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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διιπόγχτιιε

— ΓΡΑΦΕ1ΟΝ, όδός ΛΙοοσών, ' .·1ριθ. ί, άπίναντι της οίχϊας Φι-Ιήμονος παρά, την π.Ιατιϊαν ταυ 2' νντάρματος, —

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Λ.’.

"Αν εϊν’ ή άνοιξις γιορτή ’ς τής «ρύσεως τά κάλλη,
Τι ν’ ή γιορτή σπητιάτικο Μαγιάπριλό μας πάλι.

Καλώ: μάς ερχεσθε, γιορταϊς μέ τά καλά τά χίλια ! 
’Εμπρός σας λάμπει άπό χαρά καί πάστρα ή φαμίλια, 
Θυμάτ’ ο πλούσιος τό φτωχό, ή φτώχ.ι’ αναγαλλιάζει,
Κι’ ήχολογά τό καπηλειό, κι’ ή σάλα ευωδιάζει. 
Ξέγνοιαστο παίζει τό παιδί ’ςτό σπήτ’ ή ’ςτό σοκκάκι. 
Καί τό κορίτσι ντύνεται καινούριο φουστανάκι,
'Ο γέρος πάει ’ςτήν εκκλησία, κι’ ή τρέλλα τοϋ λεβέντη 
Όλη τή ’μέρα τήν περνά ’ς άλλη εκκλησία : ’ςτό γλέντι. 
Μ·' άπ’ όλους πιό βαθύτερα σέ χαιρετώ εσένα, 
Μελίγλωσση γιορτούλά μας, Χριστούγεν’ ανθισμένα!

"Αν εΐν’ ή άνοιξι γιορτή ’ςτής «ρύσεως τά κάλλη,
Εΐν’ ή γιορτή σπητιάτικο .Μαγιάπριλ,ό μας πάλι.

Παιδάκι τήν ζαρδοΰλά μου τή νιώθω μέσ’ τά στήθη,
"Όλο ζωή, σάν τό Χριστό τήν ώρα πού ’γεννήθη.

Μέ σέρνουν, τήν πρωτοχρονιά, δυό μαγίσσων τά κάλλλη : 
Βαρεία ή μία μέ μεθά, καί μ,’ έμορφαίν’ ή άλλη·
ΊΙ μία Τ ι\ρη λέγεται, κι’ ή άλλη Έ.Ιιήμιαννη.
Γίνομαι, κάθ’ άποκρηά, τρελλών καϋμών καμίνι,
"Ολ’ η καρδιά μου έρχεται ’ς τά πόδια, γιά θεό μου

’Έχω, Κυρίαι, τό χορό, κι’ ο νοΰς ’ςτό ντόμινό μου.
"Οταν γιορτάζω άνάστασι, θέλω τόν κόσμον όλο 
"Ενα χειλάκι νά γενή γιά μένα μυροβόλο·
"Ομως, εσείς, Χριστούγενα, με κάνετε παιδάκι,
Διψώ σπητιάτικη γωνιά, κι’ αδελφικό λογάκι.

ί

Καί βρέφος τήν καρδοΰλά μου τή νιώθίο μεσ’ τά στήθη, 
"Ολο ζωή, σάν τό Χριστό τήν ώρα ποΰ έγενήθη.

Γ’.

Τί φώς καί χρώμα κΓ έμορφιά νά ειχ’έκειό τ' αστέρι 
Όπου ’ς τήν κούνια τού Χριστού τούς Μάγους έχει φέρει !

ΓΙοιός άγγελος τό διάλεξε γιά τέτοιο ταχυδρόμο!
Τ’ άλλα τ’ αστέρια θάβλεπαν τό φωτεινό του δρόμο,
Κι’ άπό τή ζήλεια θ άτρεμαν . . . ’Αστέρι, σέ ποια χώρα 
Τού άπεράντου σ’ουρανού νά λαμπυρίζης τώρα;
ΊΙ παντοδύναμη Φθορά μήν έσβυσε τό φώς σου ;
"Π μήπως εισ’ αθάνατο κι’ εσύ, σάν τό Χριστό σου :
Δέν καταβαίν’ ή λάμψι σου εδώ ’ς τά χώματά μας; 
Γιά όλα τ’ άστρα, αλλοίμονο ! δέν εινε ή ματιά μας .. 
Καί μόνον όταν τά λαμπρά Χριστούγεννά μας θάμπουν, 
Θαρρώ πώς ή ακτίνες σου μέσ’ τήν ψυχή μου λάμπουν.

Τί φώς καί χρώμα κι’ έμοροιά νά είχ’ έκειό τ’ αστέρι 
Όπου ’ς τήν κούνια τού Χριστού τούς Μάγους είχε φέρει!
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A'.

”ΛΖ, αχ, Χριστουγενιάτικο τής φαμελλιάς τραπέζι 
ΙΙοϋ ταίρι ταίρ’ ή όρεξι μέ τήν άγάπη παίζει !

Τά ποτηράκια ηχούν γλυκά, λαμποκοπούν τά πιάτα, 
Γύρω φαιδρά γεράματα καί προκομένα νιάτα !
Κούρκο; τή μέση όλόζεστο; μοσχοβολά, ροδίζει,
Καί τρέχει όλούθε τό κρασί καί κελαδεΐ κι’ αφρίζει.
Καί νά θωρής αγνάντια σου δυο άδερφαΐς, δυό τρέλλαι;, 
ΛΙε κουβεντούλαι; άσωσταις, γλυκειαϊ; σάν καραμέλαι;, 

Ή νά σου λέγ, αγνάντια σου γιά τό ξανθό παιδίσου 
Δυό χρόνων γυναικούλα σου, ό έρως τής ζωής σου.
Καί νά σ’ άρχίζη. ακούραστη ό πάππος φλυαρία,
'Γών Χριστουγένων μιά γνωστή πανάρχαία ιστορία . ..

"Αχ, «χ, Χοιστουγενιάτικο τής φαμελλιάς τραπέζι 
Πού ταίρι ταίρ’ ή όρεξι μέ τήν αγάπη παίζει!

Ε'.

Τήν άδολη παραμονή, τήν τρισευτυχισμένη !

Γιορτή πού χαίρεται κανείς βαθειά, γιατί προσμένει.

Εις τόν καθρέφτη τού σπητιού, εκεί πού τον λουστράρει. 
*11 δούλα ή ροδοκόκκινη κυττάζει με καμάρι 
Τί χείλη θάχή αύριο, τί στήθη, ό της...
*11 κόρη κάνει δοκιμή τού νέου φορέματος της,
Καί λογαριάζει τό παιδί ταίς ’μέραις πώχει σχόλη.
’Ενώ ό Κύριος τραβά ’ςτήν αγορά πού όλη 
Συγυρισμένη, όλη βοή, ορεκτική, γεμάτη,
Φέρνει γαργάλισμα ’ςτ’ αυτί, καί θάμπωμα ’ςτό μάτι, 
Καί φρενιασμένου έρωτα ’ςτό τρυφερό στομάχι·
Καί συλλογίζετ’ ή κυρά ταίς βίζ/ταις πού θάχη,.

Τήν άδολ.η παραμονή ! τήν τρισευτυχισμένη !

Γιορτή πού χαίρεται κανείς βαθειά, γιατί προσμένει.

XT.

Σέ εϊδ’ απόψε ’ςτώνειρο, τής νιότης μου στολίδι. 
Χριστόψωμα έζύμωνε: ’ς ένα μικρό σκαφίδι.

Ήσουν σκυμμένη, καί λυτά τά φουντωτά μαλλιά σου 
Μέ μία χάρι άταχτη σκορπίζονταν ’μπροστά σου 
Τά χέρια σου ζυμώνονταν, θαρρούσα, ’ς τό ζυμάρι,
ΚΓ άπ’ τά μαλλιά σου έσταζεν ίδρώς μαργαριτάρι. 
Άπόστασες κι’ έπόνεσες, σταμάτησες, αλήθεια.
Καί μιά ματιά σου μ’ούρριξες, σά ’νάλεγε; : βοήθεια ! 
Ήταν παιγνίδι ή δουλειά, ’σά’ ζύμωσα μ’εσένα,
Καί σέ λιγάκι έπρόβαλαν χριστόψωμ’ άφρισμένα.
Ειν’ ή ζωή, αγάπη μου, τού ζυμαριού ή σκάφη :
—Μαζή νά τά ζυμώσουμε, μόνο μ&ζΐ, εγράφη...

Σε ειδ’ απόψε ’ς τ’όνειρο, τής νιότης μου στολίδι· 
Χριστόψωμα έζύμωνες’ς ένα μικρό σκαφίδι.

ac'.
’Εσείς, πού ζήτε μακρυά σέ παγωμένα μέρη,
Ακούστε δέκα στίχου; μου, γεμάτους καλοκαίρι.

I Ξέρω μιά χώρα- ή άνοιξι σάν ήλ.ος εκεί πέρα·
*11 χειμωνιά καμμιά φορά μαυρίζει τόν αιθέρα,
Σά’νέφος διαβατάρικο, καί φεύγει- άπρίλις πάλι.

’Σ αυτή τή χώρα ό Χριστό; γεννιέται μ’ δψι άλλη.
Δέν έρχεται μέ τούρτουρα, σαβανωτός σέ χιόνι,
Ούτε σέ γούνα 'Ρωσσική τό πρόσωπο του χώνει,
Ούτε μπροστά σέ μιά γωνιά, πεσμένο; ’ςτό βιβλίο 
Νά τό ξεχάση προσπαθεί ’ςτό διάβασμα τό κρύο.
Μά μέσ’ τού; δρόμους χύνεται, ’ςτόν ουρανό ξεχνιέται. 
Dolce far nienle τραγουδεΐ, γλεντά, κι’ άποκοιμιέται.

’Εσείς πού ζήτε μακρυά σέ παγωμένα μέρη 
’Ακούστε δέκα στίχους μου γεμάτους καλοκαίρι.

IT.

Ναμουν τού σταύλου εν’ άχυρο, ένα φτωχό κομμά τι 
Την ώρα π’ άνοιξ’ ο Χριστός ’; τόν ήλιο του τό μάτι ί

Νά ιδώ τ.ήν πρώτη του ματιά και τό χαμόγελό του,
Τό στέμμα των άκτίνων του γύρω ’ς τό μέτωπό του,
Νά λάμψω άπό τή λάμψι του κΓ εγώ ’σά διαμαντάκι,
ΚΓ άπό τή θεία του πνοή νά γίνω λουλουδάκι,
Νά μοσχοβοληθώ κι’ έγώ άπό τήν ευωδία
Πού άναψε ’; τά πόδια του τών Μάγων ή λατρεία,
Νά ίδώ τήν Αειπάρθενο, νά ιδώ τό πρόσωπό της 
Πώς έκοκκίνησε, καθώς πρωτόειδε τό μικρό της,
Όταν λευκό, πανεύοσμο τό προσωπάκι εκείνο.
Τής ’θύμισ’ έτσι άθελα τού Γαβριήλ τόν κρίνο ...

Νάμ ουν τού σταύλου έν’ άχυρο, ένα φτωχό κομμάτι 
Τήν ώρα π’ άνοιξ’ ό Χριστός ’ς τόν ήλιο του τό μάτι !

Κ,ωβτ Παλαμ,χς.

ΔΙΚΗ ΒΕΛΕΝΤΖΑ
3ΤΝ3ΔΡΙΑΣΙΣ Τ. TAFTHS

Κατά τό σύνηθες ή συνεδρίασις άρχεται τήν 9 μολονότι 
προκηρύσσεται καθ’ έκάστην ή έννάτη ώς ώρα ένάρξεως. Ή 
αργοπορία αύτη άποδοτέα εις τον ελληνικόν χαρακτήρα,όστις 
καί κατά τήν ακρίβειαν διαφέρει ολίγον τού αγγλικού.

Κατά τήν αργοπορίαν ταύτην άναγινώσκω έκπληκτος τόν 
θάνατον τού Ίακωβάτου, έν ώ ακόμη δύσπιστά» εις τό χθε
σινόν άγγελμα τού Ι’αμβέττα. Τί παράβολος άνήρ, τί μέγας 
άνθρωπος, τί αγνός δημοκρατικός, τί αρχαϊκό; ρήτωρ, τί 
σατανικός σκώπτης, τί γίγας τού βήματος καί τού λόγου, 
τί ωκεανός πολυμαθείας ό Γεωργαντάρας Ίακωβάτος ! Όταν 
μίαν ήυ.έραν ....

— Κ. Ιέαταεχχπής Σ αίφνιδίως ήκούσθη ή φωνή τού 
Προέδρου, διακόψασα τήν μελαγχολικήν μου ρέμβην, καί 
έστράφην πρός τόν προσελθόντα μάρτυρα.

Πόσα; αναμνήσεις μοί έφερεν ό μάρτυς Κατσικαπής. "ό- 
σας φαιδράς τού παρελθόντος στιγμάς μοί έπενθύμησεν. 
Ένθυμήθη . τό κλασικόν του εκείνο :

— "Ηρχουμενά τιθώ έν τού μέσου δύου κανονοστοιχιοΰν—
Καί ένθυμήθην ακόμη τόν μεγαλοφυά συμπολίτην του

^ότταεην.τόν άπαθανατισθέντα διά τών αθανάτων λόγων του.
■__ Κλιεφτω κλιέφτεις κλιέφτει, τούς οποίους έβλεπον
περί έμέ ενσαρκωμένους καί τούς όποιου; μάτην έζήτουν νά 
ίιαλύσω, άτενίζων πρός τόν γαλανόν έξω ούρα όν μας, 

5στι: θεία τύχη απέχει μακράν, πολύ μακράν τού ελληνι
κού εδάφους !
ί_  Κύριε μάρτυς, γνωρίζετε τούς κατηγορουμένους ; ήρώ-

βρ,σεν ό Πρόεδρος.
|.— βΐιχμδούν ! άπεκρίθη ό μάρτυς.

