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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΧ ΤΙΙΣ ΓΕΙΊΌΜΑϋ

Τί ώραιότερον τής παιδικής μας ηλικίας ! Εινε τά μό- 
νον μέρος ημών αυτών το οποίον παρεμεινε μειοιων, εκεί κάτω, 
είς τό βάθος τοϋ παρελθόντος μας. Αί άναμνήσειςτάς οποίας 
μάς στέλλει όμοιάζουσι μέ δροσεράν καί μυρίπνουν ριπήν ανέ
μου πνεουσαν έξ ανθισμένης πεδιάδος.

Άλλ’ ό γαλανός εκείνος ουρανός τών αγγελικών μειδια
μάτων, τών παχουλών καί ροδαλών μορφών, τών βοστρυ-' 
χωτών κεφαλών καί τών ξύλινων αλόγων, ύφ’ δν η καρδία 
εινε τόσον μικρά, ιόστε δύναται νά τήν πλήρωσή καί εις μο- 
λόβδινος στρατιώτης, καί μία κούκλα—μολονότι τό τελευ- 
ταιον τούτο συμβαίνει καί είς πολύ μεγαλειτέραν ηλικίαν—
5 γαλανός εκείνος ουρανός έχει είς μίαν γωνίαν του έν σκο
τεινόν σύννεοον, μιαν μαυρίλα, μίαν καταμέλαιναν κηλίδα : 
—τό σχ ιλεϊον καί παρά τάς άλλας αναμνήσεις τάς πτε- 
ίυγιζούσας έν χαρωπιρ φωτί καί κελαδούσας φαιδρώς έπί 
τδν τρυφερών κλάδων τών έτών μας, τά όποια ήριθμούντο 
έπί τών δακτύλων μ.ας κ’ έπερίσσευον πάλιν τά δάκτυλα, 
μαύρη τις νυκτερίς άπλόνει τά δερμάτινα καί τριχωτά πτε
ρά της—ό διδάσκαλος.

* *

Ένθυμεΐσθε τό μακρύ έκεΐνο σκαιόν έπανωφόρι καί τόν 
ίιόρρυθμον καί πλατύν πίλον, τόν όποιον μάς έστελλον κάθε 
επτέμβριον, κατά τήν έναρξιν τών μαθημάτων: έκείνην 

"ήν ψιλήν καί άγονον, τήν βραχώδη κεφαλήν, καί τήν γαι
ώδη μορφήν, μέ τούς θαμβούς οφθαλμούς καί τούς καταπί
νοντας μύστακας ; έκεΐνο τό άγνωστον δν, τό δποϊον ήρ- 
χετο έκ τοϋ αγνώστου διά νά μεταβή είς τό άγνωστον; 
έκεΐνο τό σώμα, τό αλογίστους καί κοκκαλιασμένας έχον 
Χειρονομίας, τό αποτελούν τόν πρώτον ξένον άνθρωπον, τόν 
®ποΐον έγνωρίζομεν έκτός τής οικογένειας μας ; τήν γρυνιά- 
ί*·κην έκείνην ύπαρξιν ήτις έβημάτιζε διά μέσου τών θρα

νίων μέ τάς χεΐρας όπίσω, καί ή όποια ένόμιζεν δτι οί ο
φθαλμοί τή έδόθησαν μόνον καί μόνον διά νά μάς κάμη νά 
τρέμωμεν καί αί χεΐρες μόνον διά νά μάς ξυλίζη ; Τό δί- 
πουν έκεΐνο τό μυρίζον μούχλαν δπως καί αί φυλλάδες του ; 
τό έχον άντί εγκεφάλου σπόγγον πλήρη μελάνης καί τριμ
μάτων πλακοκονδύλου, τό προξενούν μ.ισητήν πάσαν λέξιν 
διερχομένην διά τών ξεθωριασμένων καί μεμβρανωδών χει- 
λέων του καί έμβρεχομένην είς τόν σίελόν του, καί αΰτήν 
άκόμη τήν λέξιν φίλημα, καί αΰτήν τήν λέξιν μητέρα : τό 
όποιον έμορφαζε καί δταν άκόμη έμ,ειδία : ό δράκος εκείνος 
δ παγόνων ημάς μέ τό παγετώδές του βλέμμα, ζεστού: ζε
στούς έξερχομένους άπό τήν άγκαλιά καί τά φιλιά τής μη
τέρας μας ;

”Ω ! εντός τής άνθοσπάρτου έκτάσεως τών πρώτων έτών 
μας, τής εΰωδιώσης αθωότητα, καί έστρωμένης μέ τήν βε 
λουδίνην χλόην τών πρώτων μ.ας αισθημάτων, υπάρχει καί 
βαθύ τι σπήλαιον κατοικούμενον ίιπά άγριμίων.

* X 
*

•Η μεγαλειτέρα εΰχή τήν όποιαν δυνάμεθα νά δώσο μεν 
είς £ν παιδίον σήμερον εινε νά διαφυζάξη άγνάς τάς παιδί 
κάς του άναμνήσεις· έπί τών πτυχών τής μνήμης του νά 
μήν έχη άναποδογυρισμένον είς δλην του τήν ζωήν τό κα
λαμάρι τού δασκάλου.

Άλλ’ ή εΰχή μας δέν δύναται νά έκπληρωθή· τά αγρί
μια βρυχώνται άκόμη· τά δέ σπήλαια : έρωτήσατε τούς ια
τρούς, νά σάς είπούν περί τοϋ έσωτερικού τών σπηλαίων· άν 
ή εκ τοϋ σύνεγγυς μελέτη τής άθλιότητος καί τής κακομοι
ριάς δέν πειράζει τά νεΰρά σας, περιέλθετε τά σχολειά μας, 
άνάγνωτε τάς έκθέσεις τών επιθεωρητών τών σχολείων θά 
ϊδητε πώς καί πού διδάσκονται τά γράμματα έν Έλλάδι.

Καί οι μικροί αυτοί οί φοροϋντες τώρα τήν σάκκαν είς 
τό πζευρόν των άνηρτημένην άπό τού ώμου, οί έκπηδώντες 
καθ’ έσπέραν άπό τού σχολείου είς τήν όδόν μέ τόν βαθύν 
ανακουφιστικόν στεναγμόν άποφυλακιζυμένου, εινε συνάδελ-
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φοι ημών τών πρεσβυτέρων, θά εχωσι καί αυτοί ττ,ν μελα
νήν κηλίδα εις τόν ορίζοντα των καί τήν πικρίαν είς τήν 
καρδίαν των.

* *
♦

Άλλ’ εκείνοι οΐτινες δέν Οά έννοώσι διόλου εί; τί έχρησί- 
μχυον έπί τών ημερών των καί ΰπουργεΐον τής Παιδείας, καί 
συστήματα γερμανικά μεταφερόμενα κατ’ εύθεΐαν έκ Γερμα
νίας εντός επίτηδες μπαούλων, καί Διδασκαλεία, καί Δ.δα- 
σκαλικοί σύλλογοι, καί Σύλλογοι πρός διάδοσιν τών έλ).τ,νι
κών γραμμάτων, καί έφημεριδογραφία, καί Θεός άκόμα, Οά 
είνε οί μαθηταί τών ΣχοΑϊΙωχ τήζ Γειτοηκίς.

*
» ¥

Κάποια βαρυνομένη ήμή καταδεχόμενη νά ράπτη διά νά 
βγάζη τό ψωμί της, αποφασίζει μίαν ημέραν ν’ άνοίξη ’ςτά, 
γειτονειά της σχολειό καί νά γείνη δασκάλα· είδατε μερικά 
παντοπωλεία αποκεντρών συνοικιών, μικρά, στενά, ρυπαρα, 
πάσχοντα δύσπνοιαν, στρυμωγμένα είς τήν γωνίαν ένός στε
νού δρομίσκου ; έχετε τά,ν φωτογραφίαν τοΰ Σχολείου τής 
γειτονειά;· είνε έπίσης ισόγειον, μικρόν, στενόν, ρυπαρόν, πά- 
σχον δύσπνοιαν, καί στρυμωγμένον είς τά,ν γωνίαν ένό; δρο
μίσκου· άλλ’ είς αύτό δέν πωλοϋν ούτε κρομμύδια ούτε σαρ- 
δέλαις· πωλοϋν γράμματα· αλλαχού υπάρχουν παντοπώλιδες 
κ’ έδώ γραμματοποίλιδες· ζούν καί αύται άπό τά γράμμα
τα ... τούλάχιστον τά είκοσι τέσσαρα. 'II κυρά δασκάλα 
πολλάκις λαμβάνει άδειαν, πολλάκις δέν λαμβάνει καί τά,ν 
καταδιώκει τότε τό 'Γπουργεΐον τή; Παιδείας.

