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ετησία φράγ. 16 έξαμηνία φράγ. 9. 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΝ 

\ι' εκαςον στίχον διατριβών λεπ . 50 . 
Δικαστικών κατασχέσεων Β 8. 
Αί αποδείξεις υπογράφονται παρά μό
νον του Παν. 11. Πηγαδιώτου. Α ί έπ ι -
στολαί απευθύνονται εις αυτόν. Ή δέ 
συνδρομή εϊνε υποχρεωτική δι" εν έτος 

και προπληρώνεται εις Αθήνας. 

Ε Κ Δ 1 Δ Ο Τ A I Κ Α Τ Α Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η Ν ΚAI Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν. 

ΦΑΑΗΡΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ. 

.Άπο της παρελθούσης εβδομάδος ή του 
Φαληρικού θεάτρου αυλαία έπέδειξεν εις 
τους φιλοθεάμονος το πλήρες περιπαθείας 
καί δεινής μουσικής τέχνης έργον του Βελ-
λίνη: «ot ΚαΟαρισταί καί Ίππόται» του 
οποίου μία έκ τών μεγίστων αρετών τού
του εΐνε δτι δεν έζήτησε να διάθεση τάς 
ψυχάς τών άκρο-ατών του προς τόν οΐκτον 
και μίσος, τήν χαράν καί τήν λύπην, τήν 
φρίκην καί τήν ιλαρότητα δια της αναδρο
μής εις εγχειρίδια καί δηλητήρια, εις δο
λοφονίας καί αυτοκτονίας, άλλ ' είς τήν 
άένναον καλλίρρειθρον πηγήν της μουσι
κής καί μόνον εις αυτήν. 

Τίς δέν οίκτείρει τήν Έλβίραν υπό μη
δενός καταδιωκομένην καί μή δηλητηρια-
ζομένην ; καί τίς δέν κατοργίζεται κατά 
του ΊΊχάρδου του μήτε Ζο\ο^ο^ουΊ·:ος, 
μηδέ δηλητηριάζοντος ; ut τοιούτοι ή τοι-
οΟτοι μουσικοί φθόγγοι οί μεθ' αρμονίας 
καί καταλλήλως προς τάς εκφράσεις προ-
χεόμενοι, ετι δέ πιστώς καί ίκανώς δια

χειριζόμενοι παράγουσι τα τοιαύτα ή τ α j 
αϋτα αισθήματα της καρδίας. 

Το πρώτον εϊνε του μελοποιοΰ, το δεύ
τερον τών αοιδών. 

Περί τούτων ολίγα ημείς εχομεν νά 
προσΟέσωμεν εις όσα ή φήμη δια του στό
ματος παντός του άκροασαμένου τών Κα
θαριστών διεσάλπισε, καί δικαίως. 

Τί να εί'πωμεν περί του οξυφώνου Βάρ-
τη (Αρθούρου) του οποίου ή έντεταμένη, 
ή ηχηρά, ή συμπαθής, ή ανθηρά καί εύ
στροφος φωνή τους πάντας κατέθελξε ; ή 
τί δια τήν Δόρναι (Έλβίραν) της οποίας 
ή γλυκεία ώς ή τής άηδόνος, ή ουδέν άλλο 
ελάττωμα έχουσα, ή ότι εϊνε ασθενής, 
φωνή απέσπασε παρά πλείστων τα χειρο
κροτήματα καί τάς έπεφημήσεις ; τ ί δια 
τον ΙΝαβάρην ('Ριχάρδον) όστις εινε συστη
μένος εις τό κοινόν άπο πέρυσιν ; ή τί δια 
τόν Μανζίνην (σίρ Γεώργιον) ή ότι άν δέν 
τόν παρέφερεν ή τε ύπόκρισις καί συναί-
σΟησις του μέρους όπερ έκτε7.εΐ, Οά ήτο 
εις τών καλλίστων ; τ ί δια τήν σκηνικήν 

-'-μησιν ; Τό μόνον όπερ έχομεν νά ύ-οιακοσ 

πωμεν εινε νά παρακαλέσωμεν τόν Ιργο-
λάβον νά ήνε ευλαβέστερος πρός τε τό κοι
νόν, ου τήν ύπόληψιν χαίρει, καί προς τόν 
έν ταϊς α'ιωνίαις μοναις άναπαυόμενον Βελ-
λίνην καί νά μή έπιτρέπη νά παραλίπων-
ται έξοστρακιζόμενα είς τήν πολυχρονίαν 
λήθην δια τό κοινόν της πρωτευούσης πολ
λά επίσης έκ7.εκτά τεμάχια καί διηγημα-
τικά μέρη. 

