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Έν ’Αθήναις, τή 16 Σεπτεμβρίου 1884.

ΤΙ ΚΑΙΡΟΣ EIN E
ίγνοώ πλέον πού είδα ότι μίαν φοράν κύριός τις 
Ιέξύπνισε τήν νύκτα τόν υπηρέτην του διά νά 
Ιτόν έρωτήση τί καιρός είνε Ιςω. Ό Σωαίας ε- 
Ισηκώθη καί νυσταγμένος καθώς ήτον μέ μισό- 
Ικλειστα μάτια ήνοιξεν αντί τοδ παραθύρου τό 
ντουλάπι, είδε μέσα, τό έπανέκλεισε καί μετα

στρεφόμενος διά νά ξαναπέση είπε πρός τόν κύριόν του: «Εινε 
σκοτάδι πίσσα καί μυρίζει τυρίλας».

Έν τή πολιτική ή ερώτησις περί τοδ καιροδ είνε συνηθεστάτη· 
άλλ’ ό έρωτώμενος συνήθως από σκοποδ δέν αποφασίζει ποτέ νά 
κυττάξη πράγματι τί καιρός είνε- οκνηρότερος τοδ υπναλέου υπη
ρέτου χωρίς ούτε νά σηκωθή από τήν θέσιν του άπαντα συμφώνως 
πρός τήν διάθεσιν, ήν Ιχει νά κοιμηθή ακόμη ή νά εξυπνίση.

Οϋτω σήμερον άν ερωτήσης υπουργικόν τινα τί καιρός φυσά 
Ιςω θά σοδ άποκριθή δτι ουδέποτε ελαμψαν οί αστέρες έπί καθα- 
ρωτέρου οΰρανοδ, ουτε ή γαλήνη υπήρξε μάλλον ήδονική.’Αλλ’ αν 
έρωτήσγ,ς αντιπολιτευόμενου θ’ άκούσης δτι αντηχεί ήδη μακρόθεν 
τής καταιγίδος ή βοή, δτι ή ατμόσφαιρα είνε πλήρης ήλεκτρισμοδ καί 
ό κεραυνός δέν θά βραδύνη νά ένσκήψη· Κ«ί ώς ό πτωχός υπηρέ
της ένόμιζεν δτι ή νύξ μυρίζει τυρίλας, ό υπουργικός θά νομίζη 
δτι αποπνέει οσμήν ρόδων καί ό αντιπολιτευόμενος πυρίτιδα.

Ή διαφορά μεταξύ τών δύο μετεωρολογικών παρατηρήσεων 
είνε οφθαλμοφανής. Άλλ’ άν ήρωτατο καί κανείς εκ τών άδια- 
φόρων, οί όποιοι συνήθως βλέπουσι καί οσφραίνονται καθαρότερα, 
ή άπάντησις τήν οποίαν θά έδιδε θά ήτο τοιαϋτη περίπου : «Είνε 
ησυχία βαθειά καί μυρίζει σαπίλας».

Πράγματι ουδέποτε υπήρξε βαθυτέρα ή ηρεμία καί αίσθητο- 
τέρα ή όσμή τής σήψεως, ήν άναδίδει ή τελματώδης Κωπαίς, 
ήτις καλείται ελληνική πολιτεία καί κοινωνία. Οί φόροι ερρόφησαν 
τόν χυμόν τής ζωής, ¿στράγγισαν τό αίμα, έξήραναν τόν μυελόν 
τών έστέων τών κατωτέρων τάξεων.Ή σταφίς κατεστράφη τό δεύ
τερον ήδη ύπό τήν βροχήν. Αί αλλεπάλληλοι χρηματιστικαί άνα- 
στατώσεις έδύθισαν είς τήν οδύνην καί είς τήν ένδειαν τό μεγα- 
λείτερον μέρος τής τάξεως τής εργαζόμενης, τής κινουμένης, τής 
μεταδιδούσης ζωήν καί είς τάς άλλας, ής ή ευμάρεια α
ποτελεί τήν βάσιν τής κοινωνικής ήσυχίας καί εϋρυθμίας, 
Ή άρσις τής αναγκαστικής κυκλοφορίας ουτε πραγμοτοποιου- 
μένη ουτε διαψευδομένη κρατεί τόν εμπορικόν κόσμον μετέωρον,

