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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Καταλαβες πώς σ ’ αγαπώ - Ή  "Ανοιζις· (ποιημάτια) Ά ρ ισ τ . Έ λεάδου.—Θεατρικά. — Κ οινωνικά.

μ ε γ α ς  m m i m u m m i

f/Ok, Κ Α Ρ Μ Α Ν Ι Ο Λ Ο Ϊ
(*Er Σμύργγι)

Τελειότατος είς τό είδός του Χιά κατασκευήν άλεύ- 
ρων πάσης ποιότητας.
‘ Υ « ο κ α τ α < ϊτ ή μ α τ «  : Έ ν Δαραγάτζ, Χαλκά, Βουνάρ

Βουρνόβοί, Κορδελι^, Βρυούλλοις καί Τσεσμέ. 
Κ ε ν τ ρ ικ ό ν  Γ ρ α φ ε ϊο ν  : Έ ν τ ΐί παραλληλφ όπισθεν

Πρακτορείου ’Ατμοπλοΐας ’Αρχιπελάγους.

μεγα imrnirn texton οδοντλν
ΓΕΩΡΓ. ΧΙΔΕΡΑΤΟΤ

Διπλωματούχου Όδοντομηχανικοΰ καί Όδοντοϊατροϋ 
όδός Φασούλι, άριθ. 186, έναντι τής όδοϋ Βογιατζηδικα. 

^Ωραι έπισκέψεως : 9 — 12 π . μ . και 2— 5 p.. μ.
Τοΐς άπόροις δωρεάν καθ’ έκάστην άπό 12— 2 μ. μ.

ΥΠΟΛΗΜΑΤΟΤΤΟΙΕΙΟΝ
Η Ρ Α Κ Λ .  Π .  Σ Τ Ε Ρ Γ Ι Ο Τ

Όδός Χατζή Στάμου, πρός την Ευρωπαϊκήν οδόν άρ. 9) 

Έ ν Σμύρνη.
Κατασκευή υποδημάτων δι’ άνδρας καί κυρίας, βραβευ- 

θέντων είς διαφόρους Ε κθέσεις.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΔΕΛΦΩΝ Σ. ΑΡΓΓΡΟΠΟΥΑΟΤ χα\ Σα
Έ ν  M a y v n d ia .

(Όδός Μουτάφικχ, άριθ. 24)
’Αποικιακά- Χορδαβάτικα, Βαλάρικα, Οινοπνεύματα· μαλ- 

λικά  λιανικώς καί χονδρικώς. Νήματα, πανικά έγχώ - 
ρια, υαλικά, σιγαρόχαρτα, φώσφορα λιανικώς καί χον
δρικώς.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

X . I- Μ Ο Υ Ρ Α Τ Ο Γ Λ Ο Υ  κ α ι  χ Α
Έ ν  M a yvn d ia

Όδός Ά λτίν-Π χζάρ, άρ. 16· καί Μπεξάζ Χανέ, άρ. 16

Τ Α  Κ Α Π Ε Λ Λ Α  Σ Α Σ  Σ Τ Ο Υ
Ζ Α Ρ Γ Α Ν Η  χαϊ Ρ Α Κ I Τ Ζ Η

Όδός Σταδίου.

immu έτοιμων mum m m παραγγελία
X  \Ι».  Κ Α Ρ Α 1 1 Α Λ Η

Έ ν  Σ μ ύ ρ νη
Όδός Μ αλτέζικα, έξωθεν τής διόδου της ’Οθωμανικής 

Τραπέζης.



ΑΝ0ΟΠΩΛΕ ον  ΝΕΣΤ. ΒΕΝΙΕΡΗ 
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ (Ά γλλ ική  Σκαλα)

Ά νθη  τίίς εποχές, καλαισθησία είς την κατασκευήν, 
άνθοδέσμων, κανίστρων και λοιμών.

ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

’Απόφοιτος της έν Παρισίοις Α ρχιτεκτονικής Σχολής. 
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ ΒΑΡΒΑΡΕΣΙΚΟ ΧΑΝΙ

ΑΛ ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ ΔΙΟΔΟΣ ΒΑΧΑΤΓΟΥΡΗ

’Απαράμιλλος κοπτική τέχνη, τελεία  ραπτική έργασία, 
εφαρμογή άρίστη.