"Ηδη σχεδόν πάντα τά πρόσωπα τής 
εταιρίας κατέστησαν ήμΐν γνωστά τί| συ-
στάσει του 'Ρουυ-Βλάς καί τών Καθαρι
στών καί δέν υπολείπεται ή ό Φαυστος νά 
συστήση ώραίαν τινα δεσποινίδα ξανθήν ώς 
αί υπερήφανοι κόραι τής Άλβιώνος , καί 
συμπαθή ώς οί άγγελοι* αύτη δέ εϊνε ή κ. 
Ειρήνη Κορράνη. Καταγόμενη έκ του τό
που εκείνου, ένθα όμιλοΰν 428 γλώσσας 
καί 2,000 διαλέκτους, έκ τής Αμερικής, 
ανήκουσα εις μίαν τών εντίμων εκείνων καί 
έξηρμένων τής κοινωνίας οικογενειών, έζή-
λευσε τάς πρό τών ποδών τών αοιδών φυο-
μένας δάφνας καί, μή άντιμετρήσασα καέ 
τάς άκανθας, κατήχθη είς Μιλάνον τής 

Κ Η Π Ο Σ 

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΡΙΠΑΠΗ. 

Φίλε μου, τί νέα 'ξεύρεις ;—Πώς; δέν ήκουσες λοιπόν 
δτι αύριον θά γ ίνη μέγας γενικός χορός ; — 
Εις τ ' ανάκτορα βεβαίως—"Οχι φίλε.—"Αλλά που ; 
—Εις τό μέγαρον τό νέον τής κυρίας 'Ριπαπή. 
Έτοιμάσθησαν τά πάντα· ράπτριαι καί κομμωταί 
δέν ευρίσκουν ώραν άρτον νά γευθούν. Ή 'Ριπαπή" 
λέγουν πώς είς Παρισίους εΐχ' υπάγει πρό μηνός, 
XI δσην ειδ' έκει μεγάλην πολυτέλειαν, έδώ 
•πάσαν έχει μεταφέρει* θύραι λάμπουσ' έκ χρυσών 
ποικιλμάτων, μέ παντοία χρώματα πολυειδή, 
μάρμαρα παντού, μεγάλοι πολυέλαιοι, χρυσοί, 
ζωγραφίαι είς τους τοίχους μετά τέχνης θαυμαστής, 
έλα ταΰτα φανερώνουν πώς αύτη ή 'Ριπαπή 

θέλει θέσιν πριγκηπέσσης νά κατέχ" είς τό έξης.— 
—Εννοείται* διά τοΰτο Οέ νά κάμη καί χορόν, 
κι' είς αυτόν Οά προσκαλέση βουλευτάς, πολιτικούς, 
δικηγόρους, φιλολόγους, ποιητάς καί ιατρούς.— 
—Καί τήν πρόσκλησιν νομίζεις δτι Οέλουσι δεχθί);—> 
—Διασκέδασιν τοιαύτην 0' απορρίψουν ; καί λαμπρόν 1 

δεΐπνον έκτακτον είς όλους μέλλει νά παρατεθί)* 
διάνοι, όρνιθες, μπαρμπούνια, καί γλυκύσματ' εκλεκτά, 
οΐνοι μαύροι Κηφησσίας καί σαμπάνιαις Γαλλικαΐς.— 
— Έ ν πολύ θά μέ λύπηση.—Ποίον εϊναι, φίλ', αυτό ·, 
—"Αν κι' εγώ δέν λάζω μέρος είς τό δεΐπνον—Καί λοιπόν. 
προσεκλήθης ;—Τίς άσημους ένθυμε'ιται ποιητάς, 
οίτινες δέν απαγγέλλουν εϊ ; τόν ΙΙαρνασσόν ποτέ, 
ή του Βύρωνος καμμίαν ρεμβοθέλγουσαν ώδήν ;—· 
Κι' δμως ήθελα νά ίδω δλ' αυτά τά περσονάζ 
συνηγμένα, καί πώς μέλλει ή κυρία 'Ριπαπή 
μέ μειδίαμα ώς νέα μόλις εΓ/οσιν ετών 
νά ύποδεχθί) τούς φίλους.—Αοιπόν έρχεσαι κι' ήμεϊς 
νά ύπάγωμεν ·, έν μέσω τόσου κόσμου τίς Οέ νά 
έρωτήση άν μάς έχϊ} προσκλητήριον σταλί ; 

ΑΡΙΣΤΟ 
ΑΘΗΝΑΙ-ΣΑΒΒΑΤΟΝ- 5 ΙΟΥΛΊΟΥ 1876 

ΦΑΝΗΣ 



Ιταλ ίας καί εκεί παρά δοκίμου καί δια
πρεπούς μουσικοδιδάσκαλου του ίππότου 
κ. Ααμβέρτη έλαβεν επί έτη μαθήματα, 
ερχόμενη σήμερον έν Φαλήρω καί προ 
ημών απάντων νά ίωση λόγο ν τής πολυε
τούς σπουδής της, να ύποπτη τας πρακτι-
κάς της εξετάσεις, μέ καρδίαν πάλλουσαν 
υπό φόβου, διότι πρώτην ήδη φοράν έ{*φ4* 
νίβεται να κριθή ύπό κριτηρίου ουχί ξένου 
età τόρα προς ούτήν, άλλα του πρώτου 
όπερ άπαντα εις τον θεατρικόν της βίον. 