Τό σχολεΐον ήνοιξε· όλη ή γειτονειά εί; κίνησιν- ή δασκάλα, 
ή μητέρα της, σύρουν τόν ποδόγυρον των είς ολας τάς θύ
ρας· στρίγλαι μαζεύουσαι παιδάκια- παρακαλοΰν, βάλλουν 
μέσα, φέρουν συστάσεις" οί γειτόνοι κάμπτονται, Οά εινε καί 
τόσο κοντά τό σχολεΐον ! πού νά τρέχουν τά κακομοίρα τόσον 
μακρυά! καί στέλλουν τά λευκά; ποδιάς καί κοντά παντα- 
λονάκια φορούντα πλασματάκια των είς τά,ν γειτόνισσα· καί 
ούτω τό Σχολεΐον της γειτονειά; μετά η άνευ θρανίων, μετά 
·?, άνευ πινάκων, άρχίζει τάς φωνάς του.

ΣυνιΟέστατα ώς Σχολεΐον έκλέγεται τό χειρότερον δωμά
τιον τη; οικίας, τό μή χρησιμεΰον εί; τίποτε άλλο, τό μάλλον 
άπόκεντρον, διά νά μά, ταράττουν αί φωναί τών παιδιών τά,ν 
ησυχίαν τής γρηάς μητέρας της δασκάλα;· ή γραία αϋτη, ή 
φορούσα φέσι η τσεμπέρι, έχει έλευθέραν τά,ν είσοδον όπόταν 
βέλη είς τό σχολεΐον, κάθηται έκεϊ με τά,ν κάλτσα της η μέ 
-ό έαβάλωμά της, συζητεΐ μετά τής κόρης της, άνακατεύε-

» < > ίι - ’ Ύ’-.'js καί είς την διδασκαλίαν- τά,ν αντικαθιστά άπουσιάζου

ξεύ
οσα παιδία καί άν προσέλθουν έκεϊ μέσα θά κλεισβοϋν και 
στρυμόνονται πλέον, συσφίγγονται, συσσωρεύοντας, συνθλί- 
βονται ώς έν τοΐς στενοί; καιτώσί των οι κατάδικοι τού Μεν- 
δρεσέ· αθώοι έξαετεΐ; καθειργμένοι, καθ’ ων ή κοινωνία ούδέ 
τά,ν δικαιολογίαν κάν δύναται νά προσαγάγη ότι έπταισαν 
καί τούς τιμωρεί" ή αύλή έκπέμ.πει κύματα δυσωδών ανα
θυμιάσεων ή οροφή είνε γχσ.·β)π: οί τοίχοι νοτίζονται· η ΰ 
γρασία διαβιβρώσκει τά σωματάκια των" ο αήρ εινε φυλα
κισμένος, άκίνητος, βαρύς· πώ; νά είσέλθη έκεϊ μέσα ρεύμα 
καθαρού άέρος ; τά παιδία είσπνέουσιν έπί ολοκλήρους ώρας 
τόν αέρα, τόν όποιον έξέπνευσαν ώ; νά εινε μηρυκαστικα, α
ναβιβάζουν καί καταβιβάζουσιν έντός των τό άζωτόν των 
καί είνε μουδιασμένα· άνευ τών έκρήξεων της παιδικής χαράς

καί τών ανασκιρτημάτων, άνευ τοΰ εύθύμου έκείνου θορύβου 
τής έκ τοΰ σχολείου εξόδου, τοϋ άναμιμνήσκοντος τόν θρούν 
καί τό κελάδημα τών πτηνών ών ανοίγεται τό κλωβίον έπί 
τών χειλέων των άποτυπούται ασθενικόν τι καί μελαγχολι
κόν μειδίαμα· νομίζει κανείς ότι έσηκώθησαν άπό τό κρεβ- 
βατάκι των όπου ήσαν κλινήρη, έν ω αύτά έσηκώθησαν μόνον 
άπό τό θρανίον των όπου έδιάβαζαν.

*¥ ¥
Έδιάβαζαν. Καταδιώκονται οί εμπειρικοί χειρουργοί, οί 

έμπειρικοί παθολόγοι, καί αί έμπειρικαί δασκάλαι δέν κα
ταδιώκονται. Διδάσκουσιν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, όσον θέ
λουν, όταν θέλουν στρεβλόνουν τήν άντίληψιν τών παιδιών 
πληρούσι τά,ν κεφαλήν των μέ πράγματα συμπεφυρμένα- 
έντός τής διάνοιας των τό πάν είνε έτοιμόρροπον διότι ό,τι 
έμαθον δέν στηρίζεται έπ’ ούδεμιάς βάσεως· όταν μεταβαί- 
νωσιν είς άλλα σχολεία, άν είξεύρωσιν άνάγνωσιν, δέν θά εί
ξεύρουν γραφήν, δέν θά είξεύρουν άριθμητικήν, ή τάνάπαλιν 
άπέκτησαν ρινόφθογγόν τι καί ψαλμωδούν είς τήν άνάγνωσιν, 
τό όποιον άπαιτεΐται έν ή δύο έτη διά νά έξαλειφθή- ώς νά 
ήσθένησαν έπί μακράν υποβάλλονται είς δίαιταν αυστηρόν 
διά ν’ άναρρώσουν ό νοΰς των δέν ειθίσθη όιόλου εις τήν 
αυτενέργειαν καί είνε δυσκίνητος καί καχεκτικός, ως σώμα 
άγύμναστον όσα έμαθον. τά έμαθον έσφαλμένως ή άτελώς 
καί έφ’ικανόν χρόνον ή διδασκαλία τού άλλου διδασκάλου 
συνίσταται ούχί είς τό νά πχ διδασκη, αλλ’ εις το νά τα ζεδι- 
δάσκη όσα έμαθον ό διδάσκαλος κρατεί σπόγγον τόν όποιον 
σύρει έπί τής μνήμης- των ώς έπί μαυροπίνακος· τί γίνεται 
ό τρυφερός έκείνος εγκέφαλος άπό τόν όποιον άποσπώνται 
μόλις έφύτρωσαν αί πρώται γνώσεις, ώς νά έξερριζοΰντο οί 
όδόντες; καί έν τούτοις πρέπει νά εκριζωθούν διότι είνε σεση- 
πότες· πταίει ή δασκάλα ή όποια τοΐς φυτεύει σάπιας τάς 
πρώτας,των γνώσεις.

X X
Καί τί αισθήματα ενσπείρει εις τήν καρδίαν των·; ή όργή 

τής δασκάλας, ' όργή πεισματάρας μοναχοκόρης, ήτις έκρή- 
γνυται άκατάσχετος καί έξαστράπτει είς τούς οφθαλμούς 
της καί διαστέλλει άγρίως τούς ρώθωνάς της, όποιαν άντή- 
χησιν παράγει έν τή ψυχή τών μικρών έκείνων παιδιών, τά 
όποια ζαρόνουν, τά κακομοίρα, είς τήν θέσιν των, φοβούμενα 
ν’ άναπνεύσουν ’. καί τό κτηνώδες τράνταγμα τών σωματίων 
των, καί τά ραπίσματα, καί οί ραβδισμοί, καί όλη έκείνη ή 
κακεντρεχής έκδίκησις τής δασκάλας, γεροντοκόρης ή ώριμου 
πλέον παρθένου, εκδικούμενης τήν κοινωνίαν έπί τών παιδιών 
έκείνων — καρπών τού γάμου — διότι δέν ήθέλησε καί αύ
τήν νά τήν ΰπανδρεύση, ποια αισθήματα άναπτύσσουσιν έν 
τοΐς παιδικοί; αύτών στήθεσι; καί όμως τήν εύαισθησίαν 
τών παιδιών τόσον άβράν θεωροΰσι πολλοί παιδαγωγοί, ώστε 
άπαγορεύουσι καί είς τό θέατρον αύτό νά όδηγώνται, διότι 
τά άνελισσόμενα έπί τής σκηνής σφοδρά αισθήματα, έστω- 
σαν καί τά εύγενέστατα, συγκλονούσι τόν αισθηματικόν αύ
τόν οργανισμόν.

* ★*
□3'Δμ.Λέρα«μ.Χ.Τά σχολεία τής γειτονιάς ώς ολέθρια καί 

είς τό σώμα καί είς τό πνεύμα τών παίδων, ώς μή έκπλη- 
ρούντα καί μή δυνάμενα νά έκπληρώσωσι, ώς έκ τής φύσεώς 
των, ούδέ τούς στοιχειωδεστάτους όρους τής παιδαγωγικής 
καί τής υγιεινής, πρέπει νά χλεισϋώσι.

