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Νέον ζήτημα έθεσε κατ' αύτάς εις κίνηοιν σύσπασαν σγεδόν τήν Έλληνικήν δημ,οσιογραφίαν, ήτις κατά εν και μόνον δια
φέρει της έν Ευρώπη, ότι έχει τό θαυμάσιον προτέρημα νά συζητη και νά όιαπληχτίζηται έ-π-ί ημέρας πολλάς διά ψύλλου
πηδήματα. Όγκάνισεν ό Ονος, έσ·:ρίγγλι·
σεν ό ποντικός, έχρεμέτισεν ό ίππος; ιδού
άρθρα πολύπλοκα, μελέται εκτενείς, συζη
τήσεις μακραί, έριδες και διαπληκτισμοί.
Τοιούτον τι παρετηρήθη και εις τάς ημέ
ρας ταύτας, άφ' ής στιγμής ό έκ Βορδιγάλλων αοιδός Σόριας έπάτησε τον πόδα
ιίς τήν γ ή ν των Αθηνών. Μόλις ή φωνή
του άντήχησεν εις τό ώδεΐον, και έν τω
άμα άρθρα πανηγυρικά κατέκλυσαν τάς σε
λίδας τινών εφημερίδων, και έπαινοι και
ίγκώμια, σύμπασα δέ σχεδόν ή ελληνική
δημοσιογραφία, ήλεχτρισθεΐσα έκ τών άσ
τατων του Σόρια, έξηγέρθη έν χορώ και
ψαλτηρίω και κιθάρα εξύμνησε τον Βορδιγάλλειον άοιδόν. "Εκτοτε τό όνομα του
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Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν.

Σόρια καθ' έκάστην σχεδόν κοσμεί τάς σε
λίδας τών εφημερίδων. Ό Σόριας έμελψε
χθες εις τον οίκον του Τάδε, ό Σόριας
•προσεκλήθη είς τήν εσπερίδα του ΔεΤνα, ό
Σόριας μετά τίνων φίλων του περιήλθε τήν
Ακρόπολιν και έψαλλε μετά πολλού ψυ
χικού πάθους προ τών ερειπίων τής αρ
χαιότητος, ό Σόριας έφαγε τήν τάδε ώραν,
ό Σόριας κατεκλίθη χθες ενωρίς, ό Σόριας
εξύπνηιε σήμερον λίαν πρωί κτλ. Έάν δε
εις τήν γενικήν ταύτην συναυλίαν τής δη
μοσιογραφίας ήκούσθη και τις διάφορος
φωνή, υποδεικνύουσα τον έλληνικόν Ά β δηρητισμόν και άφαιροϋσά εν ρόδον άπό
τοδ στεφάνου τοϋ Σορία, ή φωνή αύτη έσβέσθη έν μέσω του θορύβου τών παιάνων,
και ύπελήφθη ως βάρβαρος και άμουσος
φωνή. Ό «Αιών», άκουσας τοιαύτη ν τινά
φωνήν, ήρπασεν ως μαινόμενος τήν δημοκρατικήν του γραφίδα· μή βίξεύρων δέ διά
τίνων τρόπων νά αποθέωση τον Σόριαν,
και Οέλων και πάλιν νά καταστήση γνω
στούς τους δημοκρατικούς του πόθους, άνέτρεξεν εις την άρχαίαν έποχήν, διά νά

ΚΗΠΟΣ
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΧΟΝΔΡΩΝ.

δείξη ότι και οί πάλαι Αθηναίοι έτίμων
και έψαλλον παιάνας είς τούς έξοχους άδούς· ό δέ κ. Ροίδης, τό σατυριχόν τοΰτο
έξάμβλωμα, έγραψεν έν τη σατυρική του
ευφυία, ότι ή φωνή αύτη έξήλθεν άπό κύριόν τινα, όστις εΐνε πατήρ πέντε τέκνων,
ανηκόντων εις τό ώ ρ α ΐ ο ν φ ϋ λ λ ο ν , άτινα ώρέχθησαν κάκεΐνα δεκαφράγκων ε ι 
σιτηρίων, και ώς έκ τούτου προήλθε οιατάραξις τής οικογενειακής ειρήνης του και ή
καταφορά αύτοϋ κατά του είσάγοντος παρ*
ήμΐν απαιτήσεις είς παραλόγους δαπανάς.
Είς τοιαύτην άναίδειαν κυνικήν περιήλθεν
ό θ ε ο τ ο ύ μ π η ς 'Ροίδης, ώστε νά έπιτίθηται και κατά κυριών, τό όποιον εΐνε
ποταπότης και άνανδρία. Νομίζει ότι ή
σατυρική ευφυία συνίσταται είς τό νά έπεμβαίνη ασυστόλως είς έντιμους οικογενείας
και νά ψέγΐ) φυσικά ιδιώματα, ενώ χρέος
τοΰ σατυριστοΰ εΐνε νά στηλιτεύη τά επί
κτητα ελαττώματα.
Είς τοιαύτην ταραχήν ετέθη διά τόν Σό
ριαν ή ελληνική δημοσιογραφία, και άπας
σχεδόν ό Αθηναϊκός κόσμος. Οί πάντες