ΙΙλήν μολονότι έλπίζομεν ότι θά επι
τυχή καί Οά εύαρεσ-.ήση υπό την Μαργα-
ρίταν, ουδέν ήττον επειδή δεν πρόκειται 
περί υποθέσεως του jus etnetnm * a t επει
δή ημάς έξέλεξεν ώς όικαστάς της, ίνα 
έκδώσωμεν άπόφασιν όιαρρυθμίζουσαν τά 
της τύχης της έν τή θεατρική παλαίστρα, 
ας προβή θαρραλέα εις το προσκήνιον καί 
ίκανώς παρασκευασμένη και Οά ίδη τους 
"Ελληνας πάντας επιεικείς. 

ΜΑΣΤΙΓΙΑ Σ. 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

0[ Εισαγγελείς της Βουλές έκαμαν τάς 
κλήσεις πρός τους μάρτυρας διά τήν πο-
) ύκροτον οικην του Υπουργείου Βούλγα
ρη. Καλά ξεμπερόεμματα. 

— Κατά τάς Τεργεσταίας εφημερίδας, 
τό Άνατολικόν ζήτημα ακμάζει καΟ' ύπερ-
βολήν και απειλεί νά έκπέμψη φοβέρας 
φλόγας. Ό μέγιστος των κινδύνων έγκει
ται έν τή όσημέραι έπιτεινομένη αντιδρά
σει της 'Ρωσσίας καί Α γ γ λ ί α ς . Κακά ψυ
χρά νά πανε και αί δύω. 

— Κατά τηλεγράφημα έκ Βερολίνου, 
επίκειται νέα συνδιάσκεψις του Γορτζακώφ, 
Βίσμαρκ καί Άνδράσσυ περί τής διασκευής 
του πολυΟρυλλήτου υπομνήματος. "Ας ίοω-
μεν τι Οά κάμουν πάλιν. 

— Ευχαρίστως μανΟάνομεν, ότι ό αστυ
νόμος Καλαμών κ. Παναγ. Μπολάνης εκ
τελεί μετ' απαράμιλλου ζήλου τό καθήκον 
του, πλήρης δέ τάξις και ησυχία επικρα
τεί καΟ' όλον τον Δήμον. Ά ς ίόη λοιπόν 

τώρα ό Κ α ρ χ α ρ ί α ς · , επί των ήμερων 
του όποιου συνέβαινον τόσαι κακουονίαι 
καί νυκτοκλοπαί, πώς εκτελείται τό άστυ-
ν θ 7 ΐ κ ό ν καθήκον. 

— Έν τω της παρελθούσης Τετάρτης 
γαλλι/ω άτμοπλοίω της εταιρίας Φραισι-
νιέ τω προσορμησθέντι έν Ηειραιεί, συνέ
βησαν πολλά παρατράγωδα έκ μέρους των 
αξιωματικών αύτοΰ, τά όποια ολίγου δείν 
νά λάβωσι τραγικόν χαρακτήρα. Ί1 συμ
περιφορά τ ώ ; έν λόγω αξιωματικών πρός 
τούς έλληνας κωπηλάτας κα·. άλλους χα
ρακτηρίζει αυτούς παν άλλο ή ανθρώπους 
καυχωμένους επί πολιτίσμώ. 

— Ή γηραιά μ-ήττ,ρ του δο7.οφονηθέν-
τος Σουλτάνου Άβδούλ Άζ ίζ Χ'άν 
σύρΟη εις Τόπ-Καπου, διά νά οιέλΟη τάς 
ύπολοίους ημέρας του βίου της έν πρεσευ-
χϊ) καί νηστεία, άφήκε δέ πριν τής αναχω
ρήσεως της όλην της τήν περιουσίαν εις 
Οφελος του Ταμείου του Κράτους. Τήν 
καϋμένη! 

— Σήμερον απέρχεται εις τήν Έσπε-
ρίαν ό προστάτης τών Άπορων παίδων κ. 
Μιχαήλ Κατσίμπαλης, ίνα προμηθεύση νέα 
είδη καππέλων διά τό Κατάστημα του* λέ
γει δέ ότι καί εφέτος, ώς καί εις άλλα 
ταξείδιά του, πολλοί έκ τών έμπορων της 
Πρωτευούσης καί τών Επαρχιών ανέθεσαν 
εις αυτόν διαφόρους παραγγελίας, αίτινες 
Οά έκτελεσΟώσι μετά μεγίστης ακριβείας 
καί ταχύτητος, όπως καί άλλοτε. 'Απο-
ρουμεν, μά τήν άλήθειαν, μέ τόν κ. Κα-
τσίμπαλην, πώς διαδίδει τά τοιαύτα· τό 
νά λέγη ότι είναι παραγγελιοδόχος τών 
έμπορων, τούτο είναι μεγάλη προσβολή 
καί διά τό άξιότιμον ύποκείμενόν του καί 
διά τούς έν Αθήναις καί έν ταίς Έπαρ-
χίαις εμπορευόμενους. Έάν είχε παραγ
γελίας, έπρεπε νά δημοσίευση τά ονόματα 
τών εντολοδόχων του, ουχί δέ νά λ έ γη 
απλώς μόνον, ότι π ο λ λ ο ί τ ώ ν έμπο
ρ ω ν τώ ανέθεσαν τοιαύτας, διότι οί περισ
σότεροι τών έν Αθήναις έμπορων, ιδίως 
δέ ό κ. Γάτ, του οποίου τό κατάστημα 
εΐναί τό πρώτον έν Αθήναις, προμηθεύον
ται οί ίδιοι άπ' ευθείας έξ Εύρώοης. Συμ. 