άνευ πίστεως καί πιστώσεων, άνευ χρήματος, με όλίγαις ψωροδε- 
κάραις είς κυκλοφορίαν. Ό κ. Δεμάθας σκέπτεται νά επιδάλη 
νέα βάρη εις τήν ενδυμασίαν καί είς τήν τροφήν μας, 
διότι ουδέτερον έξ αύτών είνε βεβαίως τής πρώτης ανάγκης.

Τό εκατοστόν ΐξ αύτών είνε έκ τών δυναμένων άλλου 
νά προκαλέσουν εσωτερικόν τινα κοινωνικόν οργασμόν, ϋρεξίν 
τινα αόριστον μεταβολής τής πνιγηρδς καταστάσεως, επιθυμίαν ίι* 
οίουδήποτε τρόπου απαλλαγής από τοδ κλοιοί τής απραξίας καί 
τής νωθρότητος, ήτις προϋποθέτει πληθώραν υλικής ευδαιμονίας.

Απεναντίας είς τόν μακάριον ήμών τόπον οπού τό θέρος ή 
δροσερά πνοή τοΰ μπάτη απαλύνει καί άτονίζει τά νεΰρά μας καί 
ό ήλιος τοΰ Δεκεμβρίου ύπό τήν γλυκεΐαν αύτοδ θερμότητα επα
ναφέρει έν μέσιρ χειμώνι εις τά μέλη καί τόν εγκέφαλόν μας τήν 
ήδονικήν χαυνότητα, ήν εκτρέφουν συνήθως αί ήμέραι του καλο
καιριού, φαίνεται, δτι ίσα ίσα αύτά συντελοΰν εις τό να έπιτείνουν 
τήν νάρκην καί τήν ηρεμίαν, ήτιςάποτελεΐ τό κύριον χαρακτηρι
στικόν τοδ "Ελληνος.Ήσυχία άκρα, βαθεία, απόλυτος, ήν δέν ταράσ
σει τίποτε, τίποτε. Καί ή πολιτική καί ή κοινωνία καί ή φιλολο
γία ύφίστανται τήν μαγνητικήν της επήρειαν. Ούτε ή προσέγγιοις 
τής έλεύσεως τής βουλής, ούτε ή επιδεικτική έν Άθήναις συγκέν- 
τρωσις ιτρατοδ ώς διά νά καταπνίξη καί τήν έλαχίστην κίνησιν 
πρός άποτίναξιν τής νάρκης ταύτης, ούτε τά τελευταία κυβερνητικά 
πραξικοπήματα ισχύουν νά τήν διαλύσουν.

Καί είς επίμετρον ώς έκ συνθήματος ούτε ό Καζάζης χάμνει 
καμμίαν νέαν μετάφρασιν, ουτε ή "Ω ρ α δημοσιεύει πλέον κύρι α 
άρθρα, ούτε ό Δημητριάδης άκυρόνει τίποτε, ούτε ό Σηλυβριώτη ς 
γράφει καμμίαν νέαν προκήρυξιν, ούτε ό Μπαστίνας δημοσίευε ι 
καμμίαν διατριβήν, ούτε ό Γρυπάρης δοκιμάζει κανέν υποβρύχιον .

Ό αντιπολιτευόμενος εκ τών μετεωρολόγων μας βεβαίως θα 
θεωρή ταδτα προοίμιον τρικυμίας.

