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Τ Ι Μ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. 
Έ ν Α θ ή ν α ι ς κ α ι I I ε ι ρ α ι εΐ 

ετησία δραχ. 1 2 , έξαμηνία δραχ. 7 . 
Δίά τα δημόσια καταςήματα » 2 0 . 

Έ ν τ α ϊ ς Έ π α ρ χ ί α ι ς , 
ετησία δραχ. 1 4 , έξαμηνία δραχ. 8 . 

Έ ν τ ω Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ , 
ετησία φράγ. 1 6 έξαμηνία φράγ. 9 . 

Τ Ι Μ Η Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Ε Ω Ν 

ΑΓ εκας-ον στίχον διατριβών λεπ. 5 0 . 
Δικαστικών κατασχέσεων » 8 . 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον τοΰ ΙΙαν. Π . Πηγαδβώτου. Αί έν,ι-
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ί Ι δέ 
συνδρομή εινε υποχρεωτική δΓ Ιν ει ο ς 

και προπληρόνεται εις Αθήνας. 

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Τ Α Ι Κ Α Τ Α Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν Κ Α Ι Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

Αθήναι 1 8 Ιουνίου 1 8 7 6 . 
Αντρικό μου σέ χαιρετώ ! 

εις Παρίσια. 

Πρώτος έγώ να σου γράψω έν ήπρεπε, 
γιατί καί μικρότερος είσαι τήν ηλικία, και 
τήν πατροπαράδοτη τώ Χιωτώ τάξι έν έφύ-
λαξες, και άπεκότησες άπ' αρχής νά ριχτής 
στήν αγκαλιά του ενός δαιμόνου καί του 
αλλουνού· έν είξέρω πώς τότες ευρέθηκες 
μπόσικος, «ξένο τρέφεις σκύλο τρέφεις» έ-
λεγεν ή άμμια Πλουμοΰκα, καί τών παλαίω 
τά λόγια εΐν' ευαγγέλια. Μά έπειδής, Α ν 
τρικό μου, τό αίμα νερό δέν γίνεται, καί 
έπειδής έχεις καί σύ της σκάσαις τής Μπάν
κας (τώρα μάλιστα μέ τους πολέμους καί 
τής άκαταστασίαις ό Θεός νά σέ φυλάξη) έν 
σου συνερίζομαι· ήμαθες βέβαια γιά τον Π ε-
ρ ι κ λ ή πώς Οά τον πωλήσουμεν μιά χα
ρά τέσσερα μιλιούνια, θάχωμεν καί τήν ω
φέλεια του ' Ά ν τ σ ι ο υ, έπει5ή Οά τά τρα
βήξουμε στή Μαρσίλλια τρέ μέζη ντάτα καί 
λογαριάζω κέρδη ένα τέσσερα τά 'κατό. 'Πέ, 
πέ, μας έγλωσσοφάγανε, που νά φάνε τάν-

τερά τος, καί τά μελαχόνια τος.Νά σου 'πώ, 
Αντρικό μου, τή μαύρ' αλήθεια, άπό τονα 
μέρος έλυπήθηκα που Οά πάψω ναμαι ντε-
ρετόρος και νά τσιμπώ κάτι τις, μά άπό 
τάλλο μέρος είμαι μπουρουρισμένος που 
κόντευεν νά μοΰ κατέοη ή γούσουρά μου ν' 
αφήσω τά παιδιά μου μες" στους πέντε δρό
μους, νάχης όλημερούσιο στο κεφάλι σου 
τής φοβεριταΐς τοΰ τρισκατάρατου τοΰ άρ-
χοντοχωριάτη γιά τά διάφορα πούχε νά λα-
βαίνη, μά έννοια σου δά κ' έγώ έν πάγω 
πίσω· ήστελλα τον κουνιό μου καί τον έπαι-
ζογελοΰσα με τό σήμερις καί μέ τό αύριο· 
ήβγαλ' άπό τό κεφάλι μου κ' έκείνας τάς 
συνελεύσεις που μαζεβούντανε οί τριχοδε 
μένοι οί μέτοχοι σάν τήν άμμο τής θάλασ
σας καί έγινούντανεν έκεϊ τό ανάστα ό θεός· 
καί ποΰ νά σοΰ τά λέγω, ας κουρεύουνται, 
περασμένα ξεχασμένα, ό Θεός συχωρέσει 
τής άμιας Μπατοΰς ποΰτόλεγε· καί νά 'πής 
πώς μου 'βρίσκανε κανένα πάτημα ; ξέρε'.ς 
τήν καπατσιτά μου, όσο Οά μοΰ 'βρουνε, τό
σοι Τούρκοι ν' άπομείνουνε' παρά μόνο γιά 
νά κάνουνε άραβαίσι μ' έχολοσκούσανε, καί 

τί έλέγανε ; σάλια μίξαις· θ'άκούγω με
τόχους καί Οά τινάζω τό γιακά μου, ούτε 
ζωγραφιστούς έν τούς θέλω νά τούς βλέ
πω. Νά σοΰ φωνάζουν τ ώ ς πήγανε τά χρή
ματα τος άνεμο στον άνέμω· καλή του ώρα 
τοΰ Μισέ Τζαννή πούλεγε μέ τής πορδαις 
δέν βάφουν αυγά· άν τό πής, σέ λένε α
διάντροπο. 

"Αν άρωτδς Άντρϊκο μου, διά τό σπή-
τι σου καί τά υποστατικά σου, τ ' είχες 
Γιάννη; τ ' είχα πάντα· κάθε μέρα νέα 
φάμπρικα σοΰ άνοίγουνε καί τί κάνουνε ; 
τά καμωμέν' άκάμωτα· άλλοίστόνε, Α ν 
τρικό μου, ποΰ λείπ' άπ' τό γάμο του, μό
νο σέ συβουλέύω νά τά σπιντίρης, άφοΰ 
έν εισ' εδώ νά τά πονής· άντσαπα έν είμ-
πόρειες νά δώκης τό σπήτΐ γιά κανένα 
κονσολάτο ·, έτσι καί 'γώ έκλεισα τά μά
τια μου καί 'πούλησα τό δικό μου που χα 
στήν «Κρύα Βρύσ*» τής Χιός καί ησύχασα-
τοΰτο σοΰ τό λέω γιατί καί τό σχείιό του 
ποΰ νά κουζουλαθή που σοΰ τόδινε έν ει 
ναι τής προκοπής, άς σοΰ τό πένεσεν κ~ 
ό ίντσενιέρης τής Αόνδρας όπως λένε. Έ*) 

και 

Κ Η Π Ο Σ 
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΡΙΠΑΠΗ, 

(Συνέχεια καί τέλος.) 