βουλεύομεν τόν κ. Κατσίμπαλην, όταν 
Οέλη νά έγκωμιάση τόν εαυτόν του, νά 
γράφη ώς έμπορος, καί ουχί ώς παιδίον. 

—'(.) νέος τοκιστής καί σουλατσαδόρος 
κ. Α. Γιαννόπουλος, πεποιΟώς εις τήν εύ-
ο υ ί α ν του καί τήν ω ρ α ι ό τ η τ α του, ει
σέρχεται εις τάς λεγομένας αριστοκρατι
κός αίί'ούσας καί άα-ίετα: εις χείμαρρον αι
σθηματικής φρασεολογίας μετά τών κυ
ριών της υψηλής περιωπής, προσπαθών 
πάντοτε νά κακοσυνιστα πάντα φίλον τοο 
καί γνώριμο-'. Ποοτρέπομεν τόν κ. Γιαννό
πουλο·;, επειδή έπιθυμοΰμεν καί θέλομεν 
τό καλόν του, νά μή έχη τόσην πεποίθη-
σιν εις τήν ω ρ α ι ό τ η τ α του, καθότι είναι 
κίνδυνος μήπως έρασθή τής Ο ε λ κ τ ι κ ω -
τ ά τ η ς μορφής του, καί πάθη από μαρα-
ρασμόν, ώς ό Νάρκισσος. 

— Ή νεολαία (κατά Καμπούρογλουν) 
ώς έκ τών έν τοις Άφροόισίοις πεδείοις 
ηρωικών αγώνων της κατέστη όλως ανί
κανος καί άχρηστος πρός πραγματοποίη
σα της Μεγάλης Ιδέας, τής οποίας επέ
στη ή ώρα. — Καίδ ιατ ί ; — Διότι (κατά 
Ζωχιόν) ό επιτετραμμένος τήν φύλαξιν 
της υγείας ιατρός τών γυναικείων κατα
στημάτων, διά πάν άλλο μεριμνά καί φρον
τίζει ή διά τήν ύγείαν τών δυστυχών άπο-
γόνοιν της Εύας. Ημε ί ς άκούοντες τά 
κατά του έξοχωτάτου ιατρού τών Άφρο-
διτών δίκαια παράπονα τών πολλών, συμ-
βουλεύομεν αυτόν ν' ά λ λ ά ξ η πορείαν 
του λοιπού, Γνα μή ύπσφέρουν οί όμοιοι 
του ώς έκ τής αδρανείας του· άλλως , τω 
προλέγομεν, ότι 0' αλλάξω μεν ημείς 
γλώσσαν. 

— Καταχωρίζομεν έν τώ Κήπω τήν σά-
τυραν «Ό Χορός της κυρίας 'Ριπαπή» κρι-
Οείσαν άξίαν λόγου έν τώ έφετεινώ ποιη-
τικώ άγώνι , έργον δέ φίλου μας τινός, 
όστις ειχε τήν καλή ν διάΟεσιν νά μας τήν 
παραχώρηση πρός δημοσίευσιν. 

ΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ. 
Παρακαλούνται οί συνδρομηταί μας να 

σπεύσωσι καί άποστείλωσι τάς καθυστερου-
μένας συνδρομάς των, καθόσον ό πτωχός 

—Κίναι τόλμη τοΰτο, φίλε.—Κι'άνευ τόλμης τί καλόν 
καί γεναΐον εις τόν κόσμον εκτελείται;—Ναι, πλήν φράκ 
τό γνωρίζεις πώς δεν έχω—θά σου εύρω φράκ έγώ.— 
—Τότε τί νά απαντήσω ; όταν φίλος τάπαιτί) 
έρχομαι, συγκινδυνεύο).—Τό εσπέρας εις τάς έξ 
εις τον οίκον μου νά ήσαι· πρόσεξε νά ξυρισθ9]ς 
καθώς πρέπει καί νά βάλης καί τινα μυρωδικά. 
Σπάνια εις τήν ζωήν μου σιγυρίζομαι κι 1 αυτήν 
έτυχε τήν ώραν ναμαι χωρίς σφάντζικα· πλήν τ ί ; 
Τί νά κάμω ; έδανείσθην κι ' εις τήν πλύστραν μου ευθύς 
έβγαλα φωναίς μεγάλαις, νά μοΰ φέρη παστρικό 
υποκάμισο καί νάναι τσακισμένο καί καλά. 
Τοϋτο της παραξοφάνη, γ ιατ ί άλλοτε ποτέ 
δέν της φάνηκε μέ τόση φούρια νά τήν φορτωθώ, 
καί μοΰ λέει μέ τό γέλοιο «κάποια θάν' ώρα καλή· 
δίχως άλλο, κάτι τρέχει· Οάχωμαι πανόρολογιαΐς.» 
Ναίσκε, μάλιστα, της λ έγω , σάν γαμπρός Οά στολισθώ· 
μόνο γρήγορα—Καί ποιά 'ναι στη ζωή σου ή καλή 
νύφη μ α ς ; δέν μας τό λέεις ; — Ή κυρία 'Ριπαπή. 
Ά μ ' αυτή "ναι παντρεμμένη—Δέν τό ξέρεις ; δυώ φοραίς 

