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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ αιευθυντης

—ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ολος μουσών, Άριθ. 4, απέναντι τής οικίας Φιλήμονος παρά τήν Πλατείαν Συντάγματος.—

ΒΟΥΛΗ
Έχω εμ.προσθέν μου επί τεσσάρων τεμαχίων χάρτου 

τό υλικόν τριών ή τεσσάρων συνεδριών, άπό τών οποίων 
πρέπει νά οικοδομήσω δύο ή τρεις στήλας τοϋ Μή Χά
νεσαι' ράκη ακάθαρτα ές ών οφείλω νά κατασκευάσω 
λεΐον χάρτην, άλλ’ έν άδυναμία, έστω καί στζ^ατσό- 
χαίτην όμως άμφιβάλλω, οσας καί άν καταβάλω δυ
νάμεις, άν έκ τοιούτων ρακών δύναταί ποτέ νά κατα- 
σκευασθή .έειιχός χάρτης· μόνον κυανούν ήδυνάμην έξαί- 
ρετα νά κατασκευάσω, άν κατηνάλισκεν άπάσας τάς 
συνεδοιάσεις δ κ. ‘Ρηγόπουλος με τάς ουρανίας ομιλίας 
του· δηλαδή ήδυνάμην άντί πεζών νοικοκυρίσίων γραμ
μών νά καταστρώσω στίχους καί ομοιοκαταληξίας πρός 
σύλληψιν τού ένδιαφέροντος τών άναγνωστών, όπως δ 
κ. Τρικούπης άπέστειλεν έν Ηλεία ιππικόν, άντί πεζι
κού, πρός σύλληψιν τών φυγοδίκων ουτω Οά ικανοποιή
σω καί τόν πόθον τού Διευθυντού τοϋ Μη Χάνεσαι, 8- 
στις έπιμένει νά άνέρχωμ.αι κάποτε εΐς τό στασίδι τού 
κ. Σουρή, χάριν τής τάξεως έν τίΐ λειτουργία . . . τού 
φύλλου του, ένώ έγώ ί'σα ί'σα έξ εύλαβείας φρονώ ότι 
πρέπει νά τηρήται κενόν καί αμίαντον τό στασεϊδι, μέ
χρι τήί έπιστροφής τού ποιητοϋ.

★

’Αλλά δυστυχώς τά ιερογλυφικά μουντζουρώματα, άτινα 
εχω ύπ’ οψιν μου διά νά ύποβοηθήσωσι τάς άναμνή- 
βεις μου κατ’ έλάχιστον πληροί δ μετάρσιος βουλευτής 
Γίατρών,—τί άντίθεσις ή βαρεία έμπορικότης τής επαρ
χίας του μέ την ποιητικήν του κουφότητα,—τόν όποιον 
ευχερώς ήδύνατο νά παρακολουθήσγ ό Πήγασος, άτε τόν 
βυτόν δρόμον άκολουθοϋντα καί πρός τό αύτό άστέρινον 
πέρμα βαίνοντα. Άλλά, πρός Θεού ί πώς νά ύποστή τό 
*νυπόμονον ζώον, έκτος τοϋ ίδικοϋ μου ζυγού, καί τό 
ίσοζύγιον τοϋ κ. Καλλιγά, καί τάς ένδεκάρας καί τούς

καφέδες τού νέου νομισματικού συστήματος, καί τους φυ- 
γοδίκους καί τόν Στεριόπουλον τού α. Κρεστενίτου, καί 
τό άβάσταχτον ΠαπαμιχαΛόπουΛος^ καί τήν ιατρικήν 
τοϋ Στουρνάρα, καί τούς δασκάλους τοΰ Κοτίκα, καί 
τόν Πόρον τού Δουζίνα, καί τάς τρακατρούκας τού Δη
μητρακάκη, καί τά τηλεγραφήματα τοϋ Δζάνες, καί τά 
επαρχιακά τού Στεφανοπούλου, καί τάς χειρονομίας τού 
υιού Κουμουνδούρου, καί τήν βοήν τού Στεφανίδου, καί 
τήν οξύτητα τοϋ Ζυγομαλά, καί τήν άμβλότητα τού 
Σωτηροπούλου, καί τόσα άλλα χαϊ, άτινα μόλις δύναται 
νά σύργ τό κάρρον τής πεζογραφίας ;

★

Μέ συγχωρειτε, διότι άδυνατώ νά έγκαταλείψω ευκό
λως τόν κ. Ρηγόπουλον, τόν ρήγαν αυτόν έν τώ Έλλη- 
νικώ κοινοβουλίω τής αιθέριου φρασεολογίας—σοφέ Λει- 
βαδά τής Κ.ίεκφς, μ’ άοέσει ή λέξις φρασεολογία, τήν 
όποιαν προγράφεις, καί τήν κρατώ διά λογαριασμόν μου— 
τοσούτω μάλλον ρήγαν, καθ’ όσον ή μορφή του θαρρώ 
πώς δμοιάζει μέ κάποιον άπό τούς ρηγάδες τών παιγνιό
χαρτων. Έφώναζε, καθ’ όσον ένθυμοϋμαι, έπί τού βήμα
τος, καταθυμωμένος, ξαναμμένος, καί ξελαουγκ’ασμένος 
δ κ. Ζηνόπουλος, προμαχών ύπέο τής τιμής τών έπερω- 
τήσεων τής άντιπολιτεύσεως, τών δποίων τήν παρθενε- 
κήν αγνότητα είχε πειραθή νά κηλιδώσ/) δ πρωθυπουρ
γός, οτε έπεφάνη, τελών τά εΐσόδια αύτού έν τίΐ Βουλή, 
δ Ρηγόπουλος, έντός τού μακροϋ έπανωφορίου του, χαι- 
ρετών μετά βραδείας μεγαλοπρεπείας, καί βαίνων μεγα- 
λοπρεπέστερον νά καταλάβη τήν θέσιν του παρά τώ Δε- 
ληγίανικώ ήμισφαιρίω. Μετ’ ολίγον ήρχισε νά συζητήται 
ή έκλογή Καλαμπάκας· είσηγηταί πλειοψηφίας καί εί- 
σηγηταί μειοψηφίας — δέν μένει παρά νά εχωμεν καί 
ε’ισηγητάς άρνησιψηφίας — άνέρχονται καί κατέρχον
ται, δ Στεφανίδης έμπνευσμένος παραβάλλει τόν Σι- 
βιτανίδην πρός σκαντζόχοιρον, δ Ζηνόπουλος καί 
αύθις δμιλεϊ, εκάστη δέ ρουφηξά τοϋ νερού τό ο
ποίον πίνει, μού φαίνεται ότι σφυρίζει ’ς τ’ αύτ’κ μου ;
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άπε.Ιπισία, ότε λαμβάνει τόν λόγον ό X. 'Ρηγόπουλος, 
καί καβαλικεύων, δίκην Πήγασου, έπί τοϋ Λεβεριέ, 
άνυψοϋται είς τούς πλανήτας τοϋ ήλιχκοϋ συστήματος, 
εισέρχεται είς τόν Ουρανόν, έκεϊθεν μεταπηδά έπί τοϋ 
Ποσειδώνος, δρομολόγιον, τοϋ οποίου τέρμα είναι . . . 
ή Καλαμπάκα- ώστε ό λόγος του δύναται νά διαφιλο- 
νικήση τόν τίτλον τού δημοσιευθέντο; έν έπιφυλλίδι 
τής ήμετέρας έφημερίδος μυθιστορήματος Άπό τον ου
ραίου είς τηχ γήχ. Καί άπό τίνος ουρανού ; καί είς 
τίνα γήν! άπό τόν Λεβεριέ είς τόν κ. Σιβιτανίδην. 
Συμπεραίνων εικάζω δ’τι έσπευσεν ό άξιόλογος αντιπρό
σωπος Πατρών ύπό τοϋ πολλού του ζήλου νά προσέλθη 
είς τάς σονεδριάσεις πριν τής εντελούς άναρρώσεώς του. 
Δέν δύναμαι όμως νά μή δμολογήσω οτι κέκτηται ώ- 
ραΐον παράστημα έπί τοϋ βήματος.

δλή τή ίσχύϊ τών μυώνων του, παρενέθετεν είς τήν ο
μιλίαν του οιά μακρών τήν περιπέτειαν Αγγλου κυνη
γού, στερηθέντος τήν χεϊοα, άπελπισθέντος ύπό τών έ- 
πιστημόνων, θεραπευθέντος ύπό έμπειρικών, καί κηρύ- 
ξαντος ότι προύτίμα νά άποθάν-/) ύπό τής έπιστήμης, ή 
νά σωθή ύπό τής έμπειρίας, καί δλ* αύτά διά νά είκο- 
νίση τόν κ. Καλλιγάν, θέλοντα νά μάς καταστρέψη διά 
τής έπιστήμης,—ό Πετιμεζάς παρίστα τήν περιγραφικήν 
ποίησιν συνάμα καί τά είς κέντρα άπολήγοντα. διηγή- 
ματάκία τού Κοπέ.