I Τήν χορταστικήν αυτήν λέξιν απηλαΰσαμεν ως πρωινόν 
Χονκν.άν καί άνεμένομεν νά τήν διαδεχθή ή πιατΐ.ΐα. της 
ΪΓΛΪΛγΛς W "Μν wrfyfa ή έκπληξί; μας όταν

■βτ/ιθεί; τί γνωρίζει περί τής ΰποθέσεως,

Β — Ιδού, είπεν, τί γνωρίζω, εις καθαράν ελληνικήν γλώσ- 
καν! Η
ρ Καί ήρξατο κατά τόν ίδιον τρόπον αφηγούμενος τά τής 
όποδέσε- ;. Πολλά ή δυνατό τι; νά φέρη άποδεικνύοντα τήν 
έν. των 'Ελλήνων καταγωγήν μας, άλλά τό προσωδιακόν 
παράδειγμα τού Κατσικαπή είναι άκαταμάχητον έπιχείρη-

Κά, ότι αυτός τουλάχιστον προέρχεται κατ’ευθείαν άπό 

τόν Λημοσθένην.
Ε Ό Κατσικαπή; καθ ό'λην τήν κατάθεσίν του ήτο αφε
λής, απέριττος, άκούρασ-ος, ή δέ μαρτυρία του ώμοίαζε 
αέλλον απολογίαν, άγόρευσιν ή πρόποσιν ! Τόσην δέ φαί
νεσαι έπαθε νοσταλγίαν βήματος καί χον6(>·τας, ώστε ήρ- 
|τε καί νά βηματίζη ολίγον, νά θετή τάς χεΐράς του 
ιΐ; [τήν τσέπην κατά τήν ρωμαϊκήν ρητορικήν, καί νά έπανα- 

ίλάβη πολ.λάκις ακόμη εις τόν Πρόεδρον τό κοινοβουλευτικόν 
ϊτλίον δόγμα: Μ ή μέ διακόπτετε!

I Τούτο όμως αναγκάζει τόν κ. *Ράδον νά τω παρατηρήση: 
■ — Δέν είναι έδώ βήμα Βουλής .. .
| — Τό γνουρίζου, άπήντζ-,σεν ό Κατσικής έξ αρχαίας 

γλωσσικής έξεως.

I — ’Ολίγον δυνατώτερα εφώναζον πολλοί, δέν άκούομεν. 

I — Όταν αρχίσω, μάλιστα... "Εχω πυρετόν, έπήρα κι-

ΚΉτο ό πρόλογος· πρόλογος ώς βλέπετε κρυολογημένο;· 

αασ’ άντίθεσιν όμως τού προλ.όγου καί τού .ίόγον τον, ό κ. 
,‘ίατσικαπή; είναι υγιέστατος, καί απαγγέλλει σθεναρωτά- 
‘ην δημηγορίαν.
ί — Κατά τό 1881, είπεν έπαρχος ών Παρνασσίδος, έμα- 
δον παρά τού Μαυρομμάτη ότι ό Βελέν-ζας έπαύθη καί ότι
"Ί έλλειμμα τών Θηβών ήτο κλ......... Σάς βεβαιώ δέν τό έπί-

ΐίίτευσα, διότι εις τό στάδιον τής ένεργείας, όπου ή προοίι- 
‘GiTflii; δέν χωρεί κλ. Ήύ.θον έδώ, εύρον τόν Βελέντζαν εις 

'Γπουργείον τών Οικονομικών, καί τόν ήσπάσθην μέ χο-
·ιυ«ι· .τηρ/.σάδί/ίί »·, διότι μέ διεβεβαίωσεν ότι ούτε έπαύ- 

ούτε έλλειμματίας ήτο. μεθ’ 0 έπανήλθον εις τ-ry θέσιν 
ft1· Μίαν ημέραν έπορεύθην εις τήν Δομβραίναν. 'Η Δομ- 
ίήϊίνα ήξεύρετε είναι τό Ilapiclu τών μερών εκείνων κλ. 

διηγείται τά κατά τήν παράδοσιν μεταξύ Βενλέντζα καί
^?ζή. έν ή διακρίνεται κυρίως ό διάλογος : 

ΐ— Καί μού είπε, καί τού είπα, καί τού λέγω, καί μοΰ 
^μ··· (καί ολίγον Θουκυδίδην). ’Εγώ δέ άμα τούτων άπ- 

^Β»των κλ. (’Εξάγει δέσμην εγγράφων καί τά άναγινώσκει). 
ΙΙΡΑνακαύ.ύπτονται ρΗοβαρά πράγματα, ιδίως ενοχοποιεί- 

■ί Γεν. Αογιστήριον». Προσθέτει δέ :
Ι*-- ©ά εξηγηθώ παρακάτω διά νά μήν αδικήσω κανένα !
1*Αλλο έγγραφον:
tj··· ’Εφησυχάζω νοημοοΙιόνην ΰμών καί δραστηριότηταν.

Καί έδώ προκειμένου πλέον περί αύτολογίας, αρχίζει νά 
σο.Ιατσάρΐ) καί μέ φωνήν αποφθεγματικήν καί βροντώδη :

— Πας άλλος, λέγει, ή τά κατηγορούμενα πρόσωπα έ- 
δηυ.ιούργησαν τήν κατάστασιν αυτήν ! !

’Αλλά τότε ό κ. 'Ράδος τού κόπτει τόν άέρα, καί μόλις 
ό Πρόεδρος έπεμβαίνων κατορθοΐ νά μας άποδώση τόν μάρτυ

ρα ρήτορα.
— Ό Βελέντζας, επαναλαμβάνει μετά δυνάμεως, υπήρξεν 

οχετός Σ διά τού όποιου τά χρήματα διήλθον κλ. κλ.

Περί τού Λογιστηρίου καί’Ελεγκτηρίου έρωτώμενος λέγει:
— Θέλετε νά οΐίάς τό ειπω ; Τά δύω ταΰτα τμήματα 

τής υπηρεσίας κατήντησαν γραφεία άχρηστα !
— Διατί: τόν έρωτά, ό Πρόεδρος.
— Διότι όταν ειχον 42 χείρας ήτοι 42 υπαλλήλους, ή 

έξέλεγξις έγένετο πολύ άνεπιληπτότερον παρ’ όταν ηύξήνθη- 
σαν ο: ύπάλ.ληλοι εις 300 ! ...

— Φυσικώτατα έσκέφθην, άφού ό αριθμός τών χειρών άν- 
ήλθεν εις τά.; 600, ενώ πρότερον ήσαν άρκεταί μόναι 42 τών 
ισαρίθμων μονοχείρων τού κ. Κατσικαπή.

Περί τών έπάρχων έρωτηθείς άν ένέχωνται:
— ’Όχι, λέγει, ή έξελεγξίς των είναι τυπική, αυτοί α

πλώς πιστοποιούν ενα γεγονός· καί ϊνα μή ΰπά.-ξη ή έλα- 
χίστη αμφιβολία περί τής άθωότητός των, ήμπορεϊ, λέγει, 
έγώ νά σού πιάσω τό χέρι νά μήν ΰπογράψης συναλλαγμα

τικήν, λέγων πρός σε :
— Μή, μή, δέν τού έλαβις ;
Καθ’ολην τήν άγόρευσιν του ό Κατσικαπής δεικνύει μεγά- 

λην δυσπιστίαν πρός τήν μνήμην του καί επαναλαμβάνει 

κατά κόρον :
— "Αν δέν μέ άπατά ή μνήμη . . .
Έρωτηθείς περί τή; ζωή; ήν διήγεν ό Βελέντζας.
— 'Ο Βελέντζας λέγει ήτο σπάταλο; όσον ούδεί; θνητός ! 

καί θέλων τρόπον τινα νά δικαιολογήση, τόν κατηγορούμενον, 
τόν παριστάνει χρεωκόπον με τά ζωηρότερα χρώματα. Ήτο 
σπαταλώτατος, εξακολουθεί, καί εις τό ταμείόν του όποιος 

ήθελε έμπαινε ...
— Ιίλήν τού Βελέντζα, τόν διέκοψε μετά πικρά; ειρω

νείας ό κ. Εισαγγελεύς.
Όταν φθάνν: εις τό ζήτημα τής διαχειρίσεως τού Γκορ- 

τζή, άλλά πολύ βραδέως ώς έπικήδειος πομπή εις τό κοιμη- 
τ/,ριον.

— 'Π διαχείρισίς του, λέγει, ήτο μοναδική καί ή δια 
γωγή του άρίστη ! διηγείται δέ πρός άπόδειξιν, τήν ιστο
ρίαν έ'«ς κιβωτίου εις τό ταμείόν του τό όποιον πάντοτε έ- 
μενεν άνοικτόν, καί ουδέποτε ό Γκοοτζής έρριψεν έντός αυτού 
τού; οφθαλμούς του ! . . .

Τό πατριωτικόν ζήτημα ουδέ τόν Κατσικαπήν διέλαθε· 
τουναντίον ό έπίλογός του ήτο σχεδόν εγερτήριον, καί διά 
τούτο μετά τό πέρα; αυτού αρκετά αγωνιώδες, έζήτησεν 
ολίγον νεοόν, καί κατέπιεν ενα ίσως, μεθ' 0
μετά λύπης τόν άπεχωρίσθημεν.

1<ωνστχντόνος Οεκονόμου.

*0 μάρτυς αυτός υπάλληλος αρχαίος τού 'Υπουργείου τών 
Οικονομικών είναι διατεθειμένο; νά μά; άπαλλάξη, τής τριη
μέρου άνίας διά μεθυγραφικής καί σχεδόν γοτΐ.αύιχής /.y.-.'i.- 

θέσεως.
— Τί γνωρίζεις, τόν έρωτά ό κ. Πρόεδρος, περί τού έλ- 

λείμματος κτλ. άνακεφαλαίωσις.
— Γνωρίζω οτι ....
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•— Δυνατότερα, φωνάζουν τινές.
— Είμαι νηστικός, καί θά τά πώ σιγά, σιγά Εργαζό

μενο; εις τό 'Υπουργείο·/ των Οικονομικών άνευρου τό έλ
λειμμα, τό άνεφερα ει; τον Σαμοθράκη·/ κλ. κλ. Λεν μέ η
χούταν, έζήτησα άδειαν, δέν μοΰ τήν έδωκαν, έδωκα τήν 
παραίτησίν μου, μοΰ τήν έδωκαν.

— Διατί παρητήθης ;
— Διότι δεν άντείχον ει; τήν κατάστασιν αυτήν τής πα- 

τρίδος.
— Ότανσέ έζήτησανείς του οίκου σου διά τήν ιδίαν υπό- 

θεσιν, τί άπεκρίθης;
— Ουφ, αδελφέ, θά καθίσω νά φάω !
Βλέπετε ο τι τήν φοράν ταύτην δεν άντεΐχεν εις τήν χατά- 

azcunr auzi/x τοΰ στομά χου του. . 'Όταν άργότερον τόν η- 
ρωτησαο περί τή; ένοχή; των έπαρχων, είπεν, ότι δέν ή- 
δύναντο νά έχωσι τοιαύτην, διότι μια φορά καί έγώ πού ή

μουν Ταμίας, ό ’’Επαρχος μου είπευ, δέν είναι ανάγκη νά 
διαβάσω τό πρωτόκολλο/τής παοαδόσεως, διότι έχω πεποί- 
θησιν εις τό υποκείμενόν σο·).

— Καί διά τούτο τό υποκείμενον δεν είναι κατηγορούμε
νον, είπε κάποιος έκεΐ διδάσκαλος καλαμπουρίζων.

— Τότε έξηκολούθησεν, έφάγαυ.ε καί μία βασιλ.όπητα, ε
στιάζαμε καί ένα πετεινό, καί συνεπερανεν ότι τό πρωτόκολ
λο·/, ή βασιλόπητα καί ό πετεινός είναι πράγματα φαγώσιμα.

I. Ζ«?μ.ης.

— Εις τό βιβλίο·/, λέγει, τή; γενικής ληψοδοσίας ευρου έλ
λειμμα κατά μήνα έςογκούμενον; τούτο άνέφερον εις τόν κ. 
Τομαρόπουλον : άλλ’ ούτος μέ είπεν :

— Γράφε ό,τι σού δίδουν καί άφησε εκείνο·.; νά κάνουν 
καλάμε τό Βελέντζα.

ΜΓΘΙΣΊΌΡΗΜΑ

(Συνέχεια Hi άριΟ. 351,'

«Μή μου απτού ί» Καί πρός τόν τολμηρόν τόν θεώμενον έκ 
περιέργειας τήν επί τού σαλευομένου έκ τής έκρήξεως εδά
φους πάλην τοΰ άφρονος· «Λΰσον τό υπόδημα έκ τών ποδιών 
σου ί»

Ώ, μή νομίσατε ότι είναι γαλή παίζουσα μέ τό θύμά της, 
to; μέ μύν. Τό θύμα κατά τήν περίστασιν ταύτην γίνεται 
σφαγεύς, καί υπό τήν πίεσιν αυτού σφαδάζει μετ’ αγωνία; ό 
παράβολο; θηρευτής, όστις. διότι ήκουσε τό πτερύγισμα τής 
όρμητκή; κζι άνεμιζούσης διαβάσεώς του. έφαντάσθη ότι τό 
συνέλαβε.

Σκοπό; ημών είναι νά ρίψωμεν τάςγραμμάς ταύτας ώς πέ
πλο/ επί παντό; ενδεχομένου καί φευκτέου, καί νά άντιπα- 
ρέλθωμεν. ”Λς έπιπροσθώσιν αύται πάσαι αμάρτυρο·/καί ανο
μολόγητου δυστυχίαν, μή δυναυ.ένην νά περιγραφή. \έν θέ

— Τι σού είπεν ό Τραβέρσαρα; ;
— Μοΰ είπεν, Ούδεές < δύναται νά μέ καταδιώξη,, άφοΰ 

ό 'Υπουργό; με είπεν, «έξακολούθει νά διευθύνης όπως έχει 
τό ταμεΐον».

Έγώ τά έκατάλαβα καί είπα αυτά tirat ,ίόγια της χα- 
ραΰάνας ! κατόπιν εμπλέκεται εί; μερικά; ερωτήσεις τοΰ 
Προέδρου, τού Είσαγγελέως καί των συνηγόρων, καί τότε 
μόνον ή ταχόπτερος φήμη διά τού στόματος όλων άφίνει τό 
βακχικόν ρήμα : — Τό τσούζει, τό τσούζει ί

2. Μπάαδ&λφς.