πώς παντρολογούνται τώρα ; κάμε γρήγορα, ευθύς. 
Ά ! κατάλαβα πώς είσαι καλεσμένος στό χορό. 
Διασκέδαζε, παιδί μου.—Κάμε γρήγορα, κυρά.— 
—Ποιά σκορδόπιστη Οά ρίξη στό παιδί γλυκεία ματιά ; 
—Κάμε γρήγορα σου λέω.—"Οταν ήμουν κι' έγώ νειά . . « 
—Κάμε γρήγορα σου λέω.—Πάω, πάω, μή φωναΐς ! . . 

Τέλος πάντων εις ολίγον ήλθε πάλιν ή γρηά, 
τό ποκόμισο μοΰ φέρνει, λαιμοδέτη κεντητό, 
άσπρο καί σιδερωμένο· κι 'εις του φίλου πρό τών εξ 
είμαι, καί τό φ ρ ά κ κορδίζω* δέν είξεύρω δά κι' έγώ 
πώς μ' έφαίνετο πώς ήμουν, επειδή πρώτην φοράν 
είχα βάλει τέτοιο ρούχο ! Νά μή τά πολυλογώ, 
σοβαρόν λ'.».υόντ:ς ύφος ώς οί ">έοι υπουργοί, 
φθάνομεν εις τήν οίκίαν της Κυρίας 'Ριπαπή. 
Ηαρευθύς εις υπηρέτης, φέρων φράκ κομψόν κι'αύτός^ 
τό έπανωφόρι τρέχει από της χειρός ημών 
μέ εύγέ-ειαν νά λάβη, κι' έπειτα μας οδηγεί 
όπου μέγιστος καθρέπτης εις τήν θύραν αντικρύ 
ήτο· βλέπ' ό σύντροφος μου άν έπήγαινε τό φράκ 

β'Αριστοφάνης» ευρίσκεται εις λίαν δυσχε-' κρίσιν, καί ό τεμπέλης οφείλει νά σ' εύχα- ΛΐΐΗ-ηββ, άλλ ' έν τώ έσωτερικώ υπάρχου, 
ρ·}) Οέσιν ώς εκ τών ποινικών καταδιώξεων ριστήση. Νέα λοιπόν ! 'Αλλά πού διάβο- σιν αλαβάστρινα αγάλματα φυσικού μεγέ-
τοϋ αξιότιμου Κίσαγγελέως κ Μπένση, λον νά τά εύρω; Τά εμπορικά, δεν σας Λ"·'- * 'κ^ϊ!* 'ΛΛηοδίτ-/». έΡίοοαί^ον-
γ.αϊ της πολιτικής αποζημιώσεως της τ ι - ! αρέσκουν, τά περί γάμων καί αρραβώνων, 
μής του μεγατίμου κ. Καροου. Οέ> νθυν;δέν σας ευχαριστούν, αι ύβρεολογιαι, έ-
μας ευεργετήσει εις τήν παροΰσαν περί-
στασιν και απαλλάξει ήμας έκ τών περαι
τέρω καταδιώξεων τοΰ περιωνύμου συντά-
κτου τοΰ «Φωτός.2 

Επίσης ειδοποιούνται καί οί άνταποκρι-
ταί μας νά επιταχύνουν τήν εί'σπραξιν πα-
ρακαλουντες θερμώς τούς καλοπληρωτάς, 
γνωστοποιοϋντες δέ τοις δυστρόποις τήν 
άναμενομένην αύτοίς τιμωρίαν. 

— Μαία, ε/ουσα δίπ/.ωμα πρώτης τά
ξεως, ζητεί νά προσληφθή ώς τοιαύτη εις 
Δήμον τινά μέ συμφέρουσαν άντιμισθίαν. 

Ειδοποιούνται όθεν περί τούτου οί Δή 
μαρχοι τοΰ Κράτους. Πληροφορίαι είς το 
γραφείον μας. 

