΛογικί»· Πα- 
(ΐάοεημα τής «Έφημερίδος», όπερ καθίσταται βαθμηδόν 
τερπνόν δεκαπενθήμερον άνάγνωσμα, επιστολής ήτις πραγ
ματεύεται περί τοϋ Νιουκάστλ,πολιτικού ρυπαοού καί τού 
Πίττ, πολιτικού άγερώχου, άμφοτέρων όμως συνυπουργη 
σάντων, τού μέν διά νά συνέχη τήν επικρατούσαν δια
φθοράν, τοϋ δέ διά νά διευθύνη τάς μεγάλας εξωτερικά; 
ύποθέσεις καί τόν πόλεμον, άποδεικνύεται ότι ό κ. Πα- 
παρρηγόπουλος συνιστά είς τάς παρούσας πεοιστάσεις 
συμμαχικόν ύπουργεΐον, είς 5 ό μέν Κουμουνδοΰρος Οά 
άναλάβη τά ύπουργεΐον τής Διαφθοράς, διά νά βλαστη
μούν έπί τού ξηρού μας έδάφους και ολίγοι άμανίται πε
τσωμάτων καί μερικά άνθη αποστολών, καί δι’ ιστοριο
γράφους άκόμη, ό δέ Τρικούπης τό ύπουργεΐον τοϋ πολέ
μου, άναλαμβάνων αύτός δλα τά βάρη καί τήν ευθύνην, 
επιρρίπτων όμ.ως είς τά μανιάτικα νώτα τού Κουυ.ουν- 
δούρου όλους τούς Παλαμήδηδες τοϋ κόμματος.

Άναγνώσατε τήν Έπιστο.1>}>· εί; τό ώραΐον φιλολογι
κόν παράρτημα τής ΈγημερΙύος καί θέλετε δικαιώσει 
τό συμπέρασμά μ.ας.

Ή iVf'a ΈγιφερΙς -τ'ε,ν έπαινετικήν άπο
στολήν της έν Αθήναις Οά γίνη έφημερίς φορητή (άφού 
κατήντησεν άφόρητος) καί θά πάρη γύρα τά χωριά. Έπί 
τού παρόντος έγκαθιδρύθη είς Κοροπή. Είναι πλέον τύ
πος χωρικής έφημερίδος· Δημοσιεύει νοστιμώτατα πράγ 
ματα. Έκ τού τελευταίου άριθμοϋ τής έν Κοροπή έκδό- 
σεώ; της πληροφορούμεθα ότι ό Ευρωπαϊκός τιπος έπε- 
κρύτησε πάντοτε τον κ. Δ. Ταβουλάρην ώς Ό0έΛ.ίο>' ! ! 
2ρύρετε τί έννοεϊ διά τοϋ ευρωπαϊκού τύπου ή έν Κοροπή 
άπλοϊκη συνάδελφος ; Τάς έπαρχιώτιδα; έφημερίδας τής
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Σμύρνης, έχούσας τά γραφεία των 'Οδός Λεμπ.Ιεπιδϊ,η 
καί ΧαΛβαδί.^ Σοχάχ.

"Εχομεν, λέγει, πλημμύρας άπό νυκτερινά; καί μεσημ
βρινά; άκόμη κλοπάς, ών βρίθει τό άστυνομικόν δελτίον. 
Άλλά πώς νά μήν έχωμεν αυτόν τόν Νείλον είς τάς λι
παρά; Αθήνας, όταν παντού όθεν δήποτε διέλθη τις, όχι 
την νύκτα, άλλά τήν ήμέραν, διακρίνει τις ύποπτους 
αέογων μορφάς, άλλων κολλημένων είς τούς τοίχους, 
άλλων περιπατητικών εντός δέκα πήχεων μήκους, άλλων 
όκλαδόν έπί τών πεζοδρομίων καρφωμένων ; Έάν δέν 
ΰπήρχεν ή ϊδιάζουσα στολή τών κλητήρων τής κανέλ- 
λας, θά έξελάμβανέ τι; αύτούς ώς φύλακας τής τά- 
ζεως καί τής ησυχίας. Καί τήν νύκτα πάλιν οΐ είς άπο- 
κέντρου: συνοικίας καθήμενοι βλέπουσι μετά τρόμου αύ- 
τους τους σκοπούς, ποτέ άνά έ’να, ποτέ δύο τρεις, καί 
ταχύνουσι τό βήμα των καί σείουσι τήν ράβδον των, 
καί άπτονται τού όπλου των, καί λαμβάνουσι κωμικάς 
στάσεις, ένώ μορφή κλητήρος πουθενά δέν άνατέλλει νά 
συγκράτηση τούς σπεύδοντα; παλμούς τοϋ φόβου. Είναι 
κατάστασις αύτή, κύριε Κοσσονάκε ; Ζητείτε διά τούς 
κλητήράς σα; όπλα Γκρά’ άλλά πρίν ζητήσητε όπλα, 
οφείλετε νά παρουσιάσητε κλητήρας’ καί είς τούτο κυ
ρίως πρέπει νά καταγίνητε, είς τήν άνακάλυψιν τών 
κλητήρων σας.

Μέ πολύ ε’αρέστους έντυπώσεις άπεχώρησαν τήν Κυ
ριακήν ολοι οί παραστάντες είς τά; εξετάσεις τών διδα- 
σκαλιστών έν τώ δημοσίφ Γυμναστήριο). Ό διδάξας αύ
τούς κ. Πύργος άπέδειξε τί δύναται νά κατορθώση ή ίκα- 
νότη; καί ό ένθουσιασμός έντός βραχύτατου χρονικού 
διαστήματος' διότι εις πάσας τάς τε ένοργάνους καί 
τάς άνοργάνους τας διά ροπάλων καί έπισφαίρων ράβδων 
καί δι’ άλτήρων άσκήσει; οί μαθηταί αύτοϋ έφάνησαν 
επαρκέστατα γεγυμνασμένοι. Είναι δ’ άληθώς εύτύχημα 
ότι ή τε πρακτική καί θεωρητική διδασκαλία αύτών ά- 
νετέθη είς τόν κ. Πύργον, άληθώς επιστήμονα διδάσκα
λον τής Γυμναστικής, καί ότι έπί τή βάσει τοϋ συστή- 
μ.ατος αύτοϋ οί διδασκαλισταί θά διαδώσωσι τήν γυμνα
στικήν άνά τήν Ελλάδα.