Ότι καί αυτός έκ τών βιβλίων έλαβεν ύπονοίας οτι υ
πάρχει έλλειμμα ένεκα τοΰ έξωγκωμένου υπολοίπου, καί ότι 
τά; άρχά; τού 1881 ό Σαμοθράκης τού έπέδειζε πρός τόν 
Σωτηρόπουλον επιστολήν τοΰ Βελέντζα, ής τό περιεχόμενο·/ 
δέν είδε.

Καί αυτόν τόν μάρτυρα είσάγουσιν εις τά λαβυρινθώδη τοΰ 
λογιστικού Μέγαρα, άπό τά όποια δέν δύναται νά έξέλθη 
πλέον καθώς καί οι λοιποί συνάδελφοί του, μάτην προσπα- 
Οοΰντος τοΰ Προέδρου καί των συνηγόρων νά υπομιμνήσκωσι 
τήν ειδικότητά των περί τά λογιστικά’ καί επειδή δέν ευρί
σκουν ον.ό κ. Πρόεδρος τοϊς δανείζει τήν θύραν τοΰ Δι
καστηρίου.

«Ι»ελοττοέμ. θεχγένης.

Ίίξ ακοής γνωρίζει ό,τι γνωρίζομε·/ όλοι, καί μόνον έξ ι
δίας άντιληψεως γνωρίζει ότι τόν έφερον εδώ χωρίς νά γνώ
ριζα, περί τίνος πρόκειται.

Έν τούτοι; διά συμπερασμάτων αποδίδει ενοχήν εις τόν 
Βελέντζα·/ καί τού; έν τώ λογιστηρίω κατηγορουμένους. Χω
ρίς δέ νά θέλγ, τοΰ διαφεύγει καί ένα καλαμπουράκι.

λομε·/ διηγηθή ουδέν, όπερ νά μή παρέχη ήμϊν άφ’ εαυτού 

τήν ύλην πρός περιγραφήν του. Ό ουρανός καί ή απελπισία 
λαλούσι μέ αποσιωπητικά, ώς είπε ποιητής τις, όστις διά 
τούτο ίσως καί προώρως έσιώπησε....

Μή κινείτε τά; μυστηριώδεις ταύτας ίνας, άς πάντε; αι- 
σθάνεσθε καί τόν μηχανισμόν αυτών δέν κατανοείτε. Δέν εί
ναι χορδαί κιθάρας, ή δέν εύρέθη ή χειρ ήτις θά ψαύση, αύ- 
τάς, καί τό πλήκτρον όπερ θά τάς κρούσή. Δέν είναι χορδαί 
κιθάρας, είναι αί χορδαί τής καρδίας σας. Εΐ'ζεύρω ότι ού- 
δείς τολμά ποτέ ν’ άτενίση έντός έαυτοΰ, ώς εις βαθύ καί α
πύθμενο·/ φρέαρ, πρός 0 ίλιγγια ή όρασις. Κατοπτρίζεσθε 
μάλλον έν τοϊς σφάλμασι τοΰ πλησίον, καί εύλόγως πράττετε. 
Συμβουλεύω πρός πάντα; τήν υποκρισίαν, καί ή συμβουλή 

μου είναι άλλως περιττή, όσον και αν σάς συνεβούλευον τήν 
ειλικρίνειαν, ήτις είναι όλως αδύνατο; έν τώ κόσμω. Άλλ’ ή 
υποκρισία υμών είναι τόσον διαφανής, ώστε ούδ’ εαυτήν δύ- 
ναται ν’ άποκρύψη, τήν τοΰ ομοιοπαθούς ύμΐν ν’ άντι- 
κατοπτρίσγ,.

Ζητείτε ηθικά βιβλία :'\λλά πού θάεύρητε τήν ηθικήν :.... 
Ουδέν άλλο είμεθα ή ΊΙχώ. Προτιμάτε τού; φαρμακείς, τούς 
παρασκευάζοντας ύμΐν πρός σιτισμόν τάς ίδιας υμών κακίας, 
τά ίδια υμών πάθη κεκοσμημένα; Προτιμάτε τήν έποποι’ίαν 
των κοινωνικών βδελυριινν καί αισχροτήτων ή τόν σατυρι- 
σμόν αυτών ; Εις μάτην θέλομεν περιμένει τήν άπάντησίν 
σας ιτερ'ι τούτου. λύτη δέν θά είναι οριστική. Διά τούτο θέ-

— Ό Μεγαπάνος, τόν έρωτά ό Πρόεδρος, διατί έπίεζε

τό·/ Βελέντζα ;
— Διά νά τόν καλύπτγ, !

«Ι»£λε«. θεχγένης.

Καί αυτός έξ άχοής καταθέτει μερικά γεγονότα περί τοΰ 
ελλείμματος, τό όποιον, λέγει, ήτο -ασίγνεοστον καί τρό
πον τινά απορεί πώς τώ απευθύνεται έρώτησις περί τούτου !

—Άπό τόν καιρόν, λέγει, τής έπαναστάσεως έγένετο λό
γος έν θήβαις περί τοΰ ελλείμματος !

"Εχομεν λοιπόν, βλέπετε, δύω έπαναστάσεις, θέλει νά είπη 

ό μάρτυς, καί απέρχεται.
(ακολουθεί)

-------------- ——» 1·τ>0ο ( a ---------------

ΧΡΟΝΙΚΑ
Τούς βλέπετε, 1 1 0 είναι οί συμπολιτευόμενοι και 37 μ.ό- 

νον οί άντιπολιτευόμε·/οι. εις τήν τελευταία·/ τής Βουλής συ- 
νεδρίασιν. ’Έμειναν τόσοι οί αντιπολιτευόμενοι φοβηθέντες μή 
τούς επιτεθούν οί Μάνδαλοι τή; Δεξιάς; Όχι, άλλ’ άνεχώ- 
ρησαν εις τάς πατρίδα; των ή μένουν ακόμη εις Αθήνας, 
άλ.λά δέν προσέρχονται. Είναι χριστιανοί, είναι οικογενειάρ- 
χαι, έχουν κοινώνκά καθήκοντα. Διά τούς συμπολιτευομένους 
όμως, Πατρίς, Χριστός, Χριστούγεννα, παδιά, οικογένεια, 
τσουρέκια, κότταις, όλα αυτά έμπεριέχονται έν τή Έζουσία. 
επομένως, dtr το χουτοϋχ. ’Εάν ήσαν οί αντιπολιτευόμενοι 
Κυβέρνησις καί οί συμπολιτευόμενοι άντιπολίτευσις, τότε οί 
πρώτοι θά έφαντάζοντο τό Χριστόν γεννηθέντα έπί τοΰ Βή
ματος τής Βουλής, όπερ θά ήτο ό σταΰλο;· όσον δι’ άλογα,

λομεν έζακολουθήσει τήν ειμαρμένην ημών καί κοπιώδη πε

ζοπορίαν.
Άλλ’ αρκούντως έπλανήθημεν έν τώ ζε·/ώ· άς βαδίσωμεν 

ήδη έπί τού λιθοστρώτου.
Ό Ιωάννης Βενδίκη; (τά όνομα τούτο είχε δώσει ό Μη

νάς, ώς ενθυμούνται οί άναγνώσται, εις τόν τραυματίαν τόν 
'/οσηλευόμενον υπό τής γραία; Φορκίνας) είχε λάβει τό όνομα 
τούτο, ότε άπήλθεν εις Βενετίαν πρό τινων μηνών, συνοδευ- 

όμενος υπό τοΰ πιστού αυτού έταίρου Μηνά. Καί εις άλ 
λους μέν τό όνομα τούτο έφαίνετο παραγόμενον έκ τοΰ (3trt·

εις άλλου; δέ έκ τοΰ γί/ύ δ/ζο, εκδικούμαι. 'Υπό 
τό αϊτό όνομα τόν είχε γνωρίσει καί ό ναύτης Καρτάτσης, 
αυτός έκεΐνος, όστι; είχε λάβει ποσόν τι φλωρίων παρά τού 
Μάρκου Σανούτου διά τά maojif'pia του. καί διά τήν περί 
της έν Βενετία παρουσία; τοΰ Ίω. Μούχρα καταγγελίαν.

Ό αυτός ’Ιωάννης Βενδίκης είχεν εύρεθή ύπ’ εύσπλάγχνου 
τινός άλιέω; πρωίαν τινα τετρκυματισμένο; καί ημιθανής 
έπί τίνος έρήμου παραλίας ούχί μακράν τής Βενετίας καί 
είχε τύχει πεοιθάλψεως παρ’ αυτού. Ό αυτός είχε κρούσει 
νύκτα τινά τήν θύραν τής γνωρίμου του, τή; χειρομάντιδος 
καί νοσοκόμου Φορκίνας, καί είχε νοσηλευθή ύπ’ αυτής έπί 

“νας ημέρας.
Ό αυτός ’Ιωάννης Βενδίκης ήτο, φαίνεται, ό άνήρ όστις 

επάλαισε κατά τινα νύκτα μέ τόν Μάρκον Σανούτον τήν τρο
μερά·/ εκείνην πάλην έζ ής άμφότεροι έζήλθον, ώ; έκ θαύ-

θά μετεβάλλοντο τινές έζ αυτών εις τοιαΰτα, καί μάγοι 
γέροντες δώρα θά ήσαν οί υπουργοί· οί δέ νυν συμπολιτευό- 
μενοι θά ήσαν καλοί χριστιανοί, καλλίτεροι οίκογενειάρχαι, 

κάλλιστοι πατριώται.
Καί τό συμπέρασμα ; Πώς νά μήν φοβήσαι τοιούτους αν

θρώπους έν έτει προοδευτικώ λήγοντι 1882, θυσιάζοντας 

τόσα τιμαλφή πράγματα έζ άπλής γι.ίοπατρίας ;

Λ: δύσεις αυτών των ημερών άποτελούσι τάς θελκτικω- 
τέρας καί χορών καί μ.ουσικών συμφωνιών καί θεατρικών πα
ραστάσεων ίσ.περίόας. Έκεΐναι αί συχναί έναλλαγαί τοΰ ό- 
ρίζοντο; συγκροτούσι ρπα.Ιέτο έν τώ οΰρανώ, ώς νά ειπωμεν 
τό Excelsii r, των σκηνογραφιών στιγμηδόν χ ρωματιζομε- 
νων ύπό τοΰ ουρανίου ζωγράφου. Δέν είναι πλέον γαλανόν τό 
γαλανόν, ρόδινο·/ τό ρόδιον, χρυσοΰν τό χρυσού·/· άλλ’ είναι 
εις εκατομμύρια οφθαλμών γ'λαυκωπίδων χυνόμενα ρόδα καί 

σπειρόμενος είτα χρυσός διά νά τάς κατακτήση, καί έπειτα 
άπλούμεναι τριανταφυλένιαι ταινίαι έπί των συμπαθητικω- 
τέρου γαλανού χρώματος έσθήτων καί έπ’ αυτού ώς λευκαί 
όπτασίαι κατάλευκοι νυμφικοί πέπλοι, καί άνοιγοντ’ έπειτα 
χοροί καί κυνηγοΰνται ή άγκαλοχοροΰσι σύννεφα κυανοροδό- 
λευκα καί πάλιν μία πορφύρα ανατέλλει, ώς νά βλέπη; ότι 
έρχονται οί βασιλείς καί σκορπά πρό τών ποδών των ρόδα 
καί μενεξέδες άπό αργυρών δίσκων σειρά θεραπόντων καί
τότε ονειρεύεσαι νομιζων ότι ένωτίζεσαι βαθείαν έλαφράν 
μουσικήν ή οτι έν συνοδία μέ άγγελικόν κορμί μέ τό όποιον 
έχόρευσες έπί διβανίου ροφάς αναψυκτικό’/, διότι αυτή 

ή ουρανία δύσις σέ πληροί ρευστής γαλήνη; έν ή κολυμ- 
βοΰν ού μόνον οί ότθαλμοί σου, αλ'/ά όλο; ό οργανισμό; 
σου ! Μήν περιμένετε μόνον τήν πρωίαν, ήτοι τό τέλος τή; 
δύσεως· καθώς εις τούς χορούς έάν τυχόν δέν σπεύσετε νά 
φύγετε μέ τά φανάρια ή τήν σελήνην, άλ)ά σάς προκατα-

ματος, ζώντε; εισέτι. άφοΰ έδειξαν αντοχήν καί καρτερίαν 
άπίστευτον Ώς φαίνεται δέ, ότε ό Ίω. Βενδίκης έρρίφθη εις 
τήν θάλασσαν κατόπιν τού Μάρκου Σανούτου, τοΰ είχεν ο- 
λισθήσει καί έκφύγει άπό τών χειρώιν τό λίαν ήκονημένον καί 
αιχμηρόν έγχειρίδιον, όπερ έκράτει, καί διά τούτο δεν ήδυ- 
νήθηνά φονεύση τόν έχθρόν του. Ό δέ Μάρκος Σανοΰτος είχε 
χάσει τό φονικόν ό'πλον, όπερ είχεν ύπό τά ένδύματά του έπ’ 

αυτής τής γονδόλας, όπερ ουχί άπιθανον.
Ό αυτός Ιωάννης Βενδίκης είχε πέμψει τόν ακόλουθον αυ

τού Μηνάν εις Πάτμον, πρό; άνεύρεσιν γυναικός τίνος, ής τά 
ίχνη είχεν άπολέσει πρό πολ.λού, αυτός δέ έμεινεν έν Βενετία 
κρυπτόμενος καί μηδέν ώρισμένον έπάγγελμα έχων, δαπα
νών χρήματα άφειδώς πρός φιλοφροσύνην τών ναυτικών καί 
τών κατωτέρων οργάνων τής εξουσίας, καί παραμονεύω·/καρ- 
τερικώς τόν έχθρόν του. Καί ένομίζετο μέν παρά πάσι μυ
στηριώδες πρόσωπον, άλλ’ οϋδεί; έτόλμα νά ένοχλήση αυτόν, 
ένεκα τής πολλής αυτού έλευθεριότητος. Παρείχε δέ χεΐρα 
βοήθειας εις τούς άλ.ιεΐς καί λεμβούχους τής πόλεως, άλλ’ ού- 
δένα μισθόν άπήτει οΰδ’ έδέχετο. Καί όμως ύπήρχον πλει- 
στοι μεταξύ τών γνωρίμων του νομίζοντες αυτόν φρενοβλαβή· 

διότι άλλωε δεν ήδύνατο νά έρμηνευθή ή συνεχής αυτού με
λαγχολία. τό μεμαραμένον προσώπων, τό ζοφερό/ βλέμμα καί

-,ό σιωττηλόν καί σχεδόν βωβόν τού στόματός του.
(’ΑκολουΟίΐ)

Μποέμ..
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λάβη, ή ανατολή τοΰ ήλιου καί σάς άναγκάση νά δήτε τήν 
πριν ακτινοβολούσαν καλ.λονήν ώχράν. πανένιαν, ξηρά·/, οΰτω 
μήν περιμένετε νά ταφή ή τελευταία τής δύσεως ικτίς 
άλλως Οά σκεπασθήτε άπό άπαίσιον, σαββανωμένον,· ολ.υβδό- 
χ οουν ουρανόν.