στωσαν διά λογαριασμόν τών υβριστών, 
τά πολιτικά μανΟάνομεν μετά τούς ΙΙατα-
γόνας, τά φιλολογικά, δέν είναι δ·.ά τούς 
Επικούρειους καί αί Μοϋσαι εις τόν τόπον 
μας δέν πίνουν νερόν. *Αν έγνώ*ζον κάν 
τόν άνταποκριτήν σας Μισέ Μπουρλήν," θά 
ρδανειζόμην μίαν διατριβήν παρ' αύτοΰ, καί 
μά τά πυρφόρα χείλη της, 0' άναστάτουν 
άπαξ έτι τό ώραίον φύλλον δι' αυτών, αλλά 
καί αυτός έκρύφθη ύπό τήν πορφύραν της 
αίδοΰς, μή έχων τήν γενναιότητα νά ύπο-
στηρίζη τά γραφόμενά του μέχρι τελευ
ταίας ρανίδος της μελάνης του. Καί όμως, 

Φίλτατέ μο ι ! 
Παράπονα καί αιωνίως παράπονα! "Επι 

β ή ξ ε ι ς καί αιωνίως επιπλήξεις. Τδού τό 
ίκ ιστα φιλοσοφικόν τών ανταποκριτών σου 
έργον, παρ' ων ζητείτε νέα, καί τοι έκ τών 
προτέρων γινώσκοντες ότι σταΟεράν δια-

-μονήντων έξελέξαντο τήν φρεατοειδή, μαρ-
μαρόστρωτον καί κλιβάνω πρός τούς τ/]ς 
θερμοκρασίας βαθμούς άμιλλωμένην πλα-
τείαν τής Έ ρ η μ ο υ π ό λ ε ω ς. Φαίνεται 
οτι νομίζεις έτι ύφισταμένην τήν έποχήν, 
καθ" ήν ό υποφαινόμενος έπήδα καί έπέτα, 
οπου γάμος καί χαρά, διότι ήγάπα πρώ
τον τούς φίλους του καί είτα τόν εαυτόν 
του. Πάει, πάει ! 'Ώχετο ό χρυσούς έκεϊ 
νος αιών. "Ισως καί τώρα αγαπώ τελευ 
ταΐον έμαυτόν, άλλά μά τήν κυρίαν τής 
καρδίας μου (όρκος δονκιχωτικός) ουχί καί 
πρώτους τούς φίλους. Αίσθημα γλυκύ, 
αίσθημα τέως άγνωστον είς τήν άπειρον 
καρδίαν μου, είσεχώρησεν έν έμοί, ώς ή 
σαύρα είς τήν φωλεάν της, καί έγινα, ολί
γον αισθηματίας, ολίγον ποιητής, ολίγον 
ρεμβός, μέ λ ίγα λόγια, τεμπέλης ! Παρά 
τεμπέλη λοιπόν ζητείς νέα καί άνταπό 

μά τά όνειρα μου, πρέπει, οφείλω νά σοι 
γράψω νέα, έστω καί κατά τύπους ή ού-
σίαν ή ύλην. Πρέπει ! 

Δέν σοι γράφω όμως, ούτε περί τής εν
ταύθα διαμονής τής εταιρίας του σχοινο-
βάτου Νάβα, όπερ ήκιστα σ' ενδιαφέρει, 

0ους, οία ή Κνιδία 'Αφροοιτη, έξωραίζον-
τα τάς τοΰ έξοιτερικοΰ άσχημίας. "Αλλως 
δύνασαι νά διαβεβαίωσης τάς σκιάς τών 
προγόνων σου, ότι αρκούντως ήδη ικανο
ποίησε·/ αύτας γ ε ρ ο ν τ ο ν η ό ς τις, όστις 
tva σώση τής δυσφημήσεως τό τών κλει
νών 'ΑΟηνών όνομα, τάς έν τω ξενοδοχ^είφ 
τούτφ δεσποινίδας μετήνεγκεν είς τήν έν 
Ποσειδονια οί/:ίαν του, ην νομίζω ότι έτι^ 
τλο'νόρησε «Hôtel τοΰ ξεμυαλισμοΰ τών 
έγγαμων» διότι, περιβληθείς άπαντα τά 
τοΰ Δ ι ε υ θ υ ν τ ο ύ χρέη, ανέλαβε νά ξε^ 
μυαλίζη καί έξοτρύνη, όπως παραβαίνωσι 
τά πρός τάς οικογενείας των χρέη του και 
έγγαμοι, απαράλλακτα ώς ή Maîtresse του» 
Athènes έξεμυάλιζε τούς νέους 

Ού ! Ού ! Ά λ λ ο παρά νέα ! Βλέπεις ότΐ 
παρεξετράπην διά νά γ ί νω ν ό σ τ ι μ ο ς , 
οπερ δέν κατώρΟωσα. Διά τούτο παύομαε 

