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ΚΑΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

( Λ ~όντ>ισις ιίς τό tipftpor τον χ. Ρν'ίόου τζτρί 
τώτ γριιφουσων 'E.l.liiriiu>rj.

Ό κ. Έμμ. Ροίδη;, όστις έχρημάτισε 
προκάτοχος τού κ. Μάϊφαρτ είς τήν λα
τρείαν τής Ζάν Δαρρά; — καί είνε αύτό 
τό μόνον Ρή'υ έπί τοϋ όποιου έψυχολόγη- 
σεν, άποκομ.ίσας τον πλούτον τών καλλι
τεχνικών γνώσεων μέ τόν όποιον θαμβώνει 
τού; όλιγαρκεϊς άναγνώστα; των εφημε
ρίδων μα; — μιμείται τώρα τό «Κύριο 
Ροντόλφο» εί; τό ξεπούλημα τού φιλολο
γικού του μαγαζιού.

Τό φιλολογικόν αύτό μαγαζί τού κ. 
Ροίοου, όπως καί τό τοϋ Μάϊφαρτ, "θεω
ρείτο άλλοτε, κατά τού; εύτυχισμένου; 
καιρού; τη; απειρία: γεμάτον άπό λαμπρά 
καί πρωτότυπα είδη. Άλλ' δ σκληρό; 
χρόνο; κατόπιν άπεκάλυψεν οτι όλον αύ
τόν τόν πλούτον τή; πακοτίλλια; έπρομ.η- 
θεύετο χάρισμα άπό τά πλέον πρόστυχα 
φιλολογικά μπαζάρ τή; Γαλλία;, τής 
Γερμανία; καί τή; Ιταλία;. Καί άφού 
έξέπεσαν τσσον οίκτρά τά φόντα του. άντί 
νά έξαφανίση ό,πι τού άπέμενε και ν’ άρ- 
ζεσθή εί; ο,τι άπέκτησεν άπό τήν καλήν 
πίστιν καί συγκατάβασιν τού κοινού, εξα
κολουθεί νά έκθετη εί; τά; βιτρίνα: τών 
εφημερίδων τά ελεεινά άπομεινάρικ τή; 
πνευματικής του άποθήκης, έσκωριασμένα, 
ξεθωριασμένα, παμπάλαια κατά τό γοΰ- 
στον, μέ την έλπισα νά κίνηση τόν θαυ
μασμόν τών απλοϊκών, απαράλλακτα 
όπως ό άγαθός Ροδόλφο; περιμένει άκόμ.η 
κέροη άπο την απειροκαλίαν τών έπαο- 
χιωτών, όσοι τύχη νά περάσουν άπό τό 
εί; τήν γωνίαν τή: όδοϋ Πετράκη ξεπεσμέ
νο·/ κατάστημά του καί έλκυσθοϋν άτό 
τήν ψεύτικη·/ λαμ.ψιν τών ολίγων άνθοδο- 
χείων καί πλαισίων καί κηροπηγίων οπού 
τού άπέμειναν.

Τώρα τελευταία έρρίχθηκε τών γυναι
κών, ίσως έκ πείσματος διότι δέν τοΰ ρί
χνονται αύτού αί γυναίκες. Καί δέν εύρί- 
σκει καλά όσα γράφουν αί όλίγαι λόγια·. 
'Ελλήνισε;, όσαι έχουν τόν ηρωισμόν νά 

προσφέρουν τήν άβράν συμβολήν των εί; 
τήν πενιχρά·/ μα; φιλολογικήν κίνησιν. 
Καί τού έπείραςχν τά νεύρα ίδίω; δύο ή 
τρεις εύέλπιοες νεάνισε;, αύτού όστις έθυ- 
μίαζεν άλλοτε τόν «11 αληάνΟρωπον» καί 
εγραφεν επαινετικά; κρίσεις περί τών ε’ρ- 
γων άποθχνόντο; ποιητοϋ, κρίσεις έπιβε- 
βλημένα; εί; αύτόν τόν τόσον εύαίσθητον 
καί εύσυνείδητον κριτικόν άπό έν προσφά- 
τως άπορφανισΟέν πολιτικόν σαλόνι. Καί 
ώ; προ; αύτο μέν δέν άναμιγνυόμεθα αμέ
σως. Ί'ποθετομεν ότι καί άνευ τή: συν
δρομή; ;ζας αί τρυφεραί χείρες τών εύγενών 
συνεργατίδων μας έχουν άρκετήν δύναμιν 
ώστε νά ξετινάξουν τόν κ. Ροίδην καί νά 
τού δείζουν οτι δέν περνά πλέον ή μπογιά 
του. (Ή δεσποινίς Ζωγράφου μάλιστα ώ; 
πρό; τούτο είνε εί; τό στοιχεΐόν τη;). Θέ- 
λομεν όμως νά εκκαθαρίσομε·/ ένα άλλον

λογαριασμόν,τον όποιον έχομεν άπ’εύθείας. 
Ό κ. Ροίδη; μεμφόμενο; τού περιο

δικού μας διότι έφιλοςένησε τά έργα τών 
τιμησασών αύτό διά τή; συνεργασία; των 
'Ελληνίσω·/, έμνήσθη μετά περιφρονήσεως 
τών έν τώ Δελτίω «συνταγών» κατά τού 
βήχ" /.ίλ τού σκασίματος τών χείλέων 
καί τών εύρωτιώντων ανεκδότων περί Ρα- 
φαήλου καί ’Ερρίκου Δ’.» Καί καθ’ ό
σον μέν αφορά εί; τά; συνταγά;, ίσω; 
είνε δικαιολογημένη ή δυσμένεια του, διότι 
δέν έδημοσιεύσαμεν καμμίαν τοιαύτη ι περί 
βαφής τών τριχών τή; κεφαλή; ή τού 
γενείου. μολονότι πρό; ίκανοποίησίν του 
Οά ήμεθα πρόθυμοι νά δημοσιεύσωμεν συν
ταγήν περί τοϋ πώ; καταρτίζονται τά πο
λύκροτα βιβλία διά τή; συλήσεω; ξένων 
κειμένων.

Άλλά τ’ άνέκδοτα. τ’ άθώα άνέκδοτα 
τού Ραφαήλ καί τοΰ Ερρίκου Δ' διατί 
τά εχθρεύεται δ κ. Ροίδη;, ώ "Γψιστε 
Θεέ ; Ζημίαν ή κέρδο; τοΰ "προξένησαν 
είς τό στάδιόν του τά άνέκδοτα, τά όποια 
τόσον άχαρίστω; κατατρέχει ; Δέν άπε- 
τέλεσαν αύτά τά ταλαίπωρα τήν βάσιν 
τή; έμπορικής του πραγματεία;, όμού μέ 
τά σαρακοφαγωμένα άποφθέγματα καί τά 
κατεσκληκότα λατινικά ρητά, τά όποια 
άκόμη σερβίρει ξαναζεσταμένα εί; τό κοι
νόν ; Έάν σέν έγεννώντο εί; τον κόσμον 
ό Ραφαήλ καί ό 'Ερρίκο: Δ', ή έάν δέν 
εγραφεν εξομολογήσεις ό ιερό; Αύγουστϊ- 
νο: καί άποφθέγματα ,ό Λαροσφουκώ ή ό 
Πασκάλ, δέν Οά είχε κεσάτια ό κ. Ροίδη; 
εί; τό μαζρόν αύτοϋ πνευματικόν στάδιον ;

Τί νά είπη κάνει; απέναντι τόσον άκα- 
τανοήτου σκληρότητο; ! Τί άλλο παρά ότι 
ό κ. Ροίδη; δέν εύθύνεται πλέον οΰτε δι ’ 
όσα λέγει, ούτε οι’ όσα γράφει. Διότι δυσ
τυχώ; δέν πλακώνουν μόνον αί άμαξα·.· 
πλακώνουν καί τά γεράματα μέ όλα τά 
δυσάρεστα παρεπόμενα.

ΟΝΩΡΙΟΤ ΒΑΛΖΑΚ

Έν έ'τει 18..., εί; τραπεζίτη; τών 
Παρισίων, έχων εύρεία; έμπορικά; σχίσει; 
μέ τήν Γερμανίαν, έώρταζε τήν άφιξιν ένό; 
του φίλου, ένό; τών άπό πολλού άγνώ- 
στων εκείνων φίλων, τού; όποιου; οί εμπο
ρευόμενοι άποκτώσιν άπό τόπου εί; τόπον 
διά τής άλληλογραφίας.

Ό φίλος αύτό;, διευθυντή; διακεκριμέ
νου έμπορικοϋ οίκου τή; Νυρεμ.βέργης, ήτο 
αγαθό; παχύσαρκο; Γερμανό;, μέ μόρφω- 
σιν καί μέ καλαισθησίαν, ίδίω; δέ θιασώ
της τής πίπας. Είχεν ώραϊον καί πλατύ·/ 
νυρεμβέργιον πρόσωπο·/, μέ μέτωπον τε
τράγωνον, μέ κεφαλήν αραιά; τινα; φέ- 
ρουσκν τρίχα; ξανθας. Ήτο έν συντόμω 
' τύπος έντιμου και χρηστοήθους Γερμα
νού.

Ό ξένο; έγέλα κπλοϊκώς, ήκροάτο προ- 
σεκτικώ; καί έπινε γενναίως, τιμών έπα- 
ςίω; τόν παρατεθειμένο·/ καμπανίτην.

Εκαλείτο Έρμάννο;.
Ώ; άνθρωπο; τά πάντα έπικαίρω; 

πράττω·/, παρεκάΟητο έν πάση άνέσει εί; 
τήν τράπεζαν τοΰ τραπεζίτου, ε'τρωγε μέ 
όλην τήν γερμανικήν του όρεξιν, καί έτί- 
μα έν επαινετή εύσυνειδησία την μαγειρι
κήν τοΰ ξεναγού του.