ΜΕΓΑ ΕΠΙΠΛΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΙ 
ΤΑΠΙΣΕΡΙΑ— Έν Σμύρνη 

Δίοδος ‘Ελλ. Προξενείου
ΚΟΚΚΩ. Η ΚΑΙ ΜΑΝΕΤΑ

Έ π ιπ λ α  πολυπλίί, ταπισερία τιμα ι λογικαί.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΓΓΕΡ

Έ ν Μαγνησίά (μικρδίς ’Ασίας) 
Διευθυντής ό ρέκτης καί φιλοπρόοδος 

κ Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 
Εύκολίαι περ'ι την πληρωμήν

ΚΟΥΡΕΙΟΝ, ΚΟΜΩΤΗΡΙΟΝ
I. ΠΛΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 

(Έ ν Σμύρνη) Έ να ντ ι ’Αρμένικες ’Εκκλησίας.
"Εκτακτος τέχνη ώς πρός την κοπήν μαλλιών καθαρι- 

ότης έργαλείων, αντισηψία ξυραφιών. Περροΰκαι, τεχνι- 
κώ τατα ι.

Τέλος τά  πάντα συνιστώσι τό τέλειον καθ’ 5λα κου- 
ρεϊον τοϋ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΥ.

ε π ιπ λ ο π ο ι1ϊιογΓ1{'α Γ ^ πιΤι'λ ο π ω λ ε ιο ν
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 ΡΗΓΟΡΑΚΗ *

Έ ν Σμύρνη Βαρδαρέζικο χάνι. Κατασκευάζει και πω - 
λε ΐ παντός είδους έπ ιπ λα .

‘ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Δ. ΖΗΣΤΜΟΥ 

Έ ν Σμύρνη Γιόλ Μπεζεστένη.
Εύθηνά και εκλεκτά εί'δη εύρίσκονται είς τό κατάστη

μα τοΟ κ. Ζησίμου.
Ό λ α  σχεδόν τά  εί'δη τών ψ ιλικών: αρώματα πούδρα, 

μηχαναί κουρευτικά! όμβοέλλαι κλπ .
ΤΙΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΙΟΣ καί Σια 
Κτηματομεσϊται εν Σμύρνη Κρητικό Χάνι.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ 
ΑΡΙΣ. ΗΛΙΑΔΗ 

Έν Σμύρνη (Φασουλ£).
Κατασκευάζει μέ τά  εκλεκτότερα ύλικά,εξαίσια γυ'*κίσ- 

μχτα, Π αγωτά, Φοντάν, καί 8>α νά εί'δη της Ζαχαρο
πλαστικής.

ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΥ 
ΧΡ. ΠΡΙΝΕΑ 

Έ ν Σμύρνη (Πλ. Φασολ2).
Ε κλεκτο ί οίνοι καί οίνοπνεύματα κονιάκ Βαρδαρέσου, 

Ιλα ια  Κυθήρων πρώτης ποιότητος.

ΓΙΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ 
ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΑ (PIANOS)

Σολ Χωραφας Δίοδος Τενεκίδου.
Μόνος αντιπρόσωπος τών διασμοητέρων έν Εύρωπη έρ· 

γοστασίων κατασκευάζονται κλειδοκύμβαλα ίδίου αύτοϋ 
συστήματος διά τό εύμετάβλητον κλίμα τίίς ’Ανατολής.

Τμήμα Χορδοποιΐας.

Σ. ΦΑΤΣΕΑΣ καί ΥΙΟΣ 
ΚΟΡΔΕΛΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε ΙΟ Ν  
I. Σ ΦΑΤΣΕΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ιον ΑΠΟΘΗΚΗ
ζύθων, οίνων, οινοπνευματωδών ποτών, μεταλλικών κα\ 
άεριούχων ύδάτων κ τλ . κτλ . κ τλ .

Τμήμα 2ον ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙ’ ΑΤΜΟΥ 
δι’ άποστάξεις, ύδάτων, πνευματωδών ποτών, ύδάτων Κο
λωνίας, άεριούχων ελαίων κ τλ . κ τλ . κ τλ .

ΤΜΗΜΑ 3ον. Σαπωνοποιία εύρωπαικοϋ συστήματος, 
αρώματα διά λεμονάδας, εί'δη διά ζαχαροπλάστας, σα- 
πωνοποιούς κ τ λ . κ τλ . κ τλ .

