
ΕΤΟΣ Γ. — ΑΡΙΘ. 344 ΤΡιμ-ιϊτβΛ Χε«τα ΙΟ. ΙΊΑΡΑΣΚΕΤΙΙ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 18 8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΑΤΥΡΙΚΗ
ΖΥΝΑΡΟΜΗ ΒΤΗΣΙΔ ΚΑΙ ΠΡ03ΔΗΡΩΤΕΑ ΜΟΝΟΝ. Έ» Άβι^βις ψρ. 15.— Έν 81 ταΤς Ιη»ρχ. ψρ. 16.—Έν τφ lfi.-c.ip. ?5 

Β. Γαβριηλίδης ΑΙΕΥΗΥΧΤΙΙΣ

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, οαοχ μουσών, Άριθ. 4, άπέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

Ο ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΧΑΜΛΕΤ.

Τνιν έννάτην εσπερινήν ώραν ό ’Αθηναίος είναι είδος 
αμφιβίου· ούτε κοιμάται· ούτ* έγρηγορεΐ. Όταν πέση 
επί τής κλίνης του, συνήθως αγρυπνεί' και όταν ένθρο- 
νισθή είς καμμία καρέγλα καφενείου, είς τά ’Ολύμπια 
ή σ’τού Γιαννοπούλου, είς τά Χαφτεϊα ή είς τούς Στύ
λους, συνήθως κοιμάται. Καί όμως τί ώρα κατάλληλος 
ΐνα δοθή ΐίλη ή έντασις είς τάς έγκεφαλικάς δυνάμεις 
καί άνοιχθώσι δι’ αύτάς πεδίον ένεργείας πράσινοι καί 
κυανοί τοϋ πνεύματος ορίζοντες ! Ή σκαπάνη τής ήμέ
ρας έπέρανε τό έργον τη;- ό μόρμυρος τών μεοιμνών έσί- 
γησε· τά μίση, οί πόθοι καί τά πάθη, ολα έχλίαναν ή 
τράπεζα τοϋ δείπνου έσφράγισε τούς πόνους, καθώς επί
μοχθον θαλασσοπορίαν επισφραγίζει όρμος. Έντός ή οι
κογένεια αύγάζει ώ; λυκόφως· τό θηοίον έχόρτασε 
καί έχει όψιν ήρεμον. Έξω ή νύξ λούεται έντός φαιού 
φωτός καί λευκής δρόσου. Καί έκεΐ έπάνω, είς τό στε
ρέωμα, χρυσός πλέων είς πέλαγος άπειρου ένασμενίζεται 
διαλυόμενος είς μωσαΐκόν καί ποικιλίαν άστρων. Τί 
χαρμονή ! Καί τί κάλλος ! Παραμερίσατε, πόλις, άνθρω
ποι, οίκοδομαί, πλατεΐαι, δρόμοι, πράγματα, μυρμηκιά 
όντων οχληρά, πεινώσα, ρακένδυτος, άρπαξ, μολύνουσα 
καί ρυτιδοϋσα τήν πάλλευκον περιβολήν τής φύσεως. Κο- 
νιορτέ στερεοποιημένε είς σάρκας, είς ένδύματα, είς λί 
θους, είς άετώματα, είς κτήνη, είς βλακείαν, είσαι πε
ριττός !

★
♦ *

Άλλ’ όταν χιλιάς άνθρώπων αποκλείεται έντός πε
ριβόλου καί δι’ αύτούς ανοίγονται αί πύλαι κόσμου άλ
λου μακρυνοΰ, μεθ’ ού συγκοινωνεί δι’ ένός πνεύματος 
μεγάλου, άγγέλου Δημιουργίας, διασχιζοντος τά σύν
νεφα τού άγνωστου, τήν ομίχλην τοϋ άπειρου, διά ρομ
φαίας τής μεγαλοφυίας, όταν ό τόπος αύτός είναι ή

Δανία, όταν τό πνεύμα είναι ό Σαίζσπηο, όταν τό δρά
μα είναι ό Χάμλετ, όταν ύποκριτής είναι ό Λεκατσάς, 
ή χιλιάς έκείνη τών άνθρώπων διαφέρουσι τών έν τοΐς 
καφενείοις καί ταΐς πλατείαις έξορκιζόντων τήν ώραν 
τού ύπνου νά έλθη νά τούς στείλη άποκαμωμένους, έ- 
ξηντλημένους, καί τήν ψυχήν καί τό σώμα, είς.τάς πτυ
χάς τών σινδόνων των, οσον ό ύπνος διαφέρει τής ζωής 
καί ή ζωή τού θανάτου.

' -ίί Άθήναι, ή Νεκρά θάλασσα, ή Κωπαίς, τό Έλος, 
όπου δέν φυσά τό έλαφρότερον μαϊστράλι, κ έλεύθεραι 
αί χημικαί δυνάμεις τής σήψεως κολλώσι τό άποτρό- 
παιον πράσινόν των έπί παντός ό,τι προσπίπτει είς αυ
τάς, αί Άθήναι, Ύπνωτήριον, Νεκροταφείου, Γραμμα
τική, Συντακτικόν, ΓΙανδέκται, ΆΌνκό»- Πνεύμα,μορφή 
Δέ Κάστρου, αί Άθήναι, χωρίς πνευματικής ζωής, χω
ρίς πολιτικής κινήσεως, χωρίς μουσείων, θεάτρων, κή
πων, θεαμάτων, χωρίς μεγάλων συγγραφέων, μυθιστο
ρήματος, δράματος, εφημερίδων, περιοδικών, χωρίς επι
στημονικών κέντρων, φιλολογικών Λεσχών, Άκαδημιών, 
αί Άθήναι, νάνος βουτηγμένος είς κολοσσόν κονιορτόν, 
τί όνειρα θά βλέπωσιν όταν αίωροϋνται είς τον κόσμον 
τού Σαίξσπηρ, κόσμον όπου τό φώς γεννάται δι’ άεννάου 
συναλλαγής αστραπών καί λάμψεων, αϊτινες είναι τής 
σφαίρας του αί μεγάλαι άλήθειαι, αί τολμηραι ίδέαι, οί 
σατυρικοί γέλωτες, αί έξ έλεφαντόδοντος εύφυίαι, οί 
σπινθήρες τοϋ πνεύματος καί τύ βαθύ βαθύ φιλοσοφικόν 
πνεύμα όπερ παντού έπισείει τόν χρωστήρα του καί είς 
τήν στιγμήν γεννά εικόνας, άγάλματα, πανοράματα, 
σκηνογραφίας, είς άς δ οφθαλμός τρυφά, ή φαντασία 
σφαδάζει, ό νούς άγάλλεται καί όλος ό άνθρωπος άπο- 
λεπτύνεται είς μίαν μονάδα κινδυνεύουσαν νά έξατμισθφ 
ύπό το φλογερόν φώς του σκεπτικισμού κκί τ$5ς παρα
φροσύνης τού Σαίξσπηρ !

*
* *

Άλλά ό Άά;ζ.έίΓ ! ό Σαίξσπηρ τοϋ Σαίξσπηρ, ή λε- 
πτοτέρα ψυχή τής ψυχής του, καί ή ευρυτέρα διάνοια
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τής διανοίας του ! Δρά δ νοΰς ! πάσχει δ νοΰς ! θνήσκει δ 
νοϋς ! Τί παίξιμον ·' Περιλαμβάνει δλα, τόν κόσμον, τόν 
άνθρωπον, τόν έοωτα, τόν τάφον κκί αύτόν τόν θάνατον! 
Ή Εΐοωνίκ τής πλάσεως τοϋ ανθρώπου δραματιζομένη 
ύπό τήν πρόφασιν μιάς μιαιοφονίας, Ιδού δ Χάιι.Ιετ. Πα
απλεύρως, Γσον πρός ίσον, εγγύς, Ισοδύναμα, τά δύο 
ράματα, τό Ιστορικόν καί τό φιλοσοφικόν, συγχωοοϋσι, 