και εκείνη λέγει πάντα « ώ χ ! μ' αυτούς τούς σοβαρούς 
ποΰ νά χάσω τήν ζωήν μου* καί ό σύζυγος φαιδρός 
πρέπει ναναι, όχι πάντα γράμματα.— «Πολύ καλά, 
έτσι πρέπει, τώρα δίκη έχετε· πάντα μ' εμάς 
τούς εύθυμους νέους νάσθε.»—Ταΰτα λέγουν όλονέν. 
Πλήν δέν θέλω νά άκούση ή Ε λ έ ν η μου αυτά, 
καί Οά στρέψω άλλαχόσε. Τ Ω ί θεέ μου ! Τί ν' εδώ \ 
Δέν ανέπτυξε τοσαύτην πολυτέλειαν ποτέ 
εις τον κόσμαν νύμφη νέα όσον μία τις σχεδόν 
τεσσαρακοντούτης· λέγουν ότι λίρας εκατόν 
ειχεν έξοδεύσει όπως διά τοΰτον τον χορόν 
φόρεμα έκ Παρισίων φέρη όλον ποικιλτόν, 
καί κοσμν,τατα, διαμάντια άλογάριαστα, τό φώς 
τών πολυελαίων ήτο τίποτε εμπρός αυτών. 
Κι ' όλα ταΰτα είχαν γίνει γιά ν' άρέσ' εις έν παιδί 

καί ακούστε τί τοΰ λέγει μ' αναστεναγμούς βαθεΐς. 
« ' Α χ ! μικρό μου αγγελάκι, ά/.ριβό μου μονμπεμπέ, 
πότε πάλιν Οά σέ ιοω νά 'μιλήσωμεν κρυφά ; 
δέν 'μπορώ νά λησμονήσω τήν ώραίαν μου στιγμήν, 
όταν μόνοι τρυπωμένοι σ' ένα κήπον τήν προχθές 
σέ έχάδευα· τωόντι έκστασις ρωμαντική ! 
"Αχ ! τρυγόνι μου, στό κήπον Οάσαι τον δημοτικόν 
αύριον περί τάς δύω χωρίς άλλο ; — « ΐ Π ή ν νά 'δΫ}ς 
ποΰ μ' έμήνησε ό ράπτης πώς έάν δέν πληρωθΫ) 
αύριον θέ νά μέ στείλη νοικιαστή τοΰ Γκαρπολα.»— 
«Τό πουλάκι μου ! χρυσό μου ! μονμπεμπέ ί καί πόσον δά 
έχεις χ ρ έ ο ς ; — « Μ ό λ ι ς είναι τριακόσιαι δραχμαί.»^— 
« Έ λ α ελα νά στής δώσω. ι—Εις; γωνίαν παρευθύς 
άπεσύρθησαν κι'εξάγει ή κυρία πορτμονέ 
Χρυσοΰν όλον, δέν είξεύρω τί τω δίδει, καί φαιδροί: 
επανέρχονται κι' οί δύω νά χορεύσουν δεκαέξ 
μόλις έλεγ3ς θά ήτο ή κυρία μας ετών— 
τόσην εΐχ' εύκινησίαν καί αέρα στον χορόν. 
Μία άλλη νά ίδήτε άφοΰ 'γέλασε πολλήν 
ώραν, έχουσα πλησίον νεανίσκον ζωηρόν, 
ήρχισε μ' όρμήν μεγάλην νά γυρίζη τόν χopόvy 
έκαμε πώς έζαλίσθη,ή ζαλίστηκ' αληθώς, 
χαί διά μιας ύπτία πίπτει· πίπτει δ' βπ' αύτή\ς 

ΑΡΙΣΤΟ 
ΕΤΟΣ Δ. 

ΦΑΝΗΣ 



προτιμώ να πάρης ενα ξόμπλ^ από τα j Νά· συχωρεθώ, ό πάης σας, ο,-t σας γρα-
οπήτια του σιορ Γιάννη καί τοΰ σιορ Στε- : ω βαστάξετέντο κουρφό, μήν πατύχν] κα< 
φανή ποϋ τα λιμπίζεται κανε·; ε ν ω το παραπεση η γραφή μου, γιαΐ τούτους εοω 
δικό σου μ£ϋ φαίνεται. σαν γκαστρωμένη τούς έσυχάΟηκα σαν τα χρίματά μου, και 
κσ-/ημο-υναίκα, χαί να σταθής από πά ω εν θέλω συναλίκια μαζύ τος· οχι αλλο και 

καλή άντάμωσ: να το κτίσης, γι*τι lòia γόνατα, tua μαν
τάτα. 

Τώρα άς έρτωμε καί στο Λαύριο, ποϋ 
ασεν ηταν καμμεν η ωρα που σου φανε-

Μισέ Κωστής Τσικουράκης 
(Έγκρεμούσης). 

ρονούντανε ομπρός σου· μόν' ή κουτσή Μα 
ριά έν ήμπεν μές το συμβού7αο άς όψεται 
ό αίτιος- ίντα δαίμονα ξέρουνε από φταις 
ταίς δουλειαίς οί κονσόλου και άβουκάτοι 
•που μπήκανε μέσα· έμπάτε σκύλ' άλέσετεν, 
κ' αλεστικά μή δώσετεν Πάεινάμοΰ φύγη 
ό νους μου σαν του Ληγαρίδη· καλέ τοϋτοι 
elvat όπου κλέψη και ξεσχίστ,· τι έχουνε 
να κάμουνε, Αντρικό μου τα Τ α γ κ α
λ ά κ ι α της Χιός· ό Θεός να μέ βγάλη 
ψεύτη, μα φοβούμαι κανένα φαλιμέντο-
όά φαλήρουνε πρί της ώρας. Να 'δ^ς τό 
μπιλάντσο τος, είναι σαν της λωλής τά 
μαλλιά, καίμήν άρωτάς τή σκάση μου· ανά
θεμα πουταν' ή αιτία και σέρνουνε σήμερα 
τόνομά σου χαί στα ΰστερινά έκάτσανε /.αϊ 
τους μπακάλιδες στο σβέρκο μας καί έχου
νε να κάμουνε μέ 'μάς τους Χκοταις «η-
καμεν κ' ή μυίγα κώλο κ' ήχεσεν όλον τον 
κόσμο» έτουτονών δα λογάται. Θα μου 
πής τους περιφρονείς, μά γιατί δα να κά-
μης τόσα καλά σέ τούτον τον τόπο να σέ 
τρώνε πετσί καί πέτσωμα, να φροντίζουνε 
μόνο νέαις φάμπρικες να σου άνοίγουνε, 
χωρίς να τους μέλλϊ) καί για το ηθικό σου 
μέρος· έρμπετί μου δα έν τά βάζει καί 
σένα ό νους σου πούσαι ξύπνος άνθρωπος; 
θά μοΰ πής πάλι «κάμε καλό καί ρίξτ 
στο γιαλό.» Εν σοϋ 7^έω Οχι, μα γιατί να 
μάς περνούνε καί για κουτούς. Καλά θάτα 
vs, Άντρϊχο μου, να ρχούσουνε μια ματιά 
μέ τον σιορ Στεφανή νά τούς έβαζες τα 
δυό τος πόδια σ Ινα παπούτσι, να δοβν οί 
άξεβράκωτοι να τούς δώσης να νοιώσουν 
πόσ' απίδια βάζ' ό σάκκος, γιατί τός άμο-
λάρισες πολύ το σχοινί καί ούτε συμφέρει, 
ούτε τιμή μας κάνει* άς μας λείψουνε ίτ\ 
λυκοφιλίαις. 