άν καί έναντιοφοονούσιν οί ωθούμενοι και 
πιεζόμενοι καί τόν κονιορτόν ζυμόνοντες 
φοιτηταί αμφοτέρων τών φύλλων τοΰ 
oireolo, οί'τινες, δίκην άλευρομένων μυλω
νάδων, σπεύδουσι τάς εσπέρας όπως άπο-
λαύσωσι τής τερπνότατης θέας — Bella vi
sta — ουχί τής ΤερψιΟέας-— άλλα τών εύ-
κνημίδων καί καλλιοοόρωπ καί καλλιγλού 
των καί λευκωλένων ίππων καί δεσποινί-
δων), ούτε περί τής παρά τών μαθητών δι
δομένης υπέρ τοΰ Έθνικοΰ Στόλου παρα
στάσεως, ήτις όλιγώτερον, καΟ' ό χερσαίους 
μας σκοτίζει. Ναι μέν όλα ταΰτα είσί κά
πως υλικά, άλλ ' ήμεις θέλομεν σταθερω-
τέραν ύλην, σάν νά πούμε π ο ρ σ ε λ ά ν α ν 
οι'αν τις ευρίσκει ουχί είς τό ζήλικον Οέα-
τρον τών Ιίαπαρίπη, άλλ ' είς τά κτίρια 
τών Ξενοδοχείων, ο;ον λ. χ. τό Hotel dps 
Attiénee. Ζήτησον συγγνώμην πα^ά τών 
μεγάλων ανδρών τής Κεκρωπίας σας, διότι 
τ' όνομα τής πατρίδος των έκηλιδώθη, δια 
τής δι' αύτοΰ τιτλο^ορήσεως λιθόκτιστου 
καί ουχί μαρμάρινου Ξενοδοχείου, οίον τό 

καί σοι υπόσχομαι προσεχώς νά cot γρα-< 
ψω σ π ο υ δ α ί α . . . . 

Σΰοος τή 2 *Ιουν>ου 1876. 
ό φίλος σου 
ΣΚΩΠΤΗΣ. 

ΣΠΟΥΔΑΙΑΙ ΓΝΏΣΤΟΙΙΟΙΗΣΕΙΣ. 

Ό κ. Μ'./. Κο:τσίμπα7.ης παρηγγέλθη 
παρά τών πλείστων έμπορων τής Κίνας να 
προμηθευτή αύτοίς έξ Ευρώπης καπέλα διά 
μαϊμούδας, μπαστούνια δι' Ούραγκουτάγ-
κους, λαιμοδέτας διά σκύλους, σάπωνας 
διά τάς μελαγχροινάς, όμπρέλλας διά τάς 
άραπίνας καί πολλά άλλα πρωτοφανή 
πράγματα. "Οθεν γνωστοποιούνται καί οί 
έν Ελλάδι, έάν εύαρεστώνται, ν' αναθέσω-» 
σιν είς αυτόν τήν έκλογήν τών τοιούτων 
ειδών καί Οέλουσι μείνει λίαν εύχαρκ-ημένοι. 

—Οι Διόσκουροι Καλαμών, Δημητράκης 
Τζάννες καί Κώνστας Φλέσσας, άπελπι-
σθέντες έκ τής αποτυχίας των εις τήν βου-
λευτικήν έκλογήν προτίθενται νά δηλητη-
ασΟώσι διά στρυχνίνης. Ό διάσημος κ. Δα·· 
γρές προσεφέρθη ευγενώς νά τοις έκφωνή» 
ση τόν έπιτάφιον λόγον. 

Κι' ή γραββάτα καθώς πρέπει· κάμνω τό αυτό κι' έγώ . 
Καί κατόπιν είς βαθμίδας μαρμαρίνας μέ λαμπρούς 
τάπητας έπεστρωμένας άναβαίνομεν σιγά· 
κι' ότ' έφθάσαμεν επάνω, μέ κατέλαβε πολύς 
θαυμασμός· μεγίστην βλέπω αίθουσαν τόσον λαμπρώς 
στολισμένην, ώστε μόλις ειμπορει νά συγκριθ^ 
ή βασιλική πρός ταυτην νεανίαι δέ κομψοί 
δέχονται τάς προσκληθείσας με μεγάλον σεβασμόν, 
κι' έν τώ μέσω ή κυρία στέμμα φέρουσα πληΟύν 
έχον πέριξ αδαμάντων, καί εν φόρεμα μακρύ, 
(δύω λέγουν χιλιάδας φράγκων έλαβ' ή Αιζιέ) 
πρός τούς πάντας στρέφει βλέμμα προσηνές καί μειοιί, 
εννοείται δέ πώς στέκει κάπου κάπου κι" ομιλεί, 
κι' όπου β/.έπε'. νεανίσκον τρυφερόν μετά στοργής 
μητρικής τώ αποτείνει λόγους ώραν ίκανήν. 

Ταύτην χάσκων παρετήρουν, ότ' ό φίλος αρκετά, 
είπε, φίλε, σε γνωρίζω· θέλεις όλα ακριβώς 
νά 1δί]ς, άλλά συγχρόνως πρέπει ντάμας παρευΟύς 
ν ' άγκαζάρωμεν, διότι θά άρχίση ό χορός 