Δέν τολμώμεν νά τό προφητεύσωμεν, άλλά καί δέν διστάζομεν 
νά τό εύχηθώμεν, διότι τό αντίθετον θα ήτο ώς νά έπεθυμοδμεν 
τόν εξ ασιτίας θάνατον τών σατυρικών φύλλων.
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Όλόνέν συγκεντροδνται έν τή πόλει τάγματα έπί ταγμάτων 
καί λόχοι έπί λόχων. Κατά τους υπουργικούς αίτία τούτου είνε ή 
ελευσις του γάλλου στρατηγού, δστις πρέπει νά εϋρη ενταύθα ικα
νόν αριθμόν στρατού διά γυμνάσια' άλλ' οί αντιπολιτευόμενοι 
δέν πιστεύουν, δτι ό φανερός οΰτος σκοπός δεν έχει κεκρυμμένον 
τινά συγγενή. Το βέβαιον είνε δτι ουδέποτε άλλοτε παρετηρήθη 
έν τή πρωτευούση τόση συσσώρευσις στρατού ειμή κατά παραμο* 
νάς εθνικών κινδύνων ή δυστυχημάτων. Ή περίστασις αυτή δέν 
λείπει *υτε τώρα διότι έντός ολίγου άπειλοΰμεθα ύπό τής ένάρ- 
ξεως τής βουλή;.

* * *
Τό καλόν έν τούτοις είνε δτι κατά πάσαν πιθανότητα εφέτος δέν 

θ’ αφεθή έλευθέρα ή Βουλή νά έκτελέση ανενόχλητος τό όλέθριον 
Ιργον της. Καί αύτό είνε τό όποιον κυρίως φοίεϊται ό κ. πρωθυ
πουργός' οσους κινδύνους καί αν έτοιμάζει πάλιν διά τό έθνος ή 
βουλευτική ακολασία, αυτός μέ δλίγας ακόμη θυσίας δύναται πά
λιν νά εξασφάλιση τήν εύνοιάν της, υπέρ ής μόνον ένδιαφέρεται. 
Άλλ’ απέναντι καί αύτοδ καί τής Βουλής όρθοΰταιή έθνική οργή, 
ήν τρέμει ό κ. Τρικούπης ώ; χολέραν. Καί διά τοΰτο λέγεται δτι 
κατέφυγεν εις τάς ίατρικάς γνώσεις τοδ έξοχωτάτου έπί τών Εσω
τερικών υπουργού κατά συμβουλήν τοΰ όποιου άπεφάσισε νά παρεν- 
θέση μεταξύ Ιαυτοΰ καί τής έθνικής θελήσεως τάς ύγειονομικάς 
. ζώνας τών εΰζώνων. . ;

* * *

’Ιταλική τις έφημερίς άναγγέλλουσα τήν πρό τίνος άνά τάς 
έπαρχίας περιοδείαν τοδ δημίου Ιγραφεν δτι αίίτη τελείται άπαξ 
τοΰ έτους μόνον καί δι’ άτμοπλοίων άνά τά παράλια ή αμαξών 
καί ίππων έν τφ έσωτερικφ ένεκα τής κακής καταστάσεως τών 
δρόμων. Ήδη μετά τούς καθ’ έκάστην αναγγελλόμενους αλλε
παλλήλους φόνους καί καρατομήσεις ύπό τών σιδηροδρόμων μας 
μετά μαθηματικής άκριβείας περιμένομεν νά νομίση κατ’ αναλο
γίαν δτι από τότε τόσον διορθώθη ή συγκοινωνία ώστε δ δήμιος 
ταξειδεύει διά τών σιδηροδρόμων.

* * *

Μεταξύ τών τελευταΤον κοινοποιηθεισών παύσεων δηρ οδιδασκα- 
λισσών αναγράφεται καί ή άπό τής υπηρεσίας άπόλυσις νεάνιδος 
έξασκούσης τό επάγγελμα τοδτο, καί φερούσης κατά σύμπτωσιν τό 
δνομα τοδ κ. ύπουργοΰ τής Παιδείας' φαίνεται δπως μή τις άπα- 
πώμενος έκ τής ταύτωνυμίας νομίση δτι ό κ. Βουλπιώτης ύπείκει 
είς συγγενικάς απαιτήσεις. Ή  αΰταπάρνησις αδτη τοΰ κ. ύπουρ
γοΰ τόν άνυψόνει πολύ είς τήν έκτίμησίν μας.