Ευλογία Κυρίου καί έλεος. Πλήν του εΰλογιώντος άρτο
πώλου, όστις έζύμωνε και έπώλει τον άρτον του, χθες ή 
προχθές μία κυρία μεταβάσα εις τήν ράπτριάν της διά νά 
.τροδάμμ τό επανωφόριόν της, τό εΰρεν εις τάς χεϊρα; εύλο- 
γιώση; ραπτρίας.

— Μά καϋμένη, λέγει πρός αυτήν διστάζουσα, εσύ μου 
φαίνεσαι άρρωστη..........

— Λ ! τίποτε: κυρία, τήν έχω βγάλει πολύ ελαφρά. ! !
Καί ύστερα απορεί ό κ. Διευθυντής τής αστυνομία: πως 

ακόμη καί αυτός δέν τήν έβγαλε !

Τό Χοηματιστήριον ακόμη εις χαλάρωσιν πράξεις δέν 
γίνονται, έλλείποντος ακόμη τού χρήματος, αί δέ εντυπώ
σεις εκ τού τελευταίου κτυπήματος δέν παρήλΟον είσέτι.

Μικρά ύψωσις υποφώσκει εις τά Λαύρια, ενώ τά λοιπά 
χαρτιά οΰδέν σημείο·/ δεικνύουσι καλλιτερεύσεως.

Τό κύριον επεισόδιο·/ έν τω Χρηματιστηρίω είναι ή παρα
σκευαζόμενη μονομαχία μεταξύ δύω μεσιτών. Φαντάζεσθε 
υποθέτομε·/, τά όπλα : Οά είναι δύω μετοχαί. έκάστην τών 
όποιων Οά έπισείγ, ό είς κατά τού άλλου μεσίτου, καί Οά 
νικήσζ, όστις έκ των δύω άρπάση, τήν τοΰ αντιπάλου του, 
δηλ. Οά τόν άφοπλίση.

Κύριε Ευρώτα, ιδού τό αποτέλεσμα των διατριβών σας 
Οά μετογογαγι,ιθοΰι· οί άνθρωποι, Οά μετοχοφαγωΟοΰν.

ΊΙ αγορά !λας είχε χθες τό χριστουγεννιάτικου πα
νηγύρι της. Έχάσατε, έχάσατε όσο» δέν έπήγατε νά τήν 
Οαυμάσητε μέ τούς κρεμασμένους γάλους της, τάς καλο
θρεμμένα ς όρνιθάς της, τά λιπαρά βωδινά της καί τά τρυ
φερά αρνάκια τζ,ς. Τό κρεοπωλείου των Γυφτοπού- 
λων, δέν ήτο πλέον κρεοπωλείο'/, ήτο πινακοθήκη ολόκλη
ρος. Μερικά σφαγμένα μοσχάρια του είχαν τόσα παράσημα, 
ώστε Οά τά έζήλευεν και αυτός ό κ. Δεκηγιάνν/ς. Καί εκεί
νη ή μαΓαβοσζοιχεΐα ! “Όλα τά βρέφη τής Βηθλεέμ, όσα έ
σφαξε·/ ό 'ΙΙρώοης, θαρρείς καί ήλθαν νά κρεμασΟούν έκεΐ 
μεταμορφωμένα εις πουλαρικά ! Έ’δώ κάτι χρυσοστόλιστοι 
πετεινοί, *σάν υπασπισταί, έκεΐ κάτι λευκόσαρκοι γαλοπού
λα: jTf/co.?r«, εις τά πλευράν των κάτι γάλοι μέ χρωματι- 
σταίς κοκάρδαις, σάν καβαλλιέροι τού χοτι.Ι.Ιιογ. καί μάχαι 
τού εΐκοσιένα μαζήι καί σημαΐαι, καί λαχανικά καί σ- 
πωρικά καί όλα ποικιλόσχημα καί ποικιλόχροα καί 
λάμποντα καί Οαμβούντα μέχρι τής κοκέττας έκεί ης κυ
ρίας Μεγάλης Ιίαράγκας, ήτις ώς μαγικός επίλογος 
έκλειεν όλας τάς γοητευτικάς εντυπώσεις, εντυπώσεις παρα
μυθιών τής Χαλιμας.

Κρύο κρύο αληθινό χειμωνιάτικο μάς έχαιρέτισε πρωί πρωί 
χΟές. Μετά τόσον ήλιον, τόσην αιθρίαν, τόσην άνοιξιν. τό 
κρύο ομοιάζει παγωτό ύστερον άπό φαγητά ζεστά καί οίνον 
ζεστότερο·/ ακόμη ! ομοιάζει ό,τι άλλο θέλετε.

Κύριοι επίσημοι ξένοι, κύριοι Λόρδοι περιηγηταί. κύριοι 
Οαυμασταί των Αθηνών, άδειάστέ μας τή γωνιά !

Ό ουρανός μας σάς έκλεισε ταϊς γαλαναϊς του πόρτες καί 
τά παράθυρά του. ό δέήλιοςδε·» μπορεί πλέοά νά φαν?, άπό

πουθενά ! "Αν θέλετε νά εΐσθε ε!ς τό Άνόβερο καί ποιό άνω 
ακόμη, μείνατε είς τάς Αθήνας, αυτό δέν μάς πειράζει. "Αν 
θέλετε πάλι νά φύγετε, ούτε αυτό δέν μάς πειράζει. — Σάς 
τά προλέγομεν όμως, έκδρομάς δέν έχει, λιακάδα δέν έχ£ι, 
εξοχικά τσιμπούσια δέν έχει. Κρύο μόνον έχει, χιόνια, λά
σπες, γούνες, κυνήγι, ξεπαγιάσμάτα κάί συνάχια .κύριοι περι
ηγηταί.

Ί1 ΙΙάρη είναι μικρά πόλις τής Ιταλίας, αλλά έμπο- 
ρικωτάτη. Έκεΐ άποκατέστη ό κάλλιστος νέος κ. ’Αγησίλαος 
Γιαννόπουλος, γνωστός είς τόν φιλολογικό^ κόσμον, γνωστό
τερος ώς υιός ενός των διακεκριμένων καί μαρτυρικώς έργα- 
σθέντων δημοσιογράφων 'Ελλήνων. Είναι ό μόνος πολίτης 
Έλλη·/ κατσικών έν Μπάρα καί εμπορευόμενος ώς συνέταιρος 
ενός τών καλών εμπορικών οίκων τής ’Ιταλίας, προαχΟείς 
νεώτατος είς τό εμπορικόν στάδιο·/ ένεκα τών πολλών αυτού 
προσόντων ευφυΐας, έπιχειρηματικότιτος καί πρό πάντων 
τιμής ή μάλλον φιλοτιμίας. Πρόξενος "Ιίλλην έν Μπάρη είναι 
μέχρι τούδε είς ’Ιταλός ’/λέ/ζαδζζ/ις.’Ίίδη μέ τήν ευτυχή αυ
τήν σύμπτωσιν τού κ. ’Αγησιλάου Ι’ιαννοπούλου παρουσ.ά- 
ζεται καλλίστη ευκαιρία είς τήν Κυβέρνησιν νά παραδώση 
τό Προξενείο·/ είς ελληνικά: χεΐρας.

Δύο έκ τών μελών τής πρός «Συλλογήν συνδρομών υπέρ 
τών Ε'υλογιώντων» επιτροπής — μαυροφ ρεμένοι— μαυρο- 
γαντωμένοι — μαυροπίλωτοι παρουσιάζονται είς οικίαν, όπου 
τού; υποδέχεται ή υπηρέτρια.

— Γί θέλετε : τού; έρωτά.
— Είμεθα ’Επιτροπή τών εύλ.ογιώντων, άπαντώσιν.
— 05, ού, κυρία, εΰλογιασμένοι, κυρία, κλείσε τή,ς πόρ- 

ταις, κυρία !
Καί έκλείσΟησαν αί Ούραι κατάμουτρα τών δανδήδων καί 

άπήλΟον περίλυποι έως θανάτου.

Νομίζομε·/ ότι άδεξιώτερον,ρωμαϊκώτερον,έπιδρομικώτερον 
αυτής τής άπροπαρασκεύου, άνειδοποιήτου έμφανίσεω; των 
μελών τής ’Επιτροπής δέν ήδύνατο νά εΰρεθή μέσον πρός 
συλλογήν συνδρομών.

Ίίκάστη οικία είναι άσυλο·/ καί πάσα επιδρομή ξένων θεω
ρείται βαρβαρότης.

’Επιτρέπεται νά περιέρχονται τά διάφορα εμπορικά, καί 
τούτο μετά προηγουμένην είδοποίησιν. οχι όμως καί τάς οικίας.

ΕύρέΟη μία πολύ επιτυχής παρομοίωσις τού Βελέντζα,ένός 
συναδέλφου μας.

'Ομοιάζει, λέγει, τόν Γαριβάλδην.
Παρατηρήσατε καί Οά δικαιώσητε τήν παρομοίωσιν.
Πολύ δ’εΰφυώς έγραψε·/ ό έν λόγω συνάδελφο; είς εξω

τερικήν εφημερίδα τά εξής :
— Τις οιδεν '. εάν δέν έγίνετο Βελέντζα:. άν δέν έγίνετο 

Γαριβάλδη.ς !

Τό όΟη-.αϊκωτερον ήμερολ.όγιον είναι — τό λέγει καί τ’ό
νομα — τό \4ττιχ(>ι· 'Ημερο.Ιόγκτ τού Ειρηναίου Άσωπίου. 
Είναι τό κατ’έξοχή·/ ευνοούμενο·/ ϋπό τού τύπου, άγαπώμε- 
νον ΰπό τών Κυριών, προδοκώμενον υπό τής νεολαίας, έκτι- 
μώμενον ύπό τών λογιών. Ψυχή τού Ημερολογίου αυτού εί
ναι ό Ειρηναίος Άσ/ πιος, s πρωτόθρονος ούτος τής ελαφρά; 
φιλολογίας. Λ'. ίνΟηρότεραι σελίδες τού ’.7rf/z/r *ΙΙμιρυ.Ι" 
μ/(Ί’ κατέχονται πάντοτε ΰπό τής γραφίδος τού ίλ,αρογράφου

Άσωπίου. 'Ιστορία καί Σάτυρα καί ΓΙοίησις συγκυλίονται η
δονικά είς τά γραφόμενα, του. Είς τό Έφετεινόν έχει τό 2’ε’- 
/ϊΐίά/>/υ/' τω>· 'Επα^ίώ)'. ιόραΐον σατυροπολιτικόν
άρΟρον, τήν Εrrutxa if Έ.Ι.ίάϋι χα 'ι τι) μελ.έτην

κοινωνικωτάτην καί τά Γ' μέρος τήν σπινθηροβολούσαν 
πιρί Πΐίύιιαττς πρα-ρματείαν του. Μετά τού κ. Άσωπίου, 
αρχισυντάκτου τοΰ 'Hilfpn.lorivVf ώραιωτάτη διατριβή — 
επιστημονική, τερπνή, περίεργος, νεωτεριστική καί ολίγον 
σκανδαλώδης διά τούς περί τόν κ. Ααμαλάν, είναι ή περί 
y/iTfy/ar/ry/oi· τού αγαπητού ιατρού κ. Ζωχιού. Είναι ό πρώ
τος συστηματικός απόστολος καί παρ’ ήμΐν τής υλιστική; 
φιλοσοφίας. Αιά τής διατριβής του μάς κάμνει όλους χοΰ- 
χ.Ιίς. Διδάσκει και εύκολωτάτας μεθόδους ί-.πι ωτισροϋ γυ
ναικών καί μάλιστα νευρικών. ΈπωφεληΟήτέ τας όσοι δεν 
εΐσθε ευχαριστημένοι άπά τάς γυναίκας σας, δέν υπάρχει άλ
λο φάρμακον........ υπνωτισμό; ! Πλήρης αναισθησία. Πολ.λά
άλ.λα άρθρα, ών τού; τίτλους δέν σάς λέγομεν, ή ωραία τω>· 
ώραίίύΓ, καΟιστώσι τό ‘Hjttpo.loytor αυτό τό πολυτιμώτε- 
ρον τής πρωτοχρονιάς δώρον καί τών ημερών αυτών εύαρε- 
στώτερον ανάγνωσμα !

Τά μέγα λαχείο·/ έκέρδισε. ποιος άλλος παρά ό Κεχαγιάς, 
μετά τόν Βούρον, μετά τόν Ψύχαν, μετά τόν Άθηνογένην.
IΙληρόνετε μωροί τών παρά σας καί αγοράζετε μετοχάς, καί 
άγοράζετε μωρότεροι πριψίσας, διά νά τόν μοιράζωνται έ
πειτα ai'coi. Τουλάχιστον δέν τόν διανέμονται μιά καί καλή 
αναμεταξύ του; τό διατεθειμένου διά τά λαχεία κεφάλαιο·/, 
διά νά παύση καί ή αισχροκέρδεια τών .τροριισΰν καί τής 
έπ’ έλπίδι λαχείου αγοράς τών μετοχών.