Καί δύο άλλα κρούσματα ποιητικότητος διέκρινα έν 
τή συνεδριάσει τής παρελθούσης παρασκευής είς βάρος 
δύο πολιτευτών σχετιζομένων τοσούτω μόνον πρός τήν 
ποίησιν, καθ’ όσον σχετίζεται ομοιοκαταληκτούσα πρός 
αύτήν ή οϊησις. "Αν ό κ. 'Ρηγόπουλος έν τή ρητορική 
του αντιπροσωπεύει, όχι τήν έπαρχίαν του, άλλά μάλ
λον τήν ρωμαντικήν ποίησιν τοϋ Λαμαρτίνου, ό άξιό- 
τιμος βουλευτής έκ Γόρτυνος όταν ανέφερεν έν τώ λόγφ 
του τούς εί; άνδρας μεταβαλλομένους λίθου; τού Δευ
καλίωνος, παραβάλλων αύτούς πρό; τά χάρτινα νομο
σχέδια τής Κυβερνήσεως, τά δημιουργοϋντα θέσεις, έξε- 
προσώπει τήν μυθολογικήν ποίησιν τοϋ συγχρόνου Λε- 
κόντ Δελίλ. Καί όταν ό Κυβερνήτη; ΓΙετιμεζάς, μέ τήν 
βαρεΐαν, ώς κτύπημα σφύρας, φωνήν του, μέ τό έναγώ- 
νιον άναιβοκαταίβασμα τού σώματός του, μέ τάς κινή
σεις τής χειρός του, κινήσεις φούρναρη ζυμώνοντος έν

’Αντί τών προτομών τών Αύτών Μεγαλειοτήτων θά ήο- 
μοζον κάλλιον είς τήν αίθουσαν τής βουλής μας αί προτο- 
μαί δύο θεοτήτων, άλλου έπεράστου ζεύγους βασιλέων, 
ούτινος ή πλειοψηφία τών βουλευτών μας, ή έχουσα 
όπωσδήποτε άξιώσει; έπί τού βήματος, διατελεΐ πιστό- 

'τάτη καί ένθουσιώδης ύπήκοος. Ο! βασιλείς ούτοι εινας 
ό Στόμφος καί ή Φλυαρία. Καί ύποφέρετ’ έπί τέλους ό 
στομφώδης πάταγο; εί; τούς ωκεανού; καί τούς κόσμους 
τού Ρηγοπούλου και εί; τάς εκάστοτε έκπυρσοκροτήσεις 
τών συνήθων μεταξύ συναδέλφων φιλοφρονήσεων- και εί
ναι αναγκαία έπί τέλους ή πολυλογία είς τού; οικονομι

κούς λογαριασμούς τού κ. Καλλιγά, καί είς τόν κ. Δε- 
ληγίάννην, όταν όμιλή ί>- όχόρατι χαί επ' όχόρατι έχεΐ- 
rur τους όποιους ενει χαί χατεχει τηχ iiut)r ra άχτι- 
προσωπευι/. Άλλ’ είναι κωμικώτατον διά μίαν απλήν 
έπερώτησιν περί μνας δασκάλα; ή ενός άνθυπασπιστοϋ, 
ή προκειμένου περί αριθμών καί παλαντζών καί καφεδζή- 
δων, νά γίνεται χρήσις διθυραμβώδου; πανηγυρικότητος, 
καί νά φρονώσιν οτι, οχι άνθρωπινά, άλλά μόνον τραγι- 
κώς έκφερομένη ή λέξις όεχάρα καθιστή εύληπτα τά βά
σανα τών δι* αύτής συναλαττομένων. Καί είναι γλυκύ-

ΕΒΙΦΪΛΑΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

0! ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ξβΝΩΝ
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Σννίχιιά "3ε ΐρι9. 370.)
Ταύτα ύπήρχον άνθρωποι βεβαιοϋντες ότι τά είδον 

μετά πολλών όρκων- καί ιδίως ό γέρων Ματθαίος ό 
σπογγοθήοας ήδύνατο έν έκτάσει νά διηγηθή τήν ολην 
ιστορίαν πρός πάντα περίεργον.

Άλλ’ ύπήρχον καί οί δυσπιστούντες πρός τά; διαδό
σεις ταύτας- καί οί μέν έλεγον οτι σύμπασα ή παρά- 
δοσις αϋτη ήτο μωρών καί δεισιδαιμονίαν ανθρώπων κα
τασκεύασμα- οί δέ έφρόνουν οτι τό θαυμάσιον μ,όνον 
μέρος τής ιστορίας ήτο αληθές, καί όντως ένταύθα έπε- 
φαίνοντο φαντάσματα- άλλ’ δσον διά τόν κόμητα ΙΙρα- 
γότσην, ουδέ ότι ύπήρζέ ποτέ έπίστευον.

Αί αναμνήσεις αύται κατετρόμαζον τό πνεύμα τής 
Δύγούστη; τήν νύκτα, ής τά συμβάντα άτινα προηγή-

θησαν διηγήθημεν. Ητο μεσονύκτιον καί δέν είχεν ύ
πνον, ήγνόει δέ καί τήν έπάνοδον τοϋ συζύγου της. 
Καί είχε παραγγϊίλλει εί; τήν θυρωρόν νά έλθη νά 
τή άναγγείλή οίανδηποτε ώραν καί άν έπανήρχετο ό σύ
ζυγός της. Άλλ’ αϋτη. επειδή ήτο γηραιά καί σεβασμία 
γυνή καί ένύσταζε δεινώς εκείνην τήν εσπέραν, ώς καί 
πάντοτε, διενοήθη οτι ήθελεν είναι σεληρότης νά ένο- 
χλήση τόν ύπνον τή; δεσποίνης της τοιαύτην ώραν. 
Καί προτού νά συμπληρώσ-/) τήν σκέψιν ταύτην, έκλινε 
τήν κεφαλήν καί άπεκοιμήθη, ή μακαρϊτις !

Συνείθιζε δέ νά προγεύηται τοϋ ΰπνου καθημένη παρά 
τόν παραστάτην τής εστίας καί κρατούσα τήν ηλακά
την είς τάς χεΐρας- συγχρόνως δέ καί παρά τήν έτέραν 
γωνίαν, μέ τό πρόσωπον πρό; τό πύρ, ό γέρων Μάνος ό 
σύζυγό; της έροεγχεν έςηπλωμένος μέ δύναμιν πέντε άν
δρών, καί ώνειρεύετο ότι ή καλή του ένυκτέρευεν

Άλλ’ ή γραία Μανώ είχε τω όντι τήν συνείδησιν ή- 
συχον, καί άν έκο·.μάτο, ένόμιζεν ότι ήτο άζία τούτου. 
Δέν προσέδραμεν εί; τήν πρώτην κροϋσιν τοϋ ρόπτρου ; 
Δέν ήνοιξε τήν ορσοθύραν εί; τόν κύριόν της καί είς τόν 
ξένον του ; Δέν έπανέκλεισεν αύτήν έπιμελώς ; Τί έσή- 
ικαινεν άν δέν ένθυμ.ήθη νά εί’π-zi είς τον κύριόν της ότι ή 
σύζυγός του θά τόν περιμένη έν τω θαλάμω της ; Ούδέ 
παοετήρηβε κάν ότι ούτο; είχε κρεμαμένην τήν χεΐρα έπί 
τοϋ στήθους, ώς νά ήτο τετραυματισμένη αϋτη.

Έν τούτοι; ή Αΰγούστα είχεν έγερθή, ώς είπομεν·

-ατον νά άνακουφίζ·/, τις τούς συναδέλφους του έκ τού 
μόχθου τής συζητήσεως βυθίζων αύτούς μακαρίως είς 
ύπνον, διά τής έπί ώρας κατοχής τού βήματος, βοήθεια 
τής άναμηρυκαστικής μεθόδου.