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥθΥΝΣΙΣ 
ΦΑΤΣΕΑΣ—ΚΟΡΔΕΛΙΟ

EITJAT0P10N  “ ΤΟ ΛΟΝΔ1ΝΟΝ,,
ΔΗΜ. ΦΟΙΓΟΥ 

Έ ν Σμύρν») ( ’Α γγλική Σκάλα) Μαγειρική έκτακτος, ύλ ι
κά άγνά καθαρ ότνις χαί πεοιτοίησις μοναδική.

ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ ΚΑΙ ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΟΝ 
Η “ ΕΛΒΕΤΙΑ,,

ΑΘΑΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 
( ’Α γγλική Σκάλα)

Καφφές ‘Υεμένης, μαστίχα καί Τσίπουρο πρώτης τά -  
ξεως Κονιάκ Πουρή, ‘Ρετσίνα Πειραιώς, άπασα τά  Ευρω
παϊκά ποτά, Ζϋθος ευρωπαϊκός καί Προκοπή. Μεζεδες 
έκτακτοι ους μόνον ό περιποιητικώτατος διευθυντής κ . ’Αθ. 
Δημόπουλος γνωρίζει νά παραθέση εις τήν πολυπληθή καί 
εκλεκτήν πελατίαν του.

ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΑΜΟΙΒΕΙΟΝ 
Β. ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ

Όδός Χατζηστάμου
Ποΰρα σιγάρα άββάνας εκλεκτά διαφόρων τιμών καί 

ποιοτήτων.

ϊΓρ ε ο π ο α ε ιο ν

Γ, Κ Α Ν Α Κ Α Ρ Η
Έ ν  Θ ήρα.

Τά εκλεκτότερα κρέατα, πεφημισμένχ μοσχαράκια τής 
’Αμοργού.

μ ε ι ο ν , m o m t i f f l  u i  βεκοαοχειο»  m m
I S 2 A N N O T  Ρ Ο Τ Σ Ο Ϊ

*Ε ν  <9 ή  ρ α .
Καθαριότης, περιποίησνς, δωμάτια ευάερα, ζΰθος λαμ 

πρός, Σφαιριστηριον, Άναγνωστήριον.
Ό λοι είς τοΰ Ίωάννου Ρούσου.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

Έσωτερικοϋ Δρ. 6  Έξωτερικοΰ Φρ. χρ. 7

ΚΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
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ΔΙΕΓΘΥΝΤΗΣ

κ .  Φ ΚΛΑΔΟΣ
RICHARD Ο’ ΜON ROY

Τ Ο  Α Γ Α Λ Μ Α  Τ Ο Υ  Α Γ Ι Ο Υ  Α Ν Τ ί Ι Ν Ι Ο Υ
Ό  λόγος περί τής γλυπτικής,κκ ί ένας άπό μΚς έκούνησε 

μελαγχολικώς τήν μακράν ψαρήν κόμην του και μΧς ε ίπ ε : 
— Ό χ ι, κύριοι, δέν είνε καθόλου υπερβολή ό στίχος τοϋ 

Παγιερόν «Τ ι συφορά νά είνε κανείς γ λύπ τη ς !»  Ό  γλυπτής, 
είνε ένας παρίας είς τόν κόσμον τώ* τεχνώ ν. Είς τάς καλ- 
λιτεχνικάς εκθέσεις δλοι ’στούς ζωγράφους προσέχουν. Στην 
έκθεσιν τής γλυπτικής κατεβαίνουν μόνον καί μόνον γ ιά  νά 
πάρουν ολίγον άέρα ή κανένα δροσιστικόν είς τόν κήπον. 
Ό ταν ό Ροδόλφος Σκλή, ό ευπατρίδης ταβερνιάρης άνοιξε 
κα τ ’ άρχάς τόν «Μαϋρον Γάτον» όπου ώς γνωστόν έσύχναζον 
δλοι οί κα λλ ιτέχ νη  καί οί λόγιοι, μία άπό τάς άστειό- 
τητάς του συνίστατο είς τό νά πλησιάζη τόν άγνωστον π ε 
λάτην, ό όποιος έτόλμα νά είσέλθη είς τό άντραν γ ιά  νά 
πιγί ένα κρασί καί νά τοϋ άποτείνη προηγουμένως τάς ακο
λούθους ερωτήσεις :

— Μέ συγχωρεΐτε, κύριε. Είσθε φιλολόγος 5 Ό χ ι ; Είσθε 
ζωγράφος; Οΰτε ; Είσθε τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  γλύπτης ;