συμπλέκονται, συνταυτίζονται, συνοδοιποροϋσι, και φθά
νουν είς τό τέρμα των. Ποιον τέρμα ; Την μαύρην, τήν 
σκοτεινήν, την άπελπιστικην άλήθειαν. Είναι ; Ή άπό- 
γνωσις τής έλπίδος ! Άλλ' ή άπόγνωσις αύτή, οχι εις 
σχήμα σκελετού, ούδ' ΰπό ράκη και ραγάδας καί σπήλάικ 
καί δυσωδίαν καί ατμούς κα1 ύγρασίαν, δχι* άλ.λά χρυ- 
σένδυτος, άβρά, καλλονή ώς σχήμα, καλλονή ώς πνεύ
μα, στεφανωμένη άνθη, μυρίζουσα άνθη, ραίνουσα άνθη' 
καί θαπτομένη ύπ’ άνθη. 'Ερμής τόν σχηματισμόν, Άν- 
τίνοος τήν καλλονήν, κύκνος τήν λεπτότητα, άστήρ τήν 
λάμψιν, Βορράς τήν δρμήν, κρατήρ τήν θερμότητα. Ό
Χάμλετ μισάνθρωπος, δ Χάμλετ εραστή;, δ Χάμλετ πα 
ράφρων, δ Χάμλετ εκδικητής, δ Χάμλετ σκτυριστής ! 
Πόσαι μορφαί καί πόσαι αποστάσεις ! Άλλά μία και ή 
αυτή φυσις, έγκυμονούσα τήν περί κόσμου καί άνθρώπου 
άλήθειαν και τικτουσα τήν σάτυραν. Ποία διάδοχη πε-, 
ριστατικών. Αποκαλύπτεται ώς πένθος, μεταβάλλεται 
είς μανίαν, έκπίπτει είς μελαγχολίαν, παρεμβάλλεται 
εις υψιστον έρωτα,μεταπίπτει είς παραφροσύνην,άνδρίζε- 
ται είς εκδίκησιν, μετασχηματίζεται είς πονηρίαν, όρθον-, 
ται εις ψυχολόγον, άποψύχεται είς θηρίον, άλλοφρονεϊ 
ώς παιδίον, περιπτύσσεται τόν τάφον ώς φιλόσοφος, συν
διαλλάσσεται, μονομαχεί, φονεύει, πίπτει ! Πόσα πρό
σωπα ! Ηδύναντο νά κουράσωσι γίγαντα, δέν κουράζουν 
τόν Χάμλετ. Αφίνει έργασίαν καί μετά θάνατον! «Δέν θά; 
προφθάσουν νά τού ποΰν τά νέα τής’Αγγλίας. Πλήν 
προφητεύει, βασιλεύς δ Φορτιμβράς θά γείνη ! Κι’ χό 
τός νεχρός τήν Φήφάν του σ’ τήν εκλογήν του 
δέοεε». Είναι δράμα αύτό ή άποκάλυψις ; Μάλλον τό 
δεύτερον ή τό πρώτον. Είναι τό Εύαγγέλιον τής μισαν- 
θρωπίας. Ουχι τής άφηρημένης, τής συστηματικής, τής 
αδικαιολογήτου, άλλ’ έκείνης ήτις γεννάται σοβαρά καί 
δακρύβρεχτος έκ τής συγκρούσεως τής άρετής καί τού 
έγκλήματος, τού άγγέλου συζύγου καί τής άσελγούς 
μοιχού ! « Ω ! άς τήν έβλεπον αύτήν τήν στερεάν τήν 
σάρκα νά ελυονε, νά σκόρπιζε κι’ έ'νας άτμός νά γίνη !» 
Διατί; « Αστάθεια! σού έπρεπε γυναίκα νά σέ λέγουν! Είς 
ένα μήνα ! Πριν φθαρούν τά ύποδήματά της, εκείνα πού 
έπήγαινε στό λείψανο κατόπιν τοΰ δυστυχούς του τού πα- 
τρός, σ’τό δάκρυ βουτημένη, άλλη; Νιόβη ! . |Και αύτή, 
—ή ίδια . . . Ώ Θεέ μου ! καί κτήνος χωρίς λογικόν ή 
κρίσιν, θά κρατούσε, ολίγον περισσότερον τό πένθος του! 
Κ’ έκείνη νά πανδρευθή,—τόν άδελφόν νά πάρη τοϋ πα
τρός του». Άφού ύπάρχει μοιχεία, δέν έπρεπε νά ύπάο- 
χη άνθρωπος. "Η άν ύπήρχε άνθρωπος, δέν έπρεπε νά 
χωριζηται άπό τό κτήνος.

Η μισανθρωπία άνοίγουσα παρένθεσιν καί γινόμενη 
ηθική είς τάς συμβουλάς τού Πολωνίου πρός τόν υιόν 
του απερχόμενον είς τό έξωτερικόν. "Ολοι οί πατέοες 
δανείοθητε τήν γλώσαν τού Πολωνίου* έχει έξαντλήσει 
ο,τι ό έφευρετικώτερος έξ ύμών ήδύνατο νά έπινοήση. 
Άλλη παρένθεσις ! Ό έλεγχος τού αύτού πατρός είς 
τήν κόρην του Όφηλίαν !

ΟΦΗΑΙΑ.
Καί τά λόγια του μού τά έπικυρόνει μ’ ορκους τούς 

πλέον ιερούς.
ΠΟΑΟΝΙΟΣ.

Καί βέβαια ! Παγίδες νά πίάνωνται ξυλόκοττες! Γνω
ρίζω δταν είναι τό αίμα είς τήν βράσιν του, μέ πόσην 
εύκολίαν δανείζει ορκους ή ψυχή σ’ τήν γλώσσαν.

Αυτήν τήν στοιχειώδη φυσιολογίαν άν έγνώριζαν οό 
πατέρες καί αί μητέρες, δέν Οά είχαμεν άνάγκην έκθετο- 
τροφείων, ούδέ βιασταϊ άκόλαστοι θά ώρχοϋντο τόν άθιγ- 
γανικόν χορόν των έπί τών έρειπίων τής παρθενίας !

Άλλη παρένθεσις, καί αύτή φυσιολογικώς προκαλοϋσο: 
τήν ιδέαν τής ιατρικής έζετάσεως τοϋ γάμου, διά τούς 
θέλοντας νά εΰρωσιν άνέφελον τόν ούρανόν τής κοίτης 
των !

Άλλά καθώς δέν δύναταί ή Αίσχρότης 
κι’ άν λάβη σχήμ’ αγγελικόν, τήν Αρετήν νά Οέλξη, 
ούδ’ ή Λαγνεία ήμπορεΐ—καί άν τήν ζευγαρώσης 
μέ φωτοβόλον άγγελον —τόν χορτασμόν νά εύρη 
σ’ τήν ούρανίαν κλίνην της, καί θά στραφή στή βρώ[ΧΧ.

Άλλη παρένθεσις, τραγικωτέοα δλων, δ μεταξύ Άμ- 
λέτου καί Όφηλίας διάλογος ! Ό έραστής μεταβαλλό
μενος εί; διδάσκαλον !

A M AE ΓΟΕ.

Είσαι ώμορφη ;
ΟΦΙΙ VI Α.

Τί θέλεις νά είπης, αύθέντα μου ;
♦ AMAEΓΟΕ Ζ

Ότι άν είσαι τιμημένη καί εύμορφη, δέν πρέπει ν’ ά
φήσης τήν τιμήν σου νά παιρνοδίδη μέ τήν ώραιότητά 
σου.

ΟΦΙΙ ΑΙΑ
Καί τί καλλίτερον σύντροφον ήμπορεΐ, αύθέντα μου, 

νά έχη ή ώραιότης παρά τήν τιμήν ·
ΛΜΑΕΤΟΧ

Έκεϊνο πού σού λέγω. Διότι ή ώραιότης εχει περισ— 
σοτέραν δύναμιν νά μεταμορφώση τήν τιμήν είς παλλα
κίδα, παρά δσην εχει ή τιμή διά ν’ άλλάξη τήν ώραιό- 
τητα καθ’ δμοίωσίν της. Αύτά έναν καιρόν ήσαν παρα- 
δοξολογίαι, άλ.7.’ ό παρών καιρός τά απέδειξε σωστά.

Καί έπειτα έρχεται ή φοβερά έκείνη κατάρα τοϋ 
Χάμλετ, άντιπροσωπεύοντος τήν στιγμήν έκείνην τόν 
άίνδρα, τόν άνδρα έν τώ συνόλφ αύτού διά μέσου τήι 
Ιστορίας καί τών διαφόρων κοινωνιών, τόν άνδρα έν 
ταϊς σχέσεσιν αύτού μετά γυναικός άπιστου, έλαφράς, 
ματαίας, μοιχού, κακούργου, ώς τήν κατήντησεν ό νεώ- 
τεοος πολιτισμός, τόν άνδρα καταντήσαντα τέρας χάρις 
είς τήν γυναίκα καί ώς τέρας παραπέμποντα αύτήν είς 
τόν Γολγοθάν;

— Εες μιονχστήρεον !
ΑΜΑΕΤΟΕ

Άν ύπανδρευθής, ιδού τί κατάοαν σού δίδω προίκα ϊ 
Καί άγνή δσον δ πάγος νά ήσαι, καί καθαρά δσον τό 
χιόνι, τήν συκοφαντίαν δέν θά τήν γλυτώσης. Πήγαινε 
σ’ τό μοναστήρι. "Ωρα καλή σου. Άνίσως δέ θέλεις

καί καλά νά ύπανδρευθή,ς, πάρε άνδρα κουτόν, διότι οί 
γνωστικοί ήξεύρουν τί τέρατα τούς κάμνετε. Πήγαινε 
σ’ τό μοναστήρι,—καί μίαν ώραν άρχήτερα ! Ωρα καλή.

ΟΦΙΙ Al A xtx1)’
Ώ ούράνιαι δυνάμεις θεραπεύσατε τον.