★

Ποοχθές τήν Τετάρτην μετά τά στερεοτύπως πλέον 
κηρύσσοντα τήν έναρξιν τών συνεδριάσεων τηλεγραφήμα
τα έκ διαφόρων έπαρχιών, διαμαρτυρομένων κατά τών 
νέων οικονομικών μέτρων, καπνοπωλών κατά τού φόρου 
έπί τού καπνού, οίνοπωλών κατά τού φόρου έπί τών οι
νοπνευμάτων, έμπορων κατά τού νέου νομίσματος, καί 
τά αντίθετα τούτοι; τηλεγραφήματα, μετά τήν είδικώς 
κατά τοϋ ύπουργού τής Δικαιοσύνης διοργανωθεΐσαν έπι- 
δρομήν μελών τινων τή; άντιπολιτεύσεως, μετά τό έπει- 
σόδιον τού κ. Κρεστενίτου, έπιδείξαντος τά πρερ,αρά.ίΐα 
τής άντιπολιτεύσεώς του, καί καμαρονομένου ύπό τού 
Δεληγιάννη, μετά τήν έν τώ περιβόλφ άντήχησιν τών 
ονομάτων Παχύ σύν Ζούρκα, μετά τάς δημοκοατικάς 
άστραπάς τού Ζυγομαλά, μεθ’ ολας τάς τοσοϋτον έπε- 
κταθείσας πολυδαιδάλους άτραπούς κατορθώθη περί τά 
τέλη ή έξοδος είς τήν λεωφόρον τής ήμερησίας διατά- 
ξεως, καί ό κ. Σωτηρόπουλος ύψούτο έπί τού βήματος 
διά νά όμιλήσ-/) έπί τού οικονομικού ζητήματος . . . . 
Μέ τήν κιτρινάδαν τού προσώπου του, καί τό ήρεμον 
εξωτερικόν του, καί τήν ασθενή φωνίτσαν του φαίνε
ται ώς νά ύφίσταται άκόμη τήν έπενέργειαν τού σα
βάνου, δι’ ού τόν περιετύλιξεν ή διάσημος Βελεντζι- 
κή κατηγορία, καί όμιλεΐ, ώς βηματίζει ό άναρων 
νύων μετά τήν άπό τής κλίνης έγερσιν. Τό τοϋ Προέδρου 
«ό κ. Σωτηρόπουλος έχει τόν λόγον» μπορεί νά μετα- 
φρασθή : «Λάζαρε, δεύρο έξω !» Καί όταν, άμέσως μετά 
τούτο έγένετο διακοπή δέκα λεπτών, μπορούσε κανείς νά

Έκάθισε παρά τήν λυχνίαν καί έστήριξε τήν κεφαλήν 
έπί τής χειρός. Είχε συμμέτρους τούς χαρακτήρας τού 
προσώπου, μέλανας μεγάλου; οφθαλμούς καί λίαν συμ
παθή τήν έκφρασιν. Έφόρει λευκήν έσθήτα κομβωμένην 
αύστηρώς μέχρι τού τραχήλου. Άλλ’ όσον έφαίνετο έκ 
τού λαιμού της, ήδύνατο νά προκαλέση ασφαλώς τά κρί
να καί τό γάλα καί πάσας τάς έκδεδομένας παρομοιώ
σεις.

Ήνοιξε βιβλίον τι καί προσεπάθησε νά άναγνώσ-/]. 
Άλλ’ είς μάτην- τό βλέμμα έπιπτεν έπί τών σελίδων, 
άλλά δέν έβλεπε τά γράμματα.

Έκάλεσε τήν θαλαμηπόλον της.
— Σεντίνα, κοιμάσαι ;
— Δέν δύναμαι νά κοιμώμαι, άφού ή κυρία άγρυπνεΐ. 

Τί άγαπάτε;
Ή Σεντίνα ήτο υψηλή καί οστεώδης κόρη τριάκοντα 

καί οκτώ έτών, πελιδνή καί άντιπαθητική. Άλλ’ είχεν 
άφοσίωσιν πρός τήν κυρίαν της, Ητο σιωπηλή καί έπέ- 
βλεπε πάν κίνημα καί πάσαν λέξιν αύτής. Ήδύνατο έν 
άνάγκη νά έκτελέσ-/) χρέη κατασκόπου. Άλλά μή συμ
παθούσα σπουδαίως πρός τόν Μούχραν, δέν είχε πρός τίνα 
νά τήν προδώσνι.

Διότι, ϊνα φέρν) δύο άνθρώπους είς διάστασιν, ώφει- 
λον ουτοι, κατά τήν Σεντίναν, νά είναι φίλοι της, ούς 
νά αγαπά τρυφερώς.

— Θέλεις νά άναβώμεν έπάνω, Σεντίνα ;

σκεφθή : Δίδεται ολίγος καιρός είς τόν Λάζαρον νάτρίψ 1̂ 
τά μισανοιγμένα μάτια του, καί ν’ άποτινάξη ολίγη* 
κόνιν άπό τόν τάφον του. — Ό κ. Σωτηρόπουλος θεωρεί 
βλαβερόν τό νέον σύστημα είς τούς μικρούς, είς τήν πτω
χήν οικογένειαν, είς τόν μικροϋπάλληλον, είς τόν μικρο- 
συνταξιοϋχον, είς τούς μικρούς, οί όποιοι είναι περισσό
τεροι τών μεγάλων. Καί θέλει νά κοπώσι νομίσματα μο
νόλεπτα καί δίλεπτα, καί δέν θέλει τάς πολυτελείς αύ- 
τάς δαπάνα; τού προϋπολογισμού, καί θέλει τό περί 
προσόντων ύπαλλήλων νομοσχέόιον, καί δέν θέλει μερικά 
έπαοχεΐα, καί μερικά τηλεγραφεία, καί μερικά ταχυδρο
μεία, καί θέλει οικονομίας, καί δέν θέλει νά τάς λησμο- 
νή τόσον ευκόλως ό κ. Τρικούπης, ό διαπρύσιος άλλοτε 
κήρυξ έκείνων. Τά λοιπά θά τά θελήση αΰοιον, ότε θά 
έζακολουθήση τήν ομιλίαν του ό κ. Λεμονής, τήν μέχρι 
τής ογδόης παραταθεΐσαν, άλλά μήπω περατωθεΐσαν.

Κουτρούλη;.

ΦΡΟΥ—ΦΡΟΥ

Ήρχισεν ή άηδία τών π.ΐηρωρϊχωχ τηλεγραφημάτων, 
ώς έκφρασις κοινής γνώμης, νά πληρή τάς στήλας τής 
Ωρας. Κουρεΐς, παντοπώλαι, φαρμακοποιοί, γεωμέτραι, 

μεταξουργοί, έμποροι, δικηγόροι, έλληνοράπται, όλοι έκ 
Λαμίας, τοϋ χάρματος, καί είς καί μόνος οίνοπώλης καί 
είς καί μόνος καπνοπώλης άποφαίνονται οί ε'ρίγηάες οτι 
είναι καλοί οί νέοι φόροι έπί τοϋ καπνού καί τών πνευ
ματωδών ποτών ! Τώρα δέν έμεινε άλλο είμή νά συνάξγι 
ό κ. Τρικούπης ύπογραφάς φθισικών τοϋ λάρυγγος νά 
έγκρίνουν τόν έπί τοϋ καπνού φόρον του !

— Πού έπάνω, κυρία ;
— Έπάνω, είς ... . τού Πραγότση.
— Ή κυρία είναι παραπολύ τολμηρά.
— Φοβείσαι, Σεντίνα ;
— Έγώ δέν φοβούμαι ποσώς. Άλλά συμβουλεύω τήν 

κυρίαν νά ήναι μετριωτέρα είς τάς παραξενάδας της.
— Ό κύριός σου λείπει καί θά κυττάξωμεν είς τό 

πέλαγος, μήπως έπανέρχεται.
— Έγώ θά άκολουθήσω προθύμως τήν κυρίαν, όπως 

είναι τό χρέος μου. Λέγω μόνον ότι ή κυρία έχει άλλο- 
κότους έπιθυμίας.

— Άλλά δέν έχομεν καταλληλότερον μέρος διά νά 
παραμονεύσωμεν τήν έπάνοδον τού συζύγου μου.

Ή Σεντίνα άνήψε φανόν. Διήλθον σκοτεινούς διαδρό
μους, άνέβησαν κλίμακας καί έφθασαν είς τόν Πύργον 
τού Πραγότση.

Έκάθισαν ένταύθα καί άνέπνεον τήν θαλασσίαν αΰραν.
Ή άνατέλλουσα σελήνη έπηργύρου τά φωσφορίζοντα 

κύματα καί τούς απειλητικούς βράχους. Ήκούετο ό πά
ταγος τών κυμάτων θραυομένων κατά τής άποκρήμνου 
άκτής. Ό γογγυσμός τών νυκτικοράκων άντήχει άπό 
καιρού είς καιρόν μελαγχολικός καί μονότονος άπό τού 
έγγύ; δάσους.