Αεύτερον <ϊ\>μ.πέρχβμ.α. Πρέπει νά πολλαπλάσια- 
σθώσιν εννοείται βελτιούμενα, τά δημόσια σχολεία.

* *
¥

Καί πριν άκόμη άποφασίση τό 'Γπουργεΐον χάριν φιλαν
θρωπίας κάν νά έκτελέση τό καθήκον του τούτο, άποτεινό- 
μεθα πρός τήν στοργήν τών πατέρων καί τών μητέρων καί 
τοΐς λέγομεν:

— "Αν άγαπάτε τά τρυφερά σας άγγελούδια, άποσύρετέ 
τα γρήγορα, πριν σάς τά μαράνουν τά Σχολεία τής γειτονιάς.

Απόμαχος.

ΒΟΤΛΗ
Τετάρ .η—2ί Νοεμβρίου.

Ό πατριώτης ουρανός άναστέλλει πρός στιγμήν τούς κατα- 
ράκτας του, όπως μή έμποδισθώσιν, ούδέ μικρόν βραδύνουσιν 
οί βουλευταί νά προσέλθωσιν περί τήν τεταγμένην ΰπ’ αύ
τών ώραν.

'Ο ουρανός πονεΐ τό έθνος περισσότερον βουλευτών τινων, 
οσάκις προτιμώσι τόν γύρον τής Άκροπόλεως άπά τών γύ
ρον τών νομοσχεδίων, καί φρονεί ότι είνε κρίμα καί ή ελά
χιστη έπιβράδυνσις τής άμώμου κοινοβουλευτικής λειτουργίας, 
ακόμη και όταν ο μακρός αύτής δρΟρος είναι συζήτησις γε
νεαλογική καί παλαιολογική περί τής φουστανέλας τού Λαα- 
πρυνοπούλου.

'Η όποια φουστανέλα κατετεμαχίοθη άπό τά χέρια τοΰ 
Παλαμήδη είς τά χέρια τού Δεληγιάννη· ό πρώτος άπό τά 
κομμάτια της ήθελε νά κατασκευάση μίαν πατσαβούραν ή 
λέξις είναι ιδικη του· ό άλλος άπό τά κομμάτια της έπεχεί-
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ΜΓΘΙΣΤΟΡίΙΜΑ

(Συνέ/ίΐα iis άριΟ. 3"8j

Λοιπόν ή νέα ιατρική θέλει νά καταστηση έαυτήν ό
*5ΐγκαίαν διά τής βίας ; είπεν ό κόμης.
. &«λώς είπατε, διά τής βίας είναι ή κατάλληλος λΐ
ά·’ * κατι*κττ<σιί “Τε “ολιτίκή είτε έπιστηαονικ
tfsv όύναται άνευ βία; νά γείνη.

· 'Η ιατρική λοιπόν είναι κατάκτησις;
Κατάκτησι; ακριβώς· αύτή είναι ή λέξις, κύριε κόμι 
Και τι κατεκτησε μ.έχρι τοϋδε ή ιατρική ; τά χαβά^

Ctx και τα κλύσματα ίσως, τά όποια έλεγε; πρό ολίγου.
( ’ κύριε κόμη· καί πρό πάντων κατεκτησε τ·)

?ύτιν, τόν άνθρωπον.
— Τόν άνθρωπον ;...

,, ' Μ«λιστα· διότι καί ή φύσις καί ό άνθρωπος (lit τ,σχ
τελείς άνευ τών καθαρσίων καί κλυσμάτων.

■ ’ θύτω λοιπόν διά νά είναι τις τέλειος . . .

ρει νά ράψη τήν σημαίαν τού κόμματός του. Τό βέβαιον είνε 
ότι ή φουστανέλα έθυσιάσθη καί είς τούς δύο.

Τούλάχιστον αύτός ό κ. Παλαμήδη; εμμένει πιστός εί; τό 
πρόγραμμά του, τό όποιον είνε δύο λέξεις : /7tpi Λτ.Ιηγιάννη 
χαι ter τχαρε τίποτε. Πάντοτε φροντίζει νά εΰρίσκηται έν
τός τού κύκλου τόν όποιον έχάραξε- σήμερον διά νά είσέλθη 
έν αύτώ. έπιάσθηκεν άπό τήν περί ής ό λόγος φουστανέλαν.

Καί κατορθώνει νά σηκώση τόν Δεληγιάννην, όστις φι- 
λοστοργώτατα άναλαμ-βάνει νά πανηγυρίση καί προάσπιση 
τόν προσβαλλόμενου έταΐρόν του, μέ όλην τήν περιφρόνησιν τήν 
όποιαν θέλει νά δείξη οτι τρέφει πρός τά προλαλήσαντα. 'Ο 
κ. ν/αχ/Λριτόποί'.Ζος ! vr/yx w/nx έπανελάμβανεν είς τό
σον τρυφερόν τόνον, ώς νά έλεγεν : αγάπην.ον !

Πα.Ιαμήύης τό κόμμα αύτό στηρίζεται μόνον είς ψεύδη· τάς 
πληροφορίας μ.ού τάς έδωκεν ϊπίσιψυν πρόσωπον: ό είρηνο- 
δίκης Καρπαθείας. Δέν είπα φληναφίας· αί γ.Ιητάγααι ivf,- 
κουν είς τούς προαγορεύσαντας.

Έπί τή ευκαιρία έπερωτήσεων περί δημοτικών Σχολείων, 
ό υπουργός τής Παιδείας, άφού ήσυχα ήσυχα παρέσχε τάς 
αίτουμένα; πληροφορία; άπά τών πρό αύτού ήνεωγμένων εγ
γράφων μεταβάλλεται αίφνης είς τόν γνωστόν Ζαχύνθιον 
καταρράκτην ίερεμιακής ταχυλογίας.

'Η φωνή του τρέχει, τρέχει, κατεβαίνει, άνέρχεται, ολίγον 
άκόμη, καί νομίζετε ό’τι λαμβάνει μέρος είς Ζακυνθινό xor- 
σΐρτο' άλλ’ όχι περιορίζεται μόνον είς ένα λυγμόν, έκχύνει 
έν παράπονον, καί εξακολουθεί τήν αμαξάδα της. Φωνή γε
μάτη νάζια, φωνή αοχεώεα.

— ’Οφείλει νά παίρνη συχνάκις καθάρσια καί κλύσματα· 
μάλιστα, κύριε κόμη· καί έπειδή ό άνθρωπος έχει μίαν είσο
δον καί μίαν έξοδον, ή ιατρική έπενόησε τούς δύο τούτους 
ισχυρού; μοχλούς διά τάς δύο ταύτας θύρας.

'Ο κόμης έγερθείς περιεπάτει έν τώ θαλάμω" είχεν αρχίσει 
νά άνιάται.

— ©ά μοί είπης έπί τέλους, ιατρέ, είπεν, άν συμφέρη 
είς τήν παρούσαν ζατάστασιν τής ύγείας μου νά επιχειρήσω 
ταςείδια και νά ζήσω, ώς άλλοτε, ενεργητικόν βίον.

— Ταςείδια ; είς τήν αυθεντίαν σας ; ενεργητικόν βίον ; 
ποτέ ! Αύτό ίσα ίσα θά σάς φονεύση.

— Τότε τί νά πράξω ;
— Νά έςακολουθήτε τάς συνταγάς μου μόνον, κύριε κόμη. 

Τούτο συνιστώ εί; τήν αυθεντίαν σας.
— 'Υπάγετε, ιατρέ, καί έχει καλώς. Μή έπανέρχεσθε 

πριν σας προσκαλέσω. ©ά μοί δώσητε διά σήμερον συντα
γήν τινα ;

— ©ά τήν στείλιο εί; τόν φαρμακοποιόν σας.
'Ο ιατρό; έςήλθεν ΰπόπτως έχων. 'Ο δέ κόμης μετέβη νά 

εύρη τήν ’Ολυμπίαν καί τόν Αύγουστον.
---- ---------- -

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ο δόγης;
Τήν εσπέραν περί την τρίτην ώραν, κατά τήν επιστολήν
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Καί εΐνε πικροτάτη σάτυρα κατά τής έκπαιδεύσεως οί
λόγοι τοΰ κ. υπουργού. Άλλα μετά τά λεχθέντα περί τής

— ■ ' - ' ----------- -η... "__  ο.