Έκεΐ λοιπόν που έκανα τόν ένα κι' άλλον χάζι,
Ακούω τόν μονσιέρ Πετράν κι' άβάντ' εμπρός φωνάζει.
Τότε άρχισαν δυώ καλά μεγάλ^α κλαρινέτα,
Και όλοι έπιαστήκανε ευθύς άλαμπρατσέτα,
Κ' έπήγαιναν έδώ κ' έκεΐ μέ βήματα μεγάλα,
Και σκόνη 'σήκωναν πολλή είς τοϋ χοροϋ τήν σάλα.

Ε χ θ έ ς τό βράδυ ή προχθές επήγα μ' άλλους δύω
Είς τοϋ Πετράν τό ώμορφο χοροοιόασκαλεΐο,
Διά νά μάθω τοΰ χοροϋ τής βόλτες και τής τρέλλαις,
Κ»ί ν" αγκαλιάζω και εγώ τής ώμορφαις κοπέλαις,
Και μάλιστα τής ΆποκρειαΤς, όπου δέν αμφιβάλλω
Πώς θά μέ προσκαλέσουνε είςέ κανένα μπάλο.

Βλέπω τόν Φιλιππίδη μας τόν ξακουστό μπαρμπέρη
Μέ τόν Πασχάλη τόν Κωστή πιασμένο χέρι χέρι.
Ωσάν ξεφτέρια και οί δυώ πολύ ψηλά πηδούσαν,
Κι' άπ' τό χορό που εί'ξευραν θαρρούσες πώς πετούσαν*
Έδώ πατούσαν, κ' έξαφνα εύρίσκουνταν 'κεΐ πέρα,

Ήήγα λοιπόν και έβλεπα μέ προσοχή μεγάλη
Τά βήματα που έκαμναν οί χορευταί οί άλλοι.
Πρώτον άπ' όλους τόν Πετράν έκεΐ 'ς τή μέση εΐδα,
Και έδειχνε τά βήματα κ' έχόρευε κ' έπήδα
Και έσκανε και ίδρωνε και ήταν όλος φούρκα,
*
Γιατί κανείς δέν 'μπόραγε νά μάθη τήν μαζοϋρκα,

Βλέπω έκει κοντά σ' αυτούς τόν Ανάσταση Κούζη
Μέ τόν κύρ Παναγιωταρα ποΰ εΐνε σάν καρποϋζι . . .
Ό μαστρο-Παναγιωταράς ήτανε καββαλλιέρος,
Και μέ τόν Κούζη 'πέταγε. είς ένα κι' άλλο μέρος,
Κι' ό ένας μέ τόν άλλονε 'βαστιόταν άπ' τή μέση,
Κι' ό ένας έφοβότανε ό άλλος νά μή πέσ-β.

Σάν τό πουλί όπου πετα απάνω 'ς τόν αέρα.