Ό κατερχόμενος διά τής οδού Αιόλου είναι αδύνατον νά 
μή σταυ.ατήση τό βήμα πλησίον τού Ξενοδοχείου τής Μασ
σαλίας Έκεΐ ενώπιον ρυπαρά; εισόδου μάι-ορας, άνθρωπό: 
τις προσκαλεί τού: διαβάτας νά είσέλΟωσι καί Οαυμάσωσι : 
Τά τέρατα τά αξιοπερίεργα, tra .τ«/δί μέ διό χίγά.Ιια, 
war πετιχύμέ τρίαπΜκι χαι ira>· Αγριο ηνραγχοτά γχο ! 
Είς τό εσωτερικόν τής θύρας, αντί παραπετάσματος, κρέμε
ται ακάθαρτος ^ί.ίί/τσιι, ένΟυμίζο/σα ευθύ: τήν δίκην τού 
Βελέντζα, καί κυματίζει υψηλά αναπεπταμένη ή γαλ.λική 
σημαία, δεν είξεύρω διατί- ίσως διά νά ένΟυμίζη καί αυτή 
τόν θάνατον τού Γαμβέτεα. ”Α; ΰποΟέσωμεν ότι έχετε διά 
πέταμα δύο δεκάρες εϊ; ~ΐ> Ουλάκιόν σας, προπληρώνετε καί 
είσέρχεσΟε άνασηκόνων τήν βελέντζα·/. Μία παλαιά κάσσα 
καί έν τραπεζάκι κοντά κοντά τοποθετημένο·/ καί έπ’ αυ-

• τών δύο τρία σκυλαρικά βαλσαμωμένα, έν τετράποδο·/ καί 
έν ΰέλινον δοχείον μέγα , άποτελούσι τό μουσείου, τού όποιου 
ό ιδιοκτήτης, λερωμένος φουστανελλάς, μέ σελλάχι καί μα
χαίρια. προβάλλω·/ αίφνης έκ τού όπισθεν παραπήγματος, 
έρχεται νά σάς άναπτύξη τήν σπουδχιότητζ, τήν όποιαν 
σείς μάτην προσπαθείτε νά έννοήσητε.

— Λυτός ό κόκκορας, σάς λέγει, έχει τρία ποδάρια. Καί 
ϊ·/α πεισΟήτε αρπάζει τό δυσώδες πτερωτόν καί φέρων αυτό

L. - ΰπό τήν ρϊνά σας, σάς επιδεικνύει τούς τρεις πόδας ών οι 
δύο είναι είς τάς θέσει: των καί ό τρίτος φυτευμένος ε'ς 
τήν πλευράν εκτείνεται πρό; τά εμπρός ιός νά μουντζώνη.

— Λυτή ή κότα έχει δύο πισινούς· είς τήν ίδια αυτή τή 
μάντρα τήν είχαμε καί μάς γεννούσε ίυο αυγά τζ,ν ταέρα. 
Καί διά τού δακτύλου δεικνύει τά μαδημένα οπίσθια τής 
δρνιΟος έχοντα πράγματι δύο όπάς ανοικτάς. Έν τούτοι; 
σείς ποιείτε σημ.είον αμφιβολίας :

— Δύο αυγά τήν ήμερα !
— Σάν σ’ τό λέω ’γώ ; δέν ξέρω ’γώ όπου τήν είχα 

και ό καταστηματάρχη; αγριεύει τά μάτια.
— ”λ βέβαια, βέβαια, αφού τό είδατε σεΐ;.
— Αύτό είναι ένα παιδί μέ δυό κεφάλια '. Καί βλέπετε 

εντός τού οινοπνεύματος, μετ’ αηδίας, ήμ.ισεσηπότα κρέατα.
— "Ενα λυκόπουλο ζωντανό καί ό άγριος ουραγκοτάγκο; 

τής Αμερικής.
Τό λυκόπουλο·/ είναι εντός ξυλίνου κλωβού ψειριών καί 

ζαρωμένος καί ό άγριος οΰραγκοτάκος .... μία μαϊμού δε
μένη από τήν μέσην. ΈφωτίσΟητε καί στρέφετε νά φύγετε 
πνιγόμενος έκ τής άποφοράς κ’ έξαφνα τότε βλέπετε κάτι 
τύ όποιον δέν έπροσέξατε πριν: κρεμασμένην είς τόν τοίχον 
μουντζουρογραφίαν μέ τήν επιγραφήν ο ερος λεοστακος.

"Αν ύπαρχον καί έν ΆΟήναις επαγγέλματα ιός τά παρι
σινά, συλλΛγισθήτε, ό φουστανελλάς εκείνος ήδύνατο νά έγ
γραφή χατασχενασ. ΐις .... τεράτωι·'.

Προχθές τήν νύκτα μέ τήν σελήνην δύο νέοι, ερωτευμένοι 
πιΟανώταια, ό είς βιολιστής, ό άλλος κιθαριστής έπήραν τά 
όργανά των κ’ έπήγαν κάτω από τά παράθυρα τής καλής 
των νά κάμ.ουν πατινάδα. Οϋτ’ έφώναζαν, οΰτ’ έθορύβουν. 
Καί οί δύο ήσαντεχνΐται συνήνωσαν έν αρμονία τό βιολίον 
καί τήν κιθάραν των καί άρχισαν ελαφρά, ελαφρά τήν περι
παθή σεραηίΑα τού Κουρέως τή; Σεβίλλης. Διηρχόμ.ην έ- 
κ=ίθεν καί έστην κατεγοη-.ευμ.ένος έκ τή; νυκτερινής εκείνης 
γαλήνης, μέσω τής όποιας έπτερύγιζαν οί αθάνατοι τού 
'Ροσσίνη φθόγγοι. Καί αίφνης ποδοβολητό; ίππων ήκούσθη 
καί κλαγγή ξιφών, καί κραυγαί οργής. Περιπολία χωροφυ
λάκων άφίκετο από ρυτήρος έλαύνουσα.

— Βρέ σεΐ:, δέν πάτε νά κοιμηΟήτε, μόνο γυρνάτε ’ς τούς 
δρόμου; καί ξυπνάτε τόν κόσμο μέ τά βρωμοπαιγνίδια σας, 
μασκαράδες!

— Μά δέν πειράζομε κάνέναν, έτόλμ.ησε νά εί'πη ό έτερος 
τών νέων, παίζουμε σιγά, σιγά.

— Σκασμ.άς, νά μή σού σπάσω τήν κιθάρα ’ς τό κεφάλι! 
Γκρεμισθήτε νά πάτε σπίτια, εάν δέν θέτε νά ξενιχτίσητε 
’; τή μηραοχία.

Καί ενώ εκείνοι άπήρχοντο έσκεπτόμην : είναι θαυμαστή 
αληθώς ή χωροφυλακή, ή συλλαμβάνουσα τάς μελωδίας τού 
'Ροσσίνη διά νά μή ταράττωσι τόν ύπνον τών Αθηναίων, 
άλ.λά Οά παρεκάλουν αυτήν νά φροντίση, ακόμη καί περί τής 
συλλήψεως τών ψύλλων, τών κοραίων καί τών κωνόπων, ϊνα 
ό ύπνος τών πολιτών καταστή τόσω νήδυμος, ώστε νά 
μή έν/οώσι ποσώς τούς παραβιάζοντας τάς Ούρας των 
καί κλέπτοντας τά χρήματά των λωποδύτα; καί νυκτοκλέ-

Μά; υπενθυμίζουν έπ’ ευκαιρία τής απαίσιας συμπτώσεως 
τού θανάτου τού Γαμβέττα καί τού γλεντιού έν τοΐς άνακτό- 
ροις, ότι τό 186-ί παρασκευαζομένων τών ανακτόρων διά 
γεύμα καί άναγγελΟέντο; τού θανάτου τοΰ Μαυροκορδάτου, 
τό γεύμα άνεστάλ.η, προσεκλήθησαν δέ οί ΰπαξιωματικοί 
τού ναυτικού καί τών δανικών πλοίων καί κατηνάλωσαν τά 
έτοιμασθέντα είς μίαν γωνίαν τού Βασιλικού Κήπου.

Τότε, αλήθεια, είμεθα νεώτεροι καί εϊχομεν έσχυροτέραν 
τήν μνήμην !
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ΦΡΟΤ-ΦΡΟΤ
Θλιβερά άστειότζ,ς—άλλ’ άστειότης— έλέχθη έπί τώ 

άγγέλματι τοΰ θανάτου τού Γεωργαντάρ». ’Μακό 
δάτου.

Είναι παροιμοιωδώς γνωστή ή μέχρι μονομανίας αδελφι
κή συμβίωσις τών τριών Ίακωβάτων. "Ο,τι έπραττε δ εις. 
έπραττε καί δ άλλος.

’Επί ταίς άναμνήσεσι ταύταις έσζέφθη είς :
— Τί παράξενο τον Γεωργαντάρα νά τόν ακολουθήσουν 

εις τόν τάφον και οι άλλοι δύο αδελφοί του ! ί

Σπουδαία διαφωνία ήγέρθη μεταξύ ένό; πρώην καί ένός 

νΰν βουλευτοΰ ’Αττικής, τοΰ κ. Φιλήυ.ονος καί τού ζ. Ζυγο
μαλά, άν ή θάλασσα ανήκα, είς τούς ναύτας ή άν ανήκα, είς 
τά πλοία. .

’Εν τα, σπουδαία αύτνί διαφωνία έλησμονήθη ό'τι ή θά
λασσα ανήκει άπλούστατα.... είς τά ψάρια !

ΤΟΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ ΕΝ ΠΤΡΓΩ
16 Αεκεμβρεου 1882. 

Φί.ΐτατον Μή Χ,άνεσαε.
"Εχομεν χειμώνα μέ βροχάς συνεχείς, αϊτινες μάς ζρα' 

τούσιν έν φυλακρ. Οίκουροΰμεν λοιπόν μ ή δυ/άμενοι, ώς εζ· 
τής άθλιας καταστάσεως τών δδών νά έξέλθωμεν, καί πί· 
νοντες άφρωδέστατον ρητινήτζ,ν συζητούμε·/ περί πολλών 
οίκογενειακώς, όχι όμως καί θορυβωδώς ώς έν τή Βουλή. ’Α
ναλύομε·/ τά νομοσχέδια τοΰ κ. Τρικούπζ, καί τοΰ ζ. Καλ- 
ληγά, καί βλέπομεν, ότι δ.’ αυτών άναμορφοΰται τό Κρά
τος καί ιδρύεται ή βασιλε’α τών βωδολογικών επιχειρή
σεων. Τιμωρείται ή έργασία, καί υποστηρίζεται ή κυβεία. 
Καί τούτο όπως έπιτευχθή καί δικαίως τό ίσοζύγιον τοΰ 
προϋπολογισμού, τό όποιον θά μάς σώσιρ άπό τήν χρεωζο- 
πίαν ! Καί συζητοΰντε:, έξετάζοντες, άναλΰοντες τά νομο
σχέδια ταΰτα άνακράζομεν έκ ψυχής ; Μή χειρότερα!

Δόξα λοιπόν τώ Τρικούπζ, καί τώ Καλληγά τώ ίσοζυ- 
νιστή ! Δόξα τώ 'Ράλλζ, τώ διαβεβαιοΰντι, ότι ή δικαιο
σύνη έν Έλλάδι λειτουργεί. ’Αρκεί, ό'τι λειτουργεί, καί α
διάφορου άνευ δικαστών, καί άν χιλιάδες υποθέσεων ποι
νικών τε καί πολιτικών είσιν εκκρεμείς μόνον είς τό καλού- 
μενον ΓΙρωτοδικεΐον τής Ηλείας. Τούτο ίσως συμβαίνει έδώ 
ένεκα τών συχνών μεταθέσεων τών δικαστών, τού; όποιους 
ή δικαιοσύνη τοΰ υπουργού διώκει εντεύθεν φειδομένζ, φαί
νεται, τή, υγείας των.

Χωρίς δέ νά τυρβάζωμεν τέλος περί πολλά, ουδέ νά λε- 
πτολογώμεν επί τή αρπαγή τή; κόρης τοΰ Παρέδρου τοΰ 
χωρίου άγιου Ίωάννου, υπό τοΰ έκεΐ Δημοδιδασκάλου, καθ' 
ήν ημέραν δ κ.Άομβφ,ρδο; ώμίλει περί παιδείας έν τή Βουλή, 
ζαταφεύγομα^ όταν δυνάμεθα νά έξέλθωμεν τών οικιών, 
είς ά ώδ'ΐβΓκαφφενεϊα, είς τό χρηματιστήριό·/ μας, καί έ- 
κεϊσε ευρίάβομ.εν ^ναψυχήν παίζοντε; τό Φαραώ καί συζη- 
τούντες περί τών*ήτταφίύων, αϊτινες είσι τό κύριον ημών με- 
λημ.α. Καί ύικαίως. Διά τών σταφίδων έγείναμεν οίκοκυ- 
οαΐοι, διατ/.ροΰμεν ζζφφέ σαντάν μέ αύλητρ'δα; ζα σρχι- 
στρίδας, καί άλλα ετι ιερά άσυλα, άτινα ούτε τοΰ πρώην 
Έπάρχου κ. Παναγιώτου ή ασέβεια έδυνήθη νά βεβήλωσή,·

τούτων εις τήν παμφάγον Άλβιόνα, εΐ; τήν φυλλοξηροΰσαν 
I αλλιαν και απανταχού τή; γή;. Διά τήν έζουσίαν δέν μ.ας 
μέλλει- Άφϊνομεν άλλους περί αυτής νά συζζτώσι, νά τήν 
λατρευωσι, και επί τέλους νά τήν έκμεταλλεύωνται. Καί 
δέν είναι ζ, εζουσία μεταλλείο·/ τραπεζιτικών, λιμναϊκών, 
γεωπονικών, αδαμαντινών καί σιδηροδρομικών έπιχειρη- 
σεων ; Δεν είναι αςία λατρείας, ίφ’ού τόσοι τυχαίοι δι’ αυ
τής ανεόειχθησαν ; Δι’ αυτό δέ καί ο: έρα-ταί αυτή; άδια- 
φοροΰσιν είς Οσα ή μοχθηρά τού κόσμου γλώσσα διαλαλεΐ 
κατ' αυτών. Έρωτζ,σατε τόν άναστάντα Κουμουνδοϋρον 
ύπερ οΰ πάνδημον ιεροτελεστίαν διά τήν όγείάν αυτού έ-
τελεσαμεν. τόν Τριζονπην καί τόσους άλλου; άνομ.ολογοΰν- 
___2ι.ι6.................... - 'τα: τήν αλήθειαν τών λόγων μου.