/. . ...»,------- ------Τ -- .2 I ■ I I
: τόνους ναγινώσκει; Πώς, ενώ όμ.ίλει περί σχολείων, με- 
-,-αλλάξα; άποτόμως θέμα, μετέπεσεν είς—τάς φυλακάς ίσως 

τάς έν Έλλάδι : καί τό έγγραφον έκεΐνο θά εΐνε έκθεσίς τις 
τ:ρ·. τή- ρικώδους αυτών καταστάοεως, άφού έν αΰτώ δί

νουν καί περνούν αί λέξεις ΛνσωΜα, άχαθαρσι'α, άσφυζία, 
γυ/ινότης, σαθρότης, ψύχος, βροχή, χατά.τιωσις στέγης, 
καί άλλα.

λουμαι θέατρον;

Άλλά σιωπή ! ό κ. Αεβίδης εΐνε παρών, καί φωνάζει :
— Κύριε, υπουργέ, κάμετε κατηγορητήριου κατά τοΰ 

Δήμου τών Αθηναίων;
Καί ό Δήμος Αθηναίων Αεβίδης εγείρεται νά προάσπιση 

τήν τιμήν τής ατιμίας τών Σχολείων του δι’ άπαντήσεως— 
δοθησομένης αΰριον.

Τελευταία παοατήρησις :
‘Η επιδρομή τοΰ χειμώνος καθίσταται φανερά προ πάντων 

έν τώ γυναικείω θεωρείω. δπερ άφίνει παντέρημου.μέχρι, θαϋμα 
ιδεών, καί τοΰ απαραιτήτου αυτού στοιχαον.

Τετάρτ η—25 Νοεμβρίου.
Αί έπεοωτήσεις εις αναγκαστικήν κυκλοφορίαν ! ωραία τό

είπε διά τάς σημερινά; συζητήσεις ό κ. Σωτήριος Πετιμεζάς.
*Η ήμερησία διάταξις, ή περιλαμβάνουσα καί τήν πρώτην 

άνάγνωσιν τού περί καπνού νομοσχεδίου, μόλις αναφαίνεται 
περί τά τέλη διά νά δύση, δπως ό ήλιος ενίοτε εις τάς πόλεις.

κοπετόν τού Ίερομ.νήμονος, ώς έξης :
— Σάς έστάλησαν άλλαις δασκάλισσαις ; είσθε εΰχαρίςη- 

ένοι άπό αΰταΐς; ή μήπως είνε άσχημότεραις ;

Ό βουλευτή; Οίτύλου Καπετανάκης, εκδικούμενος διότι 
δέν έπρόσεξε νά άπαντήση εΐ: τινα περί διδασκάλω/ έπε· 
ρώτησίν του ό υπουργός τή; Παιδείας, ανέρχεται εις τό βή
μα, πλήρης θυμηδία; κα σατυρικών διαθέσεων, αναλαμβά
νουν αυτός νά άπαντήση εί; τ-'ty ίδιαν του έπερώτησιν, άφού

Εμμένει ό'έ είς τήν άπόλυσιν τοΰ Έπάρχου 
κτορος τής ’Ιατρική;, καί τήν άντικατάστασιν αυτού υπο 
τινο; γραμματέως ’Επαρχείου, δολοφόνου, ώς λέγει, τή; 
Γραμματικής, ούτινο; άναγινώσκει πρό; παράδειγμα χρυσά 
τινα έπίσνμα τηλεγραφήματα’ τό τέλος ένό: μόνου έξ αυ
τών κρατώ είς τήν μνήμην μου !

.... Ό δήμαρχος Οίτύ.Ιου οΰχ ό.Ιίγον ένάιαφέρπ τής 
δημοσίας άσφα.ΐίίας..

Ά'κϊν. τουλάχιστον έ Καπουλάκο; είναι άγράμματος, είς 
βάρος τής Γραμματικής καί τών όπ’ αυτού συντασσομένων

έγγράφων. Τί θά εΐπη ό κ. Καπετανάκης, έάν τώ αναφέρω 
δύο μ.όνον γραμμάς— έκείνα; μόνον ενθυμούμαι —έξ επι
στολής έπάρχου, εύπαιδεύτου, διδάκτορος τής ιατρικής καί 
εκείνου, πληρούντος τό ιδεώδες τού κ. Καπετανάκη; Ση
μειώσατε ότι ή επιστολή, τήν όποιαν μία ευλογημένη σύμ- 
πτωσις εΐχε φέρει ΰπ’ δψιν, είναι γεγραμμένη είς τό αΰτά 
Δεκάστρειον ΰφο; τών δύο κατωτέρω γραμμών ;

— Φύσις απρόσιτος, βραχώδη; καί ήλιοκαής' οί κάτοικοι, 
άποχύημα τοΰ Χάρωνος, φάσμα τοΰ θανάτου, τοΰ πυρος 
χα) τον σιδ ρον, αί οίχίαι, μυστηριώδεις χαι χαταχθόνιοι !

Καί τί θά εΐπη ό κ. Καπετανάκης, όταν μάθη, ότι οί ά- 
παισίως φεγγοειδεΐς αΰτοί χάτοιχοι είναι οί αγαθοί έκλογεΐς 
του, και ή έπιστολή έγοάφη υπό τού πρώην έπάρχου Οίτύ
λου, άνακοινούντος τάς έντυπώσει; του έπί τής έπαρχία; ;

Ό Πήμος 'Αθηναίων προσπαθών νά εξάλειψη τά; χθεσι
νά; έντυπώσει; τού χθεσινού ελεγείου τής Παιδεία; όπό τού 
υπουργού τη;, αναφέρει πρός τοΐς άλλοι; δτι οΰδεί; δή
μος δαπανά τόσον σπουδαΐον ποσόν υπέρ τής έκπαιδεύ- 
σεως, δσα αΰτός. Άλλ’ ό κ. Ντζάνες δι’ άλλων σπαρακτι
κών ανεκδότων περί σχολείων καί διμοδιδασκάλων συμπε
ραίνει δτι τού δήμου τών ’Αθηναίων ή θέσι; είναι είς τό 
Συμβούλιου καίδχι είς πανηγυρικούς,τού; όποιου; τονίζει υπέρ 
εαυτού άπό τού βήματος τής Βουλής.

Κουτρούλης.
--—-------------- :-----------------------------------

ΑΛΛΟΥ ΙΙΑΙΖΕΙ Π ΜΑΪΜΟΥ.

Θαυμάζετε πραγματικώς άναγινώσκοντε; κατ’ αΰτάς τάς 
βουλευτικά; περιλήψεις τών εφημερίδων τή; πόλεώς μα; καί

πολλάκις έρωτάτε υμάς αΰτούς ; «άλλά λοιπόν περί τί κα
ταγίνονται οί κύριοι βουλευταί, άφού έν ταΐς περιλήψεσι τών 
γεγονότων έν τή’βουλή οΰδέν άξιον λόγου βλέπομεν πλήν τών 
πεοί Αααπουνοπούλου καί τού κλέπτου δήθεν υπηρέτου αΰ- 
τού, δι’ δπερ ή Πρωία πόσην πρωίαν κατηνάλωσε ;»

Καί έξακολουθεΐ έτερος θαυμασιώτερος τού προηγουμένου :
«"Εχομεν λοιπόν σύνταγμα διά νά εΐμεθα υποχρεωμένοι νά 

άναγινώσκωμεν τήν Πρωία ν, καί δχι μόνον τήν Πρωίαν (Τρι- 
κουπίζει βέβαια ό άνθρωπος άφού τοιαύτα σχήματα τού λό
γου μεταχειρίζεται) άλλά καί σελ.ίδας έπερωτήσεων περί 
Λαμπρινοπούλ,ου καί υπηρέτου αΰτού καί περί κλοπής καί 
λοιπά ;»

* Α 
V

Κύριοί μ.ου, άπατάσθε. Διότι κατ’ αΰτάς ά.ί.Ιοΰ παίζει ή 
μαϊμού. Αί έν τώ γνωστώ βουλευτηρίω συνεδριάσεις εΐνε 
τυπικαί, διά τό σύνταγμα μ.όνον, διά νά ύπάρχν βιβλιοθήκη 
τής βουλή; καί έφορος καί λοιπά. Αί πραγματικαί όμως συν
εδριάσεις τής 'Ελληνικής βουλή; μετετοπίσθησαν είς τά; αί
θουσας τών πρωθυπουργών. Έκεΐ λύονται τά σπουδαιότατα 
ζητήματα τής ήμέρας, έκεΐ δηλαδή άριθμ.ούνται αί ψήφοι 
μετά θρησκευτικής προσοχής, έκεΐ σχεδιάζονται καί έκτε- 
λούνται αί υποσχέσεις αί τείνουσαι είς τήν πραγματοποίησιν 
τών πόθων καί τών δύο κομμάτων.