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α 

Έάν εισέτι δεν έκηρύχθη ό Σερβοτουρ 
κικός πόλεμος, τό βέβαιον είναι ότι τα 
πράγματα όσημέραι δεινοϋνται καί έξερε 
Οίζονται, άπό στιγμής δέ εις στιγμήν άνα 
αένεται τό πο7,εμικόν σάλπισμα. Τουρκι
κός στρατός αποστέλλεται καΟ' έκάστην 
καί έκ της Κωνσταντινουπόλεως καί έξ 
άλλων μερών εις τά σύνορα της Σερβίας 
λέγεται δέ ότι καί είκοσι χιλιάδες ενόπλων 
Κιρκασίων αποστέλλονται προς έπικου-
2ΐ'αν τών παρά τά σύνορα της Σερβίας έ-
στρατοπεδευμένων Τουρκικών στρατευμά
των. Έάν πιστεύσωμεν εις τό εκτακτον 
παράρτημα της «Παλιγγενεσίας», ήρχισαν 
αί έχθροπραξίαι καί έγένετο μάλιστα καί 
ή πρώτη μάχη* μολοντούτο δεν πρέπει νά 
δίοωμιν πίστιν εις δ,τι άκούομεν, καί άς 
μή φιλοτιμούμ εΟα ποιος νά διαδώση πε 
ρισσότερα ψεύδη διά νά ώ^εληΟί) ολίγας 
πεντάρας. 

— ΙΤο7νλοί ισχυρίζονται δτι είς το 
Σερβοτουρκικόν πό7*εμον δέν έχει χώσει 
τήν ούράν της ή 'Ρωσσία, άλλοι δέ διαρ 
οηγνύουσι τά ιμάτια των, φωνάζοντες ότι 
ό πό7^εμος ούτος εΐναι φανερά ύποκίνησι 
τής 'Ρωσσικής διπλωματίας. ΉμίΓς ά 

Υοοΰμεν τίνας έκ τών δύω νά πιστεύσω 
τούτο μόνον πιστεύομεν, ότι άν οι μεν 

Σέοβοι άπομονωΟώσιν εις τον κατα της 
Τουρκίας πό7,εμον, ή Τουρκία εντός μι
κρού διαστήματος Gà τούς χάψη ώς λου-
κούμιον. 

— Ό ήγεμών Μι7,άνος άνεχώρησεν έκ 
Βε7.ιγραδίου διά νά άναλάβη τήν άρχη-

ίακ τών Σερβικών στρατευμάτων. Πάντα 
τά σχο7.εία έ/.7.είσθησαν, αί έργασίαι διε
κόπησαν καί πάντες ci δυνάμενοι νά φέρωσι 
τά όπλα ετάχθησαν ύπό τάς σημαίας. Ά7^-
;ά καί ή Τουρκία δέν χωρατεύει· εΐνε ετοι-
αος καθ" όλα προς έ/.στρατείαν, διαθέτβι δέ 
πολυάριΟμον στρατύν μετά φοβερού πυρο
βολικού. Ό πό7^εμος εκρήγνυται άπό στιγ
μής ε;.ς στιγμήν παντού αναβρασμός καί 
μέγας ενθουσιασμός. Ά ς ΐδωμεν πού θά ξε-
σπάση ή μπόρα ! 

— Α κ ό μ η ή Άστυ-,ομία δέν Ιλαβεν ού-
δεμίαν πρόνοιαν δια τον άρτον καί τά κρέα
τα. Ό άρτος, εκτός του ότι εινε άθλιεστά-
της ποιότητος, ποΛεϊται εναντίον τών α
στυνομικών διατάξεων άντί 4 5 /^επτών. Τά 
κρέατα πωλούνται μέ τά εντόσθια, κρεοπώ-
7>ης δέ τις έν τή αγορά έπώλει τήν όκάν 
αντί 1 , 6 0 . Ό ς·α θμάρχης τής αγοράς προ
σήλθε νά τώ κάρ.η παρατηρήσεις καί νά τω 
κατάσνη τό κρέας· ό αρειμάνιος όμως κρεο
πώλης τον ύβρισε τραμπουκικώτατα καί τώ 
είπεν ότι εις κανέν κράτος δέν γίνεται δια-
τίμησις έπί τών κρεάτων, καί οποίος θέλει 
άς παίρνη. Rai μο7ναταΰτα ό σταθμάρχης 
όχι μόνον δέν έτό/,μησε νά στει'7,η τον χρε-
οπώ7^ην τούτον είς τάς φυ7νακάς, àW ούδ' 
άντείπέ τι είς τούς 7^όγους του. Έρωτώμεν, 

χομεν Άστυνομίαν ή ού ; 
— Μοσχομάγκαι τινές είσδύουσιν είς τάς 

οικίας καί άφαιροΰσι μο7.υβδίνους σωλήνας 
χ-.·., ίμους είς τό ύδραγωγεϊον τής οικίας, 
' ί ί Αστυνομία έ'-/ει γνώσιν τούτου, αλλά, 
καθόσον γνωρίζομεν, τά Οργανα αυτής χοι-
μώνται, χωρίς νά τοις μέ7Λη διά τούς οί-
κοκυραίους, οίτινες υφίστανται ού σμικράς 
δαπανάς διά τήν έπιδιόρΟωσιν καί άντικα-
τάστασιν τοϋ σω7,ήνος, τό κ7^απέν τεμάχι-
ον τού οποίου πωλεί ή μοσχομαγκα είς φα-
va-n-οιούς ή ά7Λους μικρεμπόρους χάριν 
ί/ικρας αμοιβής. Χθες ακόμη έν xyj οικία τοΰ 
καταστήματος μας άφηρέθη νύκτωρ τεμά-
ytov σωλήνος· άφου καί πρό τίνος ή αύτη 
πράξις έξετε/.έσΟη, ευρέθη τήν πρωίαν ή 
εξώθυρα ανοικτή, χωρίς ά7νλο τι πράγμα 
νά άφαιρεΟή. Τί λέγει είς ταύτα ή Α σ τ υ 
νομία μας ·, 

και ό ζωηρός εκείνος νεανίσκος· άλλ' αυτό 
ίέν ετάραξε διόλου τήν ώραίαν μας κυρά, 
άλλα κάθεται κι' αρχίζει γέλοια πλέον δυνατά,^ 
ώς νά είχε κάμει μέγαν θρίαμβον εις τόν χορον. 
Ά λ λ α τΓμέ μέλλει ; Ταύτα είναι δλα τοΰ συρμού. 
Νά γερνώ μέ ξέναις εννοιαις δέν τό εΰρηκα καλό. 
τίς είς τόν χορόν ύπήρχεν ευτυχέστερος έμού ; 
Τήν Έ7%ένην μου ζητοϋσιν αδιάκοπα πολ7.οί 
νά χορεύση, πλήν δέν δίδω τό δικαίωμα έγώ 
είς κανένα· θέλω μόνος νά χορεύω μετ' αυτής. 