Έπί τέλους κατά χιλιάδας Θά καταπλεύσωσιν είς Α
θήνας οί τίτλοι τών μετοχών τής νέας 'Εθνικής Τραπέ
ζης ΙΙπεεροθενσα.ΙΙας καί θά παύσωσι καί αί φωναί τών 
περί τά Λε.ΙτίοΓ Πα.Ιιγγενεσίας καί τοϋ Έμμιιΰ
στραγγαλιζομένων παπιών. Οί κύριοι αύτοί άναμφιβόλως 
δέν θά έχωσι δύο χείρας, ούτε είναι έκ τών δίποδων, 
διά νά νομίζουν ότι ήτο δυνατόν ταχύτερον νά ύπογρα- 
φοϋν ΰπό τε τού ταμίου καί τοϋ Διοικητοΰ τής Τραπέ
ζης, άφοϋ μόλις ή Τράπεζα πρό δεκαημέρου έλαβε τούς 
τίτλους αύτούς έκτυπωθέντας έν Παρισίοις καί άφού είχε 
καί τήν άλλην έργασίαν τής υπογραφής τών τεαπεζο- 

γραμ.ματίων, τά όποια τά ηύραν αί Νί’αι ΊΜαι ε:; τόν 
όρόμον, τά πήραν δι’ έτικέττας φιαλών οίνου,καί έπειδή 
άποτελοϋν μέλος τοϋ συλλόγου τής έγκρατεία; τά παρε- 
μέρισαν γραψασαι μόνον ό'τι έσκανδαλίσθησαν ολίγον εκ 
τή; θέας των. ΙΙτωχαί Νΐαι Ίόϊαι^ πτωχαί ! !
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Η ΊΤ<Λ.ΙΠ’Γ\ΙΛ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ

Είναι τόσον δύσκολον νά κρίνη τις τόν Λεκατσάν ώ: 
Όθέ{1.1ιη·. II πρώτη ήμών έντύπωσι; ύπήρξεν δτι δέν 
ήτο ό Λεκατσάς τοϋ Λιι./ίΓ, δν έδίδαξε πέρυσιν είς τά 
αΰτά ’ύΜιίμπια, κκί τοϋ 'ΡισεΛιΙ, δν ύπεδύθη έν τω χει- 
μερινώ θεάτρφ. ΊΙ τέχνη του ήτο πολλάς βαθμίδας 
κάτω τών χαρακτήρων έκείνων. Μήπως αί δυνάμεις του 
δεν άρκοΰσι νζ συμπεριλάβωσι τό πύρ τοϋ Μαύρου ; ΊΙ 
μήπως αι δυνάμεις καί τού φυσικού κκί τοϋ ήθικοϋ του 
ήρνούντο νά διερμηνεύσω»» κκί τό τάλαντον κκί τόν πό
θον τής τέχνη; του ; Καταβεβλημένος ό ζριστος τοϋ 
Αμλετ καλλιτέχνης ύπό ατυχιών, ύπό ύβρεολογίου, 

ύπό άντιπολιτεύσεως, ύπό κακουχιών, ύπό πυρετού, ύπό 
κκτάρ^ου, ώφειλε νά αντιμετώπιση όψεις τινας σαρκαστι- 
κάς τής πλατείας, φόβους νέας αποτυχίας, κκί δλην τήν 
συντετριμμένην καί άπογοητευμένην ψυχήν του.

Καί τό σπουδαιότερον :
Πρώτην φοράν έδίδασκεν ολον δράμα ελληνιστί ό άπο- 

μαθών έν τή ξένη κκί τήν προφοράν κκί τήν γλώσσαν, 
μή λαβών δέ ευκαιρίαν νά έκμάθη γρκμ.ματικώς τήν μη 
τρικήν του· κατείχετο λοιπόν ύπό τής δεινής αγωνίας μ.ή
πως περιπέση είς γλωσσικά παραπτώματα καί ήσαν έτοι
μοι τόσοι καλοθεληταί του έν τή πλατεία, νά τόν συρί- 
ξωσι, νά τόν γελκσωσι, άφού μή εύρίσκοντες τοιαύτας 
ευκαιρίας έγέλων μέ τόν Σαίξσπηρ, μέ τόν μεταφραστήν, 
καί μέ τόν καλλίτερον Γσως μαθητήν τού νέου θιάσου. 
Τήν αγωνίαν αύτήν τήν συνεμεριζόμεθα οί φίλοι του, 
καί όπως αύτός συγκρκτούμενος ύπό τών δεσμών τής 
γλώσσης έδυσκολεύετο νά άναπτύξη δλην τήν καλλιτε
χνικήν του δύναμιν, ούτως ήμεΐς έδυσκολευόμεθα έν άνέ- 
σει νά τον έκτιμήσωμεν. "Ωφειλε νά θυσιάση τήν τέχνην 
είς τήν γλώσσαν- άλλως θά έθυσίκζε τήν γλώσσαν είς 
τήν τέχνην- ένίοτε έτελεϊτο ή μία Ουσία- ένίοτε δ 
ή άλλη’

μοσίου άνέπνεον έλευθέρως, βλέποντα τόν προσφιλή καλ
λιτέχνην ύπερακοντίζοντα θαυμασίως τάς γλωσσικά; 
δυσχερείας,άντλούντα θάρρος έκ τή; ευμενειας τού κοινού 
καί ολίγον κατ’ ολίγον, άλλά μετά δειλίας, έπανακτώντα 
τούς άλλοτε καλλιτεχνικούς του ορίζοντας. Έλάμβανε 
θέσεις θαυμασία;, διηρμήνευε τά δυνατά μέρη τού δρά
ματος μετά καταπληκτικής ρώμ.ης, καί έρρήγνυε φωνάς 
καί στεναγμούς πάθους, καταυγάζοντος τά πνεύμα τής 
τραγωδίας. ΊΙ ύπόκρισις τής προσπεποιημένης στοργής 
τοϋ Μαύρου πρός τήν γυναϊκά του έζεχέετο είς χείμαρ
ρον πικρίας, ή δέ βαθμιαία έξέλιξις τή; ζηλοτυπίας διά 
νευρικής ταραχής καί νευρικών κινήσεων ήδύνατο νά ίκα- 
νοποιήση τόν άπαιτητικώτερον φυσιολόγον. Έξετέλεσε τάς 
έπιληπτνκάς στιγμάς εύσταλώς πεσών έπί τοϋ καναπέ, 
άντί νά βροντοκοπήση τό έδαφος κατά τήν ελληνικήν πα- 
ράδοσιν. Έβαλεν είς τήν θέσιν του; τόν Κάσσιον και τόν 
Μοντάνον, έρίζονταςμετ’ έπιβολής στρατηγού. Διεξήγαγε 
τήν κατά τού Ίάγου παραφοράν του δι’ αληθινή; έξά-

ψεως. ’Ανέπτυξε σαρκαστικόν άπαράμιλλον δταν έφαντά- 
,ετο τήν Αιμιλίαν προαγωγόν. Συνεκίνησε βαθύτατα 
δταν άπεστόμωτε τήν ϋβριν : πόρνην ! διά τήν Δεσδε— 
μόναν καί έπλήρωσε τήν σκηνήν σπαρακτικής λύπης καέ 
τρυφερότητος δταν μετά τό έγκλημα έκυλίετο έπί τώ» 
λευκών τριχάπτων δπου εκειτο νεκοός ό έρως του.