Πόσον ή δημ-οσιογραφία μας είνε ΰπίσω ! Νά μή δύναται 
είς τήν κρισιμωτέραν στιγμήν τής πολιτείας νά παρέχη ει
λικρινείς καί πιστάς αφηγήσεις τών διαπραττομ.ένων. Πλήν 
τού Λίωνος καί της Νέας Έφημερίδος, αΐτινες δίδουσι νύξιν 
τινα τών γενομένων, δημοσιεύουσαι άριθμούς κατά τό μάλ
λον καί ήττον ακριβείς, σχετικώς βέβαια πρός τούς πόθους 
των καί τάς εμπνεύσεις τών, αί λοιπαί νομίζουσιν οτι ύπο- 
χρεούνται έκ τού συντάγματος νά μάς λέγυυσι τί έκαμεν ό
υπηρέτης τού Λαμπρυνοπούλου.

* *

ήν εΐχε λάβει, έξήλθεν ό Σανούτος έκ τής οικία; του καί με- 
τέβη είς τό παλάτιον τού Δόγη.

"Οση σιγή καί νέκρωσις έπεκοάτει τήν ημέραν έν τώ παλα
τίω καί τοΐς πέριξ, τοσούτο; θόρυβος καί τοσαύτη κίνησις 
συνέβαινε τήν νύκτα. Αί αίθουσαι ήσαν κατάφωτοι, οί διάδρο
μοι πλήρεις άνθρώπων. Πανταχού όμιλοι, φωναί καί συνδιαλέ
ξεις. *0 Δόγη; έφαίνετο έορτάζων τά μεθέορτα τής Άπόκρεω.

Μακρόν θά ήτο νά έκθέση τις έν περιλήψει τούς λήρους καί 
τά σκώμματα, άτινα άπέτεινον πρός άλλήλους, οί πολλοί 
εΰπατρίδαι. "Αλλως δέ τά τοιαύτα έν τοϊς μεσαιωνικοί; χρο
νικοί; πολλάκις άπεμνημονεύθησαν. Είναι γνωστόν πώς συν- 
διαλέγοντο κατά τόν ΙΓ'. αιώνα οί Βενετοί, καί μάλιστα έν 
τοΐς διάδρομοι; τού Δουκικού παλατιού.

"Εν τινι όμίλω, φέρ’είπεΐν, έλέγοντο τά έξής.
— Ό λέων τού άγιου Μάρκου βουλιμία.
— Άκονά τούς ΰδόντας του.
— Χρυσόν, χρυσόν ! *11 Βενετία μόνη εύρε τήν φιλοσοφικήν 

λίθον.
— Τά έντομα πετώσι διά τά στρουθιά, τά στοουθία διά 

τόν ίέρακα.
— Καί τά έθνη διά τήν Βενετίαν.
— Άλλά τά έθνη δέν πετώσι. "
— Διότι ή Βενετία έκοψε τά πτερά των.
— *11 Βενετία πωλεΐ τόν Χριστόν καί αγοράζει τόν Μωάμεθ. 
— Θά κάμη καλά νά τούς πωλήση καί τού; δύο.

— Άρκεΐ νά εύρη συμφέρουσαν τιμήν.
— Καί νά κάμη τόν Καλίφην νά άσπασθή τόν Πάπαν.
— Καί νά μοιρασθή μ’αύτόν τό χαρέμ,ι του.
Ούτο; ήδύνατο νά ΰνομασθή πολιτικός όμιλος* έξ άλλου δέ 

τινο; κύκλου ήκούοντο αί έξής λέξεις.
— Κόμη, τήν μελαγχροινήν έκείνην τήν οίκονομεϊς, νομίζω.
— Δι’αΰτό ταξειδεύει τις είς τήν Ανατολήν, διά νά μή 

στενοχωρήται.
— 'Υπήγες ποτέ είς τό κυνήγιον τήν νύκτα ;
— Εί; πόσα; θέσεις, κόμη, τήν έπόρθησες ;
— 'Ο οίνος τής Κύπρου είναι κεφαλοκρούστης.
— Αναγκάζεται τις νά άλλάξη κεφαλήν.
— Κα· τί αισθάνεσαι έκ τού μοναχικού βίου, φίλε μου ;
— Οΰτω λοιπόν· μέσα είς τήν γόνδολαν ! καί δέν σάς 

είδεν ό κωπηλάτης;
— "Εβλεπε πρός τήν πρώραν.
— Πολύ βεβιασμένην διασκέδασιν έκαμες, θά ήναγκάζεσο 

νά κρατής τήν αναπνοήν σου, ώς κλέπτης, διά νά μή σέ α- 
κούση.

— Μοί άρέσκουν τά έκτακτα. Καί άλλην μίαν φοράν 
καθ’ οδόν.

— Πώς καθ’ οδόν ;
-— Είς μίαν γωνίαν μή αρκούντως φωτιζομένην ύπήρ/.ε 

πλαγία τι; λίθινη άτ/τηρίς, ήτις έχρησίμευσεν άντί ΰρθίαί 
παστάδος.

— 'Υπάρχουσι λοιπόν καί δρθιαι παστάδες ;
— Αΰτά είναι μικρά. Εΐμεθα ΰπίσω. Είς φίλος μου Ούγ

γρος μοί διηγήθη ακόμη καλλίτερα.
— Δηλαδή;
— Αΰτή ήτο ποιμενίς φυλάττουσα εί; τήν παραλίαν τάς 

αμνάδα; της. "Αμα ώς τόν είδε πλησιάσαντα μέ τήν λέμβον 
είς τήν ξηράν, διά νά σωθή, διότι ή ώοαιότης της, καί ή 
κακή ιδέα, ήν εΐχε περί τών ναυτών, τή έπροξένουν άνησυ- 
χίαν, κατέφυγεν είς υψηλόν τι δένδρον συκήν νομίζω, όπου 
έπίστευεν ότι αΰτός δέν ήδύνατο ν’ άναβή.

— Λοιπόν ;
— Αΰτός είχε γαμψούς όνυχας, μέ τούς όποιους ευκόλως 

άνερριχατο. Λοιπόν τήν έφθασε, καί τά είπαν έπάνω είς τό 
δένδρον.

— ’Επάνω είς τό δένδρον ;
— Μάλιστα. Μέ τήν μίαν χεΐρα έκράτει έν κλωνίον.
— Καί μέ τήν άλλην ;
'Ο Σανούτος ακολουθούμενος, ώς συνήθως, όπό τού Μαύρου 

διήλθε διά τών θορυβωδών τούτων ομίλων καί χωρίς είς μη- 
δένα ν’ άποτείνη τόν λόγον έβάδισε κατ’ εΰθεΐαν πρός τούς 
δουκικού; προθαλάμ.ους.

— Είμαι προσκεκλημένος είς άκρόασιν τήν έσπέραν ταύ
την· εΐπε πρός τόν έπί τής φρουράς άξιωματικόν.

— Είναι έγγραφος ή πρόσκλησίς σας, κύριε κόμη ;
— Μάλιστα, 'ΐδού αύτη.

Ό αξιωματικός δεν άνέγνω τήν έπιστολήν καί τώ έπέτρεψε 
νά πέραση.

— Συνεννοηθήτε μέ τόν θαλαμηπόλον τής A. Υ. κύριε 
κόμη.

Ό θαλαμηπόλος έγνώριζε τόν κόμητα καί εΐχε γνώσιν περί 
τή: άκροάσεως αΰτού.

— 'Η A. Υ. είναι μέσα καί σάς περιμένει, τφ είπεν. ’Εμ- 
βήτε, κύριε κόμη.

'Ο Πέτρος Ζιάννης ήτο άνήρ πεντήκοντα καί πέντε έτών, 
ροδόχρους καί εύρωστος. Είχεν έςυρισμένον τόν μύστακα καί 
τό γένειον. Έκάθη.το έπί τού άνακλίντρου καί παρ’ αΰτώ ό 
γηραιό; Κάρολος Μαδροζίνης, μέλος τού Συμβουλίου τών Δέκα.

— Καλώς ήλθες, κόμη Σανούτε, εΐπε τείνων τήν χεΐρα. 
'Ομιλούμεν περί σού αΰτήν τήν στιγμήν έγώ καί ό φίλο; μου 
Μαδροζίνης.

— Ή Ύψηλόπη; σας μέ τιμά, είπεν ό κόμης, άφού εΰα- 
ρεστεϊται νά άσχολήται περί έμοΰ.