! Θεέ μ.ου ! πέντε νύκτας έάν ήτο δυνατόν 
νά δ,άγω ούτω, ναναι ή Ε λ έ ν η μετ' έμοϋ, 
δέν Οά έ7^εγα πώς έχω αποκάμει, βαρυνΟτ,. 
"Ερως ! εις τάς πτέρυγας σου δταν ήναι οί θνητοί, 
προς τόν "Ολυμπον πετώσι, προς τάς πύ7.ας τ' Ουρανού· 
}.ησμονοϋσιν ότι πόδας έχουσιν έπί :ής γήί 
κι' άδο7.ον τό νέκταρ πίνουν τής αθώας ηδονής. 
Ά λ λ ά φεύ ! πόσον βραχειαι ήσαν αί στιγμαί αύται ! 
Οί άλέκτορες φωνοΰντες αναγγέλλουν τήν αύγήν 
προσεγγίζουσαν, καί σπεύδουν πρός τά τέκνα οί γονείς 
V αναγγείλουν οτι πρέπει νά ξιδρώσουν επειδή 
είναι ώρα νά άπε7Λ)ουν πρός τόν οικον. Μορφασμόν 
Ιβλδπες νά κάμνουν τότε πρόσωπ" αληθώς καλά. 
Καί ίσως θέλετε νά ειπω τώρα κι' ά7*7.ο· τίς έκε! 

ήτον είς τά κάλ7.η πρώτη καί έχόρευε καλά. 
Κατ' έμέ . . . . άλλά δέν θέλω, τίς είξεύρει τί θά 'πώ ! 
καί κατόπιν θά/ω λόγια· ναί. . ζη7.εύει μιά ψ«χή· 
Τέ7.ος πάντων ή Έ7.ένη ήτο πρώτη δΓ έμέ, 
άλλά τήν Ε φ η μ ε ρ ί δ α αναγνώσατε χι' εκεί 
θά εύρήτε ποία ήτον^μ^Λον εύχαρις, κομψή. 
Δέν έγέ7,ασα τωόντι τήν επαύριον κι" έγώ, 
όταν τήν Ε φ η μ ε ρ ί δ α 'διάβασα πρωι πρωί, 
κ' έφανέρωνε μεγάλην εν άρθρίδιον όργήν ; 
Ιδού τί γραμμένον εΐχεν. « Ή αστυνομία πώς 
επιτρέπει νά πηγαίνουν είς τούς εκλεκτούς χορούς 
άνθρωποι μή προσκ7,η0έντες καί μή έχοντες άντρέ ; 
ΐ ΐάλιστ' άν δέν μάς λανΟάν^, άθλιος τις ποιητής, 
όστις έγινεν αιτία, όπως 7,έγουσι πο7^7.οί, 
ζεϋγος χορευτών εξαίφνης είς τό βά7^ς ν* άνατραπί^. 
Άποροΰμεν πώς δέν σπεύδει ό διευθυντής ευθύς 
νά εγκλ,είσγι τον αύθάδην ποιητήν στοϋ Γκαρπο7^α. 
Ούτως έγραφε, π7.ήν είναι, ώς άκούετε καί σεις, 
φρόνιμος ό αστυνόμος καί δέν τάκουσεν αύτα. 
Κάτ' ηθέλησα νά γράψω εις άπάντησιν έγώ 
εις τόν Ν ε ο λ ό γ ο ν, όμως ή 'Ε7^ένη μου πο7*λάς 
μ' έδωκε παραγγε7νίας, και δέν μ' έμεινε καιρός. 
Π7^ήν προσέχετε καί κάτι θ* απαντήσω στήν Σ τ ο ά ν 
μετά δύω τρεις ημέρας, μέ στοιχεϊον Σίγμα Ταυ, 

"Αφού ό γέρων τής Κηφισσίας επαυ-:μεθα να τώ παράσχωμεν αύτάς χαριζόμε-
<*· χρησμοδοτών περί τοϋ μέλλοντος τής voi αύτώ. 

— Άφίκετο εκ Σύρου δι' έκτακτου ατμό
πλοιου ό κ. Ιωάννης Κουκούλας, όστις έ-
γεννήθη εντός κουκουλίου, έξ ου έπωάσδη 
ώς μεταξοσκώ7^ηξ, 7^α6ών καί τό έπώνυμον 
του Κουκούλα. Οί ιατροί τών Αθηνών όπως 
7νάβωσι γνώσιν τοϋ περιέργου διοργανισμοϋ 
του έζήτησαν ν' άνατάμωσιν αυτόν- έκ τών 
όφ0α7νμών, άλλ' ούτος δέν εδέχθη. Καλώς 
έποίησεν. 

— Έδημοσιεύθη είς ΐδιαίτερον φυ7.7,ά-
διον έπί ωραίου χάρτου ό ?^όγος, τόν όποιον 
άπήγγειλεν ό έ ρ υ Ο ρ ό ς Κο'κκινος εις τό 
μνημόσυνον τού βαρώνου Σίνα, καί διά τόν 
όποιον έλαβεν ώς άνταμειβήν G,000 φράγ
κων. Ό 7^όγος ούτος, εκτός τών άλ7,ων 
α ρ ε τ ώ ν , τάς οποίας έχει, άποοεινκύει 
κάλλιστα μέχρι τίνος βαθμού φθάνει ή μέθη 
του κ. Κόκκινου. Συνιστώμεν τό φυ7.λάδίον 
τούτο εις πάντα μή γνωρίζοντα τήν πολυ 
μάθειαν καί τό π ν ε 0 μ α τού Κ ό κ κ ι ν ο υ . 

— Ό νοηαονέστατος, κριτικώτατος, πο-
λυμαθέστατος καί χαριέστατος νεανίας κ. 
Α. Ποταμιάνος έφθασεν εις τό κατακόρυφον 
τ ή ? 7νθγιότητός του διά τής 7νογοδοσίας, ήν 
έποιήσατο ώς πρώην πρόεδρος τοϋ ΦΓλο7^ 
Συλ/,όγου «Βύρωνος». Έ κ τής περισπου 
δάστου ταύτης 7,ογοδοσίας, δημοσιευθείσης 
είς το περίοδικόν τοϋ Συλ7.όγου «Βύρωνος», 
μανθάνομεν ότι ό κ. Ντίνος άνέγνω τήν 
μετά βαθύτατης κρίσεως περί αρχαίας Ε λ 
λάδος διατριβήν του, ό κ. Μιτσάκης ώμί-
7νησε μετά πολ7,ής κρίσεως περί τοΰ Μιρα-
βώ, ό κ. 'Ρέντζος άνέγνω διατριβήν προϊόν 
μελέτης βαθείας καί εμβριθούς. Έάν είξεύ 
ρη τις τήν ποιότητα τών έν λόγω ρητόρων, 
τότε δύναται νά εκτίμηση τήν Ιίοταμιάνειον 
7νθγοδοσίαν. 