■*** ·

Καί άλλος πάλιν οργανωτής προσκαλείται κατά τήν έπιχρα- 
τήσασαν μόδαν διά νά όργανώση τό ναυτικόν «ύτός. Άλλα μετά 
τήν χρησιμοποίησιν τών πολεμικών μας ώς ταχυδρομικών, δπως 
λ. χ. τά Ψ α ρ ρ ά, τά δποία δέν κάμνουν άλλο παρά νά μεταφέ
ρουν τήν αλληλογραφίαν άπό Κέρκυρας εις Brindisi καί τάνάπαλιν

ήδύνατο νά αναλάβη καί τήν όργάνωσιν τοδ ναυτικού μετϊκαλού· 
μένος πάλιν ό άπελθών βέλγος οργανωτής τών ταχυδρομείων ή j 
κ. Μανσόλας.

A propos διά τόν μίγαν αναμορφωτήν τών ταχυδρομείων.
Έξωθεν τής θύρας τοδ γραφείου του υπάρχει πρός ένδειξιν ή 

επιγραφή '·
« Γ ί η χ ί /  d t e v â v y a c r . . .  »

Είς διερχόμενος έκείθεν καί άναγινώσκων αυτήν'
—  Δέ θά ήτον σωστότερο αν Ιγραφεν «Ό ν ο μ α σ τ ι κή ιΔ- 

εύθυνσις ;... »

Ό κ. Κόντος έν τή «Έδδομάδι» διδάσκει δτι είς τό εξής ά» 
θέλωμεν νά όμιλώμεν όρθώς πρέπει νά λέγωμεν ή κάλως άντί 
ό κάλως. Τήν ιδίαν ημέραν ήκούσαμεν μεταξύ δύο τελειόφοιτων 
τής φιλολογίας τόν έξής διάλογον :

—  Έχω μίαν κάλο ’ςτό πόδι !
Ό  δί άλλος άποβλέπων πρός διερχομένην ώραίαν :
—  Κόσμον γυναιξύ φέρει ή κάλλος !

Άν γενικευθή ή χρήσις αίίτη τοΰ θηλυκού τοΰ κ. Κόντου πρέ 
πει είς τό έξής νά λέγωμεν καί τά κύρια ονόματα ή Καλοπο· 
θάκη, αντί ό Καλαποθάκης, ή Καλοστύπη, ή Καλομοίρης κτλ.

Φαίνεται δτι μόνον έν τη επαρχία του ό κ. Κασιμάτης δέν εν
νοεί νά Ιφαρμόση δ,τι γίνεται έν τή προσφιλεί του ’Αμερική καί 
’Αγγλία. Διότι ένω έν ταίς χώραις ταύταις οί τών διαφόρων ε
παρχιών αντιπρόσωποι άμιλλώνται τίς περισσότερον νά πλουτίση 
διά περισσοτέρων δρόμων καί σχολείων τόν τόπον του, ό κ. Κασι - 
μάτης, ώς τούλάχιστον εντήΈφημερίδι μας πληροφορεί «είς 
έκ Καραβά τών Κυθήρων», προσπαθεί τουναντίον νά καταστρέψη 
καί τούς ολίγους δρόμους οί οποίοι εκεί υπάρχουν, περί δέ τών έν 
ελεεινή καταστάσει ευρισκομένων σχολείων, πεντάρα δέν έ
δωσε ν ό αξιότιμος κ. αντιπρόσωπος.