Αύτό τό τ ο υ . Ι άχ ισ τ ο ν , έδείκνυε τήν κατωτέραν θέσιν είς 
τήν οποίαν εύρισκόμεθα ημείς οί γ λυπ τα ι. Νά, πρό όλίγου 
καιρού άκόμη, ένω έκάπνιζον την π ίπα  μου, σκαλίζων τά 
κατσαρά τής αύτοκρατείρας Ίωσηφίνης, κτυποΰν τήν πόρτα 
μου καί βλέπω καί μπαίνει ή γραία κόμησσα Σασερτύ την 
οποίαν άλλοτε είχα συναντήσει είς τά  γεύματα τής πριγ- 
κηπίσσης Ματθίλδης.

Τής προσφέρω μίαν πολυθρόναν, τ/)ν καλλιτέραν ποϋ είχα , 
έκείνην ποΰ διατηρεί άκόμη τρία καρούλια άπό τά  τέσσερα 
ποϋ είχε, καί βγάζω τόν κοϋκκό μου, πραγμα ποϋ κάμνω 
μόνον είς πολύ εκτάκτους περιστάσεις.

— Κύριε, μοϋ λέγει ή γρν)ά, άφοϋ άνέπνευσεν όλίγον, μοϋ 
είπαν πώς είσθε ένας καλλιτέχνης σπάνιος.

Γπεκλιθην. Με ολην τήν επιφυλακτικήν μορφήν τ η ;,  ή 
περιποιησις ητον ευχάριστος, καί έπ ί τέλους πρέπει νά είνε 
κάνεις επιεικής πρός τούς άνθρώπους ποΰ δέν ξεύρουν. Έ ρ - 
ριψε τά μάτια της γύρω καί έξηκολούθησεν.

Αυτά ολα ποΰ βλέπω εδώ μοϋ επιβεβαιοΰ; τήν καλήν 
αυτήν έντύπωσίν μου. Αύτή εδώ είνε ή προτομή τής ηθο
ποιού Α ιμιλίας Δ ’ Άλανσόν ;

— Ό χ ι, είνε τής αύτοκρατείρας Ίωσηφίνης.
— ΤΑ! ένόμιζα πώς ..είδα  τά  κατσαρά... Μέ συγχωρεΐτε 

είμαι ολίγον ζαλισμένη έξ α ιτίας μιΧς δίκης όχληρας. ’Αλλά 
άντί νά φλυαρώ θά έκαμνα καλλίτερα νά σ2ς πώ γ ια τ ί 
ηλθα.

— Αύτό ήθελα νά σ*ς έλεγα κ ι’ εγώ , κυρία κόμησσα.
— Λοιπόν ιδού: έταξα νά προσφέρω στήν 'Αγίαν Κλο- 

τίλδην, τήν ενορίαν μου, έναν Ά γ ιο ν  Ά ντώ η ο ν  τής Πα- 
δούης, είς φυσικόν μέγεθος. Πόσον θά μοϋ πάρετε γ ιά  
ολόκληρον τό άγαλμα ;

— Τό θέλετε μαρμάρινον ;
— Ναι, μαρμάρινον.
— Δέκα χιλιάδες.
— Καλά. Πάρτε χίλια  φράγκα προκαταβολικές, γ ιά  τά 

πρώτά σας έξοδα, καί χαίρετε, κύριε Κκί πάλιν τά  συγχα
ρητήριά μου γιά  τήν Αίμιλιανήν σας. Ά ν  επ ιτύχετε καί 
τόν Ά γ ιο ν  ’Αντώνιόν μου μέ τόσ»]ν ομοιότητα, θά κατευ- 
χαριστηθώ.

Καί άφοΰ άνέκτησε πάλιν μέ κόπον τήν ισορροπίαν της 
επάνω είς τήν πολυθρόναν μου, έφυγε. Χώνω καλά στην
τσέπη μου τό χιλιόφραγκο ποϋ μοϋ είχεν έλθει έπάνω στήν
ώρα, και άρχίζω νά φυλλομετρώ τά  ιστορικά βιβλία, διότι 
6 Ά γ ιο ς  Αντώνιος τής ΙΙαδούης δέν μοΰ ήτο τόσον
οικείος, όσον ή ’Ιωσηφίνα. Τέλος πάντων μετά πολλά άνα-
καλύπτω δτι ό ήρως μου ήτον Ιίορτογάλλος, γεννηθείς είς 
την Λισσαβώνα. τΗτο καλόγηρος καί είχε πάει στήν Αφρι
κήν διά νά κηρύξη τόν Θειον Λόγον άλλά ό καιρός τόν



£ρριψε στήν ’Ιταλίαν καί καθώ; δέν είχε καί ώρισμένην ά- 
πόφασιν, £κα[/εν έ*εΐ την δουλειά ποΰ έπήγαινε νά κάμη 
’στήν’Αφρικήν.Καί έ'γεινεν ούτως άγιος’ΑντώνιοςτήςΠχδούη;.