φητιοι «ΙΙαλιγγ 
λά βαθύς τάς κρίσεις καί ισχυρός τόν νουν 
χ. Νέγρης, υποδεικνύων τήν όδόν, τήν ο
ποίαν πρέπει νά βαδι'ση ή Ε λ λ ά ς είς τάς 
παρούσας περιστάσεις, καί αναγραφών τά 
μέσα, δι" ών δύναται ήμέραν τινά νά παρα-
στή ευπρόσωπος απέναντι τής Ευρώπης. 
Όπωσδήποτι, άν δέν παράγηται καλόν τι 
καί ώφέλιμον έκ τών προφητειών καί τών 
συμβουλών, ή Ε λ λ ά ς πρέπει νά άγα7Γλη-
ιαι και νά μεγα7ναυχτί, ότι έχει άνδρας 
•φροντίζοντας περί τοϋ μεγα7.είου της εστω 
καί έπί τού χάρτου μόνον. 

— ΕΕς ουδέν ή μάθησις άν μή νους πα-
ρή. *Av τοϋτο έγίνωσκεν ό κ. Κ. Ανεξάρ
τητος ό αναπληρωτής τοϋ κ. Αογιωτατίδου 
Ιν τω φί7.ω Α α ω, δέν θά έπέτρεπεν είς τόν 
ά ξ ι ό λ ο γ ο ν νέον ή τόν νεώτερον Σκό-
κον νά γράψϊ] ό,τι έγραψε προχθές είς τό 
φύλλον αύτοΰ. Ό κ. Μιλ^ησης έχει τήν α
νάγκην τής υπερασπίσεως τοϋ «Αριστοφά
νους» τοσούτον, όσον φόβον καί τών σιέ7^ων 
τοΰ «Ααοΰ». Ουχί διά τόν κ. Μίλησην αλ
λά διά τόν ά ξ ι ό λ ο γ ο ν νέον έγραψεν 
δ,τι έγραψεν ό «Αριστοφάνης» έν τώ προ-
λαβόντι, ό δέ κ. Ανεξάρτητος εΐνε ανεξάρ
τητος νά φρονή περί τοϋ «Αριστοφάνους» 
ο,τι θέλει, άλλά καί ήι/είς είμεθα ανεξάρ
τητοι νά φρονώμεν διά τόν μέ7νλοντα βου-
λευτήν τής Τήνου (εΓη ή χάρις αυτής έφ1 

υμών) ό,τι θέλομεν. Ό «Άρις-οφάνης» κη· 
δομένος τής ύπολήψεως τοΰ φίλου Α α ο ΰ 
(έν ειλικρίνεια), έ7>αβε τήν κα7>ωσύνην νά 
δηλώσΥ) αύτώ, ότι ό α ξ ι ό λ ο γ ο ς κάν-
θαρος Σκόκος, έξαπατών αυτόν καί παρεισ-
δύσας έν τώ γραφείω του υπό τό πρόσχη
μα άνθρωπου καταρυπώνει αυτό.Καί πάλιν 
τόν προτρέπομεν νά άπο7νακτίση τόν ά ξ ι ό-
λογον ταρτοΰφον έξω τών θυρών τοΰ γρα
φείου του, iva μή ό κόσμος πιστεύση ότι ό 
«Ααός» αρωγός καί κηδεμών κατέστη πά
σης άχρειότητος καί μοχθηρίας. "Άν ό Λαός 
επιθυμώ πλατυτέρας εξηγήσεις πρόθυμοι εί-

πβιητική κάρα τοΰ συντάκτου τής « Ε φ η 
μερίδος» κ. Καμπούρογ7.ου καί ή δαιμονία 
κωμικοδραματική κεφα7νή τοϋ διευθυντού 
αυτής κ. Κορου.ηλα. Σύμπασα ή πόλις τοΰ 
Πειραιώς ήγέρΟη έπί ποδός δια νά ίδη τόν 
πο7νυθρύ7Λητον έφευρέτην τών Ααυριωτι-
κών θησαυρών, πο7̂ 7χθί δέ μετά πα7.μών καρ
δίας καί δακρύων χαράς προσήρχοντο είς 
τήν προκυμαίαν, άναμένοντες μέ κεχηνότα 
στόματα νά ίδωσΐ τήν εξοχον, πο7,ύ-.ιμον 
καί περιφανή ;:εφα/,ήν τοΰ ά7,ηθοϋς Μεσίου 
τής Έ7.λάδος. "Αμα ό Η γ έ τ η ς έπάτησε τόν 
πόδα έπί τής προκυμαίας, πάντες οί προσφι
λείς του φίλοι, έν ο:ς καί ό Ίσραη7ατης τής 
«Αυγής» κ. Λούης, έσπευσαν έξαλλοι έκ 
τής χαράς καί τής συγκινήσεως, νά σφίγξω-
σι τήν χείρα τοΰ διασήμου ανδρός, ήτις τό
σα καί τόσα εύ/λεή άθλα είς παρε7^0όντας 
χρόνους διεπράξατο. 

Επειδή δέ ή Κυβέρνησις τοΰ κράτους δέν 
εφρόντισε νά παρασκευάση τι πρός ύποδοχήν 
τοΰ περινουστάτου ανδρός, ό ουρανός τής 
Αττ ικής , 0έ7,ων νά μή μείνη αμέτοχος τής 
γενικής χαράς καί συγκινήσεως, έχαιρέτησε 
τήν έ)^ευσιν τοΰ ανδρός δι' αστραπών καί 
βροντών. Τοσοΰτον δέ ωραία καί μεγαλο
πρεπής ύπήρξεν ή υποδοχή τοΰ Έ γ ε τ ο υ , 
ώστε καί αυτοί οί 7,εμβοϋ/οι καί πάντες οί 
αρειμάνιοι βρακάδες τής ΙΙειραϊκής προκυ
μαίας έσπευσαν νά χαιρετήσωσι τόν άνδρα, 
καί άνήρτησαν τά μιξομάνδυ7^ά των έπί τοΰ 
ίστοϋ τών λέμβων των ώς σημεϊον χαράς. 

Άφοΰ έτε7νείωσαν τά συγχαρητήρια, αί 
φΛοφρονήσεις, αί δεξιώσεις καί τά ά7,λα, ό 
Η γ έ τ η ς έπέβη μετά πο?^λοΰ κομπασμού 
μεγα7.οπρεποΰς τινός αμάξης, είς τήν οποί
αν έζεύχΟησαν ό συντάκτης καί ό διευθυντής 
τής φ ί λ η ς Ε φ η μ ε ρ ί δ ο ς , οδηγός δέ 
έγένετο ό 'ϊσραη7ατης τής Ά ύ γ ή ς κύριος 
Αού/ (ς, καί ούτω άνήλθεν είς Αθήνας. Τό 
εσπέρας άνήφΟησαν ρετσίναι καί έκάησαν 
πολ7^αί τράκα-τροϋκες. 

Τοιαύτη έγένετο ή υποδοχή τοϋ μεγάλου 
Ήγέτου. ΙΙιστεύομεν ότι ή ά-^ιξίς του θά 
οέρη σπουδαίαν μεταβο7.ήν εις τά συμφέρον-

Η ΑΦ1ΞΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΙΟΥ. 