ενόμιτα'; to'* Σόρίαν κάτοιχονι3ανΐ·.:ής σφαί
ρας, έξοχον άνδρα, άμίμητον àotBòv, και έν
όλίγαις λέξεσιν ο υ ρ α ν ό χα έ β α ο ν.
Δια να δώση δέ καί πάΧιν ί ΕΛληνίκή κοι
νωνία τρανόν δείγμα τής μωρίας της, έκρέμασε τόν σταυρόν τοο Σωτ*3|ρος καί εις
το στήθος του Σόρια, μόνον και μόνον διό
τ ι έχει
το φυσίκόν προτέρημα να μαγεύη τήν άκοήν δια γλυκείας φωνή;· κατ'
αυτόν λοιπόν τον τρόπον, επειδή και ό ό
νος ένει το φυσικόν πλεονέκτημα να όγκανίζη, πρέπει να παρασημοφορηθή. Δέν προτιθέμεθα παντάπασιν ουδέ κατ' ελάχιστον
να μεμφΟώμεν τοΰ κ. Σόρια, τουναντίον
μάλιστα τόν ύποληπτόμεθα κα'ι τιμώμεν
ώς γλυκυν άοιδόν καί καλόν τεχνίτην Οέλομκν μόνον να στηλιτεύσωμεν τόν Άβδηριτισμόν τής ελληνικής κοινωνίας, ήτις
προώρισται να μέ·η πάντοτε τυφλή και
κούφη, και να φέρη τό μηδέν εις τό είνε.
Ώ ς έπίμετρον δέ δλων τούτων ανοίγει καί
ό θ ε ο τ ο ύ μ π η ς "Ροίδης τό άπήλωτον
στόμα του, καί λέγει ότι ό Σόριας θα φέ
ρη μεγάλην τιμήν είς τόν σταυρόν. Έκ
τών ίδιων φαίνεται κρίνει* τωόντι ό Σόριας
φέρει μεγαλειτέραν τιμήν εις τόν σταυρόν
ή ό 'Ροίίης, διότι ούτος έπαρασημοφορήθη
età τήν II ά π πι σαν Ί ω ά ν ν α ν , ήτις
έστιγματίσθη υπό τής εκκλησίας ώς σκο
πούσα να ψέξη τόν Χριστιανισμόν καί να
φαρμακεύση πάσαν Χριστιανικήν καρδίαν,
εκείνος δε διότι έψαλλε τουλάχιστον επί
δύω εσπέρας υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών.
Εινε απελπισία, μα τήν άλήθειαν, τοι
ούτοι ταρτούφοι της ηθικής να περιβάλλωνται τήν τήβενον τοΰ δημοσιογράφου, καί
να ρίπτωσιν εις τήν δημοσιότητα ό,τι άποορέει έκ τής στρεβλής αυτών κεφαλής,
ή δέ κοινωνία να γελά μ έ όλην τήν άπάΟειαν και να άσπάζηται πάσαν σαπράν αυ
τών ίδέαν. "Εως πότε τα ελληνικά παρά
σημα θα δίδωνται άφθόνως εις ένα καί εις
άλλον τυχοδιώτην, καί θα στολίζωσι τά
στήθη τών βλάσφημων καί τών ταρτού
φων ; Δεν Οά σωφρονισθη ποτέ αρά γε ή
ελληνική κοινωνία, καί δέν θα άνυψώση ό

':ν.αύτης
διεφθαρμένης πασχούσης ΙΙΛνοίας σπέρματα καί τοιοδτον άποτρόπαιον
δν ήθελεν εκλείψει άπό προσώπου τής ε λ 
ληνικής γής καί σπεύσει είς τι εύρωπαϊκόν σωφρονηστήριον. Ά λ λ ' αίφνης άπό
τίνος καιρού καταληφθείς υπό άλλης έπικινδυνωδεστέρας νόσου, τής λύσσης, άνεφάνη αύθις έν ταίς στήλαις τής ανωτέρω
Λαταχθονίου εφημερίδος, πληρούν καθ' έκάστην αύτάς δογμάτων δηλητηριωδών, άποβαινόντων όσημέραι επιβλαβών τ η κοι
νωνία. Τοιουτοτρόπως ό πρώην καθηγη
τής τοΰ Γίοιν. καί Συνταγματικού Δίκαιοι*
κατέστη ανίατος καί επικίνδυνος. "Οθεν
ΕΙΣ ΛΥΣΣΑΛΑΙΟΣ,
προτρέπομεν τήν άστυν. αρχήν, ίνα διά
τοΰ κυνοκτόνου Λιβερίου φροντίση περί'
Έν τή αυλική έφημερίδι ό κΑαός» άνετής απαλλαγής ημών άπό τοιαύτης πρω
φάνη από τίνος καιρού αρθρογράφος τις
τοφανούς λύσσης.
Λυσσαλαΐο;ς, πρώην καθηγητής τοϋ ΙΙοιν,
καί Συνταγματικού Δ·.καίου, φέρων έπί του
Φίλτατε Άριστόφανεςί
μετώπου του άνεξίτιλα στίγματα, ώς γέ
ρας τών τε τραγελαφικών συρραμμάτων του,
Καί τοι επιβαρύνομαι ύπό πολλών καί βα
τών έξεστηκυιών φρενών του καί ίδια τ ή ς ρύτατων ασχολιών, ούχ ήττον άπό πρωίας
επαράτου Βρυλγαρικής εκείνης εποχής, μέχρι δύσεως δέν παύω περιπόλων τάς τε
καθ' ήν διεδραμάτισε κατά τοϋ συνταγμα ευρείας οδούς καί στενωπούς τών κονιορτωτικού ημών πολιτεύματος πρόσωπον φοβε δών "Αθηνών μας, ουχί προς θεοΰ χάριν ερ
ρού έφιάλτου. Ό λυσσαλαΪ3ς οΰτος άν/ρ γολαβίας, άλλά διότι φύσει τέρπομαι υπό
έλθών ενταύθα από πολλών χρόνων, καί τών πολλών καί ποικίλων συμβάντων τής
τοι πάσχων τάς φρένας έδιωρίσθη κακή νέας ταύτης Άβδηρουπόλεως.Ταδτα λέγων
μ/ίίρα καθηγητής τής νομικής τοΰ ημετέ δέν εννοώ τούς δίκην άκρίδωνπλημμυρήσανρου πανεπιστημίου σχολής, Οηλητηριάσας τας φιλτάτους νυκτοκλέπτας, φιλτάτοος
δια τών είρημένων συρραμμάτων του τήν εις τήν άγρυπνον άστυνομίαν μας εννοείται,
πανεπιστημιακήν νεολαίαν.
Ά λ λ ' αύτη σίτινες τήν παρελ. Τρίτην άφήκαν έμέ τε καί
συνειδυΐα έξ ύπαρχής τό τέρας τούτο δέν τούς τρεις συγκατοίκους μου άνευ παντα
έδίστασε νά τό κρημνίση πολλάκις έκ τής λονιών καί τριβώνων, άναγκάσαντέςμας έπί
έδρας μετ' άγανακτήσεως, ρΊπτόμενον ε τρεις ολόκληρους ημέρας ώσεί φάσματα τεκάστοτε εις τό έλεος τών τε καθηγητών τυλιγμένοι είς σινδόνας νά οίκουρώμεν ώς
καί τών κυβερνήσεων, αίτινες έξ άσυγγνώ- νέοι Έπαμινώνδαι. Ή φίλη σου «Έφημεστου επιεικείας τό διετήρουν, δπως εξα- ρίς», ήτις θρασύτατα έτόλμησε νά έμπαίξη
κολουθή νά μιαίνη τήν πανεπιστημιακήν καί σκώψη τόν φίλον διευθυντήν τής Αστυ
εδραν καί νά δηλητηριάζη τήν νεολαίαν. νομίας διότι έπετέλεσε τό καθήκον αύτοϋ έπί
Έδέησεν δθεν νά έΛθη ή τελευταία Βουλ τ ή υποθέσει εκείνη τοΰ φαναριώτου κατά
γαρική εποχή, καθ' ήν κατέστη πασιφανής τοΰ στηλίτου δημοσιογράφου, ή φίλη σου,
ή ειδεχθής αύτοΰ μορφή καί ούτω νά τεθή λέγω, « Έ φ η μ ε ρ ί ς 3 έτόλμησε θρασύτατα
τέρμα εις τά δεινοπαθήματα τών φοιτητών νά ύπερασπισθή τήν άστυνομίαν διά τήν
τής νομικής. Μετά τό λι>πηρόν τούτο έ- έλεεινήν δημόσιον άσφάλειαν, διά τάς φο
πεισόδιον πας τις ένόμιζεν ευλόγως, ότι βέρας νυκτοκλοπάς, μέ τήν αφελή έ/.είνην
Λαος φωνήν