Είναι γλυκεία ή ’Εζουσία, και ά; γεύωνται τ’ άγαθά της 
Οί}λατραι τζς. Ήμ.εις ειμ-εθα ευχαριστημένοι μέ τήν στα- 
φιόα μας και τά άλλα αγαθά μ.ας καί ουδέποτε παραπο- 
νουμεθα κατα τών πολιτευόμενων. Μόνον ή αναπαραδιά θά 
μάς άνοιξή τά ’μμάτια, καί τότε θά ί'δωμεν τό βάραθρον 
είς τό όποιον ουτοι μας ώθοΰσιν.

"Ενεκα τών βροχών εχομεν καί πλημμύρας. Θέλω δέ δι’ 
επόμενης γράψει υμ.ιν περί τών καταστροφών, ας έπήνεγκεν

εκ τουτου ο εγγύς ημών ποταμος
Ά,λφεεός.

ΑΝΘΥΛΛΙΑ
*0 άνθρωπος είναι ο,τι ολιγώτερον φυσικόν υπάρχει έν τή 

φύσει. Είναι μέγας τις αντάρτης, έλθών άγνωστον πόθεν καί 
βαίνων άγνωστον πού ;

Μόνοι οι Γάλλοι γνωρίζουσι νά ώσι πνευματωδώς ευήθεις.

ΜΙ εύνοια είναι ή αμοιβή τής ανανδρίας.

Ούδέν παράδοξον άν ολίγοι άνθρωποι έχωσιν, ώς τυπικώς 
λέγομεν, «καρδίαν είς τήν γαστέρα» αφού ύπάρχουσι τόσοι 
καί τόσαι, οΐτινες έχουσι . .. τό εναντίον.

ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Τό γνωστότατον βίβλεοπωλεεον Κωνστ. Άντω« 

υεάδου, Όδδς Έρμον, εισάγει κατ’ έτος νεωτερισμούς 
δωρων διά τά παιδιά, δώρων διασζεδαστικωτάτων καί εν 
ταύτώ διδακτικών. Τοσαΰτα είναι τά έκ ξύλου Έ.Ι.Ιφίχα 
x'u 1 a.l.ltxa ’./Ι.Ιιραβηΐα, διασζεδαστιζώτατα ^ιΙ,ιπαίγΐ’>α 
Jeux de mots), Πανοράματα, s/apeia, 'Ιπποδρόμια, ωραιό

τατα χινητιι fifarpa μ.ετά καί άνευ μ.ουσικής , Jιαβνΐιχά 
παιγνίδια και πολ.λ.ά αλύ,α εύμορφα πράγματα.

Συνάμα διωργάνισε τήν καλλιτέραν συλλογήν τών ΕεκΟ- 
νογρχφημ,ένων διά παιδιά βιβλίων. Είναι μιά χαρά, νά 
τά βλέπή τις.

ΜΙ όε συλλογή τών χρυσοδεμένων βιβλίων, οίον τά νέα τοΰ 
Jules λ ernes, τοΰ "Ανδερσεν. τά ωραιότερα μ.υθιστορήμ.α'7*, 
τά κλασικά, τά πλεϊστα μέ εικόνας τών πρωτίστων ζωγρά
φων, είναι έκ τών άριστων.

ΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
Τή 8/20 Δεκεμβρίου.

At πλημμύραι τοΰ 'Ρήνου ειχον επισκιάσει πρό τινων ε
βδομάδων παν άλλο θέμα ομιλίας. Αι έξ αυτών καταστρο- 
φαί συνεκίνησαν πάσαν τήν Γερμανίαν. Αι έφημερίδες έπλη- 
ροΰντο σπαρακτικών περιγραφών καί ήνοιγον έν τοΐς γραφείοις 
αυτών καταλόγους συνεισφορών υπέρ τών θυμάτων. Καί τό 
άνθος τής γερμανικής κοινωνία; έσπευδε νά πρωτοστατήση, 
είς τάς σύνδρομά:· ^ής γερμανικής Κυβερνήσεως πρώτης δού- 
σης τό παράδειγμα διά τής άποστολή; πεντακοσίων χιλιά
δων μαρκών. Είς τάς διαφόρου: πόλεις ώργανοΰντο ευεργετι
κά! άγοραί, συναυλία·., έρανοι κοινοί, παραστάσεις έκτακτοι, 
έπιτροπαί πρός συλλογήν χρήματος υπέρ τών ατυχών θυ
μάτων.

Άλλ’ ένώ ταΰτα ή λογάς μερίς τοΰ γερμανικού έθνους έ- 
νήργει, ό λαός έμεινε δυστυχώς ανάλγητος καί δέν ειδομεν 
τά ώραΐα εκείνα δείγματα τής λαϊκής έλευθεριότητος, άτινα 
έν Γαλλία, φερ’ είπειν, έν όμοίαι; περιστάσεσιν άπαντώμεν. 
Δέν δύναταί τις βεβαίως ν’άποδώστ, τούς λόγους τής τοι- 
αύτης άποχής είς πτωχείαν τοΰ λαού, ώς ό έκ Βερολίνου αν
ταποκριτής τοΰ παρισινού «Figaro» ίσχυρίσθη, άλλά μάλ
λον είς τόν χαρακτήρα τοΰ γερμανικού λαού, μή λύοντες τόσω 
ευκόλως τό βαλάντιον, άνευ έλπίδος οιφελείας ατομικής έκ 
τή; τοιαύτης έλευθεριότητος.

Τούτο καλώς γνωρίζουσιν οί διέποντες τά τής Γερμανίας 
καί διά τούτο, ώς επί τό πολύ, φροντίζουσι νά παρουσιάζοι- 
σιν είς τό βάθος πάσης τοιαύτης συνεισφοράς τό perspective
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ΜΓΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια ίδε άριΟ. 393)

'Ο αυτός ’Ιωάννη; Βενδίκης είναι ο άνήρ, 8ν εύρίσκομεν 
τήν πρωίαν ταύτην μετά τοΰ Μηνά άποβιβασθέντα είς Πάτ- 
μον καί πρώτην φοράν έξηγούμενον διά μακρών περί τών αι
σθημάτων του. Διότι έφαίνετο περιερχόμενος είκή τόν κό
σμον καί μηδ’ αυτός είξεύρων τί έζήτει ....

ΚΕΦΑΆΑ1ΟΝ Δ'.

Η ΒΕΝΕΤΗ.

Έν τούτοις, διαρκούσης έτι τής έκπλήξεως τοΰ έκ τοΰ 
βράχου θεωμένου τήν σκηνήν εκείνην Ίωάννου Βενδικη, ή μο- 
ναχή ’Αγάπη έδωκε τό δισάκκιόν της πρός τόν κωπηλάτην, 
'•'•ζιούτος τό έθεσεν έντός τής λέμβου. Κατόπιν δέ αυτού έ-

ώοεύ.είας τίνος. Ούτως ϊνα συλλέζωσι συνδρομάς, όπως μάλ
λον πανδήμως έορτάσωσι τήν είκοσιπενταετηρίδα τών γά- 
μων τοΰ διαδόχου τοΰ γερμανικού στέμματος, συνέστησαν 
καί λαχειον έκκυβευθησόμενον τήν ημέραν εκείνην (13/25 Ια
νουάριου) καί ό Γερμανός διά τής αγοράς λαχνού προσφέρει 
τρεις μάρκας υπέρ τής λαμπρότητο: τής εορτής, έλπίζων 
νά έορτάση, καί αυτός ταΰτοχρόνως τήν είσοδον παχέος τίνος 
ποσού μαρκών είς τό θυλάκιόν του.

ΜΙ μέθοδος δέν έλλειψε νά έφαρμοσθή καί νΰν. Οϋτω δέ 
διετάχθη μάλλον δύναταί τις είπειν ή διωργανώθη, έν Βε- 
ρολίνω, έπί δύο νύκτας, τοΰ τελευταίου Σαββάτου καί τής 
Κυοιακής, έν πάσαις ταίς συναναστροφαΐς καί πάσαις ταίς 
συναθροισεσι χαρτοπαιξία, ής τά κέρδη προωρίσθησαν υπέρ 
τών θυμάτων τών πλημμυρών τοΰ 'Ρήνου 1 "Επαιξε λοιπόν ό 
Γερμανό: ϊνα συνεισφέρω υπέρ τών καταστραφέντιον συμπο
λιτών του, έλπίζων πάντοτε ότι πιθανότατα θά κερδίση, ζαί 
οϋτω δέν θά συνεισφέρω τίποτε έκ τοΰ ίδιου βαλαντίου, ή 
υ.όνον τό κερδηθέν χρήμα τών άλλων ! "Εχομεν λοιπόν έκτός 
τών ευεργετικών παραστάσεων, τών ευεργετικών αγορών και 
τόσων άλλων ευεργετικών .. . καί ευεργετικά; χαρτοπαιξίας -

’Αγνοώ πού πρέπει ν’ αποδώσω τις τήν άποξήρανσιν. ού
τως είπειν, ταύτην τών γενναίων αισθημάτων παρά τώ γερ- 
μανπκώ λαώ, ί.ν άπό τοΰ βαλαντίου βλέπομεν διήκοοσαν μέ 
χοι τίΰν πράξεων,έκτός ολίγων έξαιρέσεων. Τό εξής γεγονός 
έπ’ 'εσχάτων έν τώ 'Ρήνφ μαρτυρεί τόν ισχυρισμόν μου, πε- 
ριένον και τήν έξαίρεσιν, έκεΐ όπου ίσως ουόεί: άνέμενε νά 
τήν εϋρω, καί τόν κανόνα τής αναλγησίας, έκεϊ όπου ήλπιζε 
νά ίδ-ρ τήν έξαίρεσιν.

Παρά τό Mainz, ή πλημμύρα είχε κατακλύσει τήν καλύ- 
βην πτωχής χήρας εθρισκομένης έν αυτή μετά τών δύο μι
κρών τέκνων της. Δύο σφριγώντες νέοι άνδρες έπί π-αρακει- 
μένης υψηλής γέφυρας ίστάμενοι έθεώντο από τοΰ ασφαλούς

πάτησεν έπί τής λέμβου ή Αγάπη καί έκάθισε παρά τήν 
πρύμναν, ένώ. ό Νεεμίας έσταυροκοπεϊτο καί τή ηύχετο κατευ- 
όδιον.

'Ο ερέτης έκάθισεν έπί τοΰ ζυγού καί άνέλαβε τάς κώπας.
ΜΙ μοναχή ’Αγάπη έφόρει μαύρην μανδήλαν καταβαίνου- 

σαν μέχρι τών οφθαλμών καί έκυπτε τό πρόσωπον βαθέω: 
πρός τά κάτω. Άλλά καί έκ τής θέσεως, ένθα είχε καθίσει." 
τό πρόσωπόν της ήτο δλως αόρατον είς τούς δύο ξένους, ώί''·' 
έχούσης έστραμμένα τά νώτα πρός αυτούς. Κατά τήν στρό- 
φήν όμως τής λέυ.βσυ δ Μηνάς, ούτινος είχε διεγερθή ή πρό*'; 
σοχή έκ τής βραχείας πρό; αυτόν άνακοινοίσεως τοΰ συντρόΒ 
φου του, προέφθασε νά ϊδγ στιγμιαίως, σχεδόν αστραπηδόν, 
τήν κατατομήν τοΰ προσώπου εκείνου. Καί μή δυνηθεις- νά.ω 
κρατηθή έβαλε πεπνιγμένην κραυγήν. -y θ»

— Κυρία Αυγ..... , ,.ή,.,ξί v^r
Ταύτην μόνην τήν συλλαβήν προέλαβε νά άρθριόσηνι;,ΔιότΓ,; 

ό ’Ιωάννης Βενδίκης, όστ·.ς είχε σκεφθή άλλως, μέ ap^ap^ipiji,;. 
ταχύτητα τοΰ έφραξε τό στοΛα μέ τήν χεϊρα καί τόνΙφίμΑ^.,;-

— Σιωπή, Μηνά, τώ είπε. - 5^·~ vjjiejt

— Διατί ; .υν νεοεφετεν
— Σιωπή, σοί λέγω. .ν.'όνείΐ νότ ;.·ε

'Ο Μηνάς δέν έτόλμησε νά έπιμείνγ,· .voJCj*
"Αδηλον άν ή κραυγή τοΰ Μηνά ήκούσθη ϋ'άό .τής· Ιθ.ονα-- 

χής, διότι τό ύψος τοΰ βράχου ήτο αρκετόν καν δ; άνίμβί’έ1'* 
φύσα άντίπνους. ’Έστρεψε μέν αϋτη στιγμιαίως τήο'κεφ^ΰ^,'Χό'ν

1



10 Μ Η ΧΑΝΕΣΑΙ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
απαθώς τά άτυχη θύματα παλαίοντα τον έσχατον άνώνα 

κατά τής δομή; τού ρεύματος. Νεαρά κόρη, W. Mcgens κα- 
λουμενη, διέρχεται τήν γέφυραν, βλέπει τό σπαρακτικόν θέα
μα, προσκαλε" τούς δύο φιλοθεάμβζας εις βοήθειαν τών πνι- 
γομενων, προσπαθεί διά λόγων κ« διά δακρύων νά τούς συγ
κίνηση καί εις τήν μόνην απάντησήν των, τής άνυψώσεως τών 
εύρέων ώμων αυτών, όίπτεται ε·| τό ύδωρ κα'ι μετά άγώνα 

πολύν καί κίνδυνον μέγαν σώζει * *αί σάς τρεις κινδυνευούσας 
υπάρξεις, τών δύο επί τής γεφψρας ανθρωπόμορφων κτηνών 
έξακολουθούντων τήν άπόλαυσιν έού θεάματος.

Άλλ’ ώςείπον. δέν έχει οϋτΛτό πράγμα διά τήν εκλε
κτήν κοινωνίαν τής Γερμανίας. Λύτη συνεκινήθη καί επραςε 
παν τό καθ’ έαυτήν, όπως έλθ·? αρωγός τή δυστυχία. Καί 
ό καλλιτεχνικός κόσμος δέν ήδύκιτο νά φανή υστερών. Συ- 
νεβάλλετο λοιπόν καί αυτός εις (τήν γενικήν προθυμίαν καί 
εις τά εΰγενή του αισθήματα άφείφμεν τήν δοθεΐσαν κατά τήν 
τελευταίαν Κυριακήν (2/17 Δεκεμβρίου) ’Εωθινήν Συναυλίαν 
Matin6e) έν τώ Μελοδράματι (Opernhaus) τού Βερολίνου.