— Καί δέν έρωτας τί λέγομεν ;
— Εΐξεύρω έκ τής εΰμενείας τής Υ. Υ. ότι καή,ά πάντοτε 

θά λέγετε.
— Έμάντευσες, κόμη;
— Ή Υ. Υ. μέ κολακεύει ή μέ ειρωνεύεται;
— Ποσώς, κόμη' καί εΰθύς θά σοί τό άποδείξω.
— Ή A. Υ. σάς όμιλεΐ σπουδαίως, εΐπεν ό γέρων Μα

δροζίνης.
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Καί ό'μως άλλου παίζει ή μαϊμού. Καί εκεί έπρεπεν αι 
εφημερίδες ν’ άποστείλωσι τούς συντάκτας των. Διότι θελο- 
μεν νά γνωρίζωμεν τί τελείται κατ’ αΰτάς έν τη πραγματική 
βουλή.

Πίπτει λοιπόν ό Τρικούπης ; 'Ο έν θριάμβω είσελάσας είς 
τήν Βουλήν πρό ένός έτους νυν άποδιώκεται;

Τοΰτο εινε τό ζήτημα τής ήμερησίας διατάξεως έν τή αι
θούση τοϋ πρωθυπουργού, άγωνιώντος καί άσθυ.αίνοντος, ενώ 
δέν ησθάνθη τήν παραμικράν αγωνίαν διευθύνων τρία παμ- 
μέγιστα υπουργεία δ σίδηρους ούτος έλλην, ό'στις θά ήτο έτι 
θαυρ,ασιώτερος, άν δέν είχε ιεετά τοΰ σώματος σιδηράν καί 
τήν καρδίαν.1 * *

*
Καί τίς θά διαδεχθή τόν κ. Τρικούπην;
Τούτο είναι τό ζήτημα έν ταϊς συνεδριάσεσι τοϋ πρώην 

πρωθυπουργού, τοΰ πρωθυπουργικωτερου πάντων τών λοι
πών, τοϋ κ. Κουμουνδούρου. Παρά τήν πλατείαν τής ’Ελευ
θερίας, έν τή φουστανελλοφορούση άκόμη αιθούση τοΰ κ. 
Κουριουνδούρου, δ Κυβερνήτης κρούων γλώσσαν καί γρόνθους 
καταδικάζει είς θάνατον τόν κ. Τρικούπην, ένώ περί αΰτόν 
τό άρχαΐόν του κόμμα ριετά θαυμασμού άκροάται τοϋ φί
λου του άγορητού.

Εϊχομεν τήν έπιθυμίαν νά παρακολουθήσωριεν τάς συνε
δριάσεις αΰτάς, άφ’ ών έξήρτηται τοϋ κυρίου Βυζαντίου ή 
διπλωματική θέσις καί τής Στοάς ή φιλοπονία. Ήθέλομεν 
καί είς τρίτην αίθουσαν νά μεταβώμεν, όπου Δημητρακάκαι 
καί Στέφανοι παραδείσια όνειρα πλάττουσι διά τής ζωηρό
τατης φαντασίας των παριστώντες ενώπιον των, προ τών 
έκπεπληγμένων οφθαλμών των, Δηλιγιάννην πρωθυπουργόν

— Κόμη, έχεις πλοία καί ναύτας ; ήρώτησεν δ Δόγης.
— "Αν πρόκηται νά προσφέρω τι είς τήν Δημοκρατίαν, 

πάντοτε έχω, ‘Υψηλότατε.
— Δέν πρόκειται νά ποοσφέρης είς τήν Δημοκρατίαν, άλλά 

νά έκστρατεύσης σύ αΰτός.
— Έγώ, ‘Υψηλότατε;
— Ναί, κόμη.
— Καί διά πού ; άν εΰαρεστήται ή Υ. Υ.
— Εις τό Αίγαϊον πέλαγος.
— Μέ πέμπει ή Δημοκρατία ;
— "Οχι, κόμη.
— Άλλά τότε ;
— Άλλά θά ΰπάγης οϊκοθεν.
— Δέν εννοώ, 'Υψηλότατε.
— Δέν έμαθες λοιπόν τήν άπόφασιν τής Δημοκρατίας ;
— "Οχι, ‘Υψηλότατε- άπό πολλού δέν αναμιγνύομαι είς 

τήν πολιτικήν.
— Κρίμα, κόμη. Ευπατρίδης, καθώς σύ !
— Πάσχω, ‘Υψηλότατε, κατά τήν υγείαν.
— Δέν είναι λόγος αΰτό. Ή θέλησις τής Δημοκρατίας

είναι, πάντες οί εΰπατρίδαι, ό'σοι δέν είναι άπησχολημένοι 
αλλαχού, νά λάβωσι μέρος είς τήν προκειμένην έπιχείρησιν. 
Διά τούτο θά ΰπάγης καί σύ, υποθέτω.

— Άλλ’ άν ή Υ. Υ. μέ διατάττη.
— Δέν σέ διατάτ'τώ. Θά ΰπάγης άφ’ ίαυ-Λϋ σου, κόμη.

μέ επτά περί αΰτόν υπουργούς άνευ χαρτοφυλακίων—Άλλά 
προτιμώμεν τό αίφνίδιον.

*
Προτιμώμεν καί τάς ποικίλας τών άναγνωστών ημών 

υποθέσεις. Μάς αρέσει ν’ άκούωμεν—τά έμαθες; έφυγεν δ 
Κ ανάρης.

Καί τή επαύριον.
— Τά έμαθες ; Δέν έφυγεν δ Κανάρης.
"Εως δτου λυθώσι πρώτον τά ζητήματα έκεϊ δπου .ταΐ

ζει σήμερον ή μαϊμοϋ.
Διότι ενόσω δ κ. Τρικούπης διά τοϋ κ. Αομβάρδου αναγ

κάζει τήν βουλήν νά τυπόνη λόγους του περί τοΰ ταμείου 
τής δημοτικής ΐχπαιδεύσεως, ενόσω επανέρχεται εις τόν κ. 
Κουμουνδοΰρον δ πυρετός καί τό ύποπτον ασθενικόν ρίγος 
μαραίνει τό γοητευτικόν τοϋ πρώην πρωθυπουργού μειδία
μα, μή περιμένετε νά μάθητε τίποτε άλλο ή οτι δ υπηρέ
της τού κ. Λαμπρυνοπούλου έθεάθη φέρων κλοπιμαία πράγ
ματα έν Γορτυνία.

Χφίγξ.
----;------—--- ----------

II ΣΥΛΛΗΤΙΣ EXOS YUΑΣΤΥΝΟΜΟΥ
ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΠΡΙΜΑΔΟΝΑΝ.

(ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΚ ΣΥΡΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ).

Ήν Κυριακή έσπέρα.Ή κρέμα τής Σύρας είχε ΰπερπληρω- 
μένον τό θέατρον. Διατί νομίζετε ; Διά νά ’δή καί ν’ άκούση 
μελόδραμα ; "Οχι. Διά ν’ άπολαύση μουσικήν; Ούτε. Άλλά ;.. 
Διά νά σφυρίξη. Έπλήροναν όλοι καί δλαι εισιτήρια τριών

— Έν δνόματι τής Δημοκρατίας ;
— Έν όνόματί σου.
•— Πώς έν όνόματί μου :
— Τό σημερινόν Διάταγμα, τού όποιου έλαβον γνώσιν 

πάντες οί εΰπατρίδαι, πλήν σού, λέγει αυτολεξεί τά έςής. 
«Προσκαλώ τούς εΰπατρίδας, νά καταλάβωσι δι’έξόδων των 
τάς νήσους τού Αιγαίου». Σύ λοιπόν, δστις έχεις πλοία, θά. 
ΰπάγης είς τήν έκστρατείαν αΰτήν. Καί άν δέν έχεις, θά σοί 
δανείση ή Δημοκρατία ίδικά της πλοία.

— "Ω, δέν δέχομαι δάνεια.
— Διατί, κόμη ; είξεύρεις ό'τι τούτο είναι πολύ υπεροπτι

κόν καί ότι προσβάλλεις τήν πατρίδα σου ;
— Δέχομαι νάμοί πωλήση ή Δημοκρατία πλοία. Διά νά 

είμαι έλεύθερος νά τά καύσω, δταν θελήσω.
— Δύνασαι νά πράξης τοΰτο, κόμη ;
— Εΰκόλως. Διά τούτο δέν θέλω δάνεια.
— Λοιπόν έπείσθης ;
— Θά ντο καλόν νά εΰαρεστηθή ή Υ. Υ. νά μοί παράσχη 

χρόνον τινα, δπως σκεφθώ.
— Δώσε τήν ΰπόσχεσίν σου τώρα, καί δύνασαι αύριον 

νά σκεφθής, κόμη.
— Άλλ’ δπως πράττει ή Υ Υ. μοί ή'ρπασεν ήδη τήν ΰπό

σχεσίν μου, προτού νά άποφασίσω νά έκφράσω αΰτήν καθαρώς.
— Νομίζω δτι δικαιούμαι νά φέρωμαι ούτω, κόμη, έν 

δνόματι τής Πολιτείας.