δι* τήν ζχζζνχύΦ.)
κα*. τον
έξ·υτελισμόν τών παρασήμων του, άτινα,
αντί νά οτολίζωσι τ χ στήθη τών γεναίων
προμάχων τ η ς πατρίδος καί τών μεγάλων
του έθνους ευεργετών, ρίπτονται ώς ευτε
λή καί ασήμαντα σκεύη εις τούς βωμολόγους καί καπήλους παντός ίεροΰ κα'ι οσίου ;
Είθε ό ουρανός να έπιστείλη άγιον πνεύ
μα ε ι ς τήν κεφαλήν τοΰ ελληνικού λαοϋ,
διότι άλλως εντός ελαχίστου χρονικού
διαστήματος καί οί όνοι αυτοί Οά εχωσι
προνόμια έπί τών Ελληνικών παρασήμων.

• "

Βλέπω τόν φωτογράφο μας τόν Πέτρο Μωραίτη,
Κ ' έχόρευε γαλάπ μαζύ μέ τόν γερο-Κορφίτη,
Αύτόνε τόν αδύνατο κι' ισχνό ύελοπώλη,
Ποΰ τήν αδυναμία του τήνε γνωρίζουν όλοι.
'Σάν περιστέρια καί οι δυώ μές' 'ς τό χορό 'γυρίζαν,
Καί yj κοιλιαΐς των 'φούσκωναν καί κατακκοκινίζαν.

'

' ^ '

"