ΑΜΑ!· ΓΟΕ
Έχω άκουστά καί τά βαψίματά σας. Ό θεός σάς 

έδωκε ένα πρόσωπον καί σεΐ; κατασκευάζετε άλλο. Χο
ροπηδάτε, σέρνεσθε, ψευδίζετε, παρανομάζετε τά πλά
σματα τού Θεού, καί τήν άναισχυντίαν σας θέλετε νά 
μάς τήν περάσετε δι’ άθωότητα. Πηγαίνετε ’στό καλόν. 
Δέν θέλω άλλο άπό αύτά. Αύτά μ’ έτρέλαναν ! Νά ’πού 
σού τό λέγω : Άλλα συνοικέσια δέν μά; χρειάζονται. 
Όσοι έτυχαν νά είναι ύπανδρευμενοι, άς ζήσουν,—έκτος 
ένός. Οί άλλοι νά μείνουν δπως είναι. Πήγαινε σ’ τό 
μοναστήρι.—Πήγαινε.

Άν έζη ό Χάμλετ είς τάς ’Αθήνας, θά έστελλεν δλην 
τήν θήλειαν πρωτεύουσαν είς Μοναστήοιον ! Άλλ’ δχι, 
έσώθητε καλαί μου δεσποινίδες ! Έλησμόνησα, είς τάς 
Αθήνας δέν θά εΰρισκεν Όφηλίαν !

Άλλη παρένθεσις ή περί ύποκριτών καί περί θεάτρου. 
Πόσαι άλήθειαι καί ποία έντασις ! Ένόσφ ύπάρχει τό 
μέρος αύτό τοϋ Χάμ-ίετ, ή ελληνική κοινωνία δέον νά 
αίσχύνηται δτι εκεί δπου έγεννήθη ή τέχνη τής ύποκρί
σεως, ένας δέν ύπάρχει ύποκριτής νά τήν άντιπροσωπεύ- 
ση. «Ό σκοπός τοϋ θεάτρου, έξ άρχής καί πάντοτε, ήτο 
καί είναι νά κράτη τρόπον τινα, καθρέπτην είς τήν φύ- 
σιν* νά παρουσιάζη είς τήν αρετήν τό πρόσωπον της, εί; 
τήν κακίαν τό δμοίωμά της, είς κάθε εποχήν καί κάθε 
κοινωνίαν τό σχήμα καί τήν έντύπωσιν της.»

Καί έπειτα ή μεταξύ μητρός μοιχού καί τού επανα
στάτου υιού σκηνή. Ή δέν έπρεπε νά ύπάρχωσι ν υιοί 
άφού προϋπήρξαν τοιαΰται μητέρες ή δέν έπρεπε νά 
ύπάρχωσι μητέρες άφού μεθυπήρξαν τοιοΰτοι υιοί. Ή 
μοιχός μπορεί νά σταθή Γσως πρό τοϋ συζύγου. Άλλά 
■πώς στέκεται πρό τού υιού ; Πού εύρίσκει πάτημα ; Τίς 
τής δίδει άέρα νά άναπνέη καί τόπον διά νά κινήται ; 
Ούδείς άλλος πλήν τοϋ υιού, οστις πρέπει νά είναι καί 
αύτός μοιχίδιον διά νά άνέχηται τοιαύτην μητέρα.Άλλά 
μετά τήν άνάγνωσιν τού XauJez δύναταί Γσως νά ύπαρ
ξη μοιχαλίς, δέν δύναταί όμως νά ύπάρξη υίός μοιχα
λίδας, έκτός έάν δέν είναι υιός, άλλά σαπρόν βλάστημα 
σαπροτέρου σπέρματος. Δέν είναι πλέον σκηνή αυτή ή 
μεταξύ Γερτρούδη; καί Χάμλετ, είναι τραγωδία ξεσχί- 
ζουσα τά έγκατα δλων τών άπό καταβολής κόσμου μοι
χαλίδων καί όξύνουσα τήν γλώσσαν τού υιού είς σίδηρον 
κοπτερώτερον τού χάλυβος, καί δηλητηριωδέστερον τοϋ 
δηλητηρίου.

ΓΕΡΤΡΟΓΑΠ
Πέ, τί νά κάμω ;

ΑΜΑΕΤΟΕ.

Τίποτε άπό αύτά πού είπα.
Αφήσου είς τό στφώμά του νά σέ τραβήξη πάλιν 
ό παχουλός σου βασιλεύς, νά σού γλυκοτσιμπήση 
τό μάγουλόν σου, νά σέ ’πή γλυκόν του ποντικάκι, 
κ’ ενώ σού δίδει τρυφερά δύο λιγδερά φιλιά του, 
ή τόν λαιμόν σού ψηλαφά μέ τά αισχρά του χέρια, 
νά καταφέρη κάθε τι νά τοϋ τ’ άποκαλύψης, 
οτι τρελλός δέν είμ’ έγώ, άλλ’ δτι προσποιούμαι.

Καί έπειτα, ή σκηνή τού νεκροταφείου, δπου πυ-|

κνούται παχεΐα ή ύλιστική φιλοσοφία καί έν μέσφ αύ
τής έκρήγνυται δ σφοδρότερος ιδανικό; ερως.

*
* *

Τοιοΰτο δεΐπνον μά; έδωσε τήν Τρίτην ό κ. Λεχι- 
τσίς είς τα 'Ο.Ιΰιιχιι. Καί είχομεν διπλήν άπόλαυσιν: 
Ένετρυφώμεν εί; τό δράμα, ένετρυφώμεν καί εί; τόν ύπο- 
κριτήν. Ό δημοσιογραφικό; χοιιχογιαναισρός είχε κα
τορθώσει νά κλονίση τήν περί Ελληνος κρίσιν τού δημο
σίου· ό ΌΜ.Μοζ έκλόνισε τούς κομπογιανίτας, δ dpJst 
τού; εχανδάκωσε’ ύποκριτής δέ καί δημόσιον άδελφω- 
θέντες έώρταζον νίκην.

Ή πρώτη έντύπωσι; τή; διδασκαλίας του ήν δτι έν 
αύτή ύπεχώρησε μέχρις άφανείας ό Άγγλος καί έξέλαμ- 
ψεν δ Έλλην άκέραιος. Ή ρινοφωνία ώς νά διελύθη σχε
δόν ό’λη διά μαγείας· ή δέ άπαγγελία καθαρώς ελληνι
κή. Έάν καθυστερεί κατά τι, καθυστέρει κατά τάς χυ
δαιότητας τής ρωμαίίκης άπαγγελίας.

Ή τέχνη του ήκτινοβδλησε. Έχειροκροτεΐτο άπ’ άρ
χής έως τέλους. Έχειροκροτεΐτο αύτός, άλλά καί τό 
χάσμα δπερ είς έκάστην σχεδόν σκηνήν διηνοίγετο επί 
τής σκηνής μεταξύ αύτού καί τής κρατούσης ρωμαίϊ- 
κης ύποκρίσεως. Φύσις κατ’ ούσίαν λεπτή, εΰπλαστος, 
ειρωνική, συγκρατεΐ τάς τραγικά; του δυνάμεις, φειδό- 
μενος αύτών δπου δέν χρειάζονται, διά νά έκσπάσουν ά- 
κράτητοι ό’σον άπαιτοΰνται.

Δέν επιβάλλει τόν έαυτόν του έπι τοϋ διερμηνευομέ- 
νου προσώπου, ώς κάμνουν άλλοι ήθοποιοί’ άλλ’ εξαφα
νίζει έκεΐνον ΐνα ύποδυθή τούτο,καί μόνον τούτο. Κατέ
χει το μυστήριον τών συγκινήσεων καί τών κινήσεων καί 
γνωρίζει νά έγκατασπείρη ταύτα είς τάς διαφόρους 
σκηνάς, οσον τεχνίτης μάγειρος γνωρίζει νά έγκατασπεί
ρη τά διάφορα άρωματικά είς τά καρυκεύματά του. 
Έχει τήν γλώσαν μηχανήν εύχείριστον τήν αναβιβάζει 
και καταβιβαζει φυσικότατα· καί τήν φωνήν κρατήρα 
πάθους,άφού αποσπά τάς έκρήξεις τάς όποίας θέλει. Μία 
του λέξις είναι πολλάκις θεατρική επιτυχία, δση ή τού 
Μονολόγου ολου τού «Νά ζή κάνείς ή νά μή ζή.» Καί 
μία του κίνησις πληροί τά θέατρον ευγλωττίας, ήτις 
συγκινεΐ τόν κόσμον. Γνωρίζει νά μεταβάλλη έαυτόν 
εΐς εικόνα καί τάς κινήσεις του είς σχήματα. Γνωρίζει 
νά γίνεται πονηρός ώς άλώπηξ καί θηρίον ώς λέων 
γνωρίζει νά χρίη τήν γλώσσάν του μέλι καί πάλιν νά 
τήν χρίη δηλητήριου Είναι κύριος αύτού τού χρώματος 
τού προσώπου’ είναι χλωμός ή ξανθός, κατά βούλησιν. 
Έχει τήν ποικιλίαν τής παραστάσεως καί τό ταχύ τών 
μεταπτώσεων, καί αύτά άποτελούσι τήν μεγάλην τέχνην.