Ούχ ήττον δεν έννοοΰμεν διά τόαιρ μικρά πράγματα νά μή 
τόν ’βγάλουν βουλευτήν καί κατά τήν έρχομένην περίοδον, θά 
ήτο δι’ ήμάς ανυπολόγιστος ζημία μετά τήν Ιλλειψιν όλων 
σχεδόν τών τύπων τοΰ Ά  σ μ ο δ α ί ο υ, τήν άναχώρησιν τοΰ 
Δέ Κάστρου, τήν έξαφάνισιν τοδ Μπαστίνα και τήν σιγήν τοδ 
Πύρλα.

Ό έκ Κυθήρων έπιστέλλων παραπονείται ταύτοχρόνως δτι ό 
κ. Κασιμάτης σπαταλά τόν καιρόν του συζητών μέ τούς γεωμέ- 
τρας άνευ λόγου, Είς τοδτο ύποθέτομεν δτι θά άγη τόν άξιότιμον 
βουλευτήν ή συγγένεια τής τέχνης,άφοδ καί αύτός ε!νε νοομέτρης.

E tc  o iu ro c  χάχ ιστος .

ΣΚΗΝΗ Β'.
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Σ χ ί ζ α ς  x a i  i r z v . K i c e t c .

Τόσα πράγματα εγράφησαν διά τχ νευρόσπαστα τού Χόλδεν 
καί εν τούτοις δεν έγράφη τίποτε. "Ολοι έπήραν μόνον την μίαν 
όψιν :«3 θέματος και ¿νόμισαν ότι «’παν τήν τελευταία·/ λέξιν. 
’Αλλα καί τό θέαμα καί το θέμα εινε βεβαίως άξιον xat περισ
σοτέρου λόγου καί περισσοτίρας προσοχής. Άλλως τε προτιμώ 
να ένασχοληθώ πάλιν μ« τά νευρόσπαστα παρά με τον κ. Κα- 
ζάζην. ___

Έπειτα ή διαφτρά δέν e'vt μεγάλη. Ό μικρόκοσμος αυτός των 
νευροσπάστων δέν ε'νε ό μεγαλόκοσμο; τών ανθρώπων ; Ή Τύχη 
«ιν* ο Χόλδεν' τραβά τού; άδιοράτους σπάγγους τών περιστάσεων 
καί άναλόγως προς το &λκον σε νήμα σηκώνεσαι, κάθεσαι, γελάς, 
αναπνέεις, χορεύεις, κατεβάζεις τα μούτρα σου, ¿-/εγείρεσαι εις ύ
ψος η διαλύεσαι εις άμορφα τεμάχια σκελετού μή δυναμένου δια 
τής ιδίας αύτου Θελήσεως να συγκράτηση τα διαφεύγοντα ρά*η της 
ΰπάρξεώς τον.

Τί αληθινή δημιουργία! Βεβαίως ό Άγγλος αυτός πρέπει νά 
εχη ξύλου ν πομονήν διά νά δυνηθή ν’ άναγάγη είς τόσον ύψος τε- 
λειότητος τήν τέχνην τιυ, τής διδασκαλίας τών ξύλων. Καί ιδού 
ή διαφορά αντοδ προς τούς διδασκάλους καί τούς καθηγητάς μας: 
’Εκείνος εινε ικανός νά διδάσκη καί ξύλα, Ινώ αύτοί εινε άξιοι 
μόνον διά νά σχίζουν ξύλα καί νά δίνουν ξύλο.

"Οσον βλέπω άνελισσομένην ολην τήν καλλιτεχνικήν καί προ- 
νοητικώς εύφυεστάτην διάταξιν τής μεθοδικωτάτης επινοήσεώς 
του σκέπτομαι ότι αν ήν,ην υπουργός τής παιδείας θ’ αντήλλασσα 
προς αυτήν δλον τό σύστημα τής κατωτέρας, μέσης καί άνω τέρας 
Ικπαιδεύσβώς μας.

Εινε τό μόνον θέαμα, οπε̂ο ήδύνατο καί έπρεπε νά κάμη επι- 
τυχή ανταγωνισμόν πρός τα έλληνικά μας θέατρα. Νομίζω, οτι 
ei ηθοποιοί μας θά έκαμναν πολύ καλλίτερα αν άντί νά παριστά
νουν παρίστχντο ώς θεαταί είς τάς παραστάσεις τών άξιολόγων 
τούτων νευροσπάστων.