Άλλά μεθ’ δλα ταύτα, όχι ! δέν ήτο ό Λεκατσάς τοϋ 
" ,Ίιι.Ιετ καί τού Ρ/σε.έ/έ,άλλά ό Λεκατσάς ώς τόν κατήν
τησαν αί Άθήναι μέ τήν αδιαφορίαν των καί τά ζωύφια 
τά όποια τον κατεδίωξαν μέ τού; δηλητηριώδεις σιέλους 
των, έπί κεφαλής ή Νέα ΈφηιιερΙς. έκ συστήματος κα- 
τκδιώκουσα πάν μή ταπεινόν κκί εύτελές, πάν μή μι- 
κροσκοπικόν καί σκωληκώδες- ό Λεκατσάς δπως μάς τά» 
έστειλαν αί αγριαι ΙΙάτραι, πεζοπόρον δέκα ήμερών, 
συντετριμμένο·/, πυρέσσοντα- ό Λεκατσάς δπως κατήντη
σεν αύτός εαυτόν διά τού ύπέρ τάς δυνάμεις του άγώνος 
δν άνέλαβεν, άγώνος δστις άπήτει κεφάλαια καί είς δ» 
αύτός δέν είχε νά καταθέση είμή τήν ύπεράνθρωπο» 
ενέργειαν του- ό Λεκατσάς είς δ σημεϊον έπί τέλους τό» 
έφερεν ή ερμαφρόδιτος ύποστήριξις τοϋ Μουσικού καί Δρα
ματικού Συλλόγου, δστις έδαπάνησεν άσκόπως χρήματα, 
διότι ή δέν ώφειλεν ούδεμίαν νά τώ παράσχη ύποστή— 
ριζιν ή νά τφ χορηγήση τοιαύτην πλήρη.

Καί ήδη ό Λεκατσά; παραδίδεται καί πάλιν εί; τούς 
κόλπους τού δημοσίου,άφ’ ού τό πρώτον έγένετο γνωστός 
δι’ άνευφημιών καί ένθουσιασμού καί παρ’ αύτού προσδο
κά περαιτέρω ένθάρρυνσιν.

Εί; τήν προχθεσινήν παράστασιν έστέφθησκν διά θερ
μών συμπαθειών ού μόνον οί ύπέρ εαυτού άγώνες, άλλά 
καί οί κόποι του προς σχηματισμόν θιάσου διά τών γλί— 

ε'σχρων έκείνων μ.έσων α τώ παρέσχε τό Ωδεΐον καί μ& 
τά όποια ένόμισεν άπατηθείς δτι ήδύνατο νά πράξη τί 
γενναΐον. Δύο κυρίως έκ τών μαθητών του έδειξαν δτι 
κατέχουσι προσόντα διά νά ποωτεύσωσιν είς τούς οικείους 
αύτών χαρακτήρας, ·ό Κάσσιος Λίκατερινιάόης καί ό

νήθως είς δευτερεύοντας άξέστους ηθοποιούς. Καί δτα» 
άναλογισθή τι; οτι ό κ. Αίκατερινιάδης έτυχε διμήνοι» 
μ,όνον διδασκαλίας άπό τόν Λεκατσάν, καί δτι πρώτην 
φοράν άναβαίνει έπί τής σκηνής, δέν έχει ή νά τώ συγ- 
χαρή θερμώς καί νά τώ συστήση άληθή άγάπην πρός 
τό θέατρον καί μελέτην, μελέτην, μελέτην. Ό Ροδίτι
κος Βλάχος διηρμήνευσε τόν χαρακτήρα τοϋ ηλιθίου ευ- 
γενόπαιδος, τοϋ θύματος τού Ίάγου, μετά γαλλικής λε— 
πτότητος. Ή έκφρασις τών οφθαλμών του ήτο αμίμη
το;- τό δέ σεσηρό; τού βαδίσματος του ήτο σκηνικά» 
δπερ τούς ειδήμονας ήδύνατο νά ένθουσιάση, διότι δέ* 
ύπάρχει δυσκολώτερο; χαρακτήρ ή ό τοϋ βλακός- ή α
παγγελία του έπίσης τεχνικωτάτη- έν γένει τόν εϋρομε» 
-ι---- Ο2_... «--------- κκ·χλιτέοων εύελπίδων τής έλλη-«•ι» .<ι» σεσιν ενα τών —.........— .... ..... ......
νικής σκηνή;, ύπάρχει δέ ώς έμάθομεν καί άλλος μαθη
τής ό κ. Λούζης, δστις έπίσης κέκτηται πολύ καλά προ
σόντα, άλλά μεθ’ ού άτυχώς συνεκοούσθη ό διδάσχα.έος9 
καί δέν ήδυνήθημεν νά τόν έκτιμήσωμεν.

Έλπίζομεν δτι δταν διδαχθή ό ΧάρΛιτ, θά συμπεριλη- 
φθή καί ό κ. Λούζης, διότι οί φίλοι τής σκηνής έπιθυ- 
μούμεν νά γνωρίσωμεν τί δύναται νά γί η μέ εύμαθεΐς 
νέους δταν παραδοθώσιν εΐςτήν άσκησιν κρατίστου δρα
ματικού, ώς τόν Λεκατσάν."Ο τόν Ίάγον ύποκριθείς κάλ- 
λιστος νέος, δ ύπό τό ψευδώνυμον Μένανδρος ώς άληθής