Αγαπώ
πάντοτε τήν άλήθειαν καί
χάριν
ταύτης
δέν άποδειλιώ νά δια
κηρύξω ότι ό κ. Διευθυντής τής αστυ
νομίας ανάγκη
νά καταστή
αυστηρό
τερος, καί ή δουλειά αύτοΰ δέν είναι έν τω
θεάτρω, διότι δέν διωρίσθη θεατρώνος,άλλά
φρουρός τής άσφα'λείας τών πολιτών. Ού
δύναται τις θεόν δουλεύειν καί Μαμο)νάν.
"Η παππάς παππάς, ή ζευγάς ζευγάς. Αί
νυκτοκλοπαί τών ήμερων μας εινε τι φοβερόν καί ουδέποτε συνέβησαν τοιαΰται καί
τοσαΰται. Αί καρακάξαι τοΰ θεάτρου δύ
νανται νά χακαρίζωσι καί άνευ τής παρου
σίας τοϋ κ. Δ'.ευθυντοΰ, ώς δέν εμποδίζει
αύτη καί τήν Βέρθραν ασυστόλως νά μας
έπιδεικνύη ξεβράκωτας τά άδυτα τών άδυ
των. Μά τά φαναριώτικα κέρατα τοΰ φί
λου σου Ά σ μ ο δ α ί ο υ, πλησιάζομεν νά
άποβλακωθώμεν πάντες πλειότερον καί
τοϋ κ. Κορομηλα, αύτοϋ τοΰ χαριεστάτου
Μογγόλου τών Αθηνών. Δέν βλέπεις πώς
ένα τραγουδιστήν άπλοΰν καί κρασοπώλην
άσημον έστολίσαμεν μέ παράσημον, τό ό
ποιον φε:δίμεθα καί ε·.ς τούς προμάχους
αυτούς τής πατρίδος, ων ένεκα άναπνέομεν τόν ελεύθερον τοΰτον αέρα;Άλλ'άφοΰ
ίγεινεν ιππότης
ό ποιητής τοΰ Πετει
νού, καί ήγιάσΟησαν έν τώ προσώπω τοΰ
κ. 'Ροίδη διά τοϋ σταυρού τοΰ Σωτήρας
τά Οργια καί αί άχρειότητες τής Μαππίσης Ιωάννας, διατί τάχα νά μή παρασημοστολισθή καί ένας κρασοπώλης, άν Οχι
δι' άλλο, τουλάχιστον χάριν ποικιλίας και
όπως ή τριανδρία ήνε πλήρης ; Δέν γελάς
έ , καί δέν οίκτείρεις τήν έλεεινότητά μας,
βλέπων ένα θεόκουφον 'Ροίδην (δέν κατη
γορώ τοΰ ανδρός τό πάθος, άλλά τό Οερτικόν θράσος αύτοΰ) τολμώντας νά κρίη περί τής τέχνης καί φωνής τοϋ κ. Σό0

σι

ν

pta, χωρίς ουδέν νά άκούη, ουδέν νά αίσθάνηται; Δέν πτύεις τό λαχανόφυλλον έκεΐ^ο τό Ά σ μ ο δ α ϊ κ ό ν, τό τόλμησαν
νά γράψη δημοσία δτι τό παράσημον μας
τιμάται ύπό τοΰ στήθους τοϋ κρασοπώλου
Σόρια μάλλον, ή όσον τιμά αυτό τόν φέ
ροντα. Ούτω λοιπόν κατήντησαν τά παρά
σημα μας, χλεύη καί ατιμία εις τούς φέ
ροντας αυτά ; Καί δέν σπεύδουσιν οί άνδρες
οί επαξίως ταϋτα φέροντες νά έπιστρεψωσιν α υ τ ά ; Καί δέν έκπέμπομεν πάντες μίαν
φω ήν μέχρι περάτων τοΰ κόσμου άχουστήν, χαί δέν φωνώμεν πάντες « Ά τ ι μ ο ς
έστι τών ελλήνων έκεΓνος, όστις τοΰ λοιποΰ καταδεχθή νά φέρη τό παράσημον ε
κείνο, δι' ου κοσμείται' είς κλέπτης, εΤς
μοιχός, εΤς βωμολόχος έξυμνιστής τών
άχρειοτήτων καί οργίων ενός γυναίου, εις
τέλος κρασοπώλης άσημος, ε!ς τραγουδι
στής καί κανταδόρος τοϋ τυχόντος; Έάν
δέν σκάσω ύπό τής καχλαζούσης έν τω
στηθεί μου οργής, ανάμενε με σφοδρότερο"/
καί άληθέστερον είς τό προσεχές.

πόν ποσα θά εψαλλον πάλιν οί Γάλλο*
κατά τής Ελλάδος, καί πόσα σχόλια θά
έγένοντο έπί τοΰ αντικειμένου τής δολοφο
νίας. Ό λ α τά σ τ ρ α β ά εις τήν £άχην τής
Ελλάδος ξ ε θ υ μ α ί ν ο υ ν .