καί Οά μείνωμεν στή λάσπη.— Φίλτατε, τώ είπα ' γώ , 
φρόντισε καί δι" έμενα.—"Εστω, ειπεν, άλλά μή 
ζαλισθής όταν χορεύης καί ξεχάσης τόν ρυθμόν, 
ή καί πότε είναι ώρα στάς κανδρίλλιας νά έβγ·?]ς. 
Μή σέ μέλλη διά τούτο, ειπα, κι' έστρεψα άλλου, 
Οέλων όλους τούς μεγάλους καλεσμένους νά ιδώ, 
Πέριξ δ'ήσαν τής αιθούσης έδραι μεγαλοπρεπείς 
καί σοφάδες χρυσωμένοι· διελέγοντο δ' εκεί 
εί'ς τινα γωνίαν δύω, κι' ήκροάζετο αυτούς 
ισχνός τρίτος «κεύθων νόω» έχων έκ τών λογισμών 
καί τών σκέψεων ολίγας σάρκας επί τών οστών. 
Κάποτε δέ βλέμμα ρίπτων πρός τά όπισθεν λοξόν 
ήκουε τούς λόγους τούτων όλονέν τήν κεφαλήν 
σε ίων τέταρτος, πλατέα τά ενδύματα φ ο ρ ώ ν 

κι' ευτραφής έξ ευεξίας δέν ώμίλει παντελώς· 
πλήν εις φίλος ών πλησίον ούτως έλεγ ' είς αυτόν 
«Άφησε τους να φωνάζουν σάν κουρούναις* πρώτος ού 
είσαι καί Οά ήσαι πάντα, κι' είναι δίκαιον φρονώ· 
τήν εύλάβαάν σου ποίος έχει τών πολιτικών ; 
ν.·, ύ νηστεύεις τήν τετάρτην ώς και τήν παρασκευην 
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(τούτο ξεύρει σύνόειπνός σου προσκαλούμενος συχνά ) 
Τους οίκοκυραίους όλους τούς ήξεύροντας καλώς 
ότι τής σακκούλας μόνον τό συμφέρον οδηγός 
πρέπει νάναι, δορυφόρους έχεις πάντοτε πιστούς. 

Ούτως εΐπ' ό κόλαξ, όστις, όπως λέγουν, ήτο βλάξ, 
δτ' άνήρ διόπτρας φέρων έπϊ μύτου κλασικού 
έκ τής κλίμακος άνέβη· τών δακτύλων δέ φιλών 
τάκρα, έστρεφε τήν χείρα δεξιά κι' αριστερά 
ώς νά έστελλεν εις δλους τά φιλήματα αυτά. 
Κι 'άλλους δ'ήθελον νά ίδω, δτ'ό φίλος προσελθών 
σπεΰσον, είπε, καί 0' άρχι'ση παρευθύς τά πρώτον βάλς.-
Πλήν κυρίαν,—Καθώς πρέπει σούβρηκα· μή δά ζητ^ς 
πρώτην είς τά κάλλη· τόσον ήμεΐς ήλθομεν άργά ! 
κΓ έπειτα Οά ίδης πόσον έχει πνεύμα, τί καλά 
που χορεύει.—Δέν μέ μέλϊ.ει άφοϋ τό εγκρίνεις σύ, 
άπεκρίθην καί τω όντι μετ' ολίγον προς σεμνήν 
καί μελαχροινήν κυρίαν μ' όδηγεΐ· μεγάλην δέ 
αύτη ίδειξε τωόντι εύχαρίστησιν, κι* εγώ 
•τόν βραχίονα προσφέρω, κι' είς τήν αίθουσαν ευθύς 

συμπεριπατοϋμεν λόγους τότ ' αρχίζω κι' ερωτώ. 
—Σάς παρακαλώ, κυρία, μήπως ξεύρετε αυτόν, 
όστις ομιλεί μ' έκείνην τήν ώραίαν καί ξανθήν ; 
(έκαμα πώς δέν γνωρίζω νά ιδώ τ ί θά μ' είπί;.) 
—Καλέ τόν κοντού7.ην τούτον δέν γνωρίζετε δά σεις ; 
ούτος είς ε φ η μ ε ρ ί δ α γράφει, καί πολύ συχνά 
και ποιήματα εκδίδει· δέκα νέας άγαπα, 
κι' ή καρδία του καμίνι έχει γίνει φλογερόν.— 
—^Α ! γ ιά τοΰτο τάχει χάσει, είπα ' γώ , κι' Ενα σωστό 
λόγο δέν 'μπορεϊ νά γράψη.—Νά! καί τούτη τήν στιγμή 
γιά προσέξετε, γ ιά δέτε τί αισθήματα πωλεΐ.— 
Στρέψας αληθώς τον εΐδον κάμπτοντα τ ' άριστερόν 
γόνυ, καί τοιαύτας λέξεις ήκουσα—Φευ, διά σά ς j 

τής καρδίας μου, κυρία, έχω χάσει τό μυαλό·\ 
στήν εφημερίδα γράφω κουταμάραις σάν τρελλός 
κι' Οπου "όώ φανάρι χάσκω, όταν νυκτοπερπατώ, 
καί προχθές σκυλιά μ' επήραν άπο πίσω κει κοντά 
είς τό σπήτι σας. Σταθήτε! είμαι όλος ρεμβασμούς, 
κΓ ώς ό Τλισσός άφρίσας ρίπτει μέ φωνάς πολλάς 

(Ακολουθεί.) 