* # -- •-—Λ- ei'/nfi-η

νά πκοιστζτκ». ο ικγυ^ .. k
μέ οφθαλμούς έξωρυγμένους, φωνήν ταρταρώδγ 
τοϋ οισοφάγου άνακύπτουσαν, ραιβοσκελής, υβός, μι 
χέρια πίσω, ώς νά κρατή έγχειρίδιον καί πλήρες έ,ωτε- 
ρικόν δολοφόνου- αύτά δλα έσήμαινον ραδιοϋργον καί 
αύτά κατενθουσίαζον τό άπλοΐκόν κοινόν καί του; μηδα
μινούς δημοσιογράφους- ό Μένανδρός μας έπλησίασε μάλ
λον τόν τύπον τού πονηρού <)ζέ>τ.Ζ<χ/αΓ, αλλ αντί 
νά άντλήση έκ τής ψυχολογίας πρός θέρμανσιν καί 
γραφήν τού τύπου του ,έβυθίσθη δλος είς τό παγοποιείου 
τοϋ ’Ροδίου, καί διεξήγαγε τό μέρος του μέ άκινησίαν 
σταλακτίτου.Είς τήν πέμπτην μόνον πράξιν έπέταξεν ώς 
τελευταίαν ϋβριν κατά τού θύματός του τριπλούν σαρκα
στικόν μορμυρισμόν, μετά καλλίστης μιμητικής τέχνη;

Τήν έπιτυχίαν τοϋ δλου έστεφάνωσεν ή αβρά ήθοποιό 
’Ιωάννα Νικηφόρου, μέ τήν μεταλλικήν φωνήν της, τό 
αληθές πάθος, τάς εύσταλεΐς της κινήσεις καί τήν ήρε
μον έκείνην καί ολίγον κομψήν ύπόκρισιν ήτις διακρίνει 
τήν καλήν ήθοποιόν, μόνην Γσως μετά τής δροσερά; Φι
λομήλας άντιπροσωπευουσα; εύπρεπών έπί τής σκηνής τόν
θήλυν καλλιτεχνικόν κόσμον.

★
*

Είχε νά παλαίση προχθές ό κ. Λεκατσάς άκόμη καί 
κατά τής μεταφράσεως τού κ. Βικέλλα, τυχούσης γενι
κών έπαίνων τής ξένης κριτικής, έκ δέ τών ήμετέρων 
επαινεθείσης σφόδρα ύπό τού διακεκριμμένου γραμματο- 
λόγου καί διδασκάλου σχεδόν τής γλώσσης κ. Λειβαδά 
τής Κ.Ιαονς. Ή γλώσσα τού κ. Βικέλλα ήτο τολμηρός 
νεωτερισμός διά τήν σκηνήν- διότι μετεχειρίσθη όχι 
τήν καθωμιλημένην, άλλά τήν δημώδη, σχεδόν τήν 
κλέφτικην. Κατά πόσον έπέτυχεν, δέν τολμώμεν άπό 
τούδε ν’ άποφανθώμεν. Προφανές είναι δτι εί; τάς 
άκοάς έπήρχετο ότέ μέν τραχεία, ότέ δέ παράδοξος, άλ
λοτε άσυνειθιστος, άλλοτε τολμηρά. Είναι δμως γλώσσα 
καταληπτή, δυνατή, χρωματισμένη, πλησιάζουσα τήν 
ένίοτε χασά~ικην φρασεολογίαν αυτού τοϋ Σαίξπηρ. Καί 
πολλαχοϋ πάλιν λυρίζει εύαρέστως, πάντοτε δέ ζωντα 
νή καί θαλερά καί νευρώδης. Έμεΐς νομίζομεν ό’τι δέ 
πρέπει νά τήν καταδικάσωμεν άμέσως- άλλά νά τήν δο· 
κιμ,άσωμεν καί άπαξ καί δίς καί πολλάκις- διότι ό κ. 
Βικέλλα; είναι εις τών διακεκριμμένων λογίων χαι 
κατέλαβε πλέον θέσιν καλήν έν τή περί Σαιξπήρου γραμ
ματολογία, ό δ’ έπαινέτης αύτού κ. Λειβαδάς άποτλεϊ 
νομίζομεν αύθεντίαν έν τοΐς γλωσσικοί;, άν καί πάσχη 
καί αύτός άπό ήπατικά θυμιατισμοϋ νοσήματα.

Εύτυχώς ό κ. Λεκατσάς παρασκευάζει τήν διδασκα
λίαν και άλλων δραμάτων. Μάς ύπόσχεται λαμπρόν θεα
τρικόν φθινόπωρου έάν ό καιρός εύνοήση. Τό δημόσιον εί
ναι διατεθειμένου νά τόν ύποστηρίξη φανατικώς. Διότι 
δέν πρόκειται περί συνήθους τέρψεως έκ θεατρικών

— - · Λ . .___ Ο___ __

σμοϋ ελληνικού θιάσου, προτιθεμένου νά καλλιεργήση κα» 
παρ’ ήμΐν τήν άληθή δραματικήν τέχνην.

Έπί τή περιστάσει ταύτη δέν δυνάμεθα καί πάλιν νά 
λησμονήσωμεν τόν ένα καί μόνον Αθηναίου, έζ δλου τού 
λεγομένου μεγάλου κόσμου, τόν κ. Μιχαήλ Μελάν, δστις 
καί έξετίμησε καί ύπεστήριξε γενναίω; τόν "Ελληνα τε
χνίτην, δταν άλλοι καί άλλαι δαπανώσι τά; άνθοδέ- 
σμας καί τά κοσμήματα καί τό χρήμα είς ύποστήριξίν 
ξενικών σαρκών καί λαρύγγων άμφιβόλου σφρίγους καί 
ήλικίας.

Διά τούτο άποτεινόμεθα καί πρός τάς εύγενεΐς δέσποι
νας καί τήν αισθηματικήν νεολαίαν, έξαιτούμενοι καί 
παρ’ αύτών θερμήν έκδήλωσιν συμπαθειών πρός άδικη- 
θέντα καί ολίγου δεϊν θαπτόμενου ύπό τό βάρος γελοίων 
ζωυφίων άληθή καλλιτέχνην.

Ιέέαλιβχν.

ΤΡΟΜΑΡΕΣ.

Τά κατά τήν μεθόριον πηγαίνουν κούτσι κούτσι*. 
ό Κουντουριώτης κι’ ό Σαίτ άπάνω ’στό σοφά, 
κρατώντας είς τό χέρι των τοϋ ναργιλέ μαρκούτσι, 
γίά τά καινούρια σύνορα ’μιλούν κρυφά κρυφά.
Ο Τούρκος άπ' τόν πρέσβυ μας τό Νεζερό γυρεύει, 
άλλά έκεΐνος τόν γελά καί δλο χωρατεύει.

— Βρέ πάρετε τή Γούνιτσα, τό Ζάρκο, τό Κριτήρι, 
κι’ άφήσετε γίά τήν Τουρκίά τό πζληο-Νεζερό.