Ή Αΰγούστα περιέφερεν εύρύ καί ιπτάμενον βλέμμα έπί 
τής θαλάσσης, ώς νά έπεθύμει νά έγγράψν, έν τή κοερδίοσ 
της τήν ώραίαν καί μυστηριώδη ταύτην εικόνα.
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'Ο φίλος Ζαχαροπλάστης κ. Παπαζήσης έχει ολίγον 
δίκαιον δι’ ο,τι γράφει περί ημών’ τόν έκτυπήσαμεν, δι
ότι ενώ έπώλει τά γλυκά του πρός 30 π. λεπτά, τά πω
λεϊ τώρα πρός 30 ν. λ. ένώ άλλοι ζαχαροπλάσται τά 
ύπετίμησαν πρός 25’ μάς ευρίσκει δέ άντιφάσκοντας δι-: 
ότι ένώ έπωλοΰμ.εν τό φύλλον πρός 10 π. λεπτά τό πω- 
λούμεν τώρα πρός 10 ν. λεπτά. Πρέπει όμως νά μάθη 
ότι ήμεϊς άχάγχης κερδίζομεν τό έν λεπτόν. Διότι ποΰ 
είναι τά μονόλεπτα, διά νά γίνεται ολη αύτή ή συναλ-Ι 
λαγή ; Και δέν κερδίζομεν κατά φύλλον έν λεπτόν, άλ-( 
λά μόνον ήμισυ, διότι έκ τών 10 λ. τά εξ λαμβάνομεν[ 
ήμεϊς καί τά τέσσαρα ό πωλών παϊς. Είχε μάλιστα έ- 
γερθή κατ’ άρχάς μικρά άπαίτησις τών πωλβύντων παί 
δων νά μάς πληρόνουν πρός παλαιά λεπτά, κα’ι ήμεϊς 
τούς είπομεν : Κάμετε όπως θέλετε. Άλλ* άντέστησαν 
ή Πα.ΙιγγεχεσΙα. χαί αί Νίαι ΊΛέαι καί έλήφθη τό μέ- 
τοον γενικόν νά πληρωνώμεθα μέ τήν νέαν δεκάραν. "Ε
πειτα λαμβάνει ύπ* οψιν ότι άν κερδίζωμεν ήμισυ λε
πτόν κατά φύλλον, χάνομεν Δρ. 1,80 κατά συνδρομήν ; 
Δύναται νά ειπη τό αύτό καί ό κ. Παπαζήσης, ότι οί 
πελάται του τόν βιάζουν νά δεχθή 30 ν. λεπτά άντί 30 
παλαιών ; Καί άς μή μάς εϊπ·ζ) ότι τό νέον 25 είναι 
μόνον 27 1)2 καί Οά έχανεν οϋτω 2 1)2, διότι ήδύνατο 
νά έλαττώσνι τό σχήμα τών γλυκών του. Έπιμένομεν 
λοιπόν λέγοντες περί όλων όσοι δέν ύπετίμησαν τά είδη 
των : Οί άνθρωποι αύτοί ή πρώτα εκλεπτον εαυτούς ή 
τώρα κλέπτουν τούς άλλους !

Ή ευλογία τής έργασίας ! Ό έκ τών έργολάβων τών 
μικρών έφημεριδοπωλών Σπΰρος Τσαγγάρης, μικρός καί 
αύτός, άφοΰ κατέλαβε θέσιν καλήν είς τό τραπέζι τής 
ζωής, έζήτησε νά έπιθέσν) τόν μόνον άληθή στέφανον έπί 
τών κόπων καί τής έργασίας του καί έτέλεσε τήν παρελ-

θοΰσαν Κυριακήν τούς γάμους του έν Πειραιεΐ μέ μίαν 
καλήν Συριανοποΰλα, Παρασκευήν Ζηκάκη, έν μέσω εγ
καρδίου γλεντίοΰ τών πιστών του φίλων. Καί ποιος ήτο 
παράνυμφος ; Ό ποιητικώτατος φίλος τών έργατών, ό 
ύπό τό ψευδώνυμον ’Εργάτης γράψας τάς καλλιτέρας σε
λίδας τοΰ φαιδρού του πνεύματος, δ συντάκτης τοΰ 
«'Ραμπαγά,» Κλεάνθης Τριαντάφυλλος. Τόσος ένθουσια- 
σμός έπνεε τήν έσπέραν έκείνην, τόσον ψηλά έραιναν τήν 
νύμφην μέ λεφτά, ώστε μία νέα δεκάρα έφθασε νά κτυ- 
πήση τήν πανσέληνον .... τοΰ φιλτάτου Τριανταφύλ- 
λου. Καλά νά τοΰ κάμη, άφοΰ δέν τήν έπολέμησε όπως 
τής ήξιζε :

Έκ τής «Θεσσαλίας» τοΰ Βώλου :
«Άπενεμήθη τό παράσημον τοΰ Δανιήλ είς τόν ελεγ

κτήν τοΰ Εθνικού Σφραγιστηρίου κ. Ίωάννην Πατρίκιον 
καί τόν Μοίραρχον κ. Ίωάννην Καμπούρογλουν.»

Ή «Θεσσαλία», γνωρίζετε δέν είναι έφημερίς σατυ
ρική.

Ή βαφοτριχομαχία έξακολουθεϊ. Οί μαχόμενοι έγιναν 
μέχρις ώρας τοεϊς, διότι προσετέθη δ Βοΰρος, θά προστε- 
θή δέ ίσως καί δ Χρηστομάνος.

Αί διατριβαί πέρνουν καί δίδουν.
'Ο Ψιακής γράφει ότι έάν δέν ήτο Μιλτιάδης, ήθελε 

νά είναι Λεωνίδας, τοΰθ’ οπερ δεν τόν έμποδίζει νά είναι 
μόνον ψιακής.

ι Έντός ολίγου θά έξαντληθή δ Ψιακής γράφων, 
[καί θά μοιράζη σ’ τούς δρόμους τρίχας .... άντί λι- 
βέλλων.

Ή άστυνομία όλη Οά τεθή είς κίνησιν καταδιώκουσα

νά συλλάο·/) τάς τρίχας αΰτάς, ύποπτεύουσα μήπως προ
έρχονται άπό μηδενιστάς ’Έλληνας έναντίον τοΰ Βασι
λέα);.

Πληροφορούμεθκ ότι ό κ. Ψιακής έτέθη ύπό άστυνο- 
μικήν έπιτήρησιν, διότι ύπάρχουν σταθεραί ύπόνοιαι μή
πως κακοποιήση τήν κεφαλήν τοΰ κ. Λεονάρδου.

Μέ τούς φόβους αυτούς άφ' έτέρου ό κ. Λεονάρδος έ- 
παθεν, ώς μανθάνομεν, ορενοβλάβειαν .... τριχών.

Άλλη εϊδησις.
Ό τραπεζίτης κ. Βοΰρος οστις προχθές μας έδωσε 

τά πρωτόλεια τού ύφους του προετοιμάζει δράμα είς 
πράξεις πέντε, φρ. είκοσιπέντε, ύπό τόν εξής τίτλον :

ΑΙ ΤΡΙΧΕΣ
ήιοι

ΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΙ

ΠΡΟΣΩΠΑ
Τρίχα βαμμένη.
Τρέχα μισοβαμμένη.
Τρίχα λευκή, μάμμη τής πρώτης. 
Τρίχα ψιακή, άντίζηλος τής βαμμένης. 
Χρεατομ.άνος, δήμιος.
Ιΐοΰρος ή Βώρος, είσαγγελεύς. 
Χηΐχβία, θαλαμηπόλος.
Λεονάρδο:, δούξ Τριχωνίας. 
Τρεχίααες, μάγισσα.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΩΦΑΛΑΛΑ

Χ.Ιωριοΰχοχ xa.it, Καραμπογιάς ΈΑράργνρος, αιαγων 
τοΰ τ/ημητραχάκης ΙΤεροΰχα τοΰ Φρεαρίτον, Χωροφύ.Ια- 
χες, Σταιιού.ίηζς Κ-Ιητήρες, ΜωποΑνται, Μεμυχύχονπες^ 
χαί Λεχάστρος.

Καλώς ήλθαν ή νέαις βρύσαις τοΰ Δημάρχου μας 
. . . . χρυσαις, πράσιναις, πρασινόχρυσαις, χρυσοπράσι- 
ναις, μέ τήν Άθηνά τους, μέ τά έθνόσημά τους, μέ τόν 
μοχλόν τους, μέ τάς βάσεις τους, άπλαίς, κομψαίς, δοο- 
σεραίς . . .