ΙΙρό; τιμήν τού ξένου του, ό οικοδεσπό
της είχε προσκαλέσει ζαί τινα; τών οί- 
κειοτέρων του γ·.ωρίμων, ζεφαλαιουχου; ή 
εμπόρους, πολλά; έρασμία: ζαί εύειδεΐ: 
κυρίας, τών όποιων ή επίχαρι; λαλιά καί 
οί προσηνείς τρόποι ήσαν έν αρμονία πρό; 
τό εγκάρδιον ήθο; τοΰ Γερμανού. *Τ1ρκει 
τώ όντι νά ε'βλεπέ τις τόν φαιδρόν έκεϊνο·/ 
έμποριζόν όμιλον, καί θ' άπέβαλλεν εύΟύ; 
πάσάν του άποστροφην προς τά λογιστικά 
βιβλία καί τάς χρεωζοπία; ...

— Προτού μά; άποχαιρετήση ό κύριο; 
Έρμάννο;, έλπίζω ότι Οά μά; διτγηΟη 
άκόμη καμμίαν άπό τάς τρομακτικά; 
έκεινα; γερμανικά; ιστορίας.

Οί λόγοι ούτοι ίξεστομίσΟησαν κατά τά 
επιδόρπια ύπό νεάνιδο; ώχρα; καί ξανθής, 
ήτι; βεβαίως Οά ένετρύφα εί; τήν άνά- 
γνωσιν φανταστικών μυθιστορημάτων. 
Ήτο ή μονογενή; Ουγάτηρ τού τραπεζί
του, πλάσμα θελκτικόν καί τακτική φοι
τήτρια τοϋ θεάτρου.

Ήδη οί συνδαιτυμόνε; εύρίσκοντ: βεβυ- 
Οισμένοι εί; τήν τερπνήν εκείνην ράΟυμον 
κατάστασιν. ήτι; είνε τό παρακολούθημα 
γεύματο; έξαιρέτου. Τά νώτα στηρίζων 
έπί τή; έδρα;, την πυγμήν έλαφρώ; άκουμ- 
βών παρά τό άκρον τή; τραπέζη;, εί; έ
καστο; τών συμποτών έπαιζε νωχελώ; μέ 
τήν έπίχρυσον λαβήν τοϋ μαχαιριού του. 
"Οταν τό γεύμα φΟάση εί; αύτήν του την 
περίοδο· , οί μέν παίζουν μέ τόν σπόρον 
άχλαδίου, άλλοι θλίβουν μεταξύ τών δα
κτύλων ψυχίον άρτου- οί αισθηματικοί χα- 
ρασσουν άμορφα γράμματα μέ τά λείψανα 
τ<ον καρπών, οί φιλάργυροι ταξινομούν 
τού; πυρήνα: έντος τού πινακίου. Οΐ ϋπη- 
ρέται ειχον ήδη έξαφανισ'Ιή. Τώ·/ έπιδορ- 
πίων, ώ; έξ έφόδου καταναλωθέντων, τά 
λείψανα μόνα, άπέκειντο έπί τή; τραπέ
ζη;. Τινέ; έΟεώ-.το ά.πόψει; τή; Ελβετίας 
συμμέτρως έπί τών φαιών τοίχων τοϋ 
εστιατορίου άνηρτημίνας. < Ιύδεί; τών συμ
ποτών ε"πληττεν.

Ουτω οί συμπόται έστράφησαν άλληλο- 
διαδόχω; πρό; τό/ αγαθόν Γερμανόν, κα- 
ταμαγευμένοι όλοι διότι θά ήκουον μύθόν 
τινα, έστω καί άσήμαντον. Κατά τήν 
τερπνήν αύτήν νάρκην ήτι; έπέρχεται μετά 
τό γεύμα, ή φωνή μυθολόγου ήχεΐ πάν
τοτε θελκτικό/: εί; τά; αίμ<··διώσα; αίσθή- 
σει;. 'Επιζητώ·/ καί έγ<’·> εικόνας, έθαυμα- 
ζον τά φιλομειοή έκεϊνα πρ-.σωπα, τά ύπο 
τών κηρίων φωτιζόμενα καί πορφυρωθέντκ 
ύπο τού καλού γεύματος. Αί διάφοροι αύ
τών έκφράσει; παρήγον ζωηρά άποτελέ- 
σ·ζκτα μέσω τών κηροπηγίων, τών έκ 
πορσελάνης κανίστρων, τών καρπών και 
τών κρυστάλλων.

Ή φαντασία μου έδεσμεύθη αίφνης 
ύπό τής μορφή; συμπότου καθημένου ά- 
κριβώ; ά.πέ·αντί μου. Τίτο άνήρ μέτριου

Κναστήματος, αρκούντως εύσαρκος, φιλό- 
&ελως, ε'χων τό ύφος καί τού; τρόπου; 
■μεσίτου, καί φαινόμενο; κάτοχο; πολύ κοι- 
ίνοϋ πνεύματος. Δέν ειχον άκόμη πρόσέ- 

αύτόν. Τήν στιγμήν αύτήν. ή ό- 
, εκ τινο; φωτοσκιάσεως άναμφι- 
μοί έφάνη άλλοιωθεισα. Είχε γίνε·, 

ι πελιδνή- ύποζ.υανοι αποχρώσεις την ηύλά- 
| κουν. Θά τήν ελεγε τι; κεφαλήν άγώνιών- 
Κβς. Ακίνητο; ώ; ζωγραφιά πανοράματος, 
Γπροσήλου ένεόν τό βλέμμα έπί τών λα- . 

ξευτών πλευρών κρυστάλλινου πώματος· 
άλλά δέν τά; ήρίθμε·. βεβαίως καί έφαίνετο 

^.ατελών ύπό το κράτος φανταστική; τί
νος ρέμβης έπί τού μέλλοντος ή τού πα
ρελθόντος.

Άφού έπί μακρον παρετήρησα τήν έ- 
παμφοτερίζουσχν αύτήν μορφήν, τοιαύτχι 

Ρσκέσ.ει; μοί έγεννήθησαν ένδομύχως 
I ποοέρει ; έ'πιε πολύ ;
Γ’ 5 - - ■ ■, ττ,ν πτωσιν των χρεογράφων ; 
νά έξαπατήστ, τούς

— Ίδέτε, ειπον 
| δεικνύω·/ αύτή το 
f -στου. δέν είνε τώ 
[ τής χρεωκοπια: ,

— “Ω 1 άπήντητεν "κεί,η, θά ήτο έν 
■τοιαύτη, περιατώσει όλιγώτερον δύσθυμος.

— Ειτα, κινούσα έπι,-αρίτω; τ·/?/ κεφα
λήν, προσέθη/.εν :

— Εκείνο; νά χρεωκοπήστ, ! Κατέ
χει έν έκατομμύριον είς κτήματα ! Εί- 

( νε άρχαΐο; προμηθευτή; τοϋ αύτοκρα- 
Ε τορικού στρατού, καλό; άλλά πολύ ι

διόρρυθμος άνθροπρς. "Εχει συνάψει δεύ
τερον γάμον έκ συμφέροντος καί κατέ
στησε μ ’ όλον τούτο την γυναϊκά του 

ί- πολύ εύτυχή. Έχει μίαν εύμορφον κόρην 
I την όποιαν, έπί καιρόν, δέν ήθελε ν' ά- 
ί ναγνορίση- μετά τόν θάνατον όμως τού 
I υιού του, φονευθέντο; εί; μονομαχίαν, τήν 
Ι παρέλαβε, μή εχων άλλο τέκνον. Καί 

οΰτω ή πτωχή ή κόρη εΰρέθη αίφνης μία
• άπό τά; πλουσιωτέρας κληρονόμου; τών 

L Παρισίων. Ή άπώλεια τού μονογενούς 
| του υιού είχε βυθίσει τόν καλό;/ άνθρωπον 

εί; μελαγχολίαν ήτι; άπό καιρού εί; και-
. ρόν τώρα τώ έπανέρχεται.
t Την στιγμήν αύτην ό προμηθευτή; ΰ-
I ψωσε πρό; με τού; ύφθα.λμούς.

Τό βλέμμα του μοί ένεποίησε φρίκην,
I τόσον ήτο ζοφερόν καί σκεπτικόν!

Ε Τό βλέμμα έκεϊνο συνώψιζεν άναμφι-
, βόλω; μίαν όλην ζωήν.

Άλλ’ ή φυσιογνωμία του έφαιδρυνθη
| - αίφνης· Γ/.αβε το κρυστάλλινο·/ πώμα, τό 

έτοποθέτησε διά μηχανικής κινήσεω; εί; 
φιάλην πλήρη ΰδατος, εύρισκομένην παρά 
τό πινάκιό·/ του, καί έστρεψε μειδιών τήν 
κεφαλήν πρό; τόν κύρον Έρμάνον. Ό 
τελευταίο; ούτος, είς μακαρίαν νωχέλειαν 
παραδεδομένος, οΰτε μίαν ·/.&·/ ιδέαν έφι- 
λοξένει άναμφιβόλω; εί; τό κρανίον του, 
καί τίποτε δέν έσκέπτετο. Διό καί ήσχυ- 
νόμην, τρόπον τινά. διότι έματαιοπόνουν 
σπαταλών τήν μαντικήν μου έπιστήμην 
επί τοιούτου κοινού ύποκειμένου. Ένώ έγώ 
έπί ματαίω έκαμνον φρενολογικά; παρα
τηρήσει;, ό άγαθό; Γερμανό; έρρόφησε

υ:

: Ύ-
Κατεστράφη άπό 

; Σκέπτεται 
οανειστα; του ; 
πρό; τήν γείτονα μου 
ποόσωπον τού άγν<!>- 

όντι ή ποοσωποποίησι;

πρέζαν ταμβάκου καί ήρχισε νά διηγή- 
ται τήν ιστορίαν του, τήν όποιαν παρα
θέτω έντκϋθα έν συνόψει ζαί διασκευα
σμένη·/, άποκόψα; τά; περιττολογία; καί 
τά γλωσσικά σφάλματα τού Νυρεμβερ- 
γίου καί παραλαβών μόνον ό,τ·. ή ιστορία 
του ένεϊχε ' ποιητικόν καί ά,ξιον ένδιαφέ- 
ροντος.