δραχμών δπως σφυρίζουν οί μέν τόν τενόρον, οί δέ τήν πρ- 
μιιδύναν, οί δέ τήν πρίμα ριποΰιραν. Ο: μπούφοι ! Καί δέν 
έσφύριζαν ’ς τά σπήκια των ή ’ς τήν πλατείαν, χωρίς νά 
πληρώσουν τάς τρεις δραχμάς; Δέν ήθελαν ούτε αΰτοί, ούτε 
δ υποφαινόμενος ανταποκριτής Σας.

Δέν ςεύρετε τί πάει νά πή σφύριγμα, θέατρον, πριμαδό- 
να Λαμπρούνας! Αΰτά τά πράγματα τά ξεύρουμε εμείς οί 
Συριανοί. Σείς γνωρίζετε νά σφυρίζετε τόν Τρικούπην ή τόν 
Κουμουνδοΰρον, καί εμείς τόν Βελφιόρε καί τήν Διτζουβάνη.

Τά οΰράνια άνοίγουσιν είς πάντα Συριανόν δστις δύναται 
νά καυχηθή δτι έσφύριξε καί αΰτός. Είναι ηδονή, παράδει
σος, λουκούμι, έξοχή Τρυγώνος, Χαραδζής, γαϊδουροδρομία, 
κυνήγι. "Ολα αΰτά περιλαμβάνονται εντός τού σφυρίγματος 
μιάς πριμαδονας. Καί κάτι άλλα. "Εν σύριγμα χρωματίζει 
τήν Σύραν. ’Αμέσως ή μία παρειά της γίνεται ερυθρά άπό 
πείσμα- ή άλλη ώχρά άπό άπελπισίαν. Διαιρούμεθα είς δύο 
κόμματα. Τό έν άναγορεύει τήν διαμφισβητουμένην πρίμα - 
δοναν εις Βασίλισσαν. Τά άλλο ονειρεύεται αμέσως y/frn- 
πολίτενσιν.

Τώρα εννοείτε τί σημασίαν είχε διά τήν Σύραν ή έσπέρα 
τής Κυριακής. Εϊχομεν διαιρεθή είς δύο κόμ.ματα. Οί μέν εϊ
χομεν δεχθή τόν πανσυριγμόν. Νά συρίξωμεν δηλαδή όλους. 
Οί δε ήθελον νά συρίξουν μόνον τόν τενόρον καί τήν -ρίμα 
μ,ποΰφα. Αδικία, τήν όποιαν δεν συνεμερίζετο δ ανταποκρι
τής σας, ώς μή άποβλέπων μόνον είς σάρκας, άλλ’ είς σάρ
κας χρωματιζομένας άπό λάρυγγα, καί στοιχηματίζει διά τήν 
σαρκόγλυπτον πριμαδόναν δτι τοιοϋτο πράγμα δέν είδε 
ποτέ της.

Εϊμεθα τέλος πάντων έντός τοϋ θεάτρου. Έπί κεφαλής 
μας οι Συρικταί έχομεν τόν Β'. ’Αστυνόμον κ. Μολοχάδην. 
Σάς φαίνεται τούτο παράξενου. Άλλά λησμονείτε δτι εϊμεθα 
Συριανοί.

’Ορχήστρας εϊχομεν δύο. Αρχίζει έκείνη- άρχίζομεν ημείς! 
’Αρχίζει ή Επιτροπή διαβεβαιούσα δτι έτηλεγράφησε διά 
νέον τενόρον- αρχίζει τό κοινόν νά δίδη όρκον πίστεως ό'τι 
δεν θά σφυρίξη- άναπετάννυται ή αΰλαία- βγάζει μιά ®ωνή 
ό τενόρος, άλλη μία ή πριμαδόνα, καί μυρίους συριγμούς 
τό κοινόν. Άρμενίζουμεν.

’Εμφανίζεται είς τόν ορίζοντα ή λευκή σημαία τού Λαμ
προύνα. ’Επαναλαμβάνει ίταλιστί έκ τοΰ ΰπ’ άριθ. 3 θεω
ρείου δσα ή ’Επιτροπή είπεν ελληνιστί έκ τοϋ ΰπ’ άριθ. 2 
θεωρείου. Μία παρέα ευθυμεί είς άλλο θεωρείον, φωνάζουσα, 
γελώσα, θορυβούσα, ξεκαρδιζομένη. Λαμβάνει τόν λόγον τό 
κοινόν, καί λαλεϊ είς όποιανδήποτε θέλει έκαστος γλώσσαν. 
Κουλουβάχατα.

Ανοίγει μία θύρα θεωρείου βροντωδώς καί ό έξής διάλογος:
Ό Ίωάννου. In Scena, Lambrouna.
Λ,αμίτρούνας. Cosa fare ?
Ό Ίωάννου. Μίλα, βρέ άδερφέ, έλληνικά.
Tableau!

Καταιγίς. ‘Η οικογένεια Λαμπρούνα, μέ τά σκυλιά, τούς 
γάτους, καί τινας άποσκευάς της, πηγαινοέρχεται έπί τής 
σκηνής κοπτομένη. ‘Ο δικηγόρος ΙΙοσειδών δέεται ΰπέρ τών 

Κυριών. Άλλος δικηγόρος, δ Άλεξόπουλος, ζητεί νά άνα- 
«.ηθή gf- τήν τάξιν ό συρικτής ΰπαστυνόμος. ‘Ο πρώην Βου-

λεύς Καράλης ζητεί νά τεθή τό ζήτημα είς ψηφοφορίαν. Ή 
πλατεία μεταβάλλεται είς θάλασσαν συγκινήσεως, καί ή όρο- 
φή είς οΰρανόν συριγμών. Κακό μεγάλο !

Τραγωδία. Συγκρούονται δύο άρχαί. Τό τέλος βεβαίως 
δέν ϊ)ά ήναι καλόν. ‘Ο άντεισαγγελεύς Βερροιόπουλος επι
πλήττει τόν ΰπαστυνόμον Μολοχάδην. ‘Ο Μολοχάδης, καθό 
αστυνόμος, πράττει τό καθήκον του καί ΰβρίζει τόν Βςρροιό- 
πουλον. Αΰτός έκδίδει ένταλμα συλλήψεως- έκεΐνος συλλαμ- 
βάνεται καί φυλακίζεται.

Α'. Πολίτης. ‘Ο Άγκάς, ΰπερασπίζεται τόν Μολοχάδην. 
Πάρτον καί αΰτόν μέσα !

Β’. Πολίτης. Πάρτον καί αΰτόνε.
Γ'. Πολίτης. Μέσα τόν κ......... Φόβο ς καί τρόμος.

Σιωπή πένθους. Ή παράστασις επανέρχεται. Καί κηδεύο- 
μεν ο: Συριανοί μέχρι τέλους τόν Χορόν Μετημφιασμένΐύν 
τοΰ Βερδη. Τά πρόσωπα τοΰ μελοδράματος τά γνωρίζετε : 
Μολοχάδης, τενόρος. Ποσειδών, πριμαδόνα. Βερροιόπουλος, 
μπάσο προφόντο, ό ’υάχπάς, τενορΐνος. Τό κοινόν, κόρο.

BKC-
------------ —■= --- ----------------- ---------------

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣr

‘Ο Λ. είναι περίδοξος διά τάς οίκονομολογικάς του γνώ
σεις. ‘Ημέραν τινά άποφασίζει ν’ άγοράση ύποδήματα. Διευ
θύνεται είς Sv ΰποδηματοποιεϊον, ούτινος δ κύριος τώ παρου
σιάζει πλειστας ποικιλίας τοΰ είδους του. Έπί τέλους δ Α. 
έκαμε τήν εκλογήν του.

— Κύριε, τώ λέγει δ ΰποδηματοποώς, αΰτό τό ζεύγος 
είναι πολύ μεγάλο διά σάς.

— Πόσο κοστίζουν τά μικρότερα; έρωτά δ οικονομολό
γος μας.

— Τό ίδιο.
— Άμ’ τότε καλλίτερα πέρνω τά μεγάλα.

'Ο έμπορος Λ. ένησχολεΐτο ημέραν τινά νά πείσγ μίαν 
πελατιδα περί τής αξίας πένθιμου τινός έσθήτος.

— Καί τήν νομίζετε κατάλληλον διά πένθος ; έρωτά ή 
πελάτις.
, ίί · κυρία μου ! Και αμ-φιβαλλετε ; Σάς διαβεβαιώ δτι 
έάν ή σύζυγός μου ήτο χήρα θά τής ηρόραζον άκριβώς μίαν 
τοιαύτην.