Τώρα δέν μάς λείπει άλλο παρά χερό.
Άλλά περί νερού έμορφώσαμεν τήν πεποίθησιν ότι άν 

ελθγι είς τάς Αθήνας θά τό φέρη δ Σοΰτζος καί άπόδει- 
ξις τής γνώμης μας εινε τό τί νερό ηύρε καί τί θά πα- 
ραδώσ·/), Αχ παραόώση.
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ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗι.

ΔΕΑΤΙΟΝ ΙΑ'.
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Άλλ’ αίφνης καθήλωσε τά όμματα έφ* ενός σημείου J αισθηματική.
— Βλέπεις, Σεντίνα, τά κατάρτια έκεΐνα τοΰ πλοίου — Εύμορφα είναι, ειπ

εις τον opjxov 5 1 - “
— Βλέπω, κυρία.
— Μήπως είναι τό πλοϊόν μας καί έπανήλθε ;

) ..εν άλλά σέ πιάνει φόβος νά
κάθησαι έδώ.

1 — Ψύχος κάμνει, Σεντίνα. Δέν έπήρα
ενα επανωφόρι- έκαμα άσχημα.

μαζυ μου

τό μειδίαμα τής νυκτός, μειδίαμα σαρκαστικόν καί πολ-| 
λάκις άπαίσιον.

— Δέν είξεύρω, κυρία, άπήντησεν ή Σεντίνα.
— Δέν δύναμαι, τί κρίμα ! νά γνωρίσω τήν γαλέοαν 

μας.
— Ποιος δύναται νά γνωρίσν) τώρα τήν νύκτα!
— Άλλ’ έγώ έλησμόνησα,, Σεντίνα, ότι είσαι μύωψ. 
Βεβαίως ούδέ διακρίνεις έκεΐνο όπου σοΰ δείχνω.
— Τί νά διακρίνω ; Τό πλοίον ; Τό βλέπω καλά.
Ή Σεντίνα έψεύδετο. Άλλ’ ήτο φίλαυτος.
— Βλέπεις τά έξάρτια έκεϊ ;
— Τά βλέπω, έπέμεινεν ή Σεντίνα.
ΊΙ Αύγούστα έσιώπησε. Δέν ήδύνατο βεβαίως νά με-
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— Ποσώς δέν φοβούμαι, Σεντίνα. Σύ δέν θά άργήσης. 

Τί εχω νά φοβηθώ ;
— Έδώ συμβαίνουν παράδοξα, καθώς λέγουν.
— Μή πιστεύης, φίλη μου, τάς μωρά; Ιστορίας, τάς 

όποιας διηγούνται.
— Έγώ ποτέ δέν τάς πιστεύω. Άλλά τό χρέος μου 

είναι νά συμβουλεύω τήν κυρίαν.
I — Ύπαγε λοιπόν νά μοί φέρης τό έπανωφόρι μου.

Είς τόν έπιτακτικόν τόνον τής τελευταίας ταύτη; πα-
[ρακελεύσεως δέν ϊσχυσε ν’ άντισταθή ή Σεντίνα. Ήγέρθη 
[καί λαβοΰσα τό φώς κατέβη.
ί <ΙΤ · » » -·, -----------“6ν ηυυνατο ρεοαίως νά με-Ι Ή Αύγούστα έμεινε μόνη έπι τού άνδήρου καί ύπό τόταπείση την Οεράπαιναν αύτής, άφοΰ έπέμενεν ότι βλέπει, φώς τής σελήνης.

II δι _εντίνα ποοσεποιήθη ότι έρρέμβαζε καί ό'τι ήτο Ήκούσβη τό τελευταΐον βήμα τής Σεντίνη: άποιιβτ-
εελευταΐον βήμα τής Σεντίνη; άπομα-

αρυνομένης καί έκτοτε σιγή έπεκράτησεν.
Έν τούτοις ή Αύγούστα μείνκσα μόνη έπί τοΰ πύργου 

μετενόησε διά τήν τόλμην της καί ήρχισε ν’άνησυχή. Τό 
μυστηριώδες αίσθημα τοΰ ύπερφυσικού κόσμου, οπερ παρά 
πάσαν έπιστήμην καί πάντα θετικόν συλλογισμόν,επιδρά 
πάντοτε έπί τών καρδιών τών άνθρώπων καί ιδίως τοΰ 
άσθενούς φύλου, ήτο παρά τοΐς προγόνοις ημών, ώς γνω
στόν, λίαν ισχυρόν’ είχε δέ δ φόβος ούτος καί θέλγη 
τρόν τι διά τήν συμπαθή ψυχήν τής γυναικός ταύτης.

Ή Αύγούστα άνεπόλει ακόυσα καί έπανελάμβανε πρός 
έαυτήν, ώς μάθημα παιδαγωγού, τάς άλλοκότους διη
γήσεις άς ήκουε παρά τών γυναικών της περί τού πύρ- 
■γου τούτου. Άνεζωγράφει τήν μορφήν τής άτυχούς έκεί
νης γυναικός, τής κομήσσης, ήτις, άν ή ιστορία ητο ά- 
ληθης, είχε κατακρημνισθή πρωίαν τινά άπό τοΰ ύψους 
τών έπάλξεων τούτων καί εύρε μετά τού τέκνου της τόν 
θάνατον έντός τών κυμάτων, άτινα ήσαν τό τελευταΐον 
λίκνον αύτού.

Άνέπλαττε τήν φοβεράν προτομήν τού φρικώδους έκεί- 
νου κόμ.ητος, οστις, μετά τό έγκλημα τούτο, έξηκολού- 
θησεν, ώς έλεγεν ή παράδοσις, νά έπισωρεύη καί άλλα 
έγκλήματα έν τω αύτω τόπω, ρίπτων καθ’ έκάστην τά 
θύματά του άπό τού πύργου τούτου, ώς νά έπεθύμει νά 
μο.ΐώση τήν θάλασσαν μέ πτώματα.

Ανεπόλει ταϋτα καί ήσθάνετο ρίγος.
Πλήν δέ τούτου καί άλλος τις φόβος κατείχε τήν ψυ-

ψήν της’ δ φόβος μή παοατηρηθή καί σχολιασθή ύπό 
τίνος άδιακρίτου Οεραπαινίδος ή άνοδός της είς τόν πύρ
γον καί ή κάθοδος τής Σεντίνης άνευ αύτής. "Ηξευρε τί 
έσήμαινε τό νά δώση αφορμήν κακολογίας είς τάς θερα- 
παίνας, άφού αύται καθ’ έκάστην τήν έκακολόγουν άνευ 
άφορμής

Πκρήλθον στιγμαί τινες καί ήκούσθησαν βήματα άνα- 
βαίνοντος.

— Πολύ ταχέως έπανήλθεν ή Σεντίνα, έψιθύρισεν ή 
Αύγούστα. Άς ελθη, δόξα σοι, δ Θεός.

Έν τούτοις τά βήματα προσήγγιζον καί καθίσταντο 
βαρέα.

— Παράδοξον, δέν ομοιάζει μέ τό βήμα τής Σεντί
νης. Ποιος νά είναι ; είπεν ή Αύγούστα.

Τή αύτή στιγμή ένεφανίσθη, ώς φασμα, ένώπιόν της 
άνθρωπός τις άγνωστος’ ον τι, οπερ ούδέποτε είχεν ίδεΐ.

RE4>. Ε’. — Ό π»ρχσμ.ά:.

Ή Αύγούστα άνεπήδησεν άπό τής πλακός, έφ’ ής έκά
θητο, ώς αύτόματόν τι. Έξέπεμψε κραυγήν καί ήρχι- 
σαν νά τρέμωσι τά μέλη τού σώματος αύτής.

Ό άγνωστος άμα ίδών αύτήν ώπισθούρόμησεν, άλλά. 
δέν έφάνη ότι έπτοήθη.
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ΚΑΡαΜΕΛΑΙΣ

Ό δμογενής Μ. είναι τρομερά φιλάργυρος καί κακο
πληρωτής.

Οΐ ύπηρέται του τραβούν τό διάβολό τους ώς πού νά 
πληρωθούν.

"Ενας υπηρέτης του μάς έλεγε προχθές.
Τής άλλαις μπαίνω μέσα σ’ τήν κάριαρά του, χωρίς 

νά χτυπήσω τήν πόρτα καί τί βλέπω ; ... Τ’ αφεντικό 
μου έκοβε τά μαλλιά τού Γιάννη, τού άμαξά, γιά νά 
μήν τού δώση λεφτά νά πάγ σ' τόν κουρέα.