Άμέσως θά σάς έκαμνα σάν φίλος τό χατήρι, 
μά νά μέ συγχωρήσετε, γιατί δέν είμπορώ.
Θυμόνει τότε ό Σαίτ, ξεσπή είς τά βρισίδια, 
χωρίζουν, άνταμόνονται κί’ άρχίζουνε τά ίδια.

Ενώ αύτά τά σοβαρά συμβαίνουν είς τήν ΙΙόλι,
σπουδαία ψιθυρίζονται άπ’ ολους έόώ πέρα-
κινούνται τά στρατεύματα, κινούνται καί οΐ στόλοι*
καί ό Τρικούπης στέκεται δλόρθος νύκτα 'μέρα.
Φοοτόνεται μέ ύλικό ή κάθε άτμοβάρις,
καί φεύγουν γίά τά σύνορα κί’ οί κυνηγοί τής Βάρης^

Κι’ ό βασιλεύς είς τά λουτρά γίά νά περνά τήν <3pxj
j-πουδαΐα διατάγματα μέ βία ύπογράφει,
καί δίνει νέο δνομα είς τά τορπιλλοφόρα,
γίά νά φανούν πίό άγρια τά φοβερά μα; σκάφη.
Καί Τάρτχρος βαπτίζεται ή νέα Τερψιχόμη,
<ΐ’ ή Ιϊεραιφόν^ ΛΙέΠουσχ . . . μωρέ τορπιλλοφόροι ζ
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Τό» ’βρίσκε*. μέσα ’στά λουτρά κι’ ό πρίγκηψ Ούαλλίας, 
φιλιούνται, αγκαλιάζονται, συντρώγουν καί συμπίνουν, 
καί ύστερα άπό πολλήν διάχυσιν φιλίας
νά πάν ’στή Λόντρα συμφωνούν γϊά κάμποσο νά μείνουν. 
Καί ό Μεγαλειότατος πηγαίνει *στό Λονδϊνον, 
για το συμφέρον βέβαια τοΰ έθνους τών 'Ελλήνων,

Άλλ’ όμως εις τοΰ ΙΙειραιώς άπ’ έζω τύ λιμάνι 
τί τρέχει, καί ή θάλασσα θαρρείτε πώς χαλά. ; 
μήπως κανένα έξαφνα ηφαίστειο έφάνη ; 
πώς άφρισμένα κύματα σηκόνονται ’ψηλά ;
Όχι, δέν είναι τίποτα . . . Πανέλληνες, χαρήτε, 
κϊ ό κόλπος τοΰ Σαρωνικοΰ μέ ναύκλαστρα κινείται.

Ώ Καραλή, ω ναύκλαστρα, ώ ψάρια σκοτωμένα,
•ώ Τάρταροο καί ΛΑέδο'δαοιο, ονόματα φρικτά, 
ώ πρόγονοί μου γίγαντες καί σύ, Εικοσιένα, 
γϊά πόλεμο τά στήθεϊα μου θά ’βρήτε ανοικτά.
Καί πάλι τά πολεμικά μ.' έπιάσανε’^δαιμόνια, 
joxi κόβω άπ’ τή λύσσα μου μ,ουλκέϊκα πεπόνια.

Som-ia.

ΠΕΝΙΕΣ.

’Ιδού τί γίνεται κυρίως εις τάς μετοικήσεις ;
Άφίνει μίαν οικίαν ό δυσαρεστημένος ύπ’ αύτής καί

μεταβαίνει εΐς άλλην, έξ ής έφυγε δυσηρεστημένος ό τέως 
χ νοικιαστής.

Καί ό'μως πόσα νέα θέλγητρα άνευρίσκομεν είς 
</ίκ·. ~'r‘l οποίαν έβαρύνθη ό πρφην κάτοχός της
•τί φ ίλτρον αισθάνεται ούτος μεταβαίνων είς τό οίκημα 
όπερ έβαρύνθημεν ήμεϊς.

Τοΰτο σημαίνει οτι όιά νά έπιτύχη ό γάμος, έπρεπε 
•ν’ άλλάζι ψεν τάς γυναίκας μας όπως καί τά σπήτι α μας.

’Εννοείται ότι Οά ύπάρχουν σύζυγοι, οΐτινες θά έ'μενον 
ευχαριστημέν οι απο τα ημίση των, όπως ύπάρχουν ένοι- 
αιασ-παί οΐτινες άνανεόνουν τήν ένοικίασιν τής αύτής οί-

•ην
καί

αιασ·.Γ
αίας

όοντο δι έν καί μόνον έτος. Οί λαμβάνοντες προίκας 
θά ένοικιάζοντο ύπό τών ώραίων των. Πολλάκις ή ώραία 
τών ωραίων θα περιωρίζετο νά πλήρωσή τό ένοίκιον τοΰ 
σπητίοΰ καί τό συνάλλαγμα τοΰ γάμου θά Γσχυε δι’ έν 
έτος. ΙΙολλάκις θά ένοικιάζετο τά σπήτι μέ τήν νύμφην. 
Η οικία εκείνη θά ελέγετο νυφιάτικη. Καί θά ήκούοντο 

οί έξής διάλογοι ;
— Τό νοίκιασες νυφιάτικο ·
— Όχι ξερακιανό.

ΊΙ Α'. Σεπτεμβρίου είναι ή ήμέρα τής γενικής κατα- 
σκοπεύσεως. Ολοι σήμερον κατασκοπεύομεν τής νέαις 
γειτόνισαις. Όσω δήποτε δέ πρωί καί άν σηκωθώμεν, 
αί νέαι γειτόνισαι έχουν ήδη κατασκοπεύσει τούς νέους
γείτονας.

Π φράσις t.-t.iήρωσες τύ ένοίχιον ; είναι πολύ ανόητος.' 
Επρεπε νά λένε : ά/Ι(/σσες τό ένοίχιον ;

Διότι δια να πληρώσγ) τις το νοίκι, πρέπει ν’ άδειάση 
Γά ένοίκια καί τά ανοίκεια.

Μισάνθρωπος.

ΑΣΤΪΝΟΜΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ.