Τήν παρελθ. Κυριακήν άφίχθ/) είς Ά θ ή 
νας ό διάσημος Η γ έ τ η ς κ. Έπαμ. Δελη 
γεώργης. ΙΙολλοί επίσημοι άνδρες κατή7.-
θον είς Πειραιά μετά φανών καί λαμπάδων 
ό'πως ύποδεχθώσι τόν μέγαν άνδρα τ ή ς Έ λ - ] τ α τοΰ έθνους κατά τάς κρίσιμους ταύτας 
λάοος, έν πάσι δέ ύπερεϊχεν ή εύφάντας-ος; περιστάσεις. 

ΣΚΗΝΑΙ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 

Ύ π ò 

Σ Τ Ω Ι Κ Ο Υ . 

("ISs προηγούμενον αριθμόν.) 

"Εκαμπτον ήδη τήν όδόν ενώ, ότε έπι-
στρέψας τήν κεφαλήν ειδον τάς δύο γυ
ναίκας συγκρατουμένας έκ τών χειρών καί 
συμβαδίζουσας μετά γελώτων σφοδρών, 
χαριεντιζομένας καί θωτευούσας άλλήλας. 

Ίο^έσπέρας μετά τό δειπνον ήλΟον εις 
τον οΐκον τοΰ φίλου μου Νικολάου, όπως 
παραλαβών αυτόν ύπάγωμεν είς τήν πλα-
τειαν τών Στηλώ* , όπου έμελλε νά καώσι 

ρεϊαι παιδαριόνο^ν διήρχοντο ώς άγέλα£ 

μικρών άφίων τά κύματα τοΰ 7^αοϋ μετά 
θορύβου καί κραυγών ζωηρών. Τήν δεκά-
την ώραν ήλΟεν ό βασιλεύς καί έξεράγη 
ή πρώτη πεπυρακτωμένη οβίς, συνταρά-
ξασα τά πλήθη έν άκαρεϊ καί ρεϋμα ήλε-
κτρικόν. Μετά τοΰτο άνήφθη ταυτοχρόνως 
δέσμη τις ροκετών ένώ πύρινοι τίνες μύ
λοι περιεστρεφοντο μετά πο7^υχρώμων φώ
των καί βεγαλλικά έφώτιζον τά ερείπια 
τοΰ ναοΰ τοΰ "Ολυμπίου. Μετά τπα λεπτά 
τό μεγαλοπρεπές θέαμα ει/ε τελειώσει 
καί τά πλήθη έξώρμησαν ακράτητα έκ 
τής πλατείας είς τάς οδούς διακλαδιζόμε-
να. Ώ ς ό μανιωδώς ερωμένος γυναίου 
τίνος μετά τήν άπόλαυσιν αύτίΰ κοοένυ-
ται αμέσως καί μισεί καί άηδιάζεται τό 
τέως άντικεί,Άενον τής ηδονής του, ού~ω 

προς ενδεών τ^ς,χβράς έπί -if, γεννάει ! καί oí τών Αθηνών χάτΛχοι β 
του. ο ιαοοχουπυροτνχνάφβτα. \4-ε:ρος αγαπώντες τα θεάματα, μετά < φ λ?ξ y 
κόσμος κατεκλυζε σύμπαταν τήν εύοεΐαν ; αυτών, τοέπονταί είς cuvrv « « « a o v - t e * 
1 ϊ λ β ! β 1 α ν » -πολυπληθής μυρμν-xra γυ- εαυτούς St' ους ύ π έ - ^ α ν ' ^ Β ο -
ναίχων συνωστί^ετο ττ,οε καχεπε, ενώ οω- πατήματα χαί χούαασΜ Εν« cv u.t. 

ειμπορ^. 

δέν. Τά ύδατα δεξαμενής πεπ7νηρωμένης 
δέν Οά διαρρέωσι μετά τοσούτου πάταγου 
καί ορμής άμα εξόδου τίνος τύχωσι, μεθ' 
όσης ορμής ό 7^αός ώρμα νά έξέλΟη τής 
π7,ατείας καταπατώντες καί συνωθοΰντες 
ά7^7νή7νθυς ώσε'ι ύπό πολεμίων διωκόμενοι. 
Έ γ ώ εϊχον άφεθή καθολοκ.7νηρίαν είς τήν 
φοράν τοΰ ανθρωπίνου ρεύματος. Συνθλί
βεις πανταχόθεν ύπό πυκνοΰ τίνος στίφους 
άνυψώθην καί έξεπήδησα, ακριβώς ώς ανα
πηδά ή έν τί) πα7.άμη πιεζόμενη ζύμη τοΰ 
7. ο υ κ ο υ ρ. ά. Ούτω μετέωροι καί μίαν 
σπιΟαμήν άνωθι τής γής περιεστερόμην 
ύπό τοΰ π7,ήθους καί έφερόμην ένθεν κα-
κείθεν ώ ς λέμβος άνευ πηδα7α'ου ύπο τών 
σφοδρών κυμάτοιν, ότε αίφνης προσήραξα 
είς ϋφα7,ον ή άν Θέ7^ητε κα7/λίτερον προ
σέκρουσα είς βράχους άπα7«ών γυναικείων 
ν ώ τ ω ν . 

— Αί' κύριε, ήκούσΟη φωνή τις όπισθεν 
μου, δέν βλέπεις εμπρός ·, Ποΰ πάς καί 
πέ^της έτσι ; 

Ενόμισα ότι ήτο ή φωνή συνοϊοΰ. τινί^ 



ΦΑΛΗΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ. 

Δ:ά πλείστους λόγους έρχόμεθα σχεδόν 
τελευταίοι πάντων να άναγραψωμεν τήν 
κρίσιν ημών επί τής εκτελέσεως του αγ
γελικού μουσουργήματος «Φαύστου» του 
ϊ'ουνώ, πρώτον p-,έν διότι ήθέλομεν νά ά 
οήσωμεν τήν δεσποινίδα Κορράνη νά άνα 
κτήση τό θάρρος της έξασκουμένη προς 
άκροατήριον καί νά στερρώση τά τρέμον
τα της πρώτα βήματα επί τής θεατρ;/.·>ς 

' οδοί» τής τραχείας καί δύσβατου καί σκό
λιας διά τόν πρώτον της παροδίτην, είτα 
δέ νά ίδωμεν πώς Οά κρίνωσιν αυτήν οί 
λοιποί συνάδελφοι, καί τί περί της τοΰ 
όλου εκτελέσεως άνα τά στόματα τών 
θεωρών Οά φέρεται. 