— Τήν πέμπτην έγένετο ή εκλογή τών
αξιωματικών τοΰ Αευκοϋ Αόχον. Οί φοιτηταί διηρέθησαν είς τεσσάρας φατρίας
μετά τής χαρακτηριζούσης αυτούς ζωηρότητος, καί έκαστοι ένήργουν υπέρ τής
έπιτυτυχίας τών ύπ' αυτών ευνοουμένων.
Τοΰτο προειδώς ό κ. Φρεαρίτης, παρετήρησε τοϊς φοιτηταΐς ότι είναι πρέπον έν
σιγή καί άπάθώς νά έκλέξωσι τούς αξιω
ματικούς, προσθέσας ότι κατ' άπόφασιν
τής Συγκλήτου δέν θά έπιτραπή τοΐς ε γ 
γεγραμμένους είς χατάλογον προγενεστέ
ρου λόχου νά ψηφοφορήσωσιν. "Ενεργού
μενης τής εκλογής πεντήκοντα περίπου>
φοιτηταί διά τοΰ αντιπροσώπου των Κ. Χ .
Πετρέα, έδήλωσαν είς τόν χ. Φρεαρίτην
ότι άν χαί ενεγράφησαν είς κατάλογον
προγενεστέρου λόχου, δεν έψηφοφόρησαν
θαρσειν χρή ό λέγων τάληθή ού σφάλει όμως, καί έζήτησαν νά ψηφοφορήσωσιν.
Έπί τούτω ήγέρθησαν μεταξύ τούτων κα£
ποτέ.
ΕΓίϊ.
τών λοιπών φατριών λογβμαχίαι, αίτινες
μικροΰ δειν νά καταλήξωσιν είς ξυλοκοπήματα διά νά γίνωσι όντως έ ρ υ θ ρ Ο 
Χ έ φ α λ ο ι, άλλά προέλαβε ταϋτα ή φρόνησίς τοΰ κ. Φρεαρίτου, άναβαλόντος τήν
εκλογή
ν έπ' αόριστον.
Έν Βουκουρεστίω έγένετο απόπειρα δο
λοφονίας κατά τοϋ πρωθυπουργού ττ^
Άλλοίμονον! άπό τώρα ήρχι<*αν *ϊ
'Ρουμουνίας. Ή πράξις αύτη έτη'λεγραφήΐ
γ ρ ί ν ι α ι ς ; Ό θεός νά μας φυλάξη κα
θ η εσφαλμένως είς Παρισίους, ώστε εντός
νά οδήγηση τούς φοιτητάς είζ όδόν ειρή
ολίγου φήμη διέτρεχε τήν πόλιν τών Πα
νης καί αγάπης.
ρισίων, δτι ό μέλλων νά δολοφονηθή ?τβ
— Ό Ειρηνοδίκης Έλευσίνος Κωνστ.
ό πρωθυπουργός τής Ελλάδος. Ή Παρισι
νή «'Ε^ημερίς τών. Συζητήσεων», λέγει Χρύσης. άντί νά παυθή, διότι ένω έπρεπε
εις τά τηλεγραφήματα της, ότι ό έν 'Ελ- νά διχάζη καί νά έχδίδη' αποφάσεις, ένησχολάδί πρωθυπουργός, έπληγώθη ελαφρώς λεΐτο νυχθημερόν είς τήν σύνταξιν συμβο
κατά τόν βραχίονα καί τό πρόσωπον ύπό λαίων, έξ ών καί έπρομηθεύετο άρκετόν άρτίνος δημοσίου υπαλλήλου πεπαυμένου έπί γύριον, μέτετέθη μέ προβιβασμόν είς τό
καταχρήτει, ονόματι Ηαρασκευέσκου, όστις Είρηνοδικεΐον Ααυρίου. Έφιστώμεν τήν προαμέσως συνελήφθη. Τό έγκλημα, λέγει ή σοχήν τοϋ υπουργού έπί τοΰ κυρίου τούτου,
αυτή έφημερίς, φαίνεται ύπαγορευθέν ύπό διότι Κύριος οΐδε τί θά κάμη καί είς τό
προσωπικής έκδικήσεως. Φαντασθήτε λοι Λαύριον.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ι

•ΊΙιΙ

Κυττώ καί τόν ΙΙαυλίδη μας, ποΰ τόν γνωρίζουν όλοι
Ώς άξιο καί ικανό πολύ ζαχαροπώλη.
Μέ τόν χοντρό τόν Χαραμή έχόρευε κ' ίπέτα . . .
Μα έξαφνα αρχίσανε νά λέγουν γιά

«Έφημεριδικήν» άναίδειαν καί βλακείαν,
ισχυριζόμενη ότι τά τοίαϋτα συμβαίνουσι
χαί είς τούς Παρισίους. Μωρέ δέν θά εύρεθή
έπί τέλους ενα άγιο χέρι στιβαρού τίνος
φιλοπάτριδος
τραμπούκου νά πήξη τό
μυαλό τοΰ πετεινομυάλου φαναριωτίσχου
έφημεριδογράφου ;

κουφέττα,

ΚΓ άπάνο) 'ς τή κουβέντα των μ έ τονα καί μέ τάλλο
Έθύμωσαν καί έφυγαν αμέσως άπ' τόν μπάλο.