Καί τό μεν πρόγραμμα αυτής ήτο δ.τι ελκυστικόν, άρχί- 
ον από τού πλήρους μυστηριώδους μ.ελωδίας ά<ψα Γσζγηώζ· 

/ rtaowr (έκ τού Πζΐισχυνήιιατος τον 'Ρόύου τού Sell u ma nn . 
ψαλεντος υπό χορού άνδρών, καί λήγον εις μίαν χαριεστά- 

την κωμικήν σκηνήν επί τών αυστριακών "Αλπεων, ι) ΰ.τδ- 
σγεσ/Γ ’,ν/σω ιϊ.πι’ τό rfrixr έπιγραφομένην, καί ωραιότατα 
τυρολικά άσματα περιέχουσαν ή δέ ευκαιρία ήτο άρίστη ό
πως απόλαυση τις έξοχους Γερμανούς καλλιτέχνας καί θε-
σπεσίαν μουσικήν.

Χωρίς νά στερήσω τού θαυμασμού μου ούτε τόν άμίμη- 
τον βαθύφωνου κ. ί· ricke, ούτε τήν δεξιωτάτην κλειδοκυμ- 
οαλίστριαν. δεσποινίδα 4raidan. ούτε τούς άλλους λαβόντας 

μέρος εις τόν "Ορθρον αυτόν καλλιτέχνας. θά κάμω λό
γον μόνον διά τρεις καλλιτέχνιδας.

’Αρχίζω άπό τήν συμπαθεστάτην Lola Becth τήν πλη

ρούσαν τήν σκηνήν καλλονής καί φωνής μαγευούσης. Είναι 
δημοφιλέστατη ιδίως παρά τή νεολαία διότι............είναι ώ-

θαία' , , ί:Τής εισόδου της προηγήθη άνά πάν 4ό θέατρου άπό τού 

Όλύμπου μέχρι τής πλατείας Ψίθυρος ενθουσιώδης c; Jetzt 
Komint Lola» (τώρα έρχεται ή Λώλα), πάντες έμουραού- 
οησαν καί παρεσκευάσαντο επί χειροκρότημα xaiefcoch, όπερ 
ενταύθα αντικαθιστά τό bravo. Τί τά θέλετε ; "Οταν έχη 
τις νεότητα καί καλλονήν είναι αγαπητός ! Καί διά τούτο 

τετράκις καί ή Lola εκλήθη εις τήν σκηνήν μετά τό τέλος 
τού Ave Maria τού Gounod, όπερ έψαλε συνοδευομένη άπό 
βιολΐνον, άρπαν καί αρμόνιου. ’Εγώ δέ ομολογώ ότι είχον 
άφεθή εις έκστασιν έκ τε τής μελωδίας καί εκ τής καλλο
νής της. Καί όταν μετά τήν τετάρτην επί τής σκηνής έξο
δόν τη,ς εξηφανίσθη άπό τών όμμάτων μου,* άνεπόλησα ότι 
έν’Λθήναις. έκεΐ που κατά τήν Πλάκαν, δροσερά κόρη έχει 

καταπληκτικήν ομοιότητα πρός τήν Lola Beetli. Καί — ώ 
τής έλ-εινότητός μου ! — έπόθησα τάς ’Αθήνας ! Θά ήρχι- 
ζον δέ ίσως κωμικόν ρεμβασμόν, άν μή ή είσοδος τής Πάττη 
τών Γερμανών, τής Παυλίνας Λούκα, δέν μοί άπετίνασσε καί 
τό ελάχιστου ίχνος ρεμβ7^“^"νάρκης.

*Π Παυλίνα Λούκα είναι διά τούς Γερμανούς άντικείν,ενον 
λατρείας. Καί όμως πρό δεκατετραετίας, άπό τής αυτής 
σκηνής άφ’ ής άπήλαυσα εγώ τό άργυρόηχον, κρυστάλλι
νου κελάδημά της, άπεχώρησε συρεχβίίσχ ! Διότι ό Γερ
μανός ό'στις έπλήρωνεν άδρώς τήν άηδόνα του, είχεν απαί
τησήν νά τήν άκούη κατά τάς συμπεοωνημένας έσπέοας.Άλλ ’ 
ή Λούκα, έπωφεληθεΐσα διμήνου άναπαύσεως, δυνάμει συμ
φωνίας, χορηγουμένης αυτή κατ’ ενιαυτόν, περιήλθε πόλεις 
καί άστεα χρηματολογούσα. "Οταν δέ έπανέκαμψεν εις Βε
ρολίνου έζήτησεν ολίγων ημερών άδειαν, όπως άναπαυθή εκ

τού διμήνου καμάτου. Τό βερολιναίον όμως κοινόν δεν ήν- 
νόει νά χάση τόν παρά του καί τόν καιρόν του καί εις έκ- 
δίκησιν τή έφιλοδώρησε συριγμούς άμα τή πρώτη εμφανί
σει της έπί τής σκηνής. ’Ιδού διατί ή επί δωδεκαετίαν j 

λατρευτή τής Γερμανίας άοιδός, ή χαϊδεμένη τού Βερολιναίου 1 
κοινού καλλιτέχνις, είχεν άποσυρθή, ώς άλλος Άχιλλεύς μέ 
τήν μήνιν του, οΰχί εις τάς σκηνάς της, άλλ’ εις τήν σκη
νήν τού μεγάλου θεάτρου τής Βιέννη; δρέπουσα θαυμασμόν 

καί λατρείαν.
Δέν ήυ.ην εις Βερολίνου δτε πρό διετίας τό πρώτον έξευ- 

μενισθεϊσα συγκατετέθη νά πατήσγ, καί πάλιν τάς σανίδας 
τής σκηνής τού Μελοδράματος, ώστε άγνοώ τί έγένετο τότε.
’ Υλλά γνωρίζω, ότι, ότε πρό τινων έβδομάδων έψαλε διά 

δευτέραν «φοράν άπό τού πρό δεκατεσσάρων ετών συρίγματος, 
δεκάκις καί τετράκις έκλήθη διά φρενητιωδών χειροκροτη- 
υ.άτων εις τήχ. σκν,νήν, αί δέ τιμαί τών Θέσεων εφθασαν καί 
ΰπερέβησαν δεκαπλάσιου κατά τήν πρώτην ταύττ,ν έφε- 
τεινήν έπί τής σκηνή; έμφάνισίν της.

Δύνασθε νά έννοήσηεε έκ τών ολίγων τούτων οποίου θαυ
μασμού απολαύει ένταύθα ή πεφημισμένη άοιδός, ήτις άφού 
διεζεύχθη τόν πρώτον της σύζυγον, τόν Βαρώνον φόν ‘Ράβεν, 
δεν εμεινεν ούδ’ έπί στιγμήν άνευ τού τίτλου τής βαρόννης, 
διότι άλλος εΰγενή: Γερμανός, ό Βαράν φόν Βαλλχόφεν, έφι- 
λοτιμήθη νά τόν συνέχιση συζευγνύμενος μετ’ αΰτής. Καί ό 
θαυμασμός τού κοινού άνέοχεται μέχρι τών άνωτάτων τά
ξεων. Ούτω έλέχθη, ό’τι μετά τήν πρώτην έφετεινήν εσπέ
ραν, συγχάίρ νν αυτή ό διάδοχος τού Γερμανικού θρόνου :

— Είσ^ε δυστυχής, κυρία βαρόννη, τή είπε.

— Διατί, υψηλότατε ; ήρώτησεν έκπλαγεΐσα ή καλλι

τέχνης.
— Διότι, βαρόννη μου, σάς είναι αδύνατον νά άπολαύση- 

τε τό θέαμα τής Λούκας παριστανούσης.

"Ισως φανή υπερβολική ή ηγεμονική φιλοφροσύνη, άλλά 
σάς βεβαιώ ότι είναι δίκαια καί δέν πρέπει νά άποδοθή εις 
άρχαίας νεανικάς άναμνήσεις’τού ήρωος τών τριών γειτονι
κών πολέμων. Διότι διηγούνται, ότι πριν ή Λούκα θρηνήση 
τήν έξάνθησιν τών ρόδων τής πρώτης νεότητάς της καί πριν 
ό βασιλικός πρίγκηψ ευρεθή :

T/'/r μέσην ηύη νΛ^βάς τον ^ϋον ή.Ιιχίαν ,

τρυφερώτερος δεσμός συνέδεε τόν βασιλικόν οίκον τής Πρωσ- 
σίας μέ τήν καλλιτέχνιδα. Καί ποτέ ό ήγεμονίδης άναβάς 

άαέριανος, ώς άλλοτε συνήθως, τήν κλίμακα τής οικίας τής 
άοιδού, εύρέθη έν τώ προθαλάμω άντιμέτωπος πρός τόν γη
ραιόν, άλλά σφριγώντα έτι πατέρα του.

— Μήπως σάς ενοχλώ καί θέλετε ν’ αναχωρήσω ; έρω
τά με είρωνίαν τινα ό βασιλεύς.

— ΤΑ, όχι. μεγαλειότατε, άπαντά μέ τόν αυτόν τόνον ό 
διάδοχος χα·ρετίζων στρατιωτικώς, δ βασιλεύς πατήρ μου 
έχει παντού καί πάντοτε τήν προτίμησιν.

Καί άπήλθεν.
Άλλά νύν. ό μέν Γουλιέλμος έγήρασε παραπολύ, δ δέ 

πρίγκηψ διάδοχος έορτάζει τούς άργυρούςτου γάμους καί 
έκ τής καλλονής τής Λούκα δέν μένει τίποτ·έ άλλο ή οί ω
ραίοι, μεγάλοι καί ηδυπαθείς αμυγδαλωτοί οφθαλμοί της, οϊ- 
τινες άκόμη καί τήν βερρλιναίαν ζαχαροπλαστικήν ένέπνευ- 
σαν τοσούτον, ώστε επενοησε τα κωνοειδή εκείνα γλυ*κισμ.α- 
τα άτινα Lucca—Augen (οφθαλμούς τ-ςς Χούκάς) όνομά- 

ζουσϊ. —
Τρία άσματα άμιμήτως εψαλεν ή Λούκα κατά τήν 'Εω

θινήν Συναυλίαν, έν οίς καί τό τής Λορελάϋ κατά τήν μελω
δίαν τού Liszt. 'Η άηδονόστομος άοιδός είνε ούχ ήσσον έκτα
κτος ηθοποιός. Καί διά τούτο άρρητον έκφρασιν έλάμβανον 

εις τά χείλη πη; οί γλυκείς τού Χάϊνε στίχοι :

άλλά δέν ήδύνατο ίσως νά γνωρίση τούς δύο εκείνους αν
θρώπους, διότι 9 μέν Μηνάς έκάθητο μέ τήν πλευράν έγκαρ- 
σίως έστραμμένην πρός τήν θάλασσαν. *0 δέ Βενδίκης έκ παν
τός τρόπου προσεπάθει νά μένη άγνωστος καί είχεν άπά πολ- 
λοΰ τελειοποιήσει τά πρός τούτο μέσα. Πυκνότατοι καί μέλαν 
γενειον, έχον πού καί που λευκαζούσας τρίχας έσκέπαζε τάς 
γνάθους του. Τά δέ μαλλία του άφθονα καί άγρια έσκίαζον 
τό μέτωπόν του. ΓΙλήν τούτου, ό'τε δ Μηνάς έβαλε τήν κραυ
γήν ήν είπομεν. δ Βενδίκης έκυψεν ορμεμφύτως πρός τήν 
γην καί συγχρόνως έστράφη πλαγίως προς τό αντίθετον 
μέρος.

Ή λέμβος απεμακρύνετο ταχέως καί έφθασεν εις πλοιά- 
ριόν τι.

'Ο Βενδίκης, όστις έκράτει τήν αναπνοήν, τήν ορασιν καί 
τήν ζωήν συγκεντρωμένων πρός τήν διεύθυνσιν τής λέμβου, 
είδε τόν ερέτην μετάφέροντα επί τού πλοιαρίου τήν απο
σκευήν τής μοναχής, εΐδεν αυτήν ταύτην άναβαίνουσαν εις 
τό κατάστρωμα, είδε τούς ναύτας έτοιμαζομένους πρός άνέλ- 
κυσιν τής άγκύρας καί άναπέτασιν τών ιστίων. Ό Μηνάς 
μετέφερεν άμοιβαδόν τό βλέμμα από τού πλοιαρίου εκείνου 
εις τόν Βενδίκην, καί από τού Βενδίκη πάλιν εις τό πλοι

αρίου.

— Μηνά, Μηνά, είπε τέλος ό Βενδίκης· καί αί λέξεις 
αύται είχον γογγυσμού ήχον, οΰδ’ ώμοίαζον μέ έναρθρον φω
νήν ανθρώπου.

— Λέγε, κύριέ μου, είπεν ό Μηνάς.
— Μηνά, ύπαγε, τί κάθησαι;
— Πού θέλεις νά υπάγω, κύριέ μου ; περιμένω νά μέ διά

ταξης.
— "Υπαγε, Μηνά, ε’ς τό πλοΐον.
— Εις ποιον πλοΐον, κύριέ μου : Μήπως εις εκείνο ; είπεν 

ό Μηνάς, δεικνύων διά τού νεύματος καί μή τολμών νά έκ- 
τείνγ τήν χεΐρα.

— Εις τό (δικόν μας πλοΐον, Μηνά.
— Αυτό μέ τό όποιον έταξειδεύσαυ.εν ;
— Ναί.
— 'Υπάγω ευθύς, κύριέ μου. ’Αλλά τί θά πράξω ;
— Νά είπνς εις τόν πλοίαρχον, Μηνά ....
Καί διεκόπη. ’Εξέβαλλε μετά κόπου τάς λέξεις, καί ου

δόν ήδύνατο νά έκφράση τέλειον. Τό βλέμμα του δέν είχεν 
άποσπασθή άπό τού πλοιαρίου, εφ’ ού έπεβιβάσθη ή μοναχή.

— Λέγε, κύριέ μου, είπεν δ Μηνάς* έχε θάρρος καί μή μέ 
κάμνης νά κλαίω ώς παιδίον.