ΊΙ ΐίίέα καί τό /-ρ&γιια
«Κατά τήν έποχήν τή: Γαλλική; έπα- 

ναστάσεως, περί τά τέλη 'Οκτωβρίου 
179'.», δύο 
νης άπό ·.
δειλήν εί; 
πολίχνη;, 
όχθη; τού

τήν εποχήν τή; ΓαλΛίκη; επα- 
περί τά τέλη 'Οκτωβρίου 

νέοι, άναχωρήσαντε; έκ Βόν- 
ςρωία;, ειχον φθάσει περί τήν 
τά περίχωρα τής Άνδερνάχης, 
κείμενης έπί τής άριστεράς 

Ρήνου, όλίγα; λεύγας μακράν 
τής Κοβλεντίας.

»Τήν στι 
τός, 
Ώζερώ. 
Αύστριακών

τιον 
καί 
’Ωζερό» έστάθμευεν έν Άνδερνάχη.

»0ί δύο οδοιπόροι ήσαν Γάλλοι.
» Έκ τώ·/ κυανόλευκων αύτών στολών, 

μέ τά έξ ερυθρού βελούδου κοσμήματα, έκ 
τής σπάθη; τι·>ν, ίδίω; δέ τοϋ πιλικίου. 
κεκαλυμμένου διά πρασίνου -κηρωτού ύ- 
φάσματο: καί κοσμημένου ύπό τρ χρου 

αύτοί
: στρατιω- 
μην καί μέ 
•ό πολύ, όχι 

άλ.λά και εί;
αί γαλλικαί

•.γμ.ήν αύτ-ξν υ γαλλικό; στρα- 
διοικούμενο: ύπο τοΰ στρατάρχου 

παρετάσσετο αντιμέτωπος τών 
, οϊτινες κατειχον τήν δεξιάν 

ποταμού όχθην. Ό γενικός σταθμό; 
δημοκρατικών ήτο έν Κοβλεντία, 

έν τών ταγμάτων τού σώματος τοϋ 
Ανδερνάχγι. 

»0ί δύο οδοιπόροι ήσαν Γάλλοι.

'ρού βελούδου κοσμήματα 
των, ίδίω; δέ τού 

διά πρασίνου κηρω 
καί κοσμημένου ύπό · 

λοφείου, καί οί Γερμανοί χωρικοί 
ειχον άναγνωρίσει χειρουργού: 
---- - άνθρώπου; μέ έπισ*” 

άγαπητού; ώ; έπί 
τώ στρατώ. 
άκόμη 0π»υ

τικους, 
άξια·/, 
μόνον 
του; ο
στ

παρά 
τόπους

■ρατιαί ειχον εισβάλλει.
«Κατά την έποχην αύτην 

καλών οικογενειών, άποσπ: 
ιατρικών των σπουδών ύπο τ: 
στρατολογικοί ...... ,........
τόν στρατηγόν Ζουρδών, ειχον φυσικώ 
λόγω προτ- ’—· - - - -------- —

, πολλοί νέοι 
άποσπασθέντε; τών 

' σπουδών ύπο τοΰ προσφάτου 
ϋ νόμου τοΰ οφειλομένου εί;

> τώ 
ιμ.ήσει νά συνεχίσωσι τά; σπου- 

οά; των επί τοϋ πεδίου τής μάχη: ή νά 
ύπαχθώσιν είς την στρατιωτικήν θητείαν, 
ήκιστα συμβιβαζομένην πρό; τήν άρχικήν 
των άνατροφήν καί τόν ειρηνικόν προο
ρισμόν των. Άνθρωποι τή: έπιστήμης, 
φιλήσυχοι καί έξυπηρετικοί. οί νέοι 
παρεϊχον άγαθόν τι έν μέσω τόσων 
φορών, και συνεπάθουν μετά τών 
πτυγμένων άνορών τών οιαφόρων χωρών, 
οθεν διέβαινεν ό σκληρός πολιτισμός τής 
Δημοκρατίας.

»Έφωοιασμένοι άμφότεροι μέ φύλλον 
πορεία; και μέ έγγραφον δεόντως ύπογε- 
γραμμένον καί πιστοποιούν ότι ησαν όό- 
χι/ιοι, οί δύο ούτοι νέοι μετέβαινον είς τό 
τάγμα, όπου ήσαν προσζεκολλ.ημένοι.

» Άμφό-εροι άνήκον εϊς οικογένεια; ά- 
στών τού Μπωβάς, τόπου μετρίως εύπο
ρου, άλλ ’ ένθα τά άγνά ήθη ζαί το έν- 
τΐ'ζον τού χαρακτήρο; μετεβιβάζοντο άπο 
γενεά; είς γενεάν, ώσεί κληρονομικοις. 
'Γπό περιεργεία; φυσική; παρά τοϊ; νέοι; 
κινούμενοι ειχον φθάσει έπί τού θεάτρου 
τού πολέμου πρό τή; έποχή; τή; τεταγ-

τών
,σφάτου

ουτοι
συμ- 
άνε-

μένη; όπως άναλάβωσι τήν υπηρεσίαν των, 
ειχον δέ ταξειδεύσει διά τοϋ λεωφορείου 
μέχρι Στρασβούργου. Καίτοι ή μητρική 
πρόνοια μικρόν τι χρηματικόν ποσό·/ τοϊς 
είχε προμηθεύσει, ένόμιζον έαυτού; πλου
σίους μέ τά όλίγα λουδοβίκιά των, άληθή 
άλλως θησαυρόν εί; έποχήν. καθ’ ήν τά 
τραπεζογραμμάτια ειχον άποβάλλει πά
σαν άξίαν. ό δέ χρυσό; έστοίχιζε πολύ.

»0ί δύο δόκιμοι, άγοντες μόλις τό ει
κοστόν πέμπτο·/ τή; ήλικία; των ε'το;, ύ- 
πέκυψαν εί; τό ποιητικόν τή; θέσεώ; των 
μέ ολον τόν ένθουσιασμόν τής νεύτητος. 
Άπό Στρασβούργου εις Βόννην, ειχον 
έπισκεφθ-ή τήν πόλιν καί τά; άκτά; τοϋ 
Ρήνου ώ; καλλιτέχ ·αι, ώ; φιλόσοφο·., ώ; 
παρατηρηταί. "Οταν ό προορισμό; μας 
ήνε ή επιστήμη, είμεθα κατ' αύτήν τήν 
ηλικίαν όντα πράγματι πολλ'/απλά. Καί 
έ/. αύτώ άκόμη τφ έρωτι, ή έν ταξειδίω, 
εί; δόκιμος οφείλει νά Οησαυρίζή τά πρώτα 
στοιχεία τή; έν τώ μέλλοντι τύχη; ή δό- 
ξη; αύτοϋ. Οί δύο νέοει ειχον λοιπόν άφε- 
θή είς τον βαθύν εκείνον θαυμασμόν ύπο 
τού όποιου καταλαμβάνονται οί μορφωμέ
νοι άνθρωποι έπί τή θέα τών άκτών τού 
Ρήνου καί τή; τοποθεσία; τή; Σουαβία:, 
μεταξύ Μαϋέννη; καί Κολωνίας. Ί’ύσι; δα
ψιλής, πλήρη; φεουδικών άναμνήσεων, εύ- 
θαλής. άλλά τηρούσα εί; πάντα τόπον 
τά ίχνη τοϋ σιδήρου ζαί τοϋ πυρός. Ό 
Λουδοβίκο; 1 Δ’ καί ό Τουρέννα; έζαυτη- 
ρίασαν την θελκτικήν αύτήν χώραν. Έδώ 
καί έκεϊ. ερείπια μαρτυροϋσι ττ,ν άλαζο- 
νίαν, ή ίσως τήν πρόνοιαν τοϋ βασιλέως 
τών Βερσαλλιών τού καταζρημνίσαντος 
τούς ώρα ου; πύργου; ύπό τών όποιων το 
πάλαι έκοσμείτο τό μέρος τούτο τή: Γερ
μανία;. Βλέποντε; τήν θαυμασιαν α·ύτ-ήν 
γήν, ζεζαλυμμένην άπο δάση, καί όπου 
τό πολυποίκιλο·/ τού μεσαίων:; άφθονεϊ, 
άλλ.' είς έρείπειχ, κατανοείτε τό γερμα
νικόν πνεύμα, τού: ρεμβασμού; του καί 
τον μυστικισμόν του. Έν τούτοι: ή έν Βόν/τ, 
διαμονή τών δύο φίλων είχεν όχι επιστη
μονικόν μόνον σκοπόν άλλά καί αναψυχή;. 
Τό μέγα νοσοκομείο·/ τοϋ γαλλοβαταβικοϋ 
στρατού καί. τοΰ στρατεύματος τοϋ Ώ- 
ζερώ ήτο έγκατεστημένον εί: τό παλά- 
τιον αύτό τού έκλέκτορ:;. Θί νεοχειροτό- 
νητοι δόκιμοι έπορευθησαν λοιπόν έκεϊ ό
πως έγχειρίσωσι συστατικά: έπιστολά; εί: 
τους προϊσταμένου; των, καί έξοικειωθώ- 
σιν έκεϊ πρός τάς πρώτα; έντυπώσεις τού 
έπαγγέλματό; των. Άλλ’ έπίση;, έκεϊ, 
όπω: καί άλλαχού. άπέβαλόν τινα; τών 
προλήψεων εί; άς άπό πολλού έμμ.ένομεν 
πιστοί ύπέρ τών μνημείων τοϋ γενεθλίου 
ήμών τόπου. Έκς ληκτοι έπί τή θέα τών 
μαρμάρινων στύλ.ω/ τών κοσμούντων το 
παλάτιον τοϋ έκλέκτορος. έθαύμασχν είτα 
τό μεγαλοπρεπές τών γερμανικών κτιρίων, 
καί εύρον είς έκαστον βήμα και νέους θη
σαυρού; άρχαίους ή συγχρόνου;. Άπό και
ρού εί; καιρόν, αί όδοϊ ένθα έπλανώντο οί 
δύο Βίλοι κατευθυνόμενο: εϊ; Άνδερνάχην 
τούς ε’φερον έπί τής κορυφή: όρους έκ γρα
νίτου, ύψηλοτέρου τών λοιπών. Έκεϊ, δι' 
ανοίγματος τού δάσους, διά τίνος άνωμα-
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λία: τών βράχων, διέκρινον άπρψίν τινα 
τοΰ Ρήνου πλαισιουμένην μεταξύ τών αμ
μολίθων ή έστολισμένην διά δαψιλούς φυ
τείας. Αί κοιλάδες, αί ατραποί, τά δάση 
άνέδιδον τό φθινοπωρινόν άρωμα το προ
κάνουν εί; ρεμβασμούς· αί κορυφαί τών 
δασών ήρχιζον νά χρυσίζωνται, νά προσ- 
λαμβάνωσί τι τό χλιαρόν καί το φαιού,· 
σημεία παρακυής 
άλλ ’ δ ουρανό; ήτ
αΐ ξηραί όδοί διεγράφ· 