Κυττώ καί τόν βοτανικό θεόδωρ' Όρφανιδη,
Ποΰ γιά νά γίνεται χονδρός τρώγει πολύ γρασίδι
Προβάλλει μέσα 'ς τό χορό μέ πόζα καί καμάρι,
Καί κάθεται καί σκέπτεται ποιόν Ντάμα του νά πάρη.
Βλέπει τόν Χονδροκώστα μας έκεΐ εις ενα μέρος,
Καί τρέχει καί τοϋ γίνεται αμέσως καββαλιέρος.

Κυττώ καί τόν κυρ Δημητρό, όπου πουλάει μπύρα,
Καί έχει 'ς τήν κασσέλα του όλο στερλίνα λίρα,
Πιασμένο μ έ τόν ώμορφο τόν ράφτη τόν Μορίτση,
"Οπου πληγώνει 'ς τήν καρδιά κάθ' ώμορφο κορίτσι.
Μά 'χεΐ ποΰ ήθελαν κ' οί δυώ νά κάνουν τόν τεχνίτι ,
Τά έχασαν καί έσπασαν τήν ώμορφή των μύτη.

"Ω! νά κι' ό Ίατρίδης μας μέ τόν χύρ Σκαλιστήρη
Έχόρευαν κ' έπήγαιναν κ' οί δυώ 'σάν τρεχαντήρι,
Όπου τό δέρνει δυνατή φουρτοΰνα καί μεγάλη,
Καί πότε γέρνει άπ' τή μιά, καί πότε άπ' τήν άλλη.
Ά λ λ ά έκεϊ ποΰ 'χόρευαν, άπό τό βήμα "βγήκαν,
Καί σ' Ινα τοίχο 'κτύπη«αν V έκαταζαλ'.στήκαν*

Κυττάζω καί τόν Δήμαρχο, ποΰ μ έ τόν κάθε τρόπ»
'Μέρα καί νύχτα προσπαθεί γιά τόν καλό μας τόπο.
Έγύριζε αδιάκοπα 'ς τή μέση σάν τόν μύλο
Μέ τόν Παρίσση τόν παχύ, τόν αγαθό του φίλο.
Μά ό Παρίσσης έξαφνα τόν 'πάτησε 'ς τόν κάλο,
Κ ' ό Δήμαρχος έφούρκισε καί άφησε τόν μπάλβ.

-

Κυττώ καί τόν Μιμίκό μας μέ τά μικρά του χ ε ί λ ι α . .
Μέ τόν ψωμά τόν Αάζαρο έχόρευε καντρίλλια.
Μά μόλις 'πήγε ένα τ ο υ ρ ό Αάζαρος νά κάνη,
Καί της καντρίλλιας τήν στροφή τήν δεύτερη ξεχάνει,
Καί σπρόχνει τόν Μιμϊκο μας τόν νειό τόν ντελικάτο,
Καί κουβαριάζονται κι' οί δυώ κι' αμέσως πέφτουν κάτω.
Κ ι ' ό ξενοδόχος ό Καψής μέ ορεξι μεγάλη

'Ώ .' νά κι' ό Στεφανίδης μας, πού αρχινά καί βήχει,
Ά μ α καμμιά καλή κυρά εμπρός του έπιτύχη,
Καί πάντα κορδαρίζεται, καί τρώγει καί παχαίνει,
Καί σάν άρχίση νά 'μιλα καθένα ξεκουφαίνει.
Τόν δικηγόρο τόν Κωστή γιά ντάμα του γυρεύει
Κ ι ' ενα ωραίο κ ο τ ι λ λ ι ό ν ισπανικό χορεύει.

Κ ι ' άντί τοΰ β α λ ς τοϋ γαλλικού πόλκα μαζοϋρκ' αρχίζει.

Κυττώ εκεί καί τόν Σκουζέ, τόν πρώτο τραπεζίτη
Πού άπό λίρες τούρκικες γεμίζει ένα σπήτι,
Καί όλοι τόν γνωρι'ζουνε κι' ό κάθε ένας δρόμος,
Γιατ'είναι πλούσιος πολύ, καλός καί γαλαντόμος
Μέ τόν καμπουρο-Νέγρη μας γίνετ' ευθύς ζευγάρι,
Καί ένα νέο κ ρ α κ ο β ι έ ν χορεύει μέ καμάρι.

Κυττάζω καί τόν έμπορο τόν ώμορφο Αελούδα,
Όπου πουλεϊ μεταξωτά καί τσόχαις καί βελούδα,
Μέ τόν Άγκά τόν έμπορο τό βαρσοβιέν χορεύει,
Ά λ λ ά δέν "ξέρω έξαφνα σάν τί τούς έκατέβη,
Κ ι ' άπό τή μέση καί οί δυώ μέ φόρα αρπάχθηκαν
Κ" έγρονθοκοπηθήχτχνε κ' έκαταξυλισθήκαν.