*

Αναλυτικότερου δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά γράψωμεν 
σήμερον άναβάλλομεν τάς κρίσεις μας, διά νά όμιλή- 
σωμεν καί περί τής καλλίστης Όφηλίας Ιωάννας Νικη
φόρου καί τών λαμπρών επιτυχιών τού νεκροθάπτου καί 
τοϋ αύλικοϋ, άφού συμπληρώσωμεν κάί τάς εντυπώσεις 
μας μετά τήν πανηγυρικήν ύπέρ ευοδώσεως τοϋ έργου τού 
Μανδζάρου παράστασιν, ήτις θά γίνη τήν Κυριακήν.

ΙΑαλιβχν.

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ
Et; τό προσεχές φύλλου Οχ έχωμ,εν εποποιίαν 

τοϋ Καραλή->ερ€ίν.
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Τέλος ποίντων, μέ χίλια β*σκνα, μέ γνωμοδοτήσεις 
νομομαθών, μέ άναβολάς έπί αναβολών, μέ πληροφορίας 
έπί πληροφοριών, μέ εφέσεις έπί έφέσεων ένώπιον τοϋ ύ
πουργείου τών ’Εσωτερικών, επετράπη εις τόν Δήμον 
Άθηναΐον νά έγείρη άγωγην κατά τής ’Ανακτορικής πε
ριουσίας διά καθυστέρησιν χιλιάδων (!) δραχμών όφει- 
λομένων έκ παροχής 90 δοαμίων ύδατος πρός χρήσιν 
τών ’Ανακτόρων πρός 80 δραχμάς τό δράμι κατ’ έτος. 
Σημειώσατε δτι δ Δήμος βασανίζεται άπό τοϋ 1872 !

Αύτό θά 'πή διανοητική συγκέντρωσις !

Ή γνωστή ηθοποιός Αικατερίνη Βασιλειάδου θά πα- 
ραστήση τό έσπέρας τής αύριον είς τά 'Ο-Ιύμχια τήν 
ΓαΛάτειαν τοϋ Βασιλειάδου. Θά είναι καί Sv είδος μου
σικής εσπερίδας, διότι ό κ. Καίσαρης Οά φροντίση νά 
συνοδεύση τό ώραΐον δράμα κατά τά διαλείμμ,ατα μέ 
ώραία μουσικά τεμάχια.

Τό 'ίδρυμα τής 'Ριζαρείου Σχολής δμοιάζει πολύ πρός 
κυβέρνησιν Κουμουνδούρου. Τό πνεΰμα τής γηραιά; αύ- 
τοϋ πολιτικής έπιπνέει έπί τοϋ Ιερού αύτού Καταστήμα
τος. Πρό τών άγιων καί τών έντιμων οΐτινες τό διευ
θύνουν συγκροτούντες τό λεγόμενον Συμβούλιον καί τήν 
Δωδεκαμελή 'Επιτροπήν, καί οΐτινες βεβαίως θά κατε- 
βόησαν πολλάκις έναντίον τής κυβερνητικής διαφθοράς, 
ή ακολασία τών κυβερνήσεων Κουμουνδούρου δικαιούται 
νά τούς στείλη δλους είς τήν Κόλασιν. Διέλυσαν πρό 
ένός έτους τήν Σχολήν, λόγω δτι θά οίκοδομήσωσι νέαν 
πτέρυγα ! Έρριψαν ούτω τά καλογεράκια είς τού; δρό
μους, έπαυσαν τούς Καθηγητάς, πολλοί τών οποίων έπί 
είκοσιπενταετίαν έδίδαζκν, έπλήρωναν δμως τούς μαθη
τάς ΐνα φοιτώσιν είς άλλα σχολεία, ένώ θά ύπεβάλλον- 
το μαζύ μέ τά έζοδα τής κατασκευής τής νέας πτέρυ- 
γος, καί είς τά έξοδα τοϋ ένοικίου μιάς οικίας, ΐνα άπο- 
φύγωσι τήν κωμωδίαν ή μάλλον τήν αίσχρωδίαν διαλύ 
σεως μιάς σχολής, έχούσης μαθητάς εσωτερικούς, ένεκα 
λόγων άρχιτεκτονικών ! Είχον καί άλλους λόγους ο! Δώ
δεκα αύτοί καί οί Τρεϊς, Συμβούλιον δηλονότι καί ή 
’Επιτροπή· έπρόκειτο, έλεγον νά καταρτίσωσι νέον οργα
νισμόν τής Σχολής κατά τό έτος τούτο καί έδικαιλόγουν 
οϋτω τήν προσωρινήν Διάλυσιν. Ιίαρήλθε τό "Ετος, καί 
τίς θά τό πιστεύση ; ό οργανισμός δέν είναι άκόυ.α έτοι
μος ! ! Καί δχι μόνον ό οργανισμός δέν είναι έτοιμος, 
άλλά καί Διευθυντής δέν εύρέθη άκόμη, καί έζακολουθεΐ 
ή διάλυσις, καί κυκλοφορούν είς τούς δρόμου; οί ‘Ριζα- 
ρϊται μέ ράβδους είς τάς χεΐρας, καί διαμαρτύρεται ή 
άγια σκιά τοϋ Άρσάκη, καί πίπτουν έπί τών κεφαλών 
τών Συμ.βούλων αί άραί τού ίδρυτοϋ καί άποδεικνύεται 
άκόμα μίαν φοράν δτι ή διαφθορά δέν είναι αποκλειστι
κόν προνόμ,ιον τών κυβερνήσεων, άλλά καί τών ιδιωτικών 
άκόμη συστάσεων, εις άς άνατίθενται θεσμοί τηλικαύτης 
κοινωνικής σημασίας, ως ή 'Ριζάρειος Σχολή.

Θά έπανέλθωμεν καί μέ λεπτομερείας άκόμη, έάν δέν 
ίδωμεν τό σκάνδαλον σαρονόμενον άπό τάς άθηναϊκάς 
άγυιάς δπου τό έχουν καταντήσει.

"Αν είναι άληθές οτι έδούλευσε παράς πολύς είς τάς

τελευταίας νίκας τών Άγγλων, είναι ώραία ή παρωδία 
τών γνωστών λόγων τοϋ Ναπολέοντος ;

— Στρατιώται ! . . . Άπό τού ύψους τών Πυραμίδων 
αύτών τεσσαράκοντα έκατομμύρια σάς βλέπουν.

Ύπό τόν αύτόν τίτλον : "Αν ηιαην Ιϊασιλεΰς 
μάς έστάλη καί άλλο άρθρον γραμμένον ύφ’ ένός *Ι»ου· 
ατχνελλά, ύπό πνεύμα δλως διάφορον, τό όποιον θέλο
μεν δημοσιεύσει έν τώ φύλλω τής Κυριακής.

-------------------—Ο C-— ■

Η ΣΤΕΝΟΧΩΡΟΣ ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

έν τω μ,εβορεαχω.
[Ίδί xxl 5?ίρο» τ?,5 γχλλιχής «’Es^sstSo; τδν Συζητ!{«<·**· 

ό-ον χχ'.ηγορούμιίχ ώ;*τχρα;·χι.]

ΠΡΟΣΩΠΑ.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ—ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ—ΕΥΡΩΠΗ.

ΊΙ πρώτη. Θέλω στρατόν! Πολύν στρατόν ! Μά πά
ρα πολύ στρατόν. Μά πάρα πάρα πολύ στρατόν ! Καί δέν 
έχω παρά δέκα—ένδεκα—δεκατρείς χιλιάδας !

ΊΙ δευτέρα. Τί ; Μόνον δεκατρείς χιλιάδας στρατοΰ 
διά τήν ύπεράσπισιν τής άκεραιότητος τής πατρίδος, δ
ταν έγώ είχα έξήντα τρεϊς ; Προδοσία ! Προδοσία ! Κλη
τήρες ! προφθάσατε !

ΊΙ τρίτη. Τί, τί ; ’Εξοπλίζεσαι ; Παρασκευάζεσαι ; 
Συγκεντρώνεις δεκατρείς χιλιάδας στρατού ; (Συνοφρυου- 
μένη κκί λαμβάνουσα είς χεΐρας μίαν βέργαν:} ΤΑ ταρα- 
ζία ! (γένους θυλικού, τό αντίθετον τού αταραξία) Λοι
πόν, θέλεις νά ώφεληθής τήν αιγυπτιακήν κρίσιν, δταν 
ήμεΐς αί μεγάλαι ύπεγράψαμεν τό περίφημο προτόκολλο 
τής άφιλοκερδείας. Γλήγωρα σ’τό φάλαγγα !