ΙΙρίν όμως έπιτελέσωμεν τόνσκοπόν 
μας έπιτραπήτω μικρά τις παρέκβασις 
εις τήν γραφίδα ημών, ήν καίτοι άψυ-
χον δέν ήδυνήΟημεν παρ' όλην μας τήν 
σιδηράν Οέλησιν νά έπαναφέρωμεν εις 
τήν τάξιν. Έστασίασεν άναγνώστα· έγινεν 
άντάρτις, πήρε ό νους της αέρα : Πλήν 
διατί γελάς καί μωρόν μ' εξελέγχεις ; διό 
τι τά γράφει ό Αριστοφάνης ; μή Ισο άδι 
κος· τάχα διατί δέν έγέλασες, διατί δέν 
άνέκραξες «τί μωρία τί ανοησία» όταν α
νέγνωρε; έν τω φύλλω τής ποιητικής 
τριανδρίας, τή «Έφημερίδι» τής παρελ
θούσης Τρίτης, . . . . Δ ρ α γ ά τ η ν, ό
σ τ ι ς έ χ ε ι π ο λ λ ά ν ά α π ο κ ά λ υ 
ψ η μ έ τ ό ν κ α ι ρ ό ν ό σ α έ κ τ ο ΰ ύ
ψ ο υ ς τ ο υ π α ρ α τ η ρ ε ί . Κ ο λ α κ ε ύ -
σ α τ έ τ ο ν , ί ν α μ ή σ ά ς έ κ Ο έ σ η έν 
κ α ι ρ ώ. 

Έάν σέ ήρώτα τις μετά τήν άνάγνω 
σιν αυτών τών γραμμών πώς σοι έφάιη-
σαν τί Οά έλεγες σύ ή τις άλλος ; βε
βαίως όχι έπιτυχ^έστερον καί είλικρινέστε-
ρον τοΰ ό,τι ειπεν αυτός ούτος ό συντά 
κτης τής Εφημερίδος ότι είναι έ γ κ λ η 
μ α κ α τ ά τ ή ς λ ο γ ι κ ή ς κ α ί τ ή ς 
γ λ ώ σ σ η ς -

Άνεγνώσατε τό φύλ7νθν τής πα 
ρε?νθούσης Τετάρτης ; εκεί ποΰ λέγει ότι 
άνέγνωσεν έν τω «Έθνικώ Πνεύματι» ότι 

«ό έν Ναυπλίω αστυνόμος κ. Αεονίρδος ά-
πηγόρευσε τοις ήΟοποιοΐς νά παριστάνωσιν 
έν τώ ιταλίζω Οεάτρω π α ν τ ο μ ί μ α ς , ώς 
περιέχουσας φ ρ ά σ ε ι ς αντιβαίνουσας εις 
τά ήθη». Κατά τήν ύπουργικήν λοιπόν συν-
άδελφον ή παντομίμα όμιλεϊ . . . » αυτόν τόν 
χλευαστι/.όν έπίλογον ό συντά/.της τής Έ - ; 
..ημεριίος επιφέρει, χαρακτηρίζων τήν ού
τω πως έκφρασθεΐσαν ίδέαν ώς έ γ κ "λ η μ α 
κ α τ ά τ ή ς λ ο γ ι κ ή ς κ α ί τ ή ς γ λ ώ σ 
σ η ς . Ά λ λ ' αν, ώ βέλτιστε, ή τοιαύτη εκ-
φρασις της ιδέας ήνε Ιγχλημα' κατά τής 
λογικής καί τής γλώσσης, διότι ή παντο
μίμα δέν ομιλεί, εκείνη περί τοΰ δραγάτου 
σου τί θέλεις νά ήνε ·, σύ, όστις τόσον επιτυ
χώς απεφάνθης περί τής πρώτης, δύνασαι 
νά χαρακτηρίσης καί τήν δευτέραν τήν περί 
τοΰ Δραγάτου παντός άΚΧου κάλλιον, πρέ
πει όμως προς τοΰτο, επειδή ό Δραγάτης Οά 
αποκάλυψη (άνθρωπος κατά σ';) πολλά πρά
γματα καί συνιστάς τοις άναγνώσταις σου 
νά τόν κολακεύουν, πρέπει πρώτος σύ νά 
πραγματοποίησης τήν σύστασίν σου ταύτην, 
ινα μή ποτε χάση τά όρια τής υπομονής 
του, άκούων τάς καθ" ήμέραν ανοησίας σου 
καί σηκωθή καί σέ πλάκωση, διότι κατές-ης 
άνύποιστος. 

Είπον τάς καθ' ήμέραν ανοησίας — μή 
νομίσητε δέ ότι ύπ' έχθρας ή μίσους γράφω 
ταΰτα· άπαγε τής βλασφημίας ! ούκ οιδα 
τόν άνθρωπον άλλά τό κακόν 7^έγω κακόν 
καί τό καλόν καλόν καί διά τοΰτο θά ί'δητε 
κατωτέρω πόσα καλά θά ειπώ περί αύτοΰ' 
— διότι, έάν λάβητε τά φύλλα της καί ρί-
ψητε εν βλέμμα έστω καί άπρόσεκτον εινε 
αδύνατον νά μή άπαντήσητέ τι τό άνόητον 
καί μωρόν. 

Ένθυμεΐσθε, ότε επρόκειτο νά άναχωρή 
ση έντεΰθεν ή εταιρία τοΰ Νάβα, τί έγραψεν 
ό έμφρων καί κριτικώτατος συντάκτης της 
«Εφημερίδος ;» ότι τό μέλαν ίππάριον τοΰ 
Νάβα Οά λάβη μόνον του τό είσιτήριόν του 
άπό τοΰ σιδηροδρόμου· άλλά προς τί νά σάς 
παραπέμπω εις παρελ θούσας έποχάς, ας 
ίσως περιεκάλυψεν ή άχ λύς τής λήθης ; Έ π ί 
τά πρόσφατα. "Ιδετε ; τή ν Αμερικανίδα υ . 

ψίφωνον τοΰ Φαλήρου έβάπτισε «Κορράνην 
τοΰ Φαλήρου», τόν έκειθε λόφον Δραγά-
την, Ονομα κακόζηλον καί βαρβαρικόν, τούς 
έν τω Φαλήρορ κατελθόντας παρομοίασεν 
ώς πακέτα (σίκ. ιδε φΰλλον 1 5 τ ρ . ) έν γέ
νει αυτό παρετηρήσαμεν οτι γράφε·, ό,τι 
θέλει καί Οχι μόνον αυτός άλλά καί 6 ά δ ι-
κ η μ έ ν ο ς τοΰ Νικοδημείου αγώνος ποιη
τής τοΰΈθνοφύλακος.Μέχρι σήμερονέγνω-
ρίζαμεν ότι μόνον τά δράματα διδάσκονται, 
ήδη ό νεαρός πηγασοβάμων τοΟ Έθνοφύλα
κος μάς έδίδαξε δι' αύτοϋ ότι καί τά μελο
δράματα διδάσκονται· συγχαίρομεν καί τού
τω έπί τή σοφί] διδασκαλία· επειδή λοιπόν 
βλέπομεν ότι δύναται κανείς νά γράφη ό,τί 
θέλει καί νά μεταβαπτίζη άνευ τής προση
κούσης άδειας, διά τοΰτο μεταβαπτίζομεν 
καί ημείς τήν «Εφημερίδα» εις «Εφημερί
δα ανοησιών». 