Οικογενειακά :
Όλίγαι στιγμαί πρό τού δείπνου :
— ’Αφέντη, ή καοέγλαις δέν φθάνουνε γιά τους προσ- 

καλεσμένους.
— Πώς, είμεθα 5λοι δώδεκα κ’ έχουμε δώδεκα κα- 

ρέγλαις.
— Ναί, μά τής μίανής τό πόδι είναι σπασμένο. Ό

ποιος καθήσγ, θά πέση.
— Δέν πειράζει, τή βάζεις τής πεθεράς μου.

'Άλλα οικογενειακά :
-— Πώς πάγει ή νέα δούλά σας ;
— Ώ ! είμαι πολύ ευχαριστημένη. Φαντάσου, δέν 

έχει παρά τόν ’δικό της.
— Καί είσαι εύχαριστημένη ;
— ”Αμ’ ολαις ή άλλαις πού είχε ή κάθε μιά άπό 

πέντε !!

Ίστοοικόν :
Ή σκηνή έν τω έλληνικώ ναώ έν Τεργέστη.

— Ποία είσθε, κυρία ; είπεν.
Ή Αύγούστη δέν άπήντησεν. Ή γλώσσά της είχε 

παραλυθή.
Ό άγνωστος παρατηρήσας τόν τρόμον, δν ένεποίησεν 

εΐς τήν γυναίκα ταύτην, άνέλαβε τήν ετοιμότητα τού 
πνεύματός του.

— Σάς ζητώ συγγνώμην γονυπετώς, κυρία, είπε.
Καί έκλινε τό γόνυ έπί τού μαρμάρινου έδάφους.
— Σάς ζητώ ταπεινώς συγγνώμην, κυρία, έπανέλαβε, 

διότι σάς έπροξένησα τρόμον άκουσίως, καί ή άπερισκε- 
ψία μου είναι άξια πάσης μομφής καί κατακρίσεως. Θά 
είσθε βεβαίως ή σύζυγος τού εύγενούς ιδιοκτήτου τής 
έπαύλεως ταύτης.

Ή Αύγούστα άνέλαβε μικρόν θάρρος, άλλά δέν άπήν
τησε.

— Δέν άμφιβάλλω οτι είσθε ή κυρία τού οίκου τού
του, έπανέλαβεν ό άγνωστος. Καί έγώ, κυρία, είμαι ξέ
νος σας. Τήν νύκτα ταύτην ό σύζυγός σας μοί παρέσχε 
φιλοξενίαν.

— Ό σύζυγός μου ; είπεν ή Αύγούστα.
— Ναί, κυρία.
— ’Επανήλθε ;
— Έπανήλθομεν^όμού.
— Πότε ;
τ— ΠρόΛτριών ώρών.

Έτελούντο οί γάμοι δύο ομογενών, Βασιλείου καί 
Σαπφούς.

Ό ίερεύς αποτεινόμενος πρός τόν άνδρα :
— Βασίλη θέλεις τήν Σί.τ^ώ, διά νόμιμόν σου γυνή ; 
'Αποτεινόμενος δέ πρός τήν γυναίκα :
— Σεπφώ, θέλεις τόν Βασίλη διά μντιμόν σου άνήρ. 
Καί επειδή έπρόκειτο νά άναχωρήση διά τό ταξείδιον

τού μέλιτος, ό ίερεύς ηύχήθη :
— Καί ύπέρ τής κατευοδώσεως τού Βασίλη καί τής. 

Σεπφ . . . .ωωώρας !

— Μή ακούετε τούς κόλακας.
— Καλή συμβουλή ! μά τότε πώς θά καταύ.άβω δτι 

μέ κολακεύουν ;

Ο ΑΓΓΛΟΣ ΕΥΘΥΜΕΙ.

Eastbourne.

(Ί8ι ά?.β. 370.)

Τό Eastbourne, ώς αριστοκρατικόν παράλιον, δέν είναι 
άμοιρον προσώπών άνηκόντων εΐς ξένας έθνικότητας. 
Ύπάρχουσιν Ικανοί Γάλλοι, ιδίως Παρισινοί, οΐτινες με 
τόν κωμικού σχεδίου ύψηλόν πίλον των, μέ τό λεπτόν 
κ* εύλύγιστον ραβδίδιόν των, μέ τόν άνεσυρμένον μύ- 
στακά των, μέ τάς περιέργους έσπουδασμένας κινήσεις 
των, μέ τάς ποικίλας στροφάς των, καί τάς αΐσθηματι- 
κωτάτας ριπάς τών βλεμ.μάτων,καθίστανται αντικείμενα 
έπιμόνου περιεργείας καί μυστηριώδους θυμηδίας εΐς 
τούς ένταύθα Άγγλους. Άπεκαλέσαμεν τήν θυμηδίαν 
τών τελευταίων μυστηριώδη, διότι ό 'Άγγλος καί τοι

— Πού είναι ;
— Νομίζω δτι κοιμάται.
— Καί οί άνθρωποί του ;
— "Εμειναν είς τό πλοΐον.
— Είναι αύτός ύγιής ;
— Υγιής.
— Ή έκδρομή του δέν είχε δυσάρεστου ;
— Όχι, ευτυχώς.
— Καί διατί δέν μοί άνήγγειλεν δτι ήλθε ;
— Έπίστευσεν δτι έκοιμάσθε, κυρία.
— Καί σείς ;
Ή έρώτησις αύτη έπανέφερε τόν ξένον είς τήν θέσιν 

του.
— Θέλετε νά είπητε πώς άνέβην έδώ άπρεπώς καί πα* 

ραώρως. Έχετε δίκαιον, κυρία, είμαι ένοχος. Κατεχρά- 
σθην τής φιλοξενίας τού εύγενούς συζύγου σας. Άλλά 
δέν είχον ύπνον καί ΰπέφερα πολύ. Έπεθύμησα νά ευρώ 
ύπαιθρόν τι διά νά άναπνεύσω άέρα. Σάς παρακαλώ 
ταπεινώς νά μέ συγχωρήσητε.

Ή Αύγούστα δέν άπήντησε.

(άκολουθεΐ)

Μποέμ..
-------------------- ·»ΙίΙΒ ------------------

στερούμενος πολλών τυπικών προσόντων, έννοεϊ καί λα
τρεύει άπαρεγκλίτως τήν ουσίαν τής εύγενείας, καί διά 
τούτο ούδέποτε ούδ’ είς τάς κωμικωτέρας περιστάσεις 
δύναταί τις νά ίδη σαρκαστικόν μειδίαμα είς τά χείλη 
του, ούτε ν’ άκεύση ειρωνικόν τινα καγχασμόν, έξ έκεί
νων οΰς συνεχώς άρέσκεται νά έκτυλίσσγ καθ’ έκάστου 
τροσώπου ή πράγματος ή jeunesse dor£e τών Παρισινών 
Βουλεβάρτων. Ήδυνήθην νά τούς ΐδω ολους τούς Γάλ
λους τούς ευρισκομένους είς τό παράλιον τούτο καί νά 
τούς διακρίνω δταν ημέραν τινα συνέπεσε νά ήχήσγ ή 
Μουσική τήν Μαασα.Ιιώτιία. Εΐς τούς πρώτους ήχους 
τού περιφήμου τούτου ήχου άπαξάπαντες οί παράφοροι 
ούτοι καί ενθουσιώδεις Γαλάται άνεσκίρτησαν έπί τών 
εδρών των, ώς κύων όσφραινόμενος θήραμα, καί άνεγερ- 
θέντες άνεπέτασαν τούς πίλους των, τάς ράβδους των, 
τήν κεφαλήν των, τάς χεΐράς των, τά χείλη των, 
καί ήρξαντο νά κινώνται καί νά κραυγάζωσιν ώς δαιμο- 
νιώντες, έν ω οί παρευρισκόμενοι "Αγγλοι, έκπληκτοι, 
έμβρόντητοι, έννεοί, μέ διεδταλμένους οφθαλμούς καί 
στόμα κεχηνός παρετήρουν τούς έμμανεΐς έκείνους Κο- 
ρύβαντας ώς περίεργον άγέλην άγνώστων ζώων. Καί 
άντί νά μειδιώσιν τά καλοκάγαθα ταύτα καί άφελή 
όντα, άντί ν’ άρχίσωσι σκώμματα καί γέλωτας πρό τής 
θυμηδεστάτης έκείνης σκηνής έξηκολούθουν νά ρίπτωσι 
έπ’αύτή; βλέμματα πλήρη έκπλήξεως καί σπουδής, 
μέχρις ού ή τρικυμία τού ένθουσιασμοΰ έκόπασεν έντελώς

· — .j.|·,,, —.w···,.· . . ν.φέλεια καί αξιοπρέ
πεια τών εύγενών τούτων χειρωνάκτων μοί υπενθυμίζει 
τό άκόλουθον ώραϊον έπισόδειον λαβών χώραν έν τή 
παραλία ταύτγ.