Νά [Λ7) τά πολυλογώ, άρχισχ νά διχβάζω το Συναξάρι, 
τήν 'Αγίαν Γρχφήν, ενα σωρόν ίερχ βιβλία δημοσιευθέντα 
στήν Βενετίαν τω  1575 καί κατώρθωσα νά σχηματίσω μίαν 
ιδέαν άρκετά σαφή τοϋ άγίου ’Αντωνίου, τοϋ Ίταλοπορτο- 
γάλλου, τόν όποιον δέν πρέπει νά συγχέετε μέ τόν άγιον 
’Αντώνιον, τόν ερημίτην της Θηβχίδος. "Αν έπρόκειτο νά 
κάμω αύτόν, θά έζητοΰσα πεντακόσια φράγκα παραπάνω, 
γ ια τ ί βαστ^ κΓ ενα γουρουνάκι.

Μελετημένος τοιουτοτρόπως αρχίζω την δουλειά καί σοΰ 
κάνω εναν Ά γιαντώ νην άμίμητον, μέ κατσαρά μαλλί* , μέ 
λεπτόν γένειον, οξύ, μέ μίαν έσθήτα μακρυάν καί μεγαλο
πρεπή καί μέ τόν αγκώνα άκουμπισμένον επάνω στην « Η 
θικήν ομόνοιαν τής Γραφής», γ ιά  νά δείξω στό κοινόν, οτι 
δέν είμαι μόνον καλλιτέχνης, αλλά καί διαβάζω. Τώρα δέν 
ήμποροΰσε πειά νά πη κανείς, δτι τό άγαλμά μου έμοιαζε 
μέ τήν Αιμιλίαν Δ ’ Άλανσόν· άν ειχεν ομοιότητα μέ άν
θρωπον,είχε μάλλον μέ τόν στρατηγόν Μπουλανζέ.

Σέ δύο μήνας τό έργον ήτον έτοιμον, παίρνω 2νχ χειρα- 
μάξι καί πηγαίνω στό σπ ίτ ι τής κομήσσης. Στόν δρόμον οί 
χαζοί τό κύτταζαν μέ σεβασμόν. ’Εγώ άχ,ολουθοΰσκ άπό π ί 
σω άπό τόν χειραμζξ^ ', προσέχω/ νά μή σκοντάψ/) πουθε
νά, βγάζων τά  χαλίκια  άπό τόν δρόμον του καί δίδων έν 
ανάγκη κ ι’ ένχ χέρι είς τόν ώβερνιάτην, όταν ήταν άνήφορος.

Φθάνομεν καί οί τρεις στήν κόμησσαν. Ό  άγιός μου, μ ’ 
δλον τόν δρόμον ήτον πολύ καλά· ό ώ?ερνιάτης μόνον εΓχε 
γείνει μούσκεμμα άπό τόν ιδρώτα. ’Αδύνατον νά τόν μπάσω 
σ’ αυτήν τήν κατάστχσιν μέσχ σ ’ εκείνο τό αρχοντόσπιτο, 
δπου αί άριστοκρχτικαί προλήψεις δέν θά άφιναν νά έκτ ι- 
μηθγί ό εύγενής ίδρώ; τοϋ λαοΰ.

’Ανοίγονται δλες πόρτες, άνεβάζεται ό ά^-ιος. Τοπο
θετείτα ι σ’ ενχ μικρό σαλόνι κ ό τ ινο , κχτχλληλότατον γιά  
ν’ άναδειχθοΰν αί γρχμαχί τοϋ δλου. Καμμιά εικοσαριά 
γρηές θρησκομανείς ποΰ ήταν έκεΐ, άρχισαν νά κάνουν τόν 
σταυρό τους.