ΊΙ πρώτη. Καλέ τί λέτε, τί έξοπλισμοί καί κολο
κύθια ; Ήμεΐς έξοπλιζόμεθα («If καί άρθρα νπονργ.ιχής 
Χτοάς ri/ς Τετάρτης} ποϋ νά πεθάνη κανένας στρατη
γός δέν έχουμε στρατόν νά τόν κηδεύσωμεν ; Τί θέλετε 
τώρα ; Νά τά βγάλουμε φόρα ; Θέλετε νά σάς πούμε [ra 
έντός είσαγωγιχών είναι άπό τήν νπουργιχήν Χτοάν] 
οτι «αί πόλεις έμειναν άνευ φρουρών, τά δάση άνευ χω
ροφυλάκων, δτι έγυμνώθησαν αΐ έπαρχίαι δπως συγκεν- 
τρώσωμεν χιλιάδας τινας στρατιωτών, ΐνα μή καταλη- 
φθώμεν έκ δευτέρου άνέτοιμοι κτλ ;»

ΊΙ δευτέρα. Πώς ; πώς ; Ά ! τώρα καταλαβαίνω. 
Λοιπόν ούτε δεκατρείς χιλιάδες δέν έχεις είς τά σύνορα;
' Ωστε είμεθα χαμένοι ! Έντός ολίγου ό Όσμάν πασσάς 
θά προγευματίση είς τήν άκρόπολιν. Προδοσία ! Κλητή
ρες ! Βασιλεύ ! Γλήγορα νέον ύπουργεϊον, γιατί εχαθή- 
καμε. .

ΊΙ πρώτη. Όχι δά καΰμένη, καί σύ, έτσι τά λέγω 
είς αύτήν τήν ξεκουτιασμένη, δεκατρείς χιλιάδες έχουμε 
[χρνφά είς τ αύτί τής άντιπο.Ιιτεύσεως} καί μάλιστα 
κάτι παραπάνω.

ΊΙ τρίτη. Λοιπόν μέ κοροϊδεύεις; Τής έχεις τήςδε-< 
κατρεΐς ;

ΊΙ πρώτη. Καλέ τά λέγω, γίά αύτά τά λυσσιάρικα, 
νά σωπάσουν ποϋ γαυγίζουν τόσο άγρια.

ΊΙ δευτέρα. 'Ωστε κοροϊδεύεις έμένα;
ΊΙ δευτέρα καέ ή τρίτη, Λέγε ποιόνα κοροϊ

δεύεις, ειδεμή άσχημα τήν έχεις ;
^Εχατέρτι τραβΰί όννχτά πρός τό μέρος της τήν αυ- 

ζέρνησιν, τόσον όυνατά,ώστε ή χυόέρνησις ή χαυρέκη σχί
ζεται είς όύο. Καί τό μέν ενα μέρος της, ό Κα-ΙΛιγάς, πει- 
ρΰ,ται όι εύφνο.ίογιών χχί θωπειών νά χαθησυχάση τήν 
Εύρώπην, χαί τό χατορθύνει, οί όέ Τριχούπης, 'Ρονφος, 
.Λομβάρόος χαί 'Ρά,ΙΛης, ίχοντες μαζύ των χαί μετημγιε· 
σμένονς χ.Ιητήρας, όίόουν είς τήν ΆηίΛοΛΙτευσιν όιά ρο- 
πάΛων παρά μίαν τεσοαράχοντα. Ή'ΛντιποΛίτευσις χΛα- 
μένη πηγαίνει νά Απάντηση όιά τοΰ ΡΕΘνιχοΰ Πνεύ
ματος»].

Κουρχουρέλης.

ΩΡΑΙΑ. ΕΜΠΝΕΥΣΙΣ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΟΣ.

Κωμικώτατον καί πρωτοφανές γεγονός θά έσημείουν 
τά χρονικά τής συνταγματικής Ιστορίας μας, έάν μή 
έπνίγετο δυστυχώς έν τή γενέσει του ύπό άσπλάγχνων 
άνθρωποπνικτών. Ένός άνωτέρου τής Χωροφυλακής 
αξιωματικού, έκ τών άγαθωτέρων, ώς μάς διεβεβαίωσαν, 
δέν τοϋ ήρεζεν ή πολιτική τού Μή Χάνεσαι. Εί
χεν ό άνθρωπος άλλας ιδέας περί πολιτευμάτων, πολιτι
κής, ύφους, συντάξεως καί αισθητικής. Τοϋ κατέβη λοι
πόν ή θεία εμπνευσις νά διατάξη δύο Ένωμοτάρχας έπί 
τής καταδιώζεως νά συλλάβωσι τόν Συντάκτην τοϋ Μή 
Χανεσαι, νά τόν προσαγάγωσιν ένώπιόν του καί ώς 
άλλος Διευθυντής τού τουρκικού Γραφείου τού Τύπου, 
νά τόν έρωτήση,διατί γράφει έτσι καί δέν γράφει άλληώς, 
διατί είναι φιλοβασιλικός καί δέν είναι άντιβασιλικός, 
διατί βάζει μυθιστορήματα καί δέν βάζει παραμύθια, 
διατί δέν έχει επιφυλλίδα,διατί ή μελάνη του είναι μαύ
ρη καί δέν είναι άσπρη, πώς ό χάρτης έφ’ ού τυποϋται 
είναι λευκός καί δέν έχει χρώμα κανέλλας, τί θά πή : 
Μή Χάνεσαι , τί θά πή έφημερίς πολιτικοσατυρική, διατί 
δέν λέγεται πολιτικοσατυρική έφημερίς, ή τουλάχιστον 
σατυροκοπολιτικη έφημερίς, είς ποίαν γλώσσαν γράφε
ται, διατί γράφεται άρβανίτικα καί δέν γράφεται ρω
μαίϊκα. Είς ολα αύτά θά ήνάγκαζε τόν Συντάκτην τού 
Μή Χάνεσαι νά δώση ρητάς απαντήσεις, τάς οποίας 
Οά διεβίβαζε δέν ξεύρομεν πού, καί κατόπιν θά συνελάμ- 
βανεν άλλον δημοσιογράφον, καί θά τοϋ έκαμνε άλλας 
ερωτήσεις, έως οτου νά λάβη νέον υπούργημα, καί νά 
διορισθή επί τής καταδιώξεως τού τύπου, μεταβάλλων 
ούτω τό είδος τοϋ πολιτεύματος, γινόμενος άρχηγός 
Μεταπολιτεύσεως, προβιβαζόμενος, καί τίς οίδε ποιον 
μέλλον άνοίγων είς τό ΛγΑπιχύ του ονομα.

Αυτά είναι σκέψεις· έπανερχόμεθα είς τήν ιστορίαν.
Οί έπί τής καταδιώζεως ένωμοτάρχαι, πρώτην φοράν 

έπί ζωής των λαμβάνοντες τοιαύτην διαταγήν, ένόμισαν 
κατάλληλον πριν ή τήν έκτελέσουν, νά τήν διαβιβάσουν 
είς τόν προϊστάμενόν του; αξιωματικόν, παρ’ ού τήν έλα

βον, καί τήν άνακοινούσιν είς τόν Διοικητήν τής Μοιραρ
χίας κ. Σπυρομήλιον.

Ο νεαρό; Διοικητής θα εζεκαρδίζετο σ’τά γέλοΐα άν 
ήτο μόνος, άλλ’ άπέναντι ύπαξιωματικών καί βλέ
πων δτι ή κωμωδία ήδύνατο νά λάβη σοβαρόν χαρακτή
ρα, προσκαλεϊ τόν αγαθόν αξιωματικόν καί άπό τών ο
νείρων είς ά έπλανήθη τόν μεταβιβάζει δι’ αύστηροΰ 
ελέγχου εις την πραγματικότητα, ύπομιμνήσκων αύτώ 
δτι είναι αξιωματικός χωροφυλακής, καί ' όχι Είσαγγε- 
λευς, συνάμα δε συντάσσει εκθεσιν, αναφέρων τό γεγονός 
εις τόν κ. Υπουργόν τών Στρατιωτικών. Ό Ύπουργός 
τών Στρατιωτικών, οστις δι’ ατυχίαν τοϋ αγαθού αξιω
ματικού, ετυχε να είναι ο ευλαβέστερος φύλαξ τών συν
ταγματικών θεσμών, τόν τιμωρεί αύθωρεί, απέναντι τοΰ 
κινδύνου τοιαύτη; μωράς άντισυνταγματικότητος έντός 
αυτής τή; πρωτευούσης, μέ φυλάκισιν ένός μηνός.

Καί διαλύονται τά όνειρα τοϋ αγαθού τής χωροφυλα
κής αξιωματικού καί μαζύ μ’ αύτά τά ίδικά μας μεθύ- 
στερα όνειρα, διότι φανταζόμεθα τί γλέντι θά κάναμε 
καί τί διάλογος θά ήτο έκεΐνος ό μεταζύ τοϋ αύτοχειρο- 
τονήτου Διευθυντοΰ ανυπάρκτου Λογοκρισίας καί ήμών.