Εις τό εξής πρέπει νά κχταργηΟή ή συνήθης φράσις περί τής 
ακαμψίας καί τής άδεξιότητος: «Περπατει σά νευρόσπαστο, κινεί
ται σαν ανδρείκελο». Ευρίσκω ότι θά «πήγαιναν πολύ καλλίτερα 
εις τον κ. Δαβίλαν, τον κ. ’Αλεξιάδην ή τον κ. Πεταλάν τά σκέλη 
τών ξύλινων αυτών ανθρώπων.

Καί οχι μόνσν κινούνται καί περιπατούν αλλά καί τρώγουν καί 
πίνουν καί χορεύουν καί παίζουν μουσικήν φυσικώτατα καί τεχνι- 
κώτατα, πολύ καλοανατεθραμμένα νευρόσπαστα. "Ολα δε αυτά 
χωρίς νά ζούν ενώ ισα ϊσα «ν Έλλάδι διά νά ζ ή σ η κανείς πρέ
πει νά γίνη νευρόσπαστον.

Άλλα «λησμονήσαμε·/. Καί αύτά τά νευρόσπαστα τού Χόλδεν 
ζ ο 3 ν. . . τόν κύριόν ίων.

Δέν ήξεύρω πού θά φθάση αύτή ή τελειοποίησις. Πιστεύω ό
μως ότι άπό τώρα ήμπορούσε νά τά βάλη νά Ικδώσουν χανέν 
Φυσικόν Δίκαιον ή νά γράφουν καν εν ίρθρον είς τήν "Ω ρ α ν.

’Αφού κατορθόνουν άκόμη νά εινε καί προκλητικά! Προχθές 
έμεινα έκθαμβος προ τής ώς μεμελετημένη; εκμαυλιστρίας έλ/.υ- 
τικωτάτης άνυψώσεως τού φορέματος της ύπό μιδς ξυλίνη; όρχη- 
τρίδος. Ευτυχώς μεταστραφείς είδα ταυτοχρόνω; τήν κνήμην μια; 

διαδαινούσης μεταξύ τών καθισμάτων άθηναίας γνωρίμου μου καί 
«θεραπεύδην αμέσως άπό τήν στιγμιαία·/ Ιξαψίν μου.

Κ ρ α κ

Α Φ ΙΞ Ε ΙΣ
Οί «ΰζωνοι καί πάλι μαζεύοντ’ εδώ πέρα, 
μκ -ό γιατί κανένας καλά κα)ά δεν ξέρει. 
Κάμποσοι λέν πώς θάλθουν νά διώξουν τή χολέρα 
καί άλλοι μήπως γίνη κανένα νταραβέρι.
Άλλα εγώ νομίζω πώς θά μάς έλθουν έτσι 
να φαν και ’στην 1 Αθήνα κανένα κοκορέτσι.

Μαζί με τούς εύζώνους θά έλθτι σέ κομμάτι 
κι’ 6 ξακουσμένος Μπένσης δ καί Είσαγγελεύς 
μ’ εκείνη του τή μύτη, τ’ άγριωαένο μάτι, 
καί δσονούπω φθάνει εδώ κι’ δ βασιλεύς 
μετά τής βασιλίσσης καί τών βασιλοπαίδων, 
μετά τού Χατζηπέτρου καί όλων τών λακέδων.

Μάς έρχονται ακόμη καί νέοι τοατεζίται, 
μέ σχέδια μεγάλα καί τσέπη αδειανή, 
μας έρχονται ακόμη κι’ ολίγοι λωποδύται, 
γιατί θαρρώ δέν φθάνουν αύτοί οί τωρινοί.
Μάς έρχεται καί πάλιν ή καθεμιά φαμήλια 

καί μόνον δ Δε-Κάστρο; συγγράφει ’στή Μαρσίλια.