κίτρινων έν 
μένη ήδη ύπό 

ή/, ίου

τά. φύλλα έ’πιπτον, 
άκόμη όλοκύανος, καί 

ντο δίκην γρχμ- 
:γ τοποθεσία, φωτιζο- 

τών λοξών άκτίνων τοΰ 
Εί; άπόστασιν ήμισείας 
Άνδερνάχης, οί δύο φίλοι 

χ·/ μή 
τούτον τύ

πον, καί ήκολοΰθησαν όδόν χαραγμένην 
διά τά; αίγας διά μέσου τών ύψηλών έξ

μών

δύοντο
λεύγης άπο τή;
έβάδισαν έν μέσω βαθεία; σιγή:, ώ 
ήρήμου ό πόλεμος τόν ώοαΐον 

καί ήκολούθησαν
t

ύποζυάνου γρανίτου τειχών μεταξύ τών 
οποίων κυλιέται ό Ρήνο:. Μετ ου πολύ 
κατέβησαν διά μιά: τών κλιτύων τή; φά- 
ραγγο; εί; το βάθος τή; όποια; εύρίσκε- 
ται ή μικρά πόλις, φιλαρέσκω; άπλου- 
μένη παρά την όχθην τού ποταμού, όπου 
παρέχει εύμορφον λιμένα εις τού: ναυτικού;.

η—Τί ωραίος τόπο: ή Γερμανία ! ά- 
νέκραξ-ν ό έτερος τών δύο νέων, ονόιζατι 
Ευτύχιο; Μανίαν, καθ’ ήν στιγμήν διείδε 
τά; χρωματιστά; οικία; τής Άνδερνάχης, 
συμπεπυκνωμένα; ώ; ώά έ < κανίστρω, 
διαχωριζομένας, ύπό δένδρων, ύπό κήπων 
καί άνθέων. Είτα έθαύμασε πρό; στιγμήν 
τά: οξεία; στέγα:, τά; ξυλίνας κλίμα
κα:. τους διασρόμους μυρίων ειρηνικών κα
τοικιών. καί τά; ύπό τών κυμάτων εί; 
τόν λιμένα. ταλαντευομένα; λέμβους.»

("Επιται συνέπεια]

αύτοζράτορες έφιλοτιμήθησαν νά καλύ- 
ψωσι τά τραύματα, άπερ άφήζεν ό πό
λεμος έκείνο; καί εκατομμύρια εκατομμυ
ρίων χρυσού, αργύρου καί πολυτίμων λί
θων ύπάρχουσιν έν τώ ναώ τούτω. Τό εί- 

ινοστάσιον τή; Άναλήψεως είνε εν έκ 
αριστουργημάτων τής χρυσοχοΐας,

Η ΣΤΕΨΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ

ΤΡΡΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Ένα λουλούδι μοναχό φτωχό τί Οά μού κάνη 

γιά. τήν ούοάνια κόρη ώμορΦιά Οου ;
θαρρείς καί μιά πρώτο ιιαγυι άν τή μαδήσω, ψτάνη 

γιά νά σεολίσω τά χονσ ιξανΟα μαλλιάσου;...

Γιά τέτοια ονοανονέννητα κοινοπλασιιένα κάλλη~ V · ν V
πού ένας ήλιος, ή ματιά σου, τά χρυσώνει 

κι’όλόκληρη τήν άνοιξι άν άγκαλιάσω, πάλι 
γιά. νά στολίσω ένα μονάχο, δέ σώνει !..

Άλλη μεγάλη, ήθελα, ατελείωτη θυσία, 
ήθελα τόν Παράδεισο νά σοΰ ιιαδήσω...

’Στήν αγκαλιά σου άνοιξι αιώνια νά σκορπίσω 
στήν ώμορφιά σου... τήν αθανασία...

TIMOS ΜϋΡΑΙΤΙΜίΣ

ζο·
τών
μια μυθολογική έ’ζθεσις χρυσού, μαργα
ριτών, ρουβινίων καί στιλβαδαμάντων. 
Έν μέσω δέ τού φαντασμαγορικού τούτου 
εικονοστασίου άνήρτηται ή εΐκών τής Θεο
τόκου, ή γραφεϊσα κατά την παράδοσω 
ύπό τού αποστόλου Λουκά, 
'λυτίμων λίθων, 
γίνεται επί παρουσία τών 
τοκρατοοικής οικογένειας, 
μόνων, τού διπλωματικού σώματος 
γερουσ.αστών, τών ύπουργών, τών κυριών 
τής αυλή; καί τών αυλιζών, οϊτινε; πα- 
ρίστανται καί μέσω τών όποιων διέρχεται. 
ό Τσάρος καί ή Τσαρίνα, ϊνα άνέλθωσι 
τον θρόνον, μετά την άνάγνωσιν δ' ευχής 
τίνος ύπο τού Μητροπολίτου τής Μό
σχα:. ό Τσάρος λαμβάνει άπό τών χει- 
ρών τού μητροπολίτου τό στέμμα καί ένα- 
ποθέτει τούτο έπί τής κεφαλής του, μεθ’ 
ύ ή αύτοκράτειρα γονυπετεϊ πρό τού Τσά
ρου και ούτος στέφει αυτήν διά τού ίδιου 
στέμματος,

Τό στέμμα - 
φα/.ά; τών αύτ 
Άλεξα- όρου Β' 
τού Α' 
εί-.ε έργον 
Γενεύη;, 
μαντών 
λυτίμων λίθων 
ό περίφημος ραργαρίτης, 
καρ

ολογιζο 
ρουβινί·

πλήρης πβ-
ΤΙ τελετή τή; στέψεως 

μελών τής αυ
τών ξένων ήγε- 

.·-------τών

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΤΕΜΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ

Η ΣΤΕΤΙΣ ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
Άπό τή; ημέρας καθ'ήν ό Μέγα; Πέ

τρος έγκατέλειψε τήν άρχαίαν τή; Ρωσ- 
σίας πρωτεύουσαν, ϊνα άνοιξη, ώ: ελεγεν, 
εις τά; άζτά; τού Νέβα παράθυρον όπως 
είσέλθη εις την Ρωσσίαν ό εύοωπαίζος πο
λιτισμός, ή Μόσχα άπέμεινεν ή ιερά τών 
Ρώσσων πόλις, περικλείουσα μετά τών 
τάφων τών αρχαίων αύτοζρατόρων καί 
τάς θρησκευτικά; καί εθνικά: άναμνησεις 
τή; χώρα:. Έν τη πόλει ταύτη στέφον 
ται οί άνερχόμενοι τόν θρόνον Τσάροι καί 
έπί τού ιερού ναού τής Άναλήψεω; τελεί
ται ή ιερά δοξολογία, ή έπικυροϋσα τά 
έπί τού θρόνου δικαιώματα τού Τσάρου. 
Έν τώ ναώ τούτω, κειμένω έν^ο: τού 
Κρεμλίνου, έστέφθησαν πάντες οί άπό τού 
Μεγάλου Πέτρου αύτοζράτορες τής Ρωσ- 
σίας. Καίτοι μαζροί παρήλθον χρόνοι άο.ό 
τής εποχής έζείνης, ή τελετή αυτή δέν 
άπλοποιήθη· ή αύτη μεγαλοπρέπεια καί 
ό πλούτο; έζακολουθούν έπιδεικτιζώτατα 
άναπαριστάμενα κατά τε την ιεροτελε
στίαν καί κατά τά; κατόπιν τελουυ.ένα: 
εορτά; έν τοϊ; άνακτόροι;, ταΐ; ύδοϊ; καί

τοϊ; θεάτροις. Ούδαμού έν τώ κόσμω πλέον 
δύναταί τι; νά παραστή εί; παρόμοια 
θεάματα έξόχως μεγαλοπρεπή, εί; θεάματα 
όλω; φαντασμαγορικά, εί; παρατάξει; 
στρατού καί παρελάσεις ηγεμόνων καί 
αντιπροσώπων ίλών τών εθνών τή; ύφη- 
7.ίου μυθολογικά;, τάς όποιας ουδέ ή ζωη- 
ροτέρα ανατολική φαντασία δύναται νά 
συλ.λάβη. "Ο, τι βλέπε: τις κατά τά; ήμέ- 
ρας εκείνα: έν Μόσχα είνε ονειρον χρυσό
πλεκτου, οιαφεύγον έν μέσω τών ήχων 
τών τρισχιλίών κωδώνων, τών κρότων τών 
τηλεβόλων, τών ευχών τού στρατού καί 
τού πλήθους και τών μολπών τών παιά
νων.