'Ο νεαρός δόκιμος ιατρός Π. άνέλαβεν έσχάτως τήν διευ- 
θυνσιν τοϋ στρατιωτικού Νοσοκομείου πρωτευούσης τινός’Επαρ- 
χίας. Πληρης αυταρέσκειας προ τίνος, έξετέλει τήν συνήθη 
πρωίνήν έπίσκεψίν του.

— Πόσοι άπέθανον σήμερον; έρωτά τόν Νοσοκόιεον.
— Τρεις, έξοχώτατε.
— j Πώς είναι δυνατόν ; δέν ΰπήρχον πολλοί άσθε- 

νεΐς. Έγώ ένθυμούμαι ότι δέν διώρισα φάρμακα παρά μόνον 
όιά τέσσαρας.

— Μαλιστα εξοχώτατε- άλλ’ δ ένας δέν ήθέλησε νά τό 
πάρη.
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Δύο οπαδοί τής θέμιδος είναι πάντοτε ’c ε« μαχαίρια. 
Ημέραν τινά συναντιόνται έν τώ καφφενείφ.

— "Αθλιε, λέγει άπειλητικώς ό είς, σοΰ οφείλω έν ράπι
σμα, νομίζω.

— "Οσον δι’ αυτό δέν φοβούμαι, άπαντά απαθώς ό έτε
ρος, διότι γνωρίζω οτι ούδέποτε πληρώνεις ο,τι οφείλεις.

Έντός τοΰ δικαστηρίου.
Πρόεδρος μετά τήν απαγγελίαν τής θανατικής άπο- 

φάσεως.
— ’Επιθυμείς νά εϊττνις τι ήδη πριν .άπέλθτ,ς ; 
Κατηγορούμενος. περιάγων τό βλέμμα του είς τό

άκροατήριον:
— Έάν, καί έπιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, θά είπω μόνον 

μίαν χα.Ιηννχτα εις τούς κυρίους.

,

Ό Π. έχει τό φυσικόν ελάττωμα τοΰ νά πταρνίζεται συ
νήθως. Ήαέραν τινά ευρισκόμενος έν τώ θεάτρω κατελήφθη 
ύπό τής συνήθους τάσεώς του. Μετά τόν τρίτον σπασμόν 
έδείκνυεν ήδη σημεΐον καί περαιτέρω εκδόσεων. Τά σημεία 
ταϋτα άπέλπισαν τόν γείτονα του, όστις άνεπέτασεν έπ*. τέ
λους τό άλεξίβροχόν του.

— Κύριε, τφ λέγει ί Π. έν μέσφ δύο γενναιότατων πτερ- 
νισαών. Τί κάανετε ;λ « ’ ,

— Τίποτε κύριε! Προφυλάττομαι από τήν βοοχην σας.

Μεταςύ δύο Άσκληπιαδών :
— Λοιπόν άπέθανεν.

— Ναι δ δυστυχής ! Ήλπιζον ότι ό αήρ τοΰ μέρους τού
του θά τόν έσωζεν, άλλά ή ελπίς μου διεψεύσθη.

— Πολύ λυπούμαι. Άλλ’ έπί τέλους μένει ή παρηγοριά 
ότι θά ταφή είς τόσον υγιεινόν μέρος

"Εν τινι αιθούση συνεζήτουν περί τών προλήψεων.
, — Είναι άπαίσιον τό νά εύρίσκωνται περί τήν αύτήν τρά 

πεζαν δεκατρία πρόσωπα, είπε κυρία τις.
■ — Τούτο είναι άληθέστατον προσέθεσε κύριός τις, ιδίως 

όταν είναι γεύμα μόνον διά δέκα.

Αζόν Μπούλ.

ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΝ,
»Ο λ. Η ΟΚΑ

Πρώτης ποιότητος, τό εύρίσκεται είς τό πολυτελές

ΝΕΟΝ ΛΑΜΠΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΓ ΚΥΡΙΑΚΟΥ και Σ«ϊ 

έηε τζς όδού Έρμ,οϋ, άρ. 94,
άντιχρυ τοϋ παντοπωλείου Κοσμοπον.Ιον.

ΕΚΕΙ
δύνασθε νά προμηθευθήτε τάς περιεργοτερας Λάμπας τοΰ 
τραπεζίου, τοΰ σαλονιού, κρεμαστάς, τοΰ μαγειρείου, άπά 
όλα τά είδη είς τιμάς περιεργοτάτας.

ΕΙΣ Τ ΟΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
ύπό τήν αύτήν επωνυμίαν Κατάστημα, κείμενον Λτισδηχ τοΰ 
Άγιου Σπυρίδωνος πωΚ&ταΛ

ΞΥΛΙΚΗ
είς πολύ συγκαταβατικής τιμάς, ώς καί πετρέλαια χονδρι- 
κώς καί λιανικώς.

ΔΙ’ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΟΛΑ
Αύτό είναι τό σύνθημα τοΰ έν τή όδώ
Έρμ.θύ άρ. 325
Ένδύεσθε έκεϊ μέσα έσωτερικώς — δη
λαδή άπό ασπρόρουχα— άπό κε 
φαλής μέχρι ποδών. Καί γίνεσθε Εγγλέ
ζοι. — Διότι όλα είναι άγγλ.ικά, στερεά 
καί φθηνά.

Διά τάς κυρίας είναι άληθινός παρά
δεισος τό Έμ.πορεκόν Κ. Ζήση. 
Μέ τό τίποτε αγοράζετε ολας τάς ιδιο
τροπίας σας καί τά γούστα σας. 3000 
είδη κοσμημάτων, γάντια, αρώματα, 
reoeaip, όμπρέλλαις, καί όλα τά ψιλι
κά σας.

ΔΙΑ ΓΑΜ0Υ2
( σ’τό κεφαλάκη σας !) δέχεται ό ροδο
ζαχαρένιος έμπορος Κ. Ζήσης παραγγε
λίας διά σερτεμ,έντα ασπρορού
χων μέ τήν μάρκαν σας, είς κάτι τιμάς 
πού Οά κάμετε τόν σταυρόν σας '. — Έν
τός 40 ημερών δύνασθε καί νά τά οο- 
ρέσετε.

ΠΑΛΛΗ ΚΛΙ κοτζίΑ
Έπί τής όδοϋ Έρμ,ού, μεταζν 

των έμποριχων Γα6α.1& χαί Κοχορο· 
πον.Ιον.

"Ολα τά είδη γραφικής ύλης·— Ε
πισκεπτήρια χαλκογραφημένα καί 
άλλα τής στιγμής.—2Εψραγιδες καί 
επικεφαλίδες, χρωμ,ολιθογραφημένας καί 
μή. — Μόνη αποθήκη τών εμπορικών 
Κατάστιχων τοΰ Διεθνούς φήμης Κα
ταστήματος τοΰ EDLER καί CRISHE τοΰ 
Άνυβέρου. — Ή Μόνη αποθήκη τοΰ πε- 
ριφήμου σιγαροχάρτου ΖΟΠ. 
Πρός δέ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΦΛΚΕΛ0Π01ΕΙ0Ν

ΟΙΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ

kEATPIkH AUOMIkll
Έν όδω Σταδίου, χάτωθεν τής οι

κίας Μελά.

3ΙΣ ΤΟ Κ1ΎΣΤΑΛΙΝ0Ν ΚΟΥΡΕΙΟΝ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 

('Οδό; Αιόλου )
κατηρτίσθη ή πολυτιμοτέρα συλλογή ό
λων τών μυρωδικών καί αρωμάτων έκ 
τών περιφημοτέρων εργοστασίων, καί 
ιδία τοΰ οιασήμου ’Άτκινσων, προ
μηθευτοΰ τής άνάσσης τής Μεγάλης 
Βρεττανίας.

ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ
Οά εύρητε έκεϊ ό,τι ζητείτε είς τάς καλ- 
λιτέρας πάντοτε ποιότητας καί μέ τιμάς 
συγκαταβατικής ώρισμ-ένας (ΡηΐΧ- 
ΡΙΧε), μοναδικόν παράδειγμ.α είς ολας 
τάς ’Αθήνας.

ΕΙΣ ΓΠ\ ΜΕΓΑΛΟ ΗΑΡΑΓΚΑΜ
Έγ τ»/ ίΐ'σόδφ τής αγοράς 

θά βρήτε Μήλα Χκοπιων, σά 
ρο ομάγουλα πεντάμορ&ης, Χ-Ο^Ρ* 
μ,άδες του Άραμπή, Μανδαρίνε» 
Δουζΐνα, Χταφύλια νά τά βλέπετε 
καί νά μήν τά τρώτε.

ΚΑΙ ΠΕΤΙΜΕΖΙ