Είναι μία ή ώρα μετά τό μεσονύκτιον' ό κ. Διευθυν
τής τής ’Αστυνομίας κάθηται έξωθεν τοΰ καφφενείου 
Γιαννοπούλου μετά τοΰ ‘Ροίδου, Βυζαντίου καί Καζάζη 
αφηγούμενος διάφορα άθλά του. Σήμερον, κύριοι, λέγει, 
έκαμα γενικήν έρευναν είς ό'λους τούς άρτοπώλας καί 
είς ένα εύρον <00 άρτους έλλειπεϊς κατά 10 δράμια έ
καστον άμέσως δέ’ 'εν χάνω καιρόν τους κατασχω όλους 

ωβ 
μι

έκαστος.
Βυζάντιος. Καί διά 10 δράμια μόνον ποΰ ελειπον, ήτο 

δίκαιον νά τού; κατάσχητε ; Οΐ άρτοι δέν ύφίστανται 
νομίζω φύραν . . ;

^ffl/Oi’vr/Jc. Τί φύρα καί ξεφύρα . . . Έάν τόν άφινον 
έγώ ήσυχον διά 10 δράμια, αύτός Οά έθρασύνεπο καί 
τήν έπομένην θά κατεχράτο 20 δράμια καί τήν μεθε- 
πομένην 30 καί ούτω καθεξής.

'Ροίδης. Ώστε μετά μίαν εβδομάδα θά είχαμε ψωμί 
ποΰ δέν θά ζύγιζε ούτε δράμι.

διζηθυντής. Βέβαια ! Μέ καταλαμβάνετε ; Είς ενα 
άλλον πάλιν εύρίσκω νά πωλή φραντσόλες μέ αλεύρι ο
λίγον μοιυτό· άμέσως δέν χάνω καιρόν, τούς κατάσχω 
καί διατάττω νά πωληθοΰν είς τήν άγοράν κατά 10 λε
πτά όλιγώτερον τής πραγματικής άξίας των. Προχθές 
πάλιν διερχόμενος τής οικίας Σκ. · · · , εύρίσκω έξωθεν 
τής οικίας του σκουπίδια καί ακαθαρσίας’ άμέσως τί 
κάμνω, δέν τοΰ λέγω τίποτε καί τόν άφίνω νά ίδώ έως 
ποΰ φθάνει ή άναίδεια του, τήν έπομένην περνώ έκ νέου 
καί τί βλέπω νομίζετε ;

καί διατάττω νά πωληθοΰν είς τήν άγοράν πρός σωφρο
νισμόν τοΰ άπατεώνος αύτοΰ, άντί 55 λεπτών, 40 μόνον

Βυζάντιος. Περισσότερα σκουπίδια ;
διευθυντής. Μάλιστα, κύριοι, φαντασθήτε· άλλ’ έγώ

τόν άφίνω καί πάλιν διά. νά ϊδω έως ποΰ φθάνει ή θρα- 
σύτης καί ή άνέβειά του πρός τάς άστυνομικάς διατάξεις 
περί άπαγορεύσεως σκουπιδιών, ακαθαρσιών, γκεριζιών 
καί τών όμοιων τούτοις. Τήν μεθεπομένην περνώ καί 
πάλιν καί τί βλέπω νομίζετε ; Διπλασίως περισσότερα 
τής προηγουμένης. Έ ! τότε κύριοι δέν χάνω καιρόν καϊ 
άμέσως τοΰ κορδίζω τρεις χατα,γγε.Ι.Ιας καί πληρώνει I 0 
δραχμάς διά τά αύθημερόν σκουπίδια, 20 διά τά τής ε
πομένης καί 30 διά τής μεθεπόμενης· ήτοι τό όλον 
δραχ. 60. Τώρα άν τ’ άρέση άς ξαναβγάλη σκουπίδια, 
έξω.

Τήν στιγμήν έκείνην ς^^ρχεται έκ τών άνακτόρων 
δρομαίως κάρρον μέ δύ*· ραγωγεΐς καθημένους ήσύχως 
καί ανατρέπει καρέκλ* ποτήρια, ’Ροΐδην, τραπέζια καί 
παν τό προστυχόν. Ε./ύς εγείρεται ό Διευθυντής καί μή 
χάνων καιρόν κατά τό λέγειν του, καταιβάζει μιά 
μπαστουνιά τοΰ ένός καί £ν βαρύγδουπον ράπισμα τοΰ 
άλλου. Κατεβήτε κάτω γρήγορα χαμένοι κακομαθημένοι.

Καρμαχωχεύς. Βρέ τί είσαι σύ ποΰ κτυπάς έτσι νά 
μή σοΰ πάρη ό διάβολος τόν π.............

διευθυντής. Σιωπή ζοντόβολο, παλιάνθρωπε νά μή 
σέ πάρω μέσα . . ποΰ είναι ό κλητήρ.

Δέν είναι κανείς. Πηγαίνετε νά κουρεύεσθε καί άλ- 
Αοτε νά εΐξεύρητε νά σέβησθε τάς περί ανατροπής άστυ
νομικάς διατάξεις.

Ή ίόρα είναι τρεις μετά τό μεσονύκτιον πάντες εγεί
ρονται πρός άναχώρησιν.

διευθυντής. Έγώ τώρα θά φέρω βόλτα ολα μέχρι τής 
πρωίας καί αύριον θά έχω νά σάς είπω άλλα νεότερα.

Κατάσκοπος.

---------——Ο-—---------

ΕΚ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

(Συνίχιιχ προηγούαενον άριθ. 338)

Άπήντησα διά μειδιάματος περιφρονητικού, οπερ πα
ρήλθεν άπαρατήρητον.

Τό πλήθος ήρχισε βαθμηδόν νά έξοικειοΰται πρός τήν 
ιδέαν, ότι Έλλην τις εύρισκετο εντός τών τειχών τής 
πόλεως. ΙΙαιδίον τι 1 θετές ήρχισε μετά πολλοΰ ένδια- 
φέροντο; νά ψαύη τά ένδύματά μου, καί τάς τρίχας τής 
κεφαλής μου' τό αύτό ενδιαφέρον παρετήρησα, ότι έδεί
κνυον κατά τό παρελθόν έτος οί περίεργοι Βερολινέζοι, 
ψαύοντες τούς έν τώ Ζφολογικώ Κήπφ έκτεθειμ,ένους άν- 
Ορωποφάγους έκ τής Γής τοΰ Πυρός (Feuerlimder.) Οί 
τολμηρότεροι τών προϊσταμένων κατ’ ολίγον έπλησίαζον, 
ό δέ περιβάλλων με κύκλος καθίστατο βαθμ,ηδόν στενό
τερος. ,

Κατ’ έκείνην τήν στιγμήν άποσπάται έκ τοΰ ομίλου 
κύριός τις, οστις άφοΰ λίαν άποτόμως μ’ έχαιρέτησε, μοί 
συνιστά έαυτόν έτι άποτομώτερον ώς διδάσκαλον τής 
‘Ελληνικής έν τώ Γυμνασίω τοΰ Κιέλ. Χωρίς νά χάση 
καιρόν αρχίζει εύθύ; μέ φωνήν Στεντορος νά μοί άπο- 
τείνη αύστηράς έπιπλήξεις, διότι ήμεΐς οί «νεότεροι» 
Έλληνες κατεστρέψαμεν τήν ώραίαν έκείνην,γλώσσαν. . .