Τώ όντι δ άτυχής Μηνά; έκλαιεν. Εις οΰδέν τώ έχρησί- 
μευεν ή φιλοσοφία, ήν είχε πρεσβεύσει έκ παιδός, ενώπιον 
τή; άφώνου καί σπαρακτικής ταύτης συγκινήσεως, ής ήτο 
μάρτ-ζς.

— "Υπαγε, Μηνά, νά εΰρης ένα λεμβούχον ί
— Λεμβούχον;

— Ναί.

— Κ αί τί νά τόν κάμω ;
— Νά τόν στείλη,ς εις αυτό τό πλοΐον.
— Εις τά πλοΐον εκείνο ; ήρώτησεν δ Μηνάς, δεικνύων αύ- 

Οις διά τού βλέμματος τό πλοΐον, έφ’ ού είχεν επιβιβασθή ή 

μοναχή.
— Ναί.
— Καί τί νά κάμη ;
— Νά είπη . . -
"Εφερε τήν χεΐρα έπί τού στήθους, καί αί λέξεις εφαί- 

νοντο πνιγόμεναι έντό; του, υπό τού κύματος τής ψυχικής τα-

Ρα/Λ·
— Νά εΐπη. κύριέ μου, εις τήν ... μοναχήν ότι ειμεθα 

έδώ ; Λυτό δέν θέλετε νά ειπήτε ;

— "Οχι, Μηνά.
— Άλλα τί, κύριέ μου.
— Νά έριοτήση τόν κυβερνήτην πού . . .
— Νά τόν έοωτήση διά πού πηγαίνει ;

— Ναί.

— Καί νά ελθη νά μάς πληροφερήση,;
— Ναί.
— 'Υπάγω ευθύς, κύριέ μου.
'Ο Μηνάς, όστις είχεν έγερθή άπό πολλού, κατέβη μέ πη

δήματα τήν κλιτύν τού βραχώδο·υς λ.όφου καί έφθασεν εις 
τήν προκυμαίαν. Κατ’ άρχάς τώ έπήλθεν ή ιδέα νά λύση

τήν πρώτην λέμβον, ήν εύρε προσδεδεμένην εις τήν αποβά
θραν, άλλ’ έκρατ-ήθη, άναλογισθεί; ότι δέν έξετείνοντο μέχρι 
τούτου αί παραγγελία'., άς είχε λάβει, καί τέλος εύρε λεμ
βούχον τινά έ'ν τινι καπηλείω καί τώ άνέθηκε τήν ρηθεϊσαν 

εντολήν, δούς αΰτώ άργυρούν νόμισμα.
*0 καλός εκείνος άνθρωπος, όστις είχεν άζριβώς ανάγκην 

τού αργυρίου τουτου, ινα πιη καθ’ όλην την εσπέραν, έλυσε 
τήν λέύ.βον του, μετέβη άντωθών τόν άβα&ή τής θαλάσσης 
πυθαένα διά κονταριού μέχρι τού υποδειχθέντος πλοίου, καί 
έπανελθών μετ’ ολίγα; στιγμάς έπληροφόρησε τόν Μηνάν 
ότι τό πλοιάριον τούτο έμελλε νά πλεύση, σύν Θεώ καί αΰ- 
θέντη, εις Μύκονον, Πάρον καί Νάξον καί ίσως καί εις άλ
λα; τών Κυκλάδων. Ό Μηνά; τώ έδωκε καί δεύτερον νό

μισμα. r ,
__ "Εχει έπιβάτα; μέσα ; ήρώτησεν δ Μηνάς, υπερβάς

κατά τούτο τήν εντολήν, ήν είχε λάβει παρά τού Βενδικη.

(’ΛζολουΟεΓ)

Μποέμ.·
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Jch weiss nicht "as soli es bedeuten 

Das icli so (rating bin ?

’Ώεάν a W. Kray ήκουεν άπό τά χείλη τής Lucca τό
περιπαθές ποίημα τοΰ Heine, ένδεδυμέυον τήν μελφδίαν
τοΰ Liszt, δίς ώραιοτέραν ήθελε φιλοτεχνήσει ό χρωστήρ
αυτού τήν εικόνα τής Λορελάϋ !

Τελειώνω μέ τήν Έρνεστίναν Βέγνερ. Πνεύμα ©«ιδρόν, χα- 
* ο, ! -,·»-. ·■ Λ ς ν · 1 ,

ρακτηρ ευθυμος, όιαχυνει περιζ αυτής ζωηρότητα, ευφυΐαν 
καί γέλωτα;. Λιό καί είνε δημοφιλέστατη. Άδιακόπως τό 
κοινόν έγελα μέ τά; ευφυΐα; τη; έν τή μικρά κωμική σκηνή 
είς ήν έλαβε μέρος, άποτυπώσασα θαυμασίαν τυρολίδα. Και 
είνε βέβαιον ότι τά; πλείστα; τών ευφυϊών, S; άπό τή; 
σκηνή; εκτοξεύει, αυτοσχεδιάζει εκείνην τήν στιγμήν. Έν 
Βερολίνο» νΰν, μεγάλη μερίς εκλεκτού κοινού φοιτά τακτι
κό»; εις τό θέατρου Βά.Ι.Ιπρ Άτλμ παίζει ή Έρνεστίνη Βέ
γνερ, χάρ ν αυτής μόνης.

"Εν έκ τών μάλλον περίφημων αυτοσχεδιασμάτων τη; 
έκαμεν έπ’ εσχάτων έν τή 'Λμπώτιδι χαι Πα.Ιιρροία (Ebbe 
und Flulh) ήν παριστάνει τώρα. Είνε εί; τά λουτρά, όπου 
καί σχολεΐον κολυμβητική;, φέρουσα κοστούμι λουτρόν. 
Έκεΐ μεταξύ διαφόρων ασμάτων άτινα ψάλλει τή έρχεται 
ή ιδέα νά χώση τόν πρίγκηπα Βίσμαρκ εις Sv έξ αυτών, 
πρό ολίγων ημερών εγκαταλιπόντα τό προσφιλές αΰτώ εν
διαίτημα Βαρζίν, εις τόν δρόμον τοΰ όποιου έχάνοντο αί 
έπιστολαί του, και έπανακάμψαντα εί; τήν πρωτεύουσαν. 
Καί αυτοσχεδιάζει λοιπόν ή Έρνεστίνα :

Was Berlin ist obne Krartzler 

Das \ arziri ist obne Kanzler

("Ο,τι τό Βερολινον είναι χωρίς τόν Κράνσλερ, είναι τό Βαρζεν 
χωρίς τόν κάντσλεν (άρχικαγγελάριον).

Τό δίστιχόν της έκαμε τόν κύκλον τοΰ Βερολίνου έν μέσω 
άπλέτων γελώτων, ό δέ περίφημος τή; υπό τά; Φιλύρα; όδοΰ 
(Enter den Linden) ζαχαροπλάστης Κράντσλερ ευγνωμονών 
διά τήν έν συνοδεία τοΰ άρχικαγγελαρίου αθανασίαν του, 

τή άπέστειλε τήν έπιοΰσαν πελωρίαν τούρταν έπί τή; κορυ
φή; τή; όποια; άγγελο; έκ σακχάρεως έν λουτρική περιβολή, 
όμοια τή τή; Έρνεστίνη;, ανταπέδιδε τήν φιλοφροσύνην τή; 
άποθεώσεως τής ζαχαροπλαστικής τέχνη; τοΰ Κράντσλερ.

’Αλλά τά θαυμάσια τή; Βέγνερ αύτοσχεδιάσματα γίνον
ται όταν παριστάνη, τόν /Vfwrwro»· 'ΐποΈυραγότ (Der 
Jungste Lieutenant). Εινε τοσοΰτον πεφημισμένη εί; τό 
ρό.Ιο αυτό, ώστε καί ό καλλιτεχνικώτατος βασιλεύς τή; 
Βαυαρία; μετεκαλέσατό ποτέ αυτήν εις Μονάχον, όπως από
λαυσή τό άμίμητον θέαμα τή; Βέγνερ μιμούμενη; τόν ίδιά— 
ζοντα τοι; γερμανοϊς αξιωματικοί; τόνον φωνής καί τήν έν 
γένει συμπεριφοράν αυτών. Ει; Μονάχον δέ, τοΰ βασιλέως 
τής Βαυαρία; παραθέσαντο; πρόγευμα τοΐς καλλιτέχναι; 
τήν ημέραν τή; πρώτη; παραστάσεω;, ή Βέγνερ έξ απροό
πτου τινο; έβράδυνεν αρκετά νά παρουσιασθή. Μόλι; δ’είσ- 
ήλθεν, ό βασιλεύς Λουδοβίκο; ώργισμένο; κάπως :

— Σά; έπεριμέναμεν πολύ, δεσποινίς, τή είπεν.

*11 Έρνεστίνα χωρί; νά τά χάση καθόλου, λαμβάνει τήν 
στάσιν τοΰ ιιωτάτου ϋπο.Ιοραγοΰ καί ποιούσα τόν στρατιω
τικόν χαιρετισμόν :

— *Η Τ. Μ. γνωρίζει, ότι μέχρι τή; στιγμ.ή; αυτή; εί
χαν υπηρεσίαν καί μέ συγχωρεϊ, αποκρίνεται μέ τόν τόνον 
τή; φωνής, τόν ιδιαίτερον εκείνον.

'Γπήρξεν αδύνατον νά μή άναλυθή είς γέλωτα; ή βασιλι
κή οργή.

Είνε ολόκληρος σάτυρα τών γερμανών αξιωματικών τό 
δραμάτιον αυτό. Καί όμως τό μάλλον ευνοούν τήν Έρνεστί
ναν κοινόν, όταν τό παριστάνη. είνε οί αξιωματικοί. Άλλ’ 
υπερβάλλει καί τήν σάτυραν αυτήν τό παρεμβαλλόμενου αύ- 
τοσχεδίασμ.α τής Βέγνερ, δι’ού κωμικοποιεΐ τού; γερμανούς 
μουσικοδιδασκάλου;. "Οταν ό νεότατος όπο.Ιοχαγός ψάλλει 
τό δημοτικόν άσμα Kommt ein Vogel g< flogen . . . έμ- 

πνέεται αίφνης ή ηθοποιός καί όρχίζει νά τό ψάλτ, αλληλο
διάδοχο»; κατά τό style όλων τών γερμανών μουσικοδιδά

σκαλων. Καί μιμείται πό style έκάστου αυτών τόσον τελείως, 
ώστε και οί μόλις γευσάμενοι γερμανική; μουσική; άναγνω- 
ρίζουσι τόν σατυριζόμενον. ’Αμίμητο; δέ είνε μιμουμένη τό 
Style τού Βάγνερ. Εινε άναμφήριστον ότι οΰδεμία ηθοποιό; 
θά όυνηθή ποτέ νά τήν προσέγγιση καν, εί; τά τοιαΰτα αΰ- 
τοσχεδιάσματα, τά πληροΰντα τού; θόλου; τοΰ θεάτρου φαι
δρότατος καί γελώτων.

’Αλλά βλέπω ότι πολύ έπελαγοδρόμησα έν τή θεατρική 
ατμοσφαίρα καί είνε καιρός νά συστείλω τά ιστία καί νά 
υποστρέψω. Έςετάθην πολύ καί οφείλω νά τελειώσω. "Αλ
λως τε εΰρισκόμεθα εί; παραμονά; Χριστουγέννων και ό 
στολισμό; τών καταστημάτων καί ή έν τοι; οδοί; κίνησι; ή
κιστα συμβάλλουσιν είς τό νά μέ κρατήσωσι κεκλεισμένον έν 

τώ δωματίω μου καί γράφοντα επιστολές πρό; τό Μή 
Χάυεσαε, όσον προσφιλές καί άν μοί είνε. Προτιμώ νά 
περιπλανηθώ ώ; JJV'JV'C άνά υ.έσον τοΰ συνωστιζομένου συρ
φετού έν ταϊς όδοΐς καί πρό τών καταστημάτων, ή έν ταϊς 
Χριστουγεννιάτικα!; άγοραί; (Weibnacllts-markt) καί πρό 
τών αυτοσχεδίων παραχκώ»·. Κλείω λοιπόν ενταύθα τήν 
έπιστολήν μου καί εξέρχομαι έπί τή έλπίδι ν’ αποκομίσω 

άλλα; εντυπώσει; διά τό «Μή Χάυεσαε» έκ τήςπεριο- 
δείας μου. I*.

ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Τό γνωστότατον βεβλεοπωλεεον Κωνστ. ’Λντω· 
νεάϊϊου, 'Οδός Έρμου, εισάγει κατ’ έτος νεωτερισμού; 
δώρων διά τά παιδιά, δώρων διασκεδαστικωτάτων καί έν 
ταύτω διδακτικών. Τοσαΰτα είναι τά έκ ξύλου Έ.Ι.Ιηηχά 
χαι Γα.Ι.Ιιχά ’Λ.Ιγάβητα, διασκεδαστικιότατα χέίζιπαίγηα 
(Jeux de mots), Πανοράματα, Λαγιϊα, Ιπποδρόμια, ωραιό
τατα χινητά θέατρα μετά καί άνευ μουσικής, Λιαθο.Ιιχά 
παιγνίδια. καί πολλά άλλα εύμορφα πράγματα.

Συνάμα διωργάνισε τήν καλλιτέραν συλλογήν τών Εεκο- 
νογραφημ,ένων διά παιδιά βιβλίων. Είναι μιά χαρά νά 
τά βλέπη, τις.

'Η δέ συλλογή τών χρυσοδεμένων βιβλίων, οίον τά νέα τοΰ 
Jules ^ernes, τοΰ "Ανδερσεν, τά ωραιότερα μυθιστορήματα, 
τά κλασικά, τά πλεϊστα μέ εικόνας τών πρωτίστων ζωγρά- 
©ων, είναι έκ τών άριστων.

ΑΙΑ ΤΟ ΚΟΑΠΙΩΣΙΛ ΤΩ.λ ΚΥΡΙΩΝ

τεχν'της ειδικός προσελήφθη εί; τό προοδευτικώτατον 
καί ό'λως παρισινού ρυθμού Κρυστάλλινου Κουρειον «Ι»ιλίπ· 
σιου Γεωργαντα, 'Οδός Λίό.Ιον, οικία Μ(·ίϊί.