ΤΙ στέψις τελείται έν τώ ναώ τής Ά
ναλήψεω;, τώ άρχακτάτω ναώ τού Κρεμ
λίνου, όστι; ώζοδομήθη κατά το 1326, 
άλλά μετά τινα ετη άπετεφρώθη, ότε 
κληθεί; έζ Βενετίας ό άρχιτέζτων Φιορα- 
βέντη; άνοικοδόμησεν αυτόν. Ό ναός οΰ- 
τος καί κατόπιν έπαθεν έζ πυρκαιάς, έσυ- 
λήθη δέ ύπό τών Γάλλων ζατά τό 1812. 
Τετραζισχιλίας όζάδα; αργύρου καί εξακό
σια; όκάδα; χρυσού άφηρεσαν έκ τού ναού 
τούτου οί Γάλλοι, έζτοτε όμω; λαό; καί

ούτο, ίπερ εστεψε τά; κε- 
κρατόρων 'Αλεξάνδρου I" , 
. Νικολάου Η', Παύλου 

και τή; Μεγάλη; Αικατερίνη;, 
ού Ραντζιέ, χρυσοχόου τής 

. κοσμείται δέ ύπό 5,012 ά.3α- 
, στιλβαδαμάντων καί άλλων πο- 

, έν αύτώ δέ ύπάρχει καί 
ό ζυγίζων 390 

καράτια. ΤΙ όλη άξια δέ τού στέμματος 
τουτου άνέρχεται εί; 10,000.000 φρ.

Μετά τή/ στεψιν ό αύτοκράτωρ φέρων 
τό στέμμα καί ακολουθούμενο; ύπό τής 
αύτοκρατείρας επισκέπτεται τά ιερά τού 
Κρεμλίνου μεθ ’ 'ό ακολουθούν αί λοιπαί 
έορταΐ έν τοϊ: άνακτόροι; καί έν τοΐς 
ό'.οϊ:.

Αί κμαξαι έφ' ών τό αύτοκρατορικόν 
ζεύγο; καί τά μέλη τή; αύτοκρατορικής 
οικογένειας θά μεταβώσιν άπό τού σιδηρο
δρομικού σταθμού ει: τό Κρεμλΐνον είνε 
άρχαιότατοι καί πολύτιμοι. Ή έφ' ής 

’θά έπιβή τό αύτοκρατορικόν ζεύγος έδω- 
ρήθη ύπό τού Φρειδερίκου τού Μεγάλου 
εις την Αικατερίνην τήν Μεγαλην, σύρε
ται δέ ύπό όκτώ λευκών ΐππων καί κο
σμείται δι’ εικόνων τού Βατώ. Μυθώδης 
είνε ή άξια τής άμάξης ταύτης, ήν βλέ
πει τις έν τώ ίστορικώ μουσείω τής 11ε- 
τρουπόλεως, καί ήτις εις τοιαύτας περι
στάσεις μεταφέρεται εί: Μόσχαν. "Αλλο
τε, κατά τήν στεψιν τοΰ Τσάρου 'Αλε
ξάνδρου τού I”. οί άντιπρόσωποι τών 
διαφόρων κρατών ίφερον μεθ' έαυτών ιδίας 
άμάξας λίαν ιδιορρύθμους, αϊτινες δέν έ- 
στερούντο ούδόλω; τής αύτοκρατορικής 
πολυτελείας, τότε δέ παρίστατο ό λαός 
πρό παρελάσεω; τών ώραιοτέρων καί ίστο- 
ρικωτέρων άμαςών τής Ευρώπης.

ί;

11 ΑΜΑΞΑ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ής θά έπιβή τό Αύτοκρατορικόν ζεύγος.
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Ο ΜΑΗΣ

ΣΎΜΒΟΥΛΑΙ ZSCHOKKE

1ΣΤ0Ρ1ΚΑ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!

να

άπήλθεν ζ 
διατρίψας 
ύπο μόνων

Φίλε χ ίανθυνιο,
Μοί είπατε ότι χχποιβ; συμπολίτη; μου σα; ήοώ- 

τησεν αν οί πρώτο: βσσιλεΐ; τής Έλλάδο; έπεσζέ- 
φβησαν τήν Σϋρον χαϊ πότε ζαί αν άναοέρωνταί 
που τά ζιτά τήν υποδοχή» των, μοί προσθέσατε δέ 
να σας πληροφορήσω ό,τ: περί τοΰ άυτ-.χε μένου 
τούτου γνωρίζω. ’Λνασχαλίύσα; τήν παρ’ έμο: συ·- 
λογήν παλαιών εφημερίδων, εγγράφων ζαί τάς πεοΐ 
διαφόρων αντικειμένων σημειώσει; μου σάς πένπω 
τά έξης διά τό αξιόλογου υμών περιοδικόν.

Έν Έρμονπόλει, τή 6 ’Απριλίου 1896.

ανδρελς κ. χουμης

Ρ) Έξ άνεχδο'του συγγραφή; περί τών πρώτων 
■ τών τοϋ συνοιχισμοϋ τή; Έρμουπόλεως.

θά ϊδητε μ=θ' ϊ,πό- 
τότε -χ κόμματα

»
σιν Άργους έκλογώ·

Είδες την Πλάση, Μάη, σκλαβωμένη 
στά νύχια τού χειμώνα, νά σπαράζη, 
μέ τ’ άγριο μουγκρητό του νά τροιιάζη, 
τϊιν είδες λυτρωτή νά σέ ποοσι,ιένη.

Καί τ’άρματα φορείς μέ γοηγοράδα 
γιά χάρι της παλι άς σοκ έρωμένης...

τ' ίίοηατπ σου, Μάη, όπου Φέρνεις, 
λουλούδια, νηότη, ώμορφάδα.

ξεκινάς καί τρέχεις ανδρειωμένος 
Φτάνεις, μά δέ βρίσκεις τόν έχθρό σου, 

γιατί έννοιωσε προτού τόν έρχομό σου 
καί φεύγει άκόμη όλος φοβισμένος.

Και

Καί βρίσκεις· την αγάπη σου νά έχη 
τό κρύο σάβανό της ξεσχισμένη, 
την βρίσκεις, σαν νεκρό άναστημένο, 
χαμογελώντας σένα νά παντέχη.

Κι' άμέσως ζευγαρώνεται, και πάλι 
κρυμμένο στά φυλλώματα τ' αηδόνι 
μέ τόν ύμέναιό σας μας λιγώνει .... 
Σωπατε ! νά τ’ άκούσωμε, ποΰ ψάλλει.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΕΤΡ0ΤΝΑΚ02

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
Ό πρώτο; τή; Έλλαδο; Κυβερνήτη; 

Ίω. Καποδίστρια; έπεσκέφΟη τήν Σύρον 
τετράκις. Τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1829, 
τον ’Απρίλιον καί Ιούλιον τού 1830 καί 
τελευταίου τή 7 ’Ιανουάριου 1831. Κατά 
το πρώτον αυτού ταςείδιον ύπεδέχθησζν 
αύτόν έγζαρδίως. δζπζνηθέντων κατά τά; 
έν τοΐ; βιβλίοι- τή; δημογεροντία; ση
μειώσει; γροσίων διακοσίων δεκατριών καί 
δύο παράδων (άριθ. 213). Τά δύο επό
μενα ταςείδιά του δεν εχύυοί τι τό άξιου 
λόγου, κατά τό τελευταϊον όμω;—ότε 
συνέπεσε ζαί ή επέτειος τοϋ όνόματό; του 
—ό Κυβερνήτη; δέν εμεινέν ευχαριστημέ
νος, καθόσον ή Σύρο; καί ή Ύδρα ήσαν 
τότε ή έδρα τή; κατ’ αύτοϋ άντιπολιτεύ-

σεω;. ένώ κατά τά πρώτα τή; έλεύσεώ; 
του έτη. ή Σύρο; διεζρίνετο έπι τή πρό; 
έκείνου άφοσιώσει, είναι δέ γνωστόν ότι 
επικειμένων τών διά τήν εθνικήν Συνέλευ- 
σιν Άργους εκλογών τ;';---- 
Σύρου έξήλθεν ή πρώτη -οωνή 
λών επαρχιών συγχρόνου 
τοϋ ίδιου Καποδιστρίου ώ; 
πείραμα άποτυχόν καθ ’ όλ

Τούς λογου; 
στρίου άντ'.δράσεω: 
γνωρίσει πρό;
« ’Ολύμπια» 
και τά; έπί ο 
μειώσεις μου ότε δι' έπισήμων εγγράφων, 
γραμμάτων ανεκδότων τή; έποχή; έκείνη; 
καί δημοσιευμάτων θά 
ση; λύσ ;η; εγραφον 
κατ' άλλήλων.

Ό Καποδίστρια; 
ολίγα; μόνον ώρα; 
ώ; γίνόμενο; δεκτός 
Ζώ\

Τό άξιοσηυ.είωτον 
γούμενον έτος 1830, 
τού ονόματος του, έγένε· 
τελή; άληθώ; έορτή, ζατά 
ευρισκόμενα έγγραφα, διότι 
τία διέταξε τά έξή;

ά μαγαζεΐα, Οά γίνη

ιληρε'ουσίων. έζ 
ή: έκ πολ- 

έζλογή; αύτού 
άντιπροσώπου. 
οκληρίαν.