— Μά . . . Κύριε, μήπως έγώ είμαι υπεύθυνος τής·
κατα........... »

— «Τήν γλώσσαν τοΰ ‘Ομ.ήοου, τοΰ Πλάτωνος, τοΐ> 
Σοφοζλέους. Τήν γλώσσαν τών θεών. Ποΰ ή θεία έκείνη 
γλώσσα. . . ! »

« Ώ κοινόν άιιτάιίελρΐιοη Ίεμέενες χιαρά,
« Αρ o'ioth ότι Τσόϊς (Ζευς) τών άπ’ Οϊάίπου κακών».
— Αλλά, Κύριε, αυτή είνε γλώσσα Βανδάλου, δέν 

είνε ’Ελληνικά,» διέκοψα.
— «Τί ; πώς;» αποκρίνεται κτυπών τόν πόδα κατά, 

γής. «Ναί πάλιν ή Μεγάλη Γεορρρμανία, καί μόνη ή 
Μεγάλη Γερμανία διετήρησεν αμιγή τήν προφοράν τής 
αρχαίας Έλληνικής γλώσσης. Γνωρίζω τήν νεωτέραν 
Έλληνικήν, είνε κράμα Σλαβικής καί Τουρκικής. ’Άλλως 
τε, ώς έπληροφορήθην, όλο*, οί «νεότεροι» Έλληνες είσθε. 
μελαγχροινοί- τρανωτάτη άπόδειξις ότι κατάγεσθε έκ. 
Σλαύων,ένώ ό Άχιλλεύς. . . ό «πολύμητις» Άχιλλεύς..-; 
ήτο ξανθός.»

— «’Ίσως θέλετε νά είπήτε δ «διος» Άχιλλεύς. Άλλά» 
Κύριε, ...»

— «Τί ; μήπως διϊσχυρίζεσθε οτι είσθε απόγονοι τών- 
αρχαίων Ελλήνων ; Χά ! χά ! Σπείρα ληστών...χά ! χά !>»'

Μετά τό τελευταϊον «χά χά» έξηφανίσθη έν θριαμ
βευτική πορεία διά μέσου τοΰ πλήθους δπερ μετά καγ
χασμών είρωνίας έκραύγαζε! «Μπράβο...... Γειά σου Δά
σκαλε !»

(Έτιτχι συνέχει»)
Von afcwcU.

------ —------

ΛΕΙΛΕΙ ΚΑΔΡ.

(Συνέχ. Ϊ3. άριθ. 338.)

XT’.
Ό νεωστί εΐσελθών, ηλικίας τεσσαράκοντα περίπου 

έτών, έφερεν έπί τής μορφής άποτυπωμένην τήν έξάν· - 
τλησιν καί τήν άπορρόφησιν πάσης ίκμάδος ζωικής. "Ο - 
μοιος πρός τά φυτά έκεΐνα, άτινα έν τή παραγωγή αί ,- 
τών, ολίγον κατ’ ολίγον αποξηραίνονται, σοί παρεϊχ ε> 
όψιν άνθρώπου, ούτινος, έν τή έξελίξει τών πρό αύ* .-οΰ. 
γεννεών, άπεσβέσθη τό πΰρ τών οφθαλμών, ή ζωηρό ,της 
καί τό λεϊον τοΰ δέρματος, ή δύναμις τών νεύρων καί 
τών μυών, ή ισχύς τής διανοίας, ή ρώμη τοΰ νοΰ. Πλή
ρης είκών κοπώσεως καί παρακμής !

Ή ένδυμασία αύτοΰ, όλως έναντία τή έποχή, ε πέτει- 
νε τήν άπ’ αρχής έντύπωσιν έβλεπες νάνον φέροΐ/τα ιπ
πότου πανοπλίαν. Κίδαρις, άναμιμνήσκουσα κεφ/χλάς η
ρώων λεοντοκάρδων, καί πνευμάτων έξοχων, περιβάλλει 
τήν κεφαλήν του, κοσμούμενη διά σοργχουτζίου—πτε
ρού—πολυτίμου, άναφυομένου, ούτως είπεϊν, έ?ς άδάμαν— 
τος ώσεί μεγέθους μικρού καρύου. Φορεΐ ένδυμα έκ jp'rv- 
τεχ.Ιι, είδος τι μεταξύ θαλαμεσθήτος καί άνιερίου, ού
τινος αί πτυχαί διπλοΰνται ή μία έπί τής άλλν,ς διά 
ζωναριού μεταξωτού χρυσοποίκιλτου περισφίγγοντ ος τούς 
θυλούς του. Μέντια—είδος λεπτών ύποδημάτων—χρώ
ματος πρασίνου μετά πέδιλων τοΰ αύτοΰ χρώματος' άπ«?

t



δ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

χρυσού δέ άορτήρος κρέμαται σπάθη κυρτή δαμασκηνή, 
έπί τή; λαβή; καί τή; θήκη; τή; όποία; έξαστοάπτει 
■πλήθος βαρυτίμων λίθων.

Διατελέσας σιωπηλός έπί τινα χρόνον, όσο; περίπου
«χοειάσθη διά νά γράψωμ.εν τά άνωτέρω, άπεβαλε την 
κίοαριν αύτοΰ καί έφερε τήν χεϊρα έπί τοΰ μετώπου, 
ώ; άνθρωπο;, ούτινο; τήν κεφαλήν βαρύνει σκέψις, ήν 
δυσκόλως δύναταί νά φέρη.—Πόσον δύσκολον είναι, εί
πεν έπί τέλους, νά είναι τι; άρχων ένό; τόπου. Πόση 
εργασία, πόση στενοχώρια* όποϊαι θλίψει;, όποϊον μαρ
τύριον ! Μάλιστα όταν ή χώρα καλήται Τουρκία καί ό 
•ήγεμών Σουλτάνο; .... "Αλλοι συνάδελφοί μου άπο* 
λαμβάνουσιν έν αναπαύσει τά άγαθά τή; έξουσιας, πε
ριηγούνται, διασκεδάζουν. 'Εγώ, άφ' οτου άνέβην εί; 
τόν θρόνον τών πατέρων μου, ούδεμιάς ήμέρα; ήσυχίαν 
είδον .... Θεέ μου, πόσα πράγματα είς τόσον ολίγον 
διάστημα χρόνου ! Επαναστάσεις καί πόλεμοι ολέθριοι, 
■περιέκοψαν τήν αυτοκρατορίαν μου, κατέστρεψαν τά οι
κονομικά της. Αί ήγεμονίαι πρό; βορράν, ή Ελλά; πρός 
μεσημβρίαν, καί τό έν Εύρώπη κράτος τών Όσμανλιδών 
κινδυνεύει νά περιορισθή μόνον έντός τή; πρωτευούσης.... 
Άρα γε προώρισται νά λάβη τήν αύτήν τύχην ; . . "Ω ! 
ΙΙροφήτα, άφαίρεσον κάλλιον τά; ήμέρα; μου, παρά νά 