Καί όμως ουδέν ήττον ή ποιητική τριαν
δρία τής «Εφημερίδος» είξεύρει γράμματα, 
έχει κρίσιν, έχει γνώσεις πολλάς καί διαφό
ρους, ών χρήσιν ποιεί λίαν καταλλήλως. 
"Ηδη παρετήρησα τί θά εΓπη νά ήνε τις άν
θρωπος γνώσεων μίαν άφήγηαιν τής ιδέας 
του ποιείται καί γράφει όλόκληρον περιγρα-
φήν μετάλλου· περί τής φωνής τής κ. Κορ
ράνη επρόκειτο, καί ό σοφός τής « Ε φ η μ ε 
ρίδος» συντάκτης συνέθεσεν όλόκληρον υπό
μνημα περί σιδήρου, όπερ ούδ' αυτός ό έν 
Πειραιεϊ Τζών-Μάκ-Δούαλλ θά ήδύνατο τό
σον λεπτομερώς καί τεχνικώς νά συγγρά-
ψη, έάν δέ άναγινώσκης καί τά πολιτικά 
της δελτία, τότε δή τότε θά αναφώνησης 
ώ οία κεφαλή καί έγκέφαλον ούκ έχει.Πλήν 
προς τό σήμερον άλις τοσούτων, έπανίωμεν 
δ' έπί τό προκείμενον, ού τήν έξακολούθη-
σίν χάριν τής δυσπειθοΰς γραφίδος μας διε-
κόψαμεν. (ακολουθεί). 

Μαία, έχουσα δίπλωμα πρώτης τά
ξεως, ζητεί νά προσληφΟή ώς τοιαύτη εις 
Δήμον τινά μέ συμφέρουσαν άντιμισΟίαν. 

Ειδοποιούνται όθεν περί τούτου οί Δή
μαρχοι τοΰ Κράτους. Πληροφορίαι εις τό 
γραφεϊον μας. 

τών γυναικών έρ' ών ειχον προσαράξει, 
καί ομολογώ ότι πτοηθείς έτοιμαζόμην νά 
δικαιο'λογηθώ ότε είδον προκύψαν τό πρό
σωπον τοΰ φίλου μου Νικολάου μέ στόμα 
δεκάπυχες διαρρηγνυόυ.ενον ε ι ς πλατεϊς 
γέλωτας. Ή έκπληξις αύτη έπετάθη έπί 
μάλλον, ότε στραφέντα τά δύω γύναια, έφ' 
ών σχεδόν άνασπάστως ειχον προσκολλη-
Οή ωθούμενος διαρκώς ύπό τοΰ πλήθους, 
παρετήρησα τά πρόσωπα τών δύω φίλων 
μαθητριών. 

— "Εφοδος, έφώνησα εις τόν Νικόλαον, 
προσπάθησον νά έλθης πλησίον. Δέν έπρό-
φθασα τήν λέξιν έτι νά προφέρω, ότε σφο-
δρόν ρεΰμα καί ισχυρά συνώ'/ησις τοΰ κα
τερχομένου πλήθους τόν μεν Νικόλαον 
παρασύρασα έρριψε μακράν μου, έμέ δέ απέ
σπασε τής ήδυτάτης προσαρμογής μου . 
Δέν αφυπνίζεται τις τοσούτον δύσΟυμος 
άπό γλυκύτατου καί ήδοΊ/ .οΰ ονείρου, μέ 
δσην έγώ δυσθυμίαν εί:ον άφαντα γενόμε
να τά δύω κοράσια μου. Τότε έκινήΟην, συ-
νήθροισα όλας τάς δυνάμεις μου, καί ώ ς 

όφις είσέδυσα εις τά πλήθη. Έκεΐ προ τοΰ' 
οίκου τοΰ βοτανικοΰ Όρφανίδου, έξ ού 
άρχονται αί οδοί τών Φ ι λ ε λ λ ή ν ω ν 
καί ή προς τήν π)*ατείαν τών ανακτόρων 
άγουσα σύσχιος, τοσούτον ειχον συμπη-
χθή τά π"λήΟη, ώστε έπί τίνα λεπτά ή διά-
βασις διεκόπη καί φωναί, καί βλασφημίαι, 
καί γέλωτες, καί γογγυσμοί, καί ύβρεις, 
καί βοή καί θόρυβος, εΐχον φθάσει εις τήν 
μεγίστην αυτών έπίτασιν. Έ ν τούτοις έγώ 
έκινούμην, έρπων, έν τω πλήΟει, καί οί ο
φθαλμοί μου έσπινθηροβόλουν. Άνεζήτουν 
τάς δύω μαθήτριας καί εΐχον άπόφασιν 
νά δειχθώ τολμηρός καί επιχειρηματίας, 
ότε αίφνης ολίγα πρό έμοΰ βήματα εΐίον 
εΐίον τόν Νικόλαον καλούντα με όνομαστί,' 
μετά αγωνιώδους φωνής πνιγςμένου άν-! 
Ορώπου. Τοΰ δυστυχούς τολμηρός τις ει
χεν άφαρπάσει τόν πϊλον, ένώ έγασκεν ε:ς| 
τήν φοράν τοΰ λαοΰ έγκαταλιμπάνων εαυ
τόν. ΚατώρΟωια μετ' αγωνίας οϋ μικράς 
νά προσέλθω παρ' αύτω, όστις ένώ έβλα-. 
σφήμει τήν ·»"-υνομίαν, ήτις δέν έφρόντι-

σε νά παρεμπόδιση τήν είσοδον τών λωπο
δυτών έν τ ή πανηγύρει, άφ' έτερου έχαιρε 

χ αρά ν μεγάλην ότι προσκεκολημμένος ήτο 
μετά τών μαθητριών μας. Καθ' ήν στιγ
μήν κατέφθασαν, έγώ ήκουσα τήν μίαν έξ 

αυτών λέγουσαν τ ή φίλη της. 
— Νά ήξευρα πώς θά έγένετο αυτό τό 

κακό δέν Οά ήρχόμην ποτέ. 
— Καλέ έμέ μοΰ άφάνησαν τό χέρι. Μοΰ 

πονεϊ φοβερά. 
— Δέν έπρεπε νά έλθωμεν μόνον μέ τήν 

μητέρα καί χωρίς καβαλιέρο. 
Αγαθή τύχη. Τοΰτο έπεθύμουν ν' ακού

σω. Χωρίς ν' απολέσω στιγμήν έπεξέτεινα 
τόν βραχίονα μου καί περιέβαλον έκ τών 
όπισθεν τήν όσφύν τής πλησίον μου μαθη-
τρίας. Λύτη εστράφη ζωηρώς προς έμέ, ήτο 
έτοιμη νά είπη τι, ότε ΐδοΰσά με, ού μόνον 

-JV), άλλά καί στόνον έλαφρόν άφήκεν 
εύχαριστήσεως. Μετά μίαν στιγμήν ή χείρ 
μου έξωλίσθησε τής όσφύος της καί ήρπασε 
τόν μηρό· της στερώς τά μάλα, ένώ εκείνη 
έψιΟύρι'εν, ησύχασε, κύριε, είναι έντροπή. 