τή; κατά τού Καποδι- 
·; τή; πατρίοο; μου θέλω 

υμά; αυτους άλλοτε, άν τά 
έπιτρέψωσι νά φιλοξενήσωσι 

'οϋ άντικειμενου τούτου ση-

είναι οτι τό προη- 
/.Ί.~χ -,ύ,ί επέτειον 

έν Σύρω δημο- 
έορτή, ζατά τά παρ’ έμ.οί 

., νιυ.ι η οημογερον- 
τία διέταςε τά έξή; : «θελουσι σφαλι- 
σθή γενικώς τά μαγαζεΐα, θά γίνη φωτα
ψία την νύκτα είς όλα τά δημόσια κατα
στήματα τής πόλεω; ζαί έν γίνει θά. γί- 
νωσιν οσα απαιτούνται εί; μίαν τοιαύτην 
δημοσίαν πανήγυριν».

Κατά το πρώτον αύτοϋ ταξείοιον άπε-

--- 2θ6 ---

βιβάσθη ζ μοι όιηγεϊ
εί; τινα π.όχειρον ςυλίνην αποβάθραν, 
ίδρυθεισαν κατά τά τότε ’Γαράδικα, όπου 
νϋν ή μεγάλη οικοδομή Φραγκοπούλου καί 
Ιίαρζσκευά Ιατρού, ΰπόθεν διά. τή; Οδού 
’Οδυσσέω; ( Όψοπωλείου νϋν) ώδηγήθη 
εί; τον ναόν τή; Μεταμορφώσει·»;, εί; τά 
προπύλαια τή; όποια; ήσαν παρατεταγ- 
μέναι αί μαθήτρια·, μετά κλάδων δάφνη;. 
Ό Κυβερνήτη; έφερε μαύρην πολιτικήν 
ενδυμασίαν ζαί λευκόν πίλον, συνωοευετο 
δέ καί ύπό τινων φραγκοφορεμε'νων καί 
στρζτιωτικό/ν, έν οί; κα: κάποιο; μεγα- 
λοφωνάζων, όστι; κατά τά; πληροφορία; 
μου εΐνε ό μακαρίτη; Κωνσταντίνο; Δού
κα;. κατόπιν διευθυντή; τή; αστυνομία;
' < θηνών και νομάρχη;.

Ό κοινωφελέστερο: πολίτη;, ό σοφιότε- 
τερο: καί έναρετωτερο; άνθρωπο; έστω σοι 
σεβαστό; εί; οίανδηποτε κοινωνικήν τάξιν 
καί άν άνήκη. άφ' οίουδήποτε οίκου ζαί 
άν έλκη το γένος, οίουδήποτε ζαί αν ηνζι 
τό έ’ργον αύτού. Διότι όντως ή καρδία κα
θίστε,σι τόν άνθρωπον εύγενή, ζαί ούχί τό 
αίν.α· άνυύούσι δ' αύτοϋ προσωπικά·, έζ 
δουλεύσεις, καί ούχί πατραγαθία.».

Ένθυμοϋ πάντοτε τό παρελθόν άλλ' 
κύτη ή άνάμνησι; τοϋ παρελθόντο; ά; σέ 
προτρέπη νά ώφεληθη; έκ τοϋ παρόντος 
πλειότεοον καί καλλίτερου, ή όσον ιόφελή- 
θη; έκ τού μή ύπάτχοντο; πλέον χοονου. 
Έν ταϊ; ΰλίγαι; ταυτκι; λέξεσιν. ζπκσα 
τοϋ σοφό»; ζην ή τέχνη περιλαμβάνεται.

♦ ·
Εάν μόνον γνωρίσηι πόσον άναξία 

ναι ή εύνοια τών μεγάλων καί πόσον 
στατο; ή λεγομένη δημοτιζότη;. έάν 
νόηση; ότι έν αύται; ούδέν άλλο, είμη 
μοιβαια ι , 
υ.ην θέλει; διστάσει

εί- 
ζ- 
έν- 
ά- 

άπάτη ύπάρχει, τότε ούδέ στεγ
νά καταφρόνηση; την 

έςωτερικην καί ψευδή ταύτην λάμ.ψι·>.

Έξόπ/.ιζε τά τέκνα σου κατά τή; τα
λαιπωρία: τών παρόντων καιρών. ΙΙαίδευ- 
σον αύτά ούχί πρό; βίου εύμαρή, άλλά 
πρό; βίου άπλοϋν καί κανονικόν καί πρό; 
σπουδαία·» έναβχόλησιν- ούχί πρό; τά; 
ήδονα;. άλλά. προ; ωφέλιμον δραστηριότη
τα. οι' ή; έν παντί χρονω καί τόπω θέ- 
λουσιν εύ'ρει μέσα ϊ»α ζήσωσι- ανεξάρτη
τοι καί γίνωσι τή; ίδια; αύτών τύχη; 
δημιουργοί. Ίσως νϋν διαπρεπείς μεταξύ 
τών συμπολιτών σου τιμαϊ; καί άςιώμασι 
καί πλούτω· άλλά δύνανται πάντα τά 
πλεονεκτήματα '. ζϋτα έν τη θυέλλη τών 
καιρικών περιστάσεων ν’ άπολεσΟώσ·.· τά 
οέ τέκνα σου ένεκα μεγάλη; καταστροφή; 
νά. ώσιν ήναγζασμένα τόν επιούσιου άρτον 

έπαιτησωσιν άπό ξένου;. Διά τοϋτο
ούχί τό τί άφίνει; αύτοϊς, άλλά τό πω; 
παρασκευάζει; αύτά αποτελεί τήν άριστην 
κληρονομιάν.

Νικ. I. Λαςκαρη & Μ. Δ. Γιαννουκακη

Ο ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΑΣ
ΚΩΜΩ,ΔΙΑ ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΕΙΣ

.ταραστίΐέ/ίΐσα τό πρώτο»· άπό τής έν Αθήναις σκηνής τον « Αθηναίου» την 17 Ιουνίου 1895.

Τώ ζ. ΕΤΣΤΑΘΙΩ ΓΑΥΜΕΝΟΠΟΤΛΩ, δικηγόρω.

ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΟΔΤΟΕΝΤΕΪ

Κυριάκος Κλωναρϋς
Ευλαλία Κλωναρά, σύζυγό; του 
Μπεττυ Κλωναρά, θυγάτηρ των 
Λά ρπρος Βαρδονκλϊίς, αδελφός 

τής Κλωναρά
Άνρί Στίγκιξον, μνηστήρ τή;

Μπέττυ
Μιχαλάκης Πρωτονοτάριος, 

συμβολαιογράφος

Π. Λαζαρίβης
Μ. Κωνσταντινοπούλου
Τερψ. Ράϊνιγκ

11. Κωνσταντιν< ίπουλος·

Δ. Κοτοπούλης

II. Ροΰσος
Τρεις έτεροι ύπηρέται, βωβά πρόσωπα.

ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ

[Ή σχηνή έν τφ μεγάρ<>> τοϋ χ. Κλωνάρι. Mt- 
χρά αίβονσχ εότρεσωμένη μετά πολυτελεία; εξεζη- 
τϊ,αένη;. Αεξιά τώ θεατή, παρά τ· πρώτον παρα
σκήνιου, Ούρα φίρουσα εΐ{ τόν χοιτώνα τή; χνρία; 
Κλωναρά' παρά το δεύτερον παρασχήνιον ίτέρα 
Αύρα φέιονσα εί; τόν χοιτώνα τοϋ zvpiou Κλωναρα. 
’Αριστερά, παρά τό πρώτον παρασχήνιον, Ούρα με
τά παραπετασμάτων, φερουσα εις τα δωμάτιά τοϋ 
χορίου Στίγκιξον, παο’ αύτή έτίρα Αύρα τών δωμα
τίων τή; Μπίττυ. Έν τώ μέσο, μιζρά στρογγύλη 
τράπεζα, έφ’ ής διάφορα κομψοτεχνήματα, δεξιά 
χαί αριστερά, εί; ικανήν άπόστασιν άπ' άλλήλων, 
δύο ανάκλιντρα έπιμήχη κ.τ.λ. Εί; τό βάΟο; Αύρα 
μετά παραπετασμάτων].

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΠΑΝΤΕΛΙΙΣ καί ΦΛΩΡΑ

{Κατα τήχ άρσιν της αύ./αΐαο, ό,τι 
Παχτε.ΙιιΟ xai ή Φ./ώρα μαίνονται ίζη- 
n.lujiiroi έπί των όνο ανακλίντρων, e- 
χοντιτ ΐστραμμ-ένα τό ορματα τήν
θύραν τοΰ Στίγχι&ν/.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ / τανι'ων τάς χεϊρας χαι 
χαιηνωμιτοι ). 'λχχνγχχχ 1 ...

ΦΛΩΡΑ (ώσ άνω/· 'Κχχχχχν.χ. ' ...
/Μικρά υιγ-η/.

ΙΙΛΝΤΕΛ11Σ (πάντοττ ί&ιπ.Ιωμϊνοτ 
καί σιγα-ή τή ^ω>ή/. Φλώρα ! ... ( H 
Φλώρα ό'εν ακούει ό ΙΙαντελοτ όννατιά- 
τερα). Φλώρκ ! ... ' Άζόμη όννατώτερα 
χαι αάγνιόίωι/. Φλώοζ ! ...

ΦΛΩΡΑ / άζατιναασομίνη χαί ιρέρονοα 
τόν δάκτυλον πρό τοΰ σ-όρατος). - ούτ, 
καλέ ! ... Κοιμάται !

11 ΝΊΈΛΗΣ. Καί σάν κοιμάται τί 
φταίω 'γώ ! ·■· Γι' ακούσε.

ΦΛΩΡΑ. Σιωπή 1 ...
{ ΊΙ Φλώρα εγείρεται χαί βαίνει σιγά 

σιγόζαί άθορύθωι: πρός τόν Παντελήν. Ό

ΠΡΟΣΩΠΑ

Κνρά-Λοξή, προξενήτρα 
Ευφροάύνη Μακρίδη
Ρίτα Μακρίδη, Ουγάτηρτης 
ΧρΑΟτος Μακρίδης, υιός της 
Φωκίων Βερδελό’»»»!■ λος, μνη

στήρ τής Ρίτα;
Παντελής (ύπηρέται τοϋ 
Φλώρα ' Κλωναρά

— ΊΊ σκηνή σύγχρονος έν ’Αθήναις.