Τή; φίλης πρωτευούσης δ πληθυσμός αυξάνει, 
παντού δμάοες ξένων καί περιηγητών, 
κ̂ ’ ένα; σπουδαίος Γάλλος εντός ολίγου φθάνει, 
διά ν’ αναμόρφωση τόν νέον μας στρατόν, 
καθώς άνεμορφώθη καί τό Ταχυδρομείου, 
καθώς θ’ αναμορφώσουν καί τό Φρενοκομείο·/.

Κι’ οί βουλευταί τού Βώλου καθώς κι’ οί τής Λαρίσσης 
έπί πτερών ανέμου είς τάς ’Αθήνας φθάνουν, 
νά ’δουν τών νευροσπάστων τού Χόλδεν τάς κινήσει;, 
πού 5,τι και άν θέλη δ κύριός των κάνουν.
Μας έρχονται καί τούτοι, μάς έρχονται κι’ εκείνοι, 
άλλα κανείς δεν ξέρει τί διάβολο θά γίνη.

βοϋΙΙΐδ

ΒΙΒΛΙΑ
Καλλιστον επιστημονικόν σύγγραμμα, δποία σπανίως β έ̂πουσι 

τό φώς εν Έλλάδι, εχομεν ν’ άναγγείλω ε̂εν καί ήμείς, τελευταίοι 
τών λοιπών συναδέλφων. Εινε τό άρτι εχδοθέν Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ν  
σ ύ σ τ η μ α  τ ώ ν  κ υ ρ ι ω τ έ ρ ω ν τ ή ς Ε ύ ρ ώ π η ς κ ρ α τ ώ ν ,  
μεταφρασθεν εξ ανεκδότου γαλλικού συγγράμματος, τυπωθέν δε δα
πάνη της σχολής τών Εύελπίδω“, δε’ ήν καί κυρίως προώρισται. Ή  
πρόθεσις τής έκδότεως τού βιβλίου ύπήρξεν άρίστη, ύπχγορευθεΐσα 
ύπό τού στρατιωτικού καί προβλεπτικού πνεύματος, τής εργασίας 
τού όποιου περίβλεπτον πχρεχει δείγμα ή καλλίστη κατάστασις 
τής μοναδικής στρατιωτικής σχολής μας ύπό τήν διεύθυνσιν τού κ. 
Πάνου Κολοκοτρώνη, δστις παρέσχε καί τό χειρόγραφεν τού έν 
λόγιμ συγγράμματος. Δεν ουνάμεθα δε ή νά έπικροτήσωμεν «ύτήν, 
βέβαιοι ότι θά έχη καί ανώτερα τών προσδοκωμένων ωφέλιμα απο
τελέσματα.

Έξεοόθησχν τό β’ ήδη Ύ π α λ λ ή λ ο υ π ά ρ ε ρ γ α :  Μπουμ- 
π ο υ λ ί ν α κ α ί  Ά ρ κ ά δ ι ο ν  ύπό τού κ. Γ εωργιου Άνδριχεπού- 
λου, έλεγκτού παρά τώ τελωνείιρ Πειραιώς.

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ
Κ· ΑΝΤΩΝΑΚΗ

Τό μοναδικόν ίσω; εν Άθήναις παντοπωλείο», δπερ συνενόνεε 
τήν καθαριότητα, τήν αφθονίαν, τήν καλήν ποιότητα τών ειδών 
καί τήν μετριότητα τών τιμών. ΚεΓται ήδη 1*1 τής πλατείας τού 
Δημοπρατηρίου πλουίιώτατον, «ΰρύτστον καί περιποιημένον ώς 
σαλόνι, αξιούμενοι τής ταχτικής πελατείας όλων δσοι ήξεύρουν νά 
διακρίνουν τό καλόν πράγμα. Πλημμυρεί ιδίως είς ορεκτικά, χαβι
άρια, λάδια, τυριά, κονσέρβαις κλπ.