—  ΤΑ ! αύτό εϊνε θαυμάσιον.
-— Τι ωραίο πρχμμα !
Μία μάλιστα ά π ’ αύτάς, κάποια συνομήλιξ ίσως τοϋ ά 

γίου, έφώναξε:
—  Καί τ ί όχοιότης! άπαρκλλακτος εϊνε χρ ισπανήμου !
Άφοΰ άπήλαυσχ άρκετά τό θυμίαμα τής δόξης μου,

ήτο καιρός νά θίξω τό τρυφερόν ζήτημα τής πληρωμής, 
διότι τά  κχλλιτεχνικά έργα πληρώνονται τοϊς μετρητοϊς. 
ΙΙαίρνω λοιπόν τήν κόμησσαν κατά μέρος καί λαβών τήν 
φωνήν τοΰ Φ χλσαλάτπα δτχν παρουσιάζεται στόν ’Α ντώ
νιον, τόν ταμίαν τοΰ δουκός τής Πχδούης....όχι τής Μχ- 
τούτης, τής λέγω  :

—  Συγγνώμην, κυρίχ κόμηστχ, άλλχ έ'χομεν νομίζω έ'νχ 
μικρόν λογχοιχσμόν. Μοΰ έδώτχτε χ ίλιχ  φράγκχ· μένει λο ι
πόν νά μοΰ δώσετε άκόμη άλλες εννέα χιλιάδες.

—  ΤΑ! μέ συγχωρεΐτε,μοΰ ά π κ ντ ί,δ έν  θά σΧς τχςδώτω 
άκόμη.

—  ΙΙώς άκόμη ;
—  Βέβαια. Έ γώ  σας είπχ δτι έκχμχ τάμχ στή χάρι 

του. Προηγουμένως πρέπει νχ μέ βοηθήση ό "Άγιος Α ν τ ώ 
νιος νά κερδίσω τήν δίκην μου.

Ευτυχώς ό χειραμαξχς δέν είχε φύγει άκόμη, διότι κκτε- 
γίνετο νά σπογγίση τόν ίδρωτα του. Παίρνω λοιπόν π.σ*» 
τό άγχλμα. Και τώρα δέ/ είξεύρώ ά/ ό άγιος Αντώνιος θά 
βοηθήση τήν κόμησσχν νά κερδίσν) τήν δίκην της, άλλχ ελ 
πίζω  δτι θά τήν κάμη νά χάση εκείνην ποΰ θά τή ; κάμω 
έγώ .

Η  Δ Ε Σ Μ Ω Τ Ι Σ  Ψ Τ Χ Η  Μ Ο Υ
Ό ταν τό κλείτουν σέ κλωβί τό δύστυχο πουλάκι, 
Ξεχν^ καί τά  τραγούδια του, χάνει καί τή χαρά του, 
Θυμχται τήν φωλήτσα του σ τ’ ώρχΐο βουναλάκι,
Κι’ όλο χτυπ^ εις τό κλωβί μέ πόνο τά  φτερά του.

"Ετσι κ ’ ή δόλ^α μου ψυχή μέ στεναγμό μεγάλο 
Θέλει ν’ άνοιξη τά  φτερά ....

Κι’ ά π ’ τό κορμί μου μακρυά σαν τό πουλάκι τ ’ άλλο, 
"Αχ ! Νά πετάξη λαχταρά ! . . . .

Έν Σμύρνη
Ά νδρέας X . ΙΙα-αΰόπονλος.

Ο ΧΡΟΝΟΣ
*0 χειμών παρήλθεν ή'δη, ή άνοιξις έρχετχι, ίνα κχί 

αυτη παρέλθη κχί κχτόπιν ό ά/θρωτο; θχ ποθήσ/ι τό φθι- 
νόπωρον μετά τό θέρος κχί μετά τοΰτο τόν χειμώνα.

Τό νήπιον παίζει μέ τοΰ ήλίου τάς ακτίνας, ό παϊς ποθεί 
τό έαρ, θέλει τό θέρος,τό φερον τάς δια^οπχς, καί ό γεωρ
γός τό φθινόπωρο/, ΐνα συλλέγη τούς καρπούς τών ιδρώτων 
του· καί τ ίν  χειμώνα έπικαλοΰ/ται δσοι ή δέν εϊδον ή σφο- 
δρώς έπιθυμοϋσι νά έ'χω^ι πάντοτε εσπερίδας καί χορούς 
καί χλιδήν καί άναμνήσεις παντοίας.