μικρός αύτός διάλογος πρέπει νά γίνεται 
ράλλον δια ριριχής χαί ρ'ε όρθάνοιχτον 
στόρα. Αϊ λέξεις πρέπει νά ραντιΰωνται 
ρίίλλον ή νά άχούωνται, πρό πάντων 
όταν ή όριλια γίνεται έξ άποστάσεως).

ΦΛΩΡΑ (Πληοιάσαοα ήδη). Αί. τί 
είναι ;

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Δέν ’ξύπνησο ;
ΦΛΩΡΑ (Περισκοπούσα/. “Ωχι, θαρρώ.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Μά τί κατάστασι; εί

ναι αύτή νά καθόμαστε έδώ νά φυλάμε 
έναν άνθρωπο πότε θά βήξη, πότε θά 
φτερνισθή, πότε θά ...

ΦΛΩΡΑ (άπερχορένη διά τοΰ ώς ανω
τέρω τρόπου). Κάνε δουλειά σου, άφου σε 
πληρώνουν.

Ι1ΑΝΤΕΛΗΣ (όιθός χαί άναχλίνων 
τήν κεφαλήν/. Καλά !

ΦΛΩΡΑ (χαθισρένη, θέλουσα ν'άπο- 
φύγη αϊ$>'ιδίως επελθ'ον πτάρνισρα. Ά- 
ναχινεϊ τήν κεφαλήν και άνοιγοκλείει τά 
ράτια χαι τό στόρα). Επ ... π ... π ... 
π ... πς 1 ... f Άποφράσσει τό στόρα της 
δια ρανδιλά υ)

1ΙΑΝΤΕΛΗΣ {σπεύδων δ>ιθεν εις βοή
θειαν καί βαίνων σιγά σιγά). Φτερνίσου, 
βρέ χριστιανη μου, καί θά πάθη; τίποτα! 
Μπ«'! ...

ΦΛΩΡΑ {άπαλ.ίαγεϊ ·α ήδη καί ίχουσα 
κατακόκκινα τά ράτια). “! ...

11ΛΝΤΕΛ11Σ (ποιων τό σηρείον τοϋ 
οταυροϋ). (άόξχ ον. ό Θεός ! ...

ΣΚΗΝΗ ΔΕΎΤΕΡΑ
Οί αύτοΐ καί ΚΥΡΑ - ΛΟ-ίΗ

Κ. ΛΟΞΗ /Εισέρχεται διά τής θύ
ρας -οϋ βάκους, φέρει φεσιον κατά τόν 
Αθηναϊκόν τρόπον χαί σάλι). Καλώ; 
τά χαίρεστε

ΠΡΩΤΟΙ ΤΠΟΔΥΘΕΝΤΕΣ

Ε. Κοτοπούλη
Ε. Ρούσου
Κ. Παπαϊωάννου
Κ. Παπαϊωάννου

Κ. Βεντούρας
II. Σ ταυατόπουλος
Κ. Βουσίου

(ΊΙ Φλώρα εγείρεται άποτόρως καί, 
τρέχει ρετά τοϋ Παντελή πρός τήν Κ. 
Λοξή, τήν λαρβάνουσι έκαστος έ( έχατέ- 
ρας χειρός καί τήν φέρουσι έσπευσρένως 
έρπροσθεν καί είς τό ρέσον τής σχηνής, 
πρό τοϋ ύποό'ολέως)■

ΦΛΩΡΑ (φέρουσα τόν δείχτην τής χει
ρός έπί τοϋ στόματος). Σούτ 1 ...

ΠΑΝΤΕΛΗΣ / ώς άνω). Σούτ! ...
Κ. ΛΟΞΗ (έχθαρβος). Μέγα; είσαι 

Κύοιε ’. Μά τί πάθατε καλέ ;
ΦΛΩΡΑ. Τσιμουδιά !
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Μιλιά ! 
ΦΛΩΡΑ. Λέξι !
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Σσσσς!
Κ. ΛΟΞΗ. Μπά ! σέ καλό σα; !
ΦΛΩΡΑ. Σιγαλώοερα, χριστιανη μου! 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Θά τόν 'ςυπνήσης. 
Κ. ΛΟΞΗ. Μά ...
ΦΛΩΡΑ. Ποιο σιγά λοιπόν.
Κ. ΛΟΞΗ (σγανή τή φωνή). Έχετε 

κανένα άρρωστο ;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ (όροίως) Όχι ! ... Μά 

σιγά σού λέω !
Κ. ΛΟΞΗ. Πιθανέ ζσνένας ;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Όχι.
Κ. ΛΟΞΗ. Άμ τότε ;
ΦΛΩΡΑ (ρυστηριωδώς πως). Κοιμά-

Κ. ΛΟΞΗ. Ιίοιος ;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Ποιος, λέει ;
ΦΛΩΡΑ Ποιος, είπες ;
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Ό Γαμπρός μας !

Κ. ΛΟΞΗ. Καί γι’ αύτό κάνετε σάν 
παλαβοί !

ΦΛΩΡΑ. Καλέ, ’μίλα σιγά.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Καί Οά μάς τόν ’ξυ-

πνήσ-ης !
Κ. ΛΟΞΗ. Χαράς το ! (χάθηται).
ΦΛΩΡΑ. (Καθ' έαυτήν). Νά την κα-
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λοκάθησε ! (Τή Κ. Λοξή). Καί πώς μά: 
'θυμήθηκε; ε .-σι πρωί πρωί. Κυρά Λοξή ;

Κ. ΛΟΞΗ. 'Γην ζ. Εύλαλία θέλω·..
Μήπως κοιμάται κι’ αυτή ; f εγείρεται/.

ΦΛΩΡΑ. Δεν ’ξέρω... Μά σάν Οέλης 
ζάθησε καί περιμενέ την... Χωρίς νά 
βγάλη: ομω: τσιμουδιά !

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Λέξι !
ΦΛΩΡΑ. Νά. ’κεΐ ’στήν άκρη ζάθη

σε... Πήγαινε σιγά σιγά...
( Ή κυρά Λοξή βαίνει προς τό βάθος 

άκροποόητεί ότε, ατρε(ρομε>·η ra ΐάγ τόκ
Παντε.Ιήν ΰποάειχνίοντα αυτή άιά ψιθυρι
σμών καί χειρονομιών τό έτερον άκρου 
τής σκηνής, ρίπτει τό er τώ μέσω τής αι
θούσης μικρόν τραπέζιον μετά πατάγου/.

ΦΛΩΡΑ. ΤΩ ! δυστυχία μας ! ... θά 
τόν ’ξύπνησε!

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Παληόγρηα ! (Εξέρ
χεται άιά τοΰ βάθους).

Κ. ΛΟΞΗ. Τό καϋμένο τό παιδί ...
ΕΥΛΑΛΙΑ. Άφησε τον τόν παλιάν

θρωπο !
Κ. ΛΟΞΗ. Δέν λέω γι’ αυτόν ... λέω 

γιά τόν γαμπρόν σα:. Τι ήσυχα πού 
κοιμάται... Σάν άρνάκι, νά μή βασκαθή !

ΕΥΛΑΛΙΑ. Καί τί νέα, κυρά Λοξή ;
Κ. ΛΟΞΗ. Ήρθα μαθές καθώς μου 

είπες ... έγώ δέν. ήθελα νάρθώ ... μ’ ά.οου 
μαθέ: τό ήθελε: έλόγου σου ...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Ά ! Ά ! καλά έκανες. 
(Τή Φ.Ιώρα). Σύ, πήγαινε έξω. (Προσ- 
Θ.Ιέπουσα πρός τά δωμάτια τοΰ Στίγκι- 
ξοκ). Δέν έξύπνησε.

/ 7/ Φ.Ιώρα εξέρχεται άιά τοΰ βάθους/.

μ; ξέρει; δά έμένα...δέκαέπτά χρόνια τώρα 
έγώ καί κουτσή φοράδα παντρεύω, όχι την 
κόρη τής Μαζρύδαινας. Μά... ’μπροστά 
’στήν Μπέττυ, χώρια ή φιλία μας...

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
Λί άνωτ ρω καί ΜΠΕΤΤΥ

ΜΠΕΤΤΥ. (κραΌνσα άνθη). Μαμα...
Κ. ΛΟΞΙΙ. Ά νά τό χρυσό μου. (Τή 

Μπέττυ). Τί λουλούδια είναι αύτά ;
ΕΥΛΑΛΙΑ. Γιά ποιόν τάχει: αύτά τά 

άνθη ;
ΜΙΙΕΤΤΥ. Είναι γιά τόν Άνρί, μαμά 

... Δέν έξύπνησε ;
ΕΥΛΑΛΙΑ. "Οχι άκόμη. (Τή κυρα- 

Λοξή). Εΐ&ές το, νά το χαρώ, τί ώραίχ 
πού είναι ;

(Ό Στίγχιξον ά·ούεται βήχων).
ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Ώ ! συμφορά μα; ! ... 

τόν ’ξύπνησε ! /βαίνει προς τήν Κ. Λα 
ξή). Μά δεν προσεχή: καί ’λίγο, χριστι
ανό μου ;

(‘Ο ΠαντεΑής σπεύόει καί ανεγείρει τήν 
τράπεζαν iy' ής καταγίνεται νά τοποθε- 
τήσιι τά άιάγορα συντρίμματα τών κ>μ- 
ψοτεχνιιμότων).

Κ. ΛΟΞΗ (έντρομος). Δέν τό "(^λα 
ή κακομοίρα... Σείς μ’ έτρελάνατε πρωί, 
πρωί.

ΦΛΩΡΑ ^7'»/ χ. Λοξή/. Καί τώρα ;
Κ. ΛΟΞΙΙ. Μά τί φταίω ’γώ ... Μή

πως τόθελα ; ... "Υστερα εινε καί περα
σμένη ή ώοα ...