Ώ ί νά καί ό Καρνάλης μας στη μέση μέ τόν Τσίρο, . ί
Μέ ένα σάλτο δσνατο φέρνει τή σάλα γύρω.
Κοντά χι' ό Τσάλλης 6 χοντρός, ποΰ πάντα του νηστεύει,
Μέ τό παιδί τοΰ Σόλωνος νέο σ ο τ ί ς χορεύει.
Μά έξαφνα σβύνει τό γκάζ, καί έπαψαν οί γύροι,
Καί τότε πλέον έγεινε σωστό τό πανηγύρι,

Μέ τόν κύρ 'Ροβολόπο-λο είς τόν χορό προβάλλει,
Χβρεύει βάλσι γαλλικόνκαί φόρα πολλή πέρνει,
Καί μ' ένα μόνο πήδημα τήν σάλα γύρω φέρνει.
Ά λ λ ά ο 'Ροβολόπουλος δέν 'ξεύρω πώς σαστίζει,

Ο ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΣ.

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΑΙ.

Έ χ ω ώμορφη γυναίκα και οί φίλοι μέ ζηλεύουν,
Κ ' όλοι παίζουνε μαζύ της xxt γελούν και χωρατεύουν.
Μα εγώ για όλα τούτα όπου κάνουν δεν με μέλλει,
Κ ι ' ας φωνάζη και άς λ έ γ η ó καθένας ό,τι θέλει.
Την χρυσή μου τήν γυναίκα κι' από πέρσυ τηνέ 'ξεύρω . .
Και καθόλου δεν με μέλλει, άν μέ χίλιους δυώ τήν εύρω.

Έμεϊς είμεθα οί μόνοι ευγενείς άριστοκράται,
Οί ωραίοι Φαναριώται καί μεγάλοι διπλωμάται.
Ένας εΐνε μέγας πρίγκηψ 'ς τ' άγγουριοϋ τό πριγκηπάτο,
"Αλλος κόμης 'ς τό μεγάλο τής ντομάτας κομητάτο,
Ά λ λ ο ς πάλι γράν-β α ρ ό ν ο ς εις τήν συνοικίαν Πλάκας,
Κ ι ' άλλος έξυπνος ιππότης εις τήν τέχνην τ ή ς άμάκας.

Ά χ ! και τί καλή γυναίκα ! . . όλα, όλ' αυτή τα 'ξέρει,
Και εις όλαις τής όουλειαις μου εινε τό δεξί μου χέρι,
Μέ φιλάει κάθε ώρα, μοδ γελα και μέ χαϊδεύει,
Κ ' έπειτα φωνάζουν όλοι πώς αυτή μέ μασκαρεύει.
Ή χρ^σή μου ή γυναίκα νά μου κάνη τέτοια πραξι,
Δίχως νά ,τό 'πη σ' έμενα ; . . μπα! μπα! μπα! θεός φυλάξοι.

'Όλοι είμεθα 'ς τον κόσμο μέ μεγάλην σημασίαν,
Καί τό όνομα μας έχει πολλήν δόξαν καί άξίαν.
"Ολοι έχομεν 'ς τό χέρι ένα τίτλον ευγενείας,
Καί τόν δείχνομεν εις όλας τών Β α ρ ό ν ω ν τάς κυρίας,
Για νά μας περιποιούνται ώς μεγάλους Φαναριώτας,
Ώς μεγάλους γαλαντόμους καί του έρωτος ίππότας.

Νά χαΟήτε, άν βαρρήτε πώς έγώ πιστεύω σ' όσα
Ά π ' οπίσω μ' αραδιάζει ή αδιάντροπη σας γ/νώσσα.
Έ γ ώ 'ξέρω ή καλή μου ή γυναίκα τί αξίζει,
Κ ' ó καθείς σας άς φωνάζη ολοένα κι' άς γκαρίζη.
Έ γ ώ εύχομαι εις όλους νά εύρήτε χρυσή μοίρα,
ΚαΙ νά πάρετ? γυναίκα υάν αυτήν όπου επήρα.

Έμεϊς τό 'χουμε τιμή μας κα'ι προτέρημα μεγάλο,
"Αν ό ένας μασκαρεύη εις τό φανερό τόν άλλο,
Καί ποτέ," ποτέ οέν πάμε εις τα ά)*λα καφφενεΐα . . .
' Σ τ ό Γράν—Κλούβ πηγαίνουμ' όλ^οι,καί αρχίζουμε τ'άςεΐα,
Κ ' έκει λέμε τονα τάλλνΟ καί τά μυστικά μας όλα,
Καί ρουφούμε τήν σαμπάνια, καί τραβούμε κ α ρ α μ π ό λ , α ·