Επί τού παρόντος ούδέν άλλο έχομεν νά εΓπωμεν ή 
να συμβουλευσωμεν τόν έν λόγω αξιωματικόν άφού έχει 
τόσην πλημμύραν ιδεών περί τύπου καί τόσην μ,ανίαν 
νά τόν κυβερνά, νά συστήση έαυτόν είς τόν Αύτοκράτορα 
τής Ρωσσίας, διότι πιστεύομεν οτι τά έλληνικά άνά
κτορα, καί άν όχι οί αύλικοί, άλλά ό Γδιος Βασιλεύς, δέν 
έφαντάσθη άκόμη τήν άνάγκην τοιούτου Σουμβούλου καν 
τοιούτων ύπηοεσιών·! !

Καλιβάν.

ΣΥΡΑ.

Ένόμιζον μά τούς πάντας, οτι ή Χίος άνήκει τη 
Τουρκία.

Λάθος ! Λάθος, οπερ ό Δήμιτσα; δέον νά διορθώσωσιχ 
έν τή Γεωγραφία των.

Ή Χίος άνήκει τή Έλλάδι, ή μάλλον τή Ελληνική 
Ατμοπλοία, ήτις έκόμισεν ταύτην προχθές έξ ’Αγγλίας.

Είναι ώραια καί Λουσόζα, ώς Χίος, 1400 τόννων χω— 
ρητικότητος.

Είναι τό ώραιότερον άτμόπλουν καί ταχύτερον τής 
Έλληνικής Άτμοπλοίας.

Καλορροίζικον καί νά τά χιλιάση.

Έτελείωσαν τά βάσανα... όχι τοϋ ΒασΛάκη, άλλά 
τών Αλεξανδρινών. Πληρώσαντε; τόν κανόνα των, ήτοι 
τήν τεσσσαρακονταετή διαμονήν έν τή έρήμω, δποία έ
φάνη αύταί; ή έν Σύρφ τρίμηνος διαμονή, απέρχονται 
είς χώρας Άραβή καί Φαραώ.

Καί μένομεν μόνοι, ώς κούκοι.
Μένομεν κυνηγοϋντες, ούχί πλέον είς τήν λιμνοθά

λασσαν Πλατεΐάν μας, άλλ’ είς τά φαλακρά τού βράχοι»
δ?Ί·

Κυνηγοΰμεν δρτυγας καί ακρίδας, διότι δεν παράγει, 
ή νήσος μας μέλι άγριον.
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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
Διότι ή Σδρός μας τον παρόντα. μήνα συνοψίζεται εις 

'■την λέξιν κυνήγιον.
Δύνασαι νά τήν άποκαλέση; περίληψιν τοϋ 
Όπου.
Αι ενα iiCoJov σκ.Ιηρχί χροτοϋνται ράχαι.
Καί οπού :
Πανευτυχής ό κυνηγός ό τρώσας εις την ριυτην 
η φ.Ιϋαρον κορυύα.Ιόν η ασερνον πνργϊτην.

Bee.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑΤΑ
Τά όπυϊχ μ.α5 ηλϋχν μ.ετά δύο έβδομ-άδας.

Τριχούπης. [Έν τώ δωματίω του.] Λαμπρά ! que οχι 
μόνον λαμπρά, άλλά καί εξογκωμένα [θέλει νά μειδιάση 
καί συνοφρυούται]. Οπως δήποτε άς συννενοηθώ μετά 
τοϋ βασιλέως : άς τόν έρωτήσω τούλάχιστον άν θέλη νά 
συγκαλέση τήν Βουλήν, ή νά έλθη que ό ίδιος . . . [θέ
τει τά χείλη του είς τό τηλέφωνον τό όποϊον συνέχεται 
μέ τά δωμάτια τοϋ βασιλέως είς τό Βισβάδεν], Μεγα
λειότατε ! . .

Μία φωνή [άπό τό Βισβάδεν]. Τίς ζητεί τόν βασιλέα 
πάλιν ;

Τρικούπης. Έγκώ. . . . ό πρωθυπουργός . . .
'Η φωνή. Ό βασιλεύ; τήν ώραν αύτήν παίρνει τόν 

λουτρόν του . . .
Τρικούπης. Que ομω; είναι άνάγκη νά μέ άκούση . .

. "Εχω νά τφ άvαqιιivώσω σπουδαία . . .
7/ ^ω>·ή. Πολύ σπουδαία ;
Τρικούπης. Σπουδαιότατα . . .
Ή φωνή. Περιμείνατε νά τόν φωνάξω . . .
Βασι.ίενς [μέ φωνήν basso profondo]. Quybrie πβωθυ- 

■πουβγέ ! . . ·
Τρικούπης [συγκεκινημένος]. Μεγαλειότατε ! . . έ 

πρέψατέ μοι νά σάς άναγγείλω ότι είς τά σύνορα οί ή- 
μέτεροι συvεπλαquίσαv μετά τών Τούρκων . . .

Βασι.Ιεύς. (ώς άνω). Ποϊος είναι άβχηγό; έφκί ;
Τρικούπης. Ό Γρίβας, Μεγαλειότατε...
Βασι.Ιεύς. "Εχει καλώς..‘(μετά τινα σιωπήν) τίνες ε 

vtquioav ;
Τρικούπης. Ο! ήμέτεροι Μεγαλειότατε ! que obi μόνον 

eviquiaav, άλλά que αιχμαλώτισαν ! . . .
Βασι.Ιεύς. Πόσοι έκ τών ήμετέβων επαθον ;
Τρικούπης. Άοφίετοί Μεγαλειότατε. . .
Βασιλεύς. Que έκ τών έχθβών;
Τρικούπης. Δεκαπλάσιοι.
Βασιλεύς. "Εκεί καλώς, (μετά'μακράν σιωπήν). Ποϋ 

χύγίσκονται,νύν οί ήμςτεβοι;
Τρικούπης. Είς τάς θέσεις των...
Βασι.Ιεύς. Que οί έχθβοί;
Τρικούπης Είς τάς ίδικάς των...
ΒασιΛεύς. "Εχει καλώς, [μετά μακράν σιωπή] Εϊπατέ 

μοι σάς παβακαλώ, τίς ό λόγο; τής συγβούσεως ;
Τρικούπης. Mopiquai άμφισβητούμεναι θέσεις παρά 

•τήν μεθόριον γραμμήν . . .
ΒασιΛεύς. Πόσον σβατόν έχετε etjui ;
Τρικούπης. 170 άνδρας que τήν μουσ^υΐν . . .
Τ)ασι.1εύς. Έκει καλώς [μετά μικράν σιωπήν]. Φρο-

νεΐτε ότι δέον νά συγκαλέσωμεν την βουλήν ;
Τρικούπης. ”Ohi . . .
Βασι.Ιεύς. Έχει καλώς . . . φρονείτε ότι τά πβάγ- 

ματα θά λάβωσι μεγαλειτέρα; διαστάσεις ;
Τρικούπης. ’Ελπίζω ohi . . .
Βασι.Ιεύς. Ouc Έγκώ . . . [μετά μακράν σιωπήν]. 

Μήπως είναι άνάγκη νά επιταχύνω j τήν επάνοδόν μου 
είς τήν Έλλάόα ;

Τριχούπης. Φρονώ οκι !
Βασι.Ιεύς. Que έγκώ . . . άλλα νεώτεβα δέν έχομεν ;
Τρικούπης. Πλήν τής χωροφυλακής ούδέν έτερον μάς 

απασχολεί έπί τοϋ παρόντος . . .
Βασι.Ιεύς. Έκει καλώς [μετά τινα σιωπήν]. "Αν άνα- 

φυή τι νεώτεβον γνωστοποίκσατέ μου ώς que τούτο . . - 
απέρχεται είς τό λουτρόν],

Τριχούπης. Que εάν οί έχθροί έπαναλάβωσι τήν έπί-

7/ φωνή. Ό βασιλεύς είναι είς τό λουτρόν 
Τρικούπης [μετά τινα σκέψιν]. Ehi καλώς .

Μάγκα. ς·

’ΣΤΟ ΦΤΕΡΟ.

Ό βασιλεύς μας, λένε, πήγαινε ’στό Παρίσι, 
καί άπ’ έκεΐ ’στή Β’έννα, καί άπ’ έκεΐ ’στή ’Ρώμη, 
νά ’δή τόν κόσμο όλο καλά καί νά γλεντίση, 
καί μέ τραπέζια νέα νά θαυμασθή άκόμη.

Καινούριες είς τήν Πόλι Συνδιασκέψεις πάλι, 
μέ τό ’δικό μας μέρος κ’’ ή Γερμανία είναι, 
γιά ’μάς ή Δύσις δείχνει συμπάθεια μεγάλη 
καί νίκης στεφανόνουν τούς Έλληνας μυρσίναι.

Μαζί μας ή Εύρώπη κΓ ή τρομερά ’Αγγλία, 
μαζί μέ τήν Ελλάδα κΓ ή γή κί’ ό ούρανός, 
τά άγρια τού κόσμου κι’ άδάμαστα στοιχεία, 
ή Θάλασσα, ό Πόντος καί ό ’Ωκεανός.