ςπαραστώ μάρτυς τοιαύτη; καταστροφής ! . . .
"Ηλπιζον, έξηκολούθησε μετά μικράν σκέψιν, ηλπιζον, 

προσέθηκεν άνακαθήμενος, νά ήσυχάσω ολίγον μετά τό
κους κόπους καί ταλαιπωρίας, άλλ’ ιδού τό ζήτημα τή; 
Αίγύπτου . . . Κατάρα εί; τήν άποστάτιδα έπαρχίαν, ά- 
■νάθεμα είς τόν άρχηγόν τη; . . . Καί ό έσχατο; τών 
εργατών καί δ τελευταίο; τών άνθρώπων μετά τό ελεεί— 
νόν του δεΐπνον θ’ άναπαυθή, έγώ έπί ώρα; συνεσκεπτό- 
μην μετά τών υπουργών μου .... Θεέ μου ! άδύνατο; 
καί τεταπεινωμένυς ώ; είμαι νά ζητώ τά μέσα νά άπο- 
κρούσω τάς προθέσεις, τίνων ; τών "Αγγλων. Κατέστη- 
cav οί αρπαγές άνίκανον τήν Εύρώπην όλόκληρον, καί 
βχ κατορθώσω έγώ νά τού; άναστείλω ; . . . Καί καλού
μαι Γαζή;, καί έδωκεν τήν προσωνυμίαν τού νικητοΰ 
ή κολακεία είς έμέ, τόν άείποτε ήττηθέντα ! . . . Γαζή;, 
νικητή;, ύβρις εί; τήν άδυναμίαν μου ! . . . .

Καί δάκρυ θερμόν έρρευσεν έκ τών όμμ.άτων τοΰ άνθοώ- 
που ήμών, δάκρυ έκφράζον όλην τήν άπόγνωσιν καί τόν 
«πελπισμόν άνδρός, ούτινο; τά στήθη έγκλείουσι τόσην 
φιλοπατρίαν καί άγάπην τοΰ μεγαλείου τή; φυλή; του, 
όση είναι ή περιστοιχίζουσα αύτόν αδυναμία ..αί άπο 
ίάρρυνσις.

AepSl; ’Λ,δαυδεκέρ.

Μεγάλη Ererau.

ΟΙΝΟΙ
Γ. Άμπαζοπούλου καί X»;

Κατ' Ο*αν ό έρυθρό; καί ό λευκό; μόνον λεπτά CO. 
Κατά φ-άλας έσφραγισμένας έκάστη λεπτά CO.

[Κεντρικόν Κζτχατημι χχΐ ‘Γχοχχτχιχημι 
έν Άδήνβι; xai ΙίεφβιιΤ]

ΓΑΛΑ ΑΔΟΛΟΝ
Έξ αγελάδων, ά; ό κ Μέρλιν μετέφερεν έξ Ελβετίας 

έπίτηδές, nihiVFIT/11 έν τώ κήπω Στουρνάρη, ά- 
πέναντι τοΰ ύπουργείου τών στρατιωτικών (είσοδο; άπό 
τά μέρος τοΰ κ. Ψύχα\

άντί I ,‘20 ή Οκά.
Πώλησις άπό 5 1)2—7 π. μ. καί 4—C μ. μ. δτε 

γίνεται ή άμελξις.
ΚαΟχρεότης, τεμιότης, ακρίβεια.

Ό έπ άτης Ίω. Χρυοάκης. 
ή λ,

" »ιι—ι··^ν.ι ■ ι ■ ■ . —π...— α τ α σ -— -
X'ιΗ

ΠΡ0ΣΦ41Α ΤΔΑΤΑ ΕΡΜΚΙΜΣ
(Movifc άγιων Αναργύρων). ]

Τά άλάνθαστα κατά τή; ψαμμιάσεως, "Τ’Jara Έρ- 
{tttSrrjc., τά ύπό πάντων τών διασημωτέρων ιατρών τή; 
πρωτευούση; συνιστώμενα, εύρίσκονται παρά τώ φαρμα
κοποιέ! κ. I. Δ. Κατσάρη καί τώ διδάκτορι τή; 'Ιατρικής 
κ. Σ. Γ. Μερκούρη* πωλοΰνται δέ άντί 90 μόνον λεπ. 
έκάστη φιάλη.

ΕΝΑ!ΑΦΕΡΟΥΣΑ_ ΕίΔΟΠΟΙΗΣίΣ
πιληψια, σπασμοί, εκλαμψία 
καεί νευρώσεις θεραπεύονται 
ριζικώς διά τή; μ,εθόδου μ.ου.

Άμοιβή δίδοται μόνον μετά τήν έπιτυχίαν.
Τρόπο; θεραπείας δι’ άλληλογραφίας.

Prof. Ch. Albert 

5Ρ, Avenue de Wagrau, 29. Paris.

θεραπεύονται ριζικώς διά τής μεθόδου μου 
έχούσης ώ; βάσιν τάς νεωτάτας έπιστημο- 

νικά; έρεύνας, καί έν ταϊς μάλλον άπελπιστικαΐς περι- 
πτώσεσι, ά'νευ ούδεμιάς ταραχή; τών λειτουργιών τ,οΰ 
σώματος. Θεραπεύω έπίση; τά; δυσάρεστου; συνεπείας 
τών αμαρτημάτων τής νεότητας, τών νευρώ
σεων καί τών άβυναμιών. Έχεμυθία πλήρη;. Πα
ρακαλεΐσθε νά πέμψητε άκριβή περιγραφήν τής άσθενείας. 

Dr Bella Paris. 6 Place cle la Nation, ϋ