Η Δούκιοσα τού Devonshire, έκείνη ής τό έκτακτον 
κάλλος τήν άπεθανάτισεν είς τά χρονικά τής ’Αγγλι
κής άριστοκρατίας, καί κατέστη αιτία νά κλαπή μυ
στηριωδώς έκ τής Εθνικής Πινακοθήκης ή περίφημος 
είκών της, περιεπάτει περί τό δείλι ημέρα; τίνος κατά 
μήκος τής παραλίας μέ τήν άκολουθίαν της.

Αίφνης παρατηρεί μετ’ έκπλήξεως νεαρόν τινα καί 
ζωηρόν λεμβούχον, δστις μ’ ευσταθές βήμα, μέ τό πιλί- 
διον εΐς τήν άριστεράν χεϊρα καί τήν καπνοσύριγγα έ- 
σβεσμένην εΐς τήν δεξιάν, παρετάχθη πρό αυτής, ρίπτων 
διαρκές καί διάπυρον έπ’ αυτής βλέμμα.

Οί άκόλουθοι ήθέλησαν νά τόν άπωθήσωσιν, άλλ’ ή 
Δούκισσα, ής ή άγαθότης ήτο τόσον έκτακτος οσω καί ή 
καλλονή, τοΐς άπηγόρευσε τούτο.

— Τί θέλει; ναύτα μου ; τω λέγει συμπαθώ;.
— ’Ολίγον πύρ* άπήντησεν ούτος δεικνύων τήν κα

πνοσύριγγά του.
— Πύρ ; έπανέλαβεν ή ώραΐα άριστοκράτις μειδιώσα. 

Άλλά δέν έχω δυστυχώς.
— "Ω .' ειπεν ούτος έμπαθώς, σφενδονίζων τήν κα

πνοσύριγγα καί πιέζων τήν καρδίαν του, ώ ! έχουσι το
σαύτας φλόγας τά λαμπρά βλέμματά Σας.

Καί ό μεταγενέστερος ούτος Ίξίων, ό τολμήσας νά 
ποθήσγ τά θέλγητρα τή; Ήρας έκείνης τού Βρεταννι- 
κού Όλυμπου, άπήλθε κατηφής.

"Εκτοτε δέ όταν ή έξαισία Δούκισσα ήκουεν έν ταϊς 
αΐθούσαις, τάς βεβιασμένα; καί τυπικά; φιλοφρονήσεις 
τών λατρευτών της, τάς διέκοπτεν άποτόμως, αναφω
νούσα μετά συμπάθεια; :

— Ά ! Πού είναι ό ναύτης μου ! . . 7 .

Μία έκ τών ρωμαντικωτάτων εικόνων άς παρίστησιν 
-ή παραλία τού Eastbourne, είναι ή κατά τόν χρόνον 
τής άμπώτιδος, ήτις -περί τό δείλι, διαδέχεται πάντο
τε τήν κοινωνικήν παλίρροιαν τής πρωίας. Τά κύματα 
άποσύρονται πρός τά ένδον είς άρκετην άπόστασιν, άφί- 
νοντα έλευθέραν ώραίαν τινα έκτασιν καλυπτομένην ΰπό 
ΰγράς άμμου, ποικίλων οστράκων, καί πρασίνων θαλασ
σίων χόρτων. Εΐς τήν έξωτερικήν άκραν τής μαλθακής 
ταύτης έκτάσεως παρατάσσονται άπειροι συστοιχίαι 
κούφων, ευπρεπών, καί κομύοτάτων λεμβιδίων, έκ τών 
έπιγραφών τών όποιων δύναταί τι; άλανθάστως νά δια- 
γνώση τόν χαρακτήρα τών κατόχων. Αί μέν, φέρουσαι 
έφ’ εαυτών όνομα γυναικός, δηλούσι τήν αισθηματικό
τητα τού κυρίου των, πλήν αύται σχετικώς είναι όλί- 
■γισται. Έπ’ άλλων τινων βλέπει τις πομπώδεις καί ι
δανικά; έπικλήσεις, παριστώσα; τήν φανταστικότητα 
τού άναδόχου. Αί πλεϊσται όμως, συμφώνως καί πρός 
τό έγωϊστικώτατον Εθνικόν πνεύμα τών Άνγλων, έ- 
χουσι τίτλον παραστατικόν τής 'Αγγλική; δόξης, καί 
τών 'Αγγλικών κατορθωμάτων. Ούτω συνήθως αΐ λέμ
βοι καλούνται Wellington, Nelson, Waterlow, Britannia, 
Albion, Crimea κ.τ.λ. Οί λεμβούχοι, εύσωμοι καί ήρε
μοι άνδρες, καλύπτοντε; τά αθλητικά μέλη των διά 

« - <------

Έκτος τού ανωτέρω θεάματος δίδει μεγάλην άφορμήν 
μελέτης καί τό θέαμα διαφόρων προσώπων άτινα κατά 
τήν ώραν ταύτην συρρέουσιν εν τή παραλίγ, καί εί'τε 
ψάλλοντα, εί'τε ήχούντα οργανόν τι, είτε έκτελούντα 
περιέργους καί κωμικά; κινήσεις, λαμβάνουσιν άμοιβήν 
τινα παρά τών πολυπληθών θαμώνων τής παραλίας. 
Ένταύθα παρατηρεΐται συμπαθής τις γυνή, ής ή μορφή 
μαρτυρεί παρηκμακυΐαν καλλονήν, καί ή έσθής, πεπτω- 
κυΐαν μεγαλειότητα, εχοντα παρ’ έαυτήν [δύο μικρά, 
εύπρεπή τέκνα, άτινα διά τής γλυκείας φωνής των 
καί τού μουσικού οργάνου συνοδεύουσι τό μελαγχολικόν 
τής μητρός των άσμα, καί άτινα έρυθριώσι άνά πάσαν 
στιγμήν καθ’ ήν τείνουσι τήν χεΐρά των δειλώς πρός 
ευτελή άμοιβήν. Έκεϊ πεντάς ολόκληρος παιδιών, ών τό 
μικρότερον είναι σχεδόν νήπιον καί τό μεγαλείτερον μό
λις δωδεκαετές, άτινα ή φυσιογνωμία προδίδει ώς ά- 
^δελφούς, καί ών ή συμπαθής κατήφεια διαψεύδει τήν 
άπαλήν ηλικίαν, ϊστανται μόνα, συγκεκινημένα καί 
μετά θαυμασία; τέχνης άπαντα, μέχρι καί αύτού τού 
νηπίου, ώθούσι ρυθμικώς τά μικρά των πλήκτρα, επί 
τών εύτελώ< βαρβιτιδίων των. Πόσα ΰπέστησαν άρά γε 

Τ --------F-i.A'iwiliEv ή άθλιότησ

έφημερίοα των και . _______
των. Καί διέρχονται άταράχως καί άξιοπρεπώς, οί έ- 
ζαίρετοι ούτοι άνδρες, ολοκλήρου; ώρας, άφιερωμένας 
είς τήν άνάγνωσιν καί τό κάπνισμά των, μέχρις ού 
τούς έςεγείργ τις τής διαρκούς ταύτης ένασχολήσεώ; 
των χάριν τής λέμβου των. Καί τότε άνευ μεταβολής
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καί εθρεψεν ή ένδεια, πόσα ύπέστησαν όπως χαραχθώσιν 
έν τή τρυφερά μορφή των χί γρχρυ.χί τής μερίμνης, έν 
τ·ή άπλοϊκή καρδίζ των τά ίχνη τής Ολίψεως, καί εν 
τώ βρεφικώ πνεύματί των αί τομαί τής τέχνης ! Καί 
τίς είδε πόσα εχουσι νά ύποστώσιν είσέτι τά οίκτρά 
ταύτα πλάσματα ών ό βίος είναι πόλεμος μέ σύνθημα 
τόν ά'οτον, καί νίκην τόν θάνατον ! . . . Ω Άλφρέδε ! 
Ώ Μυσσέ ! Τελευταίε Βοημέ τού Σηκουάνα έχεις δί
καιον ....