Έχθρός γ’ά ’μάς ’στόν κόσμο κανένα; δέν θά μείνη· 
μαζί μας μίά ήμέρα Οά έλθη κ’ ή Τουρκ’ά, 
καί τότε ’στήν Ελλάδα παντοτεινή ειρήνη, 
χωρίς νά μάς τρομάζη πολέμου τουφεκιά.

Κί’ ό κόμης μα; Δέ-Κάστρος τή γή θ’ άναστατώση, 
βλαχόκαλτσαις θά βάλλη καί άσπρη φουστανέλλα, 
μέ τήν Αικατερίνη πολλούς Οα παλαβωση, 
κι’ έρχομαι άπ’ τήν Πόλι καί ’στήν κορφή κανέλλα.

’Αλήθεια, ’στήν ’Ασία έφάνη ή χολέρα,
καί γίνεται μεγάλο εί; τής κοιλ’αΐς κακός·
άλλ’ όμως μή φοβεΐσθε, κΓ άν έλθη έδώ πέρα, 
μ’ όξύ ό δήμαρχός μας τήν δ’ώχνει φανικό.

Soui-tt*.
--------- «ΧΒ.--------------

ΚΑΡΑΜΕΛΑΙΣ.

Συλλογισμός άρρωστου :
— Τί διάβολο ! Τό καθάρσιό μου δουλεύει σ’ τά γερά 

κ έγώ νά μήν μπορώ νά κουνήσω τό χέρι μου !

Επιτίθενται τήν νύκτα λωποδύται έναντίον ένός.
*0 είς άρχίζει νά φωνάζει δυνατά :
— Κλητήρες . . . χριστιανοί . . . κλέφται; .... 
Είς τών λωποδυτών :
— Βρέ τί φωνάζεις, θά σέ πάρη μυρουδιά ή άστυνο- 

μία !
— Αύτό θέλω κΓ έγώ . . . αύτό . . .
— Δέν καταλαβαίνεις ποϋ άμ’ άκούσουν τής φωναΐς 

του, τότε ίσα ίσα δέν Οάλθουνε ;

[Φαντασθήτε ! αύτό τό γράφει τό Σαριβαρή τών Πα
ρισίων, τό όποιον σημαίνει ότι αύτά συμβαίνουν καί είς 
Παρισίους. Παρηγοριά, κύριε Κοσσονάκε !]

Ό κυνηγός Ξ. παρουσιάζεται μ’ έ'να φοβερό λαγό σκο
τωμένο μπροστά σ’ τή γυναϊκά του.

Η λεπτή δσφρησις έκείνη; άνακαλύπτει, είς αύτόν 
ολίγον Καββαδίαν άρχαιολόγον.

— Καλέ βρωμά, άνδρα !
— "θ/.1 όλος- ξεύρεις, τόν είχα μισοσκοτώσει τήν 

άλλην Κυριακή ποϋ πήγα, τον βρήκα τώρα καί τον άπο- 
τελείωσα !

ΙΔΕΑ!

Έπί πενταετίαν ό πληθυσμός τής Γαλλίας ηΰξησε μό
νον καθ’ επτακόσιας χιλιάδας καί οί στατιστικοί κλαίουν 
την τύχην τοϋ Γαλλικού έθνους. Τί παράδοξα πάλιν όν
τα αυτοί οί Μανσόλαι καί μέ συμπάθεια ! οί Καζάζηδες ! 
Μαίνονται διά τήν αύξησιν τώη δυστυχών ! Ώς νά έ- 
πλημμύρησεν ή εύτυχία τού κόσμ,ου καί όταν ενός έθνους 
ό πληθυσμός δέν βαίνει μετά καλπασμού, τό έθνος έκεΐνο 
οπισθοδρομεί! ’Ακριβώς έγώ φρονώ τό έναντίον ! Καί 
άν θελης ήθελα ό κόσμος ολο; νά ήτα κτήμα όλιγίστων 
άνδρών καί κάμποσων γυναικών. Είναι ιδέα μου !

Ίύεάτος.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩΜΕΝ ΘΑΝΑΤΙΚΗΝ ΠΟΙΝΗΝ. 

(Τού εέδικοΰ έκ Τεργέστη ^άνταποκριτοϋ μ,ας).

Εκπλήσσομαι όταν’άκούω ότι ό Νταβέλης καί ό Πετ- 
μεζάς έδολοφόνησαν, έλήστευσαν ή ένέπρησαν ή άγανά- 
κτησίς μου έπί πλέον έξεγείρεται κάτά τών έγκλημα- 
τιών τούτων είς τό πρώτον άκουσμα τού άθλου των" 
άλλ’ όταν ή ψυχική έρημία άποκατασταθή έν έμοί, όταν 
ή λογική άποδιώξη τό στιγμιαίου πάθος, οίκτείρω τά 
άτυχή ταύτα οντα, τά βδελύσσομαι άκόμη, άλλ’ ούδέ
ποτε ή συνείδησίς μου έξήνεγκε κατ' αύςών θανατικήν 
άπόφασίν. Ή ζωή, σκέπτομαι, είναι δικαίωμα ήμών, άλλ* 
δ θάνατος δέν άνήκει ήμΐν.

Είδατε ποιοι συνήθως πίπτουσιν υπό τήν μάχαιραν· 
τού δημίου ; "Η κάλλιον, έσκέφθητέ ποτέ ποίαν βαθμίδα 
έν τή κοινωνική κλίμακι κατέχει ή λαιμητόμος ; Σπα
νίως θά τήν ίδητε έστημένην είς τά προπύλαια άνακτό
ρων ή έν ταΐς πλατείαις μεγάρων άρχοντικών, ή έν ταΐς 
αύλαΐς δημοσίων γραφείων καί όμως έπί τού τραχήλου 
τών μεγάλων θνητών έπρεπε νά κρέμαται αύτή μάλλον, 
ή τό ίπποτικόν παράσημον τού λαιμού. "Οχι, ή λαιμη
τόμο; είναι το κατάντημα τής κοινωνικής έκείνης τά
ξεως, ή όποία σωματικώς μέν τρέφεται ύπό άρτου ξηρού 
βεβρεγμένου εις τον ιδρώτα, πνευματικώς δέ ΰπό τής 
άμαθείας καί τής διαφθοράς.

Παν είδος συναισθήματος μέ κατέχει πρό τών ποικί
λων μορφών τοϋ άνθρωπίνου έγωϊσμού' άλλά κλείω έκ 
φρίκης τούς οφθαλμού;, ΐνα μή ίδω τήν κεφαλήν τοϋ 
όμοιου μου χωριζομένην τοϋ σώματος αύτής καί πίπτου- 
σαν πρό τών ποδών μου ! Νομίζετε οτι όποιονδήποτε ά
δίκημα καί πάντα όμοϋ έξισοϋνται μέ τό στυγερόν αύτό. 
έγκλημα ; Καί τίς ποτέ άφήρεσε τήν ζωήν τοϋ άλλου 
τόσον άταράχως, τόσον πανδήμως καί μετά τοσούτου συ- 
ειδότος μεθ’ όσου ή πολιτεία άφαιρεΐ τήν ζωήν τών ιδίων 
τέκνων της ; Δείξατέ μου ένα μόνον κακούργου, διατε- 
λοϋντα έν ψυχική γαλήνη, όστις διέπραξεν έγκλημα στυ
γερόν άλλ’ ύπενθυμήσατέ μου, καί άπαξ έστω τήν πο
λιτείαν κατεχομένην ύφ' οίουδήποτε πάθους, όσάκις ά- 
πεκεφάλισεν, έν ώ έγώ δύναμαι νά δείξω ύμΐν καφαλάς 
άθώος άποκοπείσας ύπό τό κράτος άσυγγνώστου πλάνης!