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
Οί ανωτέρω καί ΕΥΛΑΛΙΑ

ΕΥΛΑΛΙΑ ( σπεύάουσα εξέρχεται τών 
δωματίων της). Μά τί θόρυβος, τί φασα
ρία είναι πάλιν αυτή ; ...

/ Ό Ηαντε.Ιής προσπαθών εν τή ταρα
χή τον νά άποχρύψρ τά συντρίμματα 
τών κ μψοτεχνημάτων ανατρέπει έκ νέου 
τό τρηπέξκν).

ΠΑΝΤΕΛΗΣ (έντρομος). Δε ... δε ... 
δέν τάσπασα ‘γώ ... Τοΰ ... τοΰ ... τοΰ 
’λόγου της άπο ’κεΐ. ( Λεικνύει τήν χ. 

Λοξή).
ΦΛΩΡΑ <έπαναΛαμ6ά.νουσα).Ίιάΰ ’λό

γου τη; άπό ’κεΐ.
ΕΥΛΑΛΙΑ. Σιγώτερα, ζώον, καί Οά 

‘ξυπνήσης τό παιδί.
ΦΛΩΡΑ (σιγανή τή φωνή). Τοΰ ’λό

γου τη: άπό ’ζεϊ ήρθε καί ...
Κ. ΛΟΞΗ (παρεμάαίνουσα). "Αχ ! 

Κυρία Ευλαλία, νά μέ συμπαθάτε ... Τό 
πουλάκι μου θά ’ξύπνησε, αί ;

ΕΥΛΑΛΙΑ ΤΑ ! τοΰ ’λόγου σου εί
σαι, κυρά Λοξή ; ... Σιγώτερα νά σε χα- 
ρώ, σιγώτερα. (Τώ Παντε.ίή). Σύ, μά
ζεψε αυτά καί φρόντισε νά ϊδής πόσο κο
στίζουν. γιά νά τά περάσω εις τόν λογα
ριασμόν σου.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ. Μά, κυρία ...
ΕΥΛΑΛΙΑ. Σιωπή !
(Ό Πκντε.Ιής συ.Ι.Ιέγει τά συ> τρίμ

ματα καί απερχόμενος 'ίπτει όργί.ϊον 
β.ίέμμα προς τήν Κυρά Λοξή).

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΥΛΑΛΙΑ χ«ί ΚΥΡΑ ΛΟΞΗ

ΕΥΛΑΛΙΑ. Ά ! Κυρά Λοξή μου, δεν 
σέ είδα άπό προχθές νά σέ ευχαριστήσω.

Κ. ΛΟΞΗ' Μπά ! Μπά ! Καλέ τί λό
γος, παιδί μου. μέ χάνεις και ’ντρέπο
μαι ... Έγώ γιά τό σπητικό σας, θηλειά 
δένω στό λαιμό μου.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Δέν ’πίστευα ποτέ, κυρά 
Λοξή μου, νά τά καταφέρη; ... ’ι.πήγαι
να νά τρελλαθώ.

Κ. ΛΟΞΗ. Χριστό: καί Παναγία! 
Κουνήσου άπ ’ τόν τόπο σου, παιδί μου. 
(Μετακινεί ε.Ιαφρώτ τήν έ.ό.Ια.Ιαιν ). Δεν 

’πή έγώ. άφησε τή δουλειά έπά- 
’ " σοϋ 

τού
της

σου είχα 
νω μου καί Οά ίδής 
λέω, ήταν δύσκολο :

οεν... Έ !
κομμάτι, γιατί 

χαν πέσει άπόκοντα ολα. τά κορίτσια 
’Αθήνας ...

ΕΥΛΑΛΙΑ. Όλ-α τά κορίτσια αί! Τί 
λές καλέ !

Κ ΛΟΞΗ. "Ολα τά κορίτσια . . Καί 
πάλι λίγα είπα ... "Επρεπε νά Ιδη: άμα 
’πήγα στό ξενοδοχείο του, τά γράμματα 
καί τά ραβασάκια, μνήσθητί μου Κύριε, 
('ποιεΓ τό σημεϊον τοΰ Σταυρού) πζό τοΰ 
στείλανε μέ -οωτογραοίάις μέσα μέ . . . 
μέ. ;με...

ΕΥΛΑΛΙΑ (ώσεί όισπίσεως). 
γραφίαι; ! ’Αλήθεια !

Κ. ΛΟΞΗ. Στό συγχώρειο 
ρίτη. (Σταςροκοπεί'ται). Άμ. ! 
ρισα μέσα στό σωρό καί 
Μακρύδαινα; μ ’ έκείνό της

ΕΥΛΑΛΙΑ. Καλέ τί λέ:
Κ. ΛΟΞΗ.

καταπιάστηκα 
σου, δέκα έπ· 
δ μακαρίτης, 
Τήν —5 ’ 
θά

Μά 
νώ.• 

α χρόνια 
άλλη δουλειά

προςενήτρα καί 
ούς παντρέψω ζ’ 

παιδί... Έπειτα 
... όχι πώς νά 
σπητικό... καί

ΕΥΛΑΛΙΑ, 
ευχαριστώ.

Κ. ΛΟΞΗ.
άπο πί< 
φτειάσω μέ τήν κόρη τη:.

ΕΥΛΑΛΙΑ. Ουφ!
Κ. ΛΟΞΗ. Άσχημη δέν

Φωτο-

:ου μακα- 
οέν έγνώ- 

ην κόρη τη;
το μυτο ;
- ι·« ·

έννοια σου ζ
•ζέ ζέρδ*.; όζ 

ώοα
οεν ζ.ά ω... 

:r. %. ποώτζ
ύστερα θά πιάσω το 

ό σπητικό σας 
μά... τέτοιο 

πέσω.
κυρά Λοξή,

δά γιά 
στο πώ.. 
στη φωτιά νά 
Ευχαριστώ,

Μ

>4-

οεθανε

ιχε^ πάρει, πού λές,
σω και ή Μακρύδαινα γιά νά τάί

σου λεω.. .Μά.

Κ. ΛΟΞΗ. Μάτι νά μην τήν πιάση ! 
ΕΥΛΑΛΙΑ. Κάτι μάτια !
Κ. ΛΟΞΗ. Ναι ώμορφα (καθ'έαυτήν/. 

Σάν λίγο άλλοίθωρη μου φαίνεται.
ΕΥΛΑΛΙΑ. Άμ! τό κορμί της; Χυτό!
Κ. ΛΟΞΙΙ. Λαμπάδα, κυρά Εύλαλία 

μου, λαμπάοα ! (ίόάι). Μέ τή διαφορά 
που είναι λαμπάδα κίτρινη I

ΜΠΕΤΤΥ (κατασχευάζουσα άνθοάέ- 
σμ/ινχ Άχ I τί έμμορφα ποΰ μυρίζουν !

ΕΙ ΛΑΛΙΑ (ασπαξομένη τήν χάρην 
της/. Γό χρυσό μου, τί ε’ξυπνο πού είναι !

Κ. ΛΟ^-Η. Άμ τίνο: θά μοιάσα,...
Ο κοσμος όλος έχει νά κάνα, μέ την εξυ

πνάδα τής μαμάς του.
ΕΥΛΑΛΙΑ (μετριομ/ρόνως ά.Ι.Ιά κατά 

βάθος άπούεχομένη τήν γνώμην τοΰ κό
σμου καί ~ης Κυρά Μοξής). Άς είν’ 
καλά Κυρά - Λοξή... ’Αλήθεια, είπες ό 
κόσμος... καί γιά τόν γαμπρό μας τί 
λέει, ό κόσμο; έξω ;

Κ. ΛΟΞΗ. ΙΙάει νά σκάση άπό τή 
ζήλεια του... Καλέ τέτοιος γαμπρός ! ! 
Δανίμαρκέζο; σου λέει άλλος !

ΕΥΛΑΛΙΑ. ’Από τήν πατρίδα τοΰ 
Ιίασιληά μας !

Κ. ΛΟχ.11.’ Και άπο σώϊ..· Πλούσιος.
ΕΥΛΑΛΙΑ. Αλήθεια, Κυρά-Λοξή, 

ώς ποσά λές νάχη ;
Κ. ΛΟΞΗ. Μά... καθώς μ.οΰ είπεν δ 

ίδιο; καί θ δούλός του... θάχη ώ; δέκα 
τέσσαρα εκατομμύρια καί κτήματα ’στήν 
Δανία άπειρα.

Ε) ΛΑΛΙΑ. Ί ί τύχη ! Τί τύχη, ποΰ 
τήν είχε ή Μπέττυ μας... Άν ’πετύχη 
μάλιστα καί τό σχέδιο τού Κυριάκου... καί 
πιστεύω νά ’πετύχη τότε ποιος τή χάρι 
μα; !

Κ. ΛΟΞΗ fπεριήρχωσ/. Σχέδιο! ... 
σάν τί, σάν τί, κυρία Εύλαλία ;

ΕΥΛΑΛΙΑ. Ά; είναι, θά τό μάθη; άρ-Ι 
γότερα ... Μά. πέ: μου αλήθεια στή ζωή 
σου πώ; τά καταφερες, Κυρά-Λοξή.

Κ. ΛΟΞΗ. Μήν τά ’ρωτά: ... ίδρωσα- 
οαντάσου ότι του είχαν στείλει εξήντα 
δύο πρόξενε;αϊς !

ΕΊ ΛΑΛΙΑ (θαυμάξου'σα.).
δύο !

Εξήντα

Κ. ΛΟΞΙΙ. Άμέ ! Μά τί τά θέλεις 
ομως,τάν τού ’μίλησα έγό> για τήν Μπέτ
τυ ... ύστερα δά δέν πέρνει καί’λίγα 800 
χιλιάδες ! (Ακολουθεί)
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