L’ honimc est unapprcnti. I.a miscre est son maltrc ! . .
’Ολίγον περαιτέρω παρατηρεΐται μία τριάς, ήν έ, δυ

στυχία καθίστησιν όμοούσιον καί άχώριστον. Είς νέος, 
ή μάλλον μείραξ, πελιδνός, οστεώδης, άσθμαίνων, καί 
έν τούτοις πιέζων τό ασθενές στήθος του όπως παραγά- 
γν) άσμα ! Άλλ’ είναι άσμα εκείνο ; Όχι, είναι στε
ναγμός, είναι ρόγχος, είναι έκπνοή ! Όχι ! Δέν ψάλλει, 
στηθοσκοπεί εαυτόν ενώπιον τής εύθυμου καί άδιαφόρου 
κοινωνίας καί φαίνεται ώς έάν τή λέγη :

— Στήθι ! Δέν προσέχεις εις την ωχρότητα μου, δεν 
εννοείς τόν μαρασμόν μου, δέν βλέπει; την αγωνίαν 

ου, δέν διακρίνεις τάς άλγηδόνας μου, πάντα ταϋτα 
έν δύνασαι ίσως νά διαγνώσης, διότι δέν είσαι ιατρός, 

δέν είσαι ψυχολόγος, δέν είσαι φιλόσοφος, άλλ’ ιδού ή 
ραγχώδης τρέμαυσα καί άσθενής φωνή μου, είναι μαρτύ- 
ριον καταληπτόν τοϋ καταβρωτικού πάθους μου. . . 
ΙΙλήν έάν πάντα ταϋτα τά εννοείς, άλλά τά παραβλέ
πεις διότι δεν είναι εργασία, καί δέν αμείβεις είμή τήν 
εργασίαν, ιδού καί πάλιν ή σπαρακτική, η διακεκομ- 
μ.ένη, ή έκλείπουσα φωνή μου, ήτις έάν ώς μνρτύριον 
τοϋ πάθους μου δέν έπισύρη τό έλεός σου, άς προκαλέση 
τουλάχιστον τήν αμοιβήν σου ώς έργασίαν, ώς άσμα, 
διότι έπί τέλους είναι άσμα κύκνειον, καί άφ’ ού τρέφεις 
τούς κύκνους είς πολυτελείς δεξαμενάς, οός καί είς 
έμε Sv τεμάχιον άρτου, διά νά τό καταβροχθίσω ύπό
τό ευτελές καί νοσηρόν στέγασμά μου ! . . .

(’Ακολουθεί)

Timcson.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΕΠΤΟΥΣΑί

Αί ήρωίδε; τών έπανοφωρίων τάς οποίας Sv δειλινάν 
συνέλαβεν ή κλεπτοπαγίς τοϋ Κωστοπούλου, αί θρέψα- 
σαι έπί τίνας ήμέρας καί τάς έφημερίδας καί ταΐς κου- 
βένταις καί τάς ευφυολογίας μας καί ποικίλασαι 
τήν μονότονου σχολαστικότητα τών ’Αστυνομικών δελ
τίων έδικάζοντο χθές περί τήν δεκάτην έν τω Πλημμε
λειοδικείο).

Αί κατηγορούμενα; ήσαν τρεις άδελφαί ΆΟηναΐαι, 
μέ τά σπήτι των, καί τά έπαγγέλματά των.

Ή πρεσβυτέρα ΠετροΰΛα Μωραί'τον μ.χΐχ· άποκρού- 
ουσα φυσιογνωμία" άλλ’ ούχ’ ήττον σκληρώς πληγεΐσα 
ύπό τής σκληρότητος, ούχί τού σκαμνιού τής κατηγο
ρουμένης, όπου έκάθησεν, άλλ’ ενός μάοτυρος, όστις ό- 
μιλών περί αύτής, τήν άπεκάλει jpaiar. Ή δευτέρα 
ΚΛεοπα,τρα ΣταμαζοχούΛον, ώς είκοσιν έτών, μελαγ· 
χροινη, μελανοβλέφαρος, νοστιμούλα, έπιμελώς ένδεδυ- 
μένη, και έπιδεικνύουσα δύο πόδας, θαυμασίως μικρο-

γλύπτους’ τώρα εννοώ, διατί κατηγορεΐται οτι έκλεπτεν 
έπανοφόρια- είχε πεποίθησιν ότι, άν άνεκαλύπτετο, θά 
τήν έσωζαν τά ποδιά της.

Ή τρίτη, Σταματϊνα ΣταρατεΛοπούΛου, ήτο απούσα. 
Απας ό εμπορικός κόσμος τών οδών ‘Ερμου καί Αιόλου 

ήτο συνηγμένος εκεί. Τά πτωχά επανωφόρια έσπαρτα- 
ροϋσαν άπό τού ενός είς τού άλλου τά χέρια πρό τής. 
έδρας τών δικαστών.

Έςητάσθησαν δέκα μάρτυρες, οί εξ τής κατηγορίας. 
Όλοι έμποροι, εκτός τοϋ Κοσκινά, δικηγόρου, τού δη
μοσίου κατηγόρου, καί μιάς γυναικός. Ή μάλλον ενδια
φέρουσα, ή κάλλιον ή μόνη ενδιαφέρουσα μαρτυρία,ήτον 
ή τού ν/ά.τ.πα, ύπαλλήλου τού καταστήματος τού Κω- 
στοπούλου, τού άνακαλύψαντος καί κατασχόντος είς τάς 
χεΐράς των τά κλοπιμαία. Ό μάρτυς άφηγεϊται τά τής 
κλοπής.

Ηλθον, έζήτησαν νά άγοράσουν όμβρέλλας. Είχον έλ
θει καί άλλοτε, έζήτησαν νά ίδουν τά επανωφόρια, χω
ρίς νά άγοράσουν τίποτε. Έκ τούτου τάς ύποψιάζετο. 
Είχον διαιρέσει ακριβέστατα τά μέλη των ή Κλεοπάτρα 
έπαζάρευε τήν όμπρέλλαν, ή Σταματϊνα ήρπαζε τό έπα» 
νωφόριον, ή τρίτη κατελαμβάνετο άπό κόψιμον, καί 
έζήτει άμαξαν νά φύγωσιν. Ό υπάλληλος πειράται νά 
συμβιβάση τήν άντίληψιν τής κλοπής μέ τήν πρός τήν 
γυναίκα φιλοφροσύνην, καί λέγει πρός αύτάς οτι έπήραν 
ένα επανωφόρι χατά Λάθος, έκεΐναι ύβρΐζουσιν, ό υπάλ
ληλος τότε άφίνει τά; χεΐράς του ν’ άποκριθώσιυν άντ’ 
αυτού, καί άντί ενός, τεσσάρων έπανοφωρίων τελούνται 
τά αποκαλυπτήρια.

Οί άλλοι μάρτυρες ήσαν οί έμποροι παρακειμένων εκεί 
καταστημάτων, οί σπεύσαντες, ένώ έτελεΐτο ή σκηνή, 
ό κ. ΚατεΛοΰζος άναγνωρίσας Sv έπανοφώριόν του, Τρά
κας, Πατσιφάς, Γαβαλάς, έναγωνίως καταγινόμενοι είς 
άναγνωρίσεις έπανωφορίων.

Δυστυχώς, μετά τήν έξέτασιν τών μαρτύρων, περαιω- 
θείσης ερήμην τής δίκης, δέν ηύτυχήσαμεν νά άπολαύ- 
σωμεν τήν δύναμιν τής γυναικείας γλώσσης, έν τοιαύτη 
μάλιστα θέσει, καί τήν δικανικήν δεινότητα τών συνη
γόρων κκ. Πονηροπούλου καί Βαλασσοπούλου, καί του 
πρυτανεύοντος Λεβίδου. Μνημονεύω μόνον λεπτήν τινα 
έρώτησιν τού κ. Βαλασοπούλου, νομίζω, πρός ενα τών 
μαρτύρων :

— Τί είπεν ό υπάλληλος τοϋ Κωστοπούλου εις τάς 
Κυρίας.

«Τί έχετε τυλιγμένα ’ς τό έπανωφόρι, ή rt εχετ' ά- 
πονχάτου σας ;

Καί τάς τελευταίας λέξεις τή; Κλεοπάτρας, άποχω- 
ρούσης καθ’ δλους τούς κανόνας τών άκκισμάτων, ϊναδι· 
κασθή ερήμην, πρός τον κ. Λεβίδην :

— Ό Κύριος (δεικνύουσα ένα τών παρισταμένων) μου 
είπε μίαν λέξιν, τήν οποίαν δέν ανέχομαι.

Τό όποιον δηλοΐ οτι ήθελε νά άποχωρήσγ καθ’ δλους 
τούς κανόνας, σώζουσα τήν αξιοπρέπειαν τής σημαίας 
της . .

Μετά ξηρούς καί συντόμους λέξεις τοϋ κ. Είσαγγε- 
λέως, τό δικαστήριον συσκεφθέν ταχυδακτυλουργικώς 
καταδικάζει άμφυτέρας χαί τάς τρεις, κατά τήν φράσιν 
τοϋ κ. Προέδρου, είς ενός έτους φυλάκισιν.

ΌνουλουλοΟ.