’Αλλά τίνες σείς, οί στέλλοντες τούς άδελφούς ύμών 
είς τόν άλλον κόσμον, καί παρά τίνος έλάβατε τήν εξου
σίαν ταύτην ; Στηρίζετε άρα αύτήν έπί τοϋ θείου ή έπί 
τού άνθρωπίνου δικαίου ; τήν ευρίσκετε τούλάχιστον είς 
τούς Κώδηκας τών άγρίων θηρίων καί τών άλλων ζώων J 
άλλ' είναι δυνατόν έν τώ θείω νόμω νά ύπάρχη άναγε— 
γραμμένη διάταξι; περί θανατικής ποινής, έν ω κατ’ αύ
τόν ϋ άποΰανων ύεύικαίωται, ή δε ψυχή μεθίσταται είς 
τάς αιωνίους μονάς, άφού δέν τή έδόθη καιρός νά μετά— 
νόηση καν έπί τής γής ; Είναι δυνατόν άκόμη νά σκο- 
πήται δΓ αύτής έπίγειος τιμωρία, όπόταν ή λαιμητό
μος άπαλάσσει τό σαρκίου τών έπιγείων δεσμών ; Πότε 
δέ ό λέων ή ό μύρμιγξ κατεδίκασε τόν σύντροφον αύτοϋ 
είς τήν στυγεράν καί άπονενοημένην ποινήν, μάλιστα το
σούτον πανδήμως ;

Τίς σάς είπεν οτι ή γκιλοτίνα καί οί δήμιοί της πα- 
ραδειγματίζουσι τούς λαούς ; μή έκλαμβάνετε αύτά ώς 
κατήχησιν ή χρηστομάθειαν, ή μήπως άγνοεΐτε ότι ή 
χύσις τοϋ α'ίματος ούδέποτε έχρησίμευσεν ώς παιδαγο- 
γικόν μάθημα, οί δέ λαοί έχουσι χρείαν παιδαγωγίας.
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Τίομίζετε Γσως οτι ικανοποιείτε τόν παθόντα διά τής 
πιμωρίας σας αύτής ; άλλά τόν έρωτήσατέ ποτέ ή του
λάχιστον έρωτήσατέ τινα τών προσφιλών αύτώ έπιζών- 
των ;—Μή, Θά σάς εί'πη, μή φο’νεύητε τόν άθλιον αύ
τόν, άλλ’ άφετέ τον νά ζή ύπό τόν αιώνιον έλεγχον τοΰ 
συνειδότος του ! . . Γσως και μετανοήση άκόμη !

Πλήν εΓπατέ μοι πρό πάντων, σείς ο'ίτινες τόσον α
παθώς κόπτετε κεφαλάς άνθρώπων, έσκέφθητέ ποτέ νά 
διδάξητε αύτάς, νά διαμορφώσητε αύτάς άνθρωπίνω; ; 
Τίς ποτέ έμερίμνησεν περί τοΰ Νταβέλη, άφ’ ής έποχής 
προέκυψε τήν κεφαλήν αύτοΰ άπό τών μητρικών σπλάγ
χνων, μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν έναπέθηκεν αύτήν είς 
τόν σάκκον τής λαιμητόμου ; ΊΙξεύρετε άν έχη καί τίς 
ό πατήρ αύτοΰ, άν έγεννήθη εΐς πόλιν ή είς φάραγγας, 
άν έθήλασε μητρικόν ή άλλου τίνος ζώου γάλα, άν τάς 
πρώτας αύτοΰ λέξεις έψέλλισεν ύπό στέγην ή ύπό σπή- 
λαιον, άν τά παιδικά αύτοΰ μαθήματα έδιδάχθη είς 
σχολεΐον ή είς λιμέριον, άν τέλος έζησε μεταξύ άνθρώ
πων ή μεταξύ θηρίων ; Καί θέλετε ύστερον νά αίσθανθή,, 
νά διανοηθή, νά άποφασίσή καί νά έκτελέση καθώς ύ
μεϊς τό θηρίον αύτό ; Φανήτε όμως σείς εΰσπλαγχνοι 
πρός τούς όμοιους ύμών, πρός τά θηρία άκόμη τά άτί- 
θασσα, άτινα συλλαμβάνετε, κλείετε έντός κλωβίων σιδη
ρών καί έξημερώνετε ! ή νομίζετε 3τι οί κακοποιοί αύτοί 
άνθρωποι, τών όποιων ή ψυχή κυριευομένη ύφ’ ένός μόνου 
πάθους, σύρεται μοιραίως πρός αύτό ώς ύπό μαγνητικής 
άκαταπονήτου δυνάμεως, είναι άξιοι σκληροτέρας τύχης, 
ή οσον ή έξευγενισμένη καί προοδευτική κοινωνία ; όχι 
ό όρεσιβίωτος έκείνος ληστής είναι άνωτέρας ήθικής ά
ξίας τοΰ έν μεγαλοπόλει καί ύπό μέγαρα ένδιαιτωμένου- 
ό δέ δολοφόνος ή ό έμπρηστής έκ βαρείας Γσως ύβρεως 
τής τιμής αύτοΰ, ή άσπλάχνου άρπαγής τών πενιχρών 
βιοποριστικών του μέσων—είναι πολλφ έντιμώτεοος τών 
έξηυγενισμένων μοιρών, τών δολοφόνων τής ήθικής, τών 
άγαλλομένων είς την θέαν τοΰ γυμνόπαιδος όρφανοΰ καί 
τής έπαίτιδος χήρας ! Μή λησμονήτε δέ οτι οί άγριοι 
έκεΐνοι άνθρωποι κρύπτουσιν έν έαυτοΐς άρετάς, α'ίτινες 
τούς άγουσιν πολλάκις ούχί πρό τής λαιμητόμου, άλλά 
πρό τοΰ θυσιαστηρίου τής πατρίδος, έν ώ έφ’ έκατέρας 
τών αιματηρών σκηνών οί εύγενεΐς πολΐται άποτελούσι 
συνήθως τό φιλοθέαμον κοινόν !

Μή, έν όνόματι τοΰ θείου καί τοΰ ανθρωπίνου δικαίου, 
μή άφαιρήτε τήν ζωήν τών όμοιων σας, διότι παρ’ ού
δενός έλάβετε τό δικαίωμα αύτό. 'Ολαι αί Οεωρίαι σας 
καί όλοι οί δικαιολογητικοί σας λόγοι δέν ίσοφαρίζουσι 
μέ μίαν ρανίδα αίματος. Δέν ώχριάτε οσάκις βλέπετε τό 
πρόβατον συρόμενον είς τό σφαγεΐον, ή οσάκις κόπτουσι 
τήν κεφαλήν περιστεράς πρό τών οφθαλμών σας ; καί μέ
νετε άπαθεΐς είς τήν θέαν τοΰ άδελφοΰ ύμών πρό τής 
λαιμητόμου; Μή δέ έκπλήττεσθε, μηδέ άπορήτε, διότι 
άλλαχοΰ καίουσι τούς θνητούς ή τούς θάπτουσι ζώντας: 
καί σείς καί έκεΐνοι είς τό αύτό συμπίπτετε κατάντη
μα καί μόνον οί τρόποι είσί διάφοροι. Ίσως έκεΐνοι έ
χουσι καί τινα δικαιολογίαν. Σείς ούδεμ.ίαν δέν έχετε ! 
άλλ’ ουδέ τήν άνάγκην δύνασθε νά προβάλητε ώς δι- 
καιολόγημα. Διά τής θανατικής ποινής περιπίπτετε είς 
άναχρονισμ.όν χιλιάδων ένιαυτών. Άν έχετε τήν συναί- 
σθησιν όντος ύπερτέρου έμοΰ, τό δν αύτό δέν θά σάς συγ- 
χωρήση ποτέ. Τό δικαίωμα τής ζωής έδόθη ήμΐν, τόν 
θάνατον κρατεί μ.όνος ό Θεός. Λόκ.

----------— ---------

ΟΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΌιΙός Σταδίου ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΙΟΘΠΚΙΙ ΌιΙός Σταδίου

(’Απένχντ* τοΟ Ταχυδρομείου)

ΟΙΛΟΙ ΛΕΙ’ΚΟΙ άρωματικώτατοι, λεπτότα
τοι, νέκταρ διά θεούς, ποίησις τών τραπεζών, μέ τά 
φροΰτα ιδίως απαράμιλλοι.

ΟΙΝΟΙ ΜΕΛΑΛίΕΧ πλήρεις ζωής, δυναματι- 
κοί, βάλσαμον, μή φέροντες καμμίαν ζάλην, άδολοι.

EK/V M U Ί’ίΛΛΚΙ λευκοΰ τιμάται μόνον 
1 δραχμής.

ΕΚΛΧΠΙ ΦΙΛΛΠ μέλανος τιμ&ται μό
νον 90 λεπτών.

ΑΓΟΙ*Α5ΕΕΤΓΕ άπ’ εύθείας άπό τήν Κεντρί» 
πήν ’Αποθήκην διότι ή μεγίστη δημοτικότης τών οί
νων τούτων προκαλεϊ τάς παραποιήσεις.

ΟΙΝΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΪ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

‘Οδός Σταόίου άπέκαττι τοϋ Ταχυδρομίεου.

ΜΕΤΕΚΟΜΙΣΘΗ ΤΟ ΜΕΓΑ
X ΑΡΤΟΠΠΛΕΙΟΝ

ΠΑΛΛΙΙΙ ω ΚΟΤΖΑ
ολίγον άνωτέρω τής προτέρας του θέσεως επί τής 
όδοΰ 'Ερμοΰ, είς τό μεγαλοπρεπές Ίσόγαιον τής 
Οικίας Κ. Λελούδα, μεταξύ τών καταστημάτων 
Χτεφ. Γαδαλα ϊ· ·

ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ
Αμπαζοπουλου

ΕΚΤΑΚΤΟΣ

Εφθηνία
Λευκού οίνου φιάλη λεπτ. 60.

Μέλανος οίνου φιάλη λεπτ. 60»

(Κεντρικά Καταστήματα χαι υποκαταστήματα 
έν Άθήνάις καί Πειραιεΐ).