Καί ούτως αί έποχαί διαδέχονται άλλήλας· τό νήπιον 
αύξάνει· ό έ'ρηβος γ ίνετα ι νεχνίκς, άνδροΰται καί ενθυμείται 
τόν χρόνον τόν άνεπιστρεπτεί οιχόμενον, δτχν άποβ^ 
έρείπιον τής ζωής, δτε κχί εύρίσκεται έ ΐϊί τοΰ ούδοΰ τοΰ 
τάφου.

Μόνον ό χρόνος έπλάσθη αιώνιος καί γέλα μόνον αύτός 
διά τά  γελοία ταΰτα ό'ντα, τούς άνθρώπους, καί μόνος βλέπει 
κράτη καί γενεάς έκλείποντα, κόσμου; σχηματισμένους καί 
συστήματα ήλίων άφανιζόμενα, κα ί τό τε , πα ίζων μέ τήν 
γήν, άλλοτε τήν βυθίζει είς τούς πάγου;, άλλοτε τή μει- 
διγ καί ενίοτε, άλλο<.ότω; εί'ρων, τήν περιλούει διά τών 
δακρύων του· ένφ δ ’ ήμεΐς έ^ομεν τήν άστείαν ιδέαν νά 
θεωρώμεν αότόν γέροντα λευκό ιτ^γω/χ, έκϊΐνος, ή α ίωνι- 
ότης αυτή αυτη δηλαδή, άμετάβλητος πάντοτε, παρέρχε
τα ι αδιάφορος.

Έ ξ δλων δέ τών ό’ντων μόνον ή γυνή συναισθάνεται την 
ταχεΐαν φυγήν του καί τό πολύτιμον αύτοΰ.

Μή δεν σαςέπήλθεν ή σκεψι; αυτη πάντοτε, οσάκις ήρω- 
τήσατε γυναίκα περί τής ηλικίας τη ς ;

Aednovva I ,  Μ υρίζον

Η Κ Ο Ι Μ Ι Σ Μ Ε Ν Η  Β Α Σ Ι Λ Ο ΐ Τ Ο Τ Λ Α
«Σ τή δημοτική μας πο ίησι».

I
Ξέρεις τό έφτάπυργο παλάτι,
Ποΰ χ ίλ ια  χρόνια έ'χει κλειστεί 
Καί κρύβει μέσα σφαλιστή 
Πάνω σ’ ολόχρυσο κρεββάτι 
Βασιλοπούλα ξακουστή ;

Ξέρεις τόν δοκο πώχει βάλει 
Μιά στρίγγλα μάγισσα κακή ;
Καν άρχοντες καν χωρικοί,
Κανείς ποτέ νά μήν τή βγάλη 
Τήν κόρη ά π ’ τό παλάτι έκεΐ,

Πριν τήν ξυπνήση μέ τραγούδια,
Τέτοια τραγούδια δυνατά,
Ποΰ θεριά κ ι ’ ό'ρνεια κ ’ ερπετά,
Βράχοι καί δέντρα καί λουλουδια 
Ν’ άνατριχιάσουνε κ ι’ αύτά.

Τραγουδιστάδες έχουν ψάλει,
Μ’ άλλοι περάσαν βιαστικοί 
Κι’ άλλοι μαρμάρωσαν έκεΐ,
Πριν ά π ’ τ ’ άχνό της προσκεφάλι 
Ξεγείρει ή κόρη ή μαγική.

Μκ ’μπρός ’ ςτά ολόκλειστα παλατια  
Ξάφνω μιά ξάστερη βραδυά 
Θαρρείς τ ’ άνθόφορτα κλαδιχ,
Πώς χ ίλ ια  γένηκαν κομμάτια,
Ί ΐό  τή βαρειά τή μυρωδιά.

Ά π ’ τό στενό τό μονοπάτι 
Μήν είνχι μάγισσκς παιδί 
Ποΰ μέ λαχτάρχ τρκγουδεΐ 
Καί ’μπρός ’σ τ ’ όλόνεκρο πχλάτι,
Α γ γ ίζ ε ι άνέγγιχτη  χορδή ;

Γοργά ποιός νάρχεται ά π ’ τή  φτέρη,
Μύρια μή ψαίλνουνε βιολιά,
Μή τρελλαθήκαν τά  πουλιά,
Μέ τ ί νά παίζη έκεΐ τ ’ άγερι,
Μ’ αχτίδες ήλιου ή ρέ μαλλιά ;

II
Βοσκέ, Βοσκέ γοογοπερπάτει,
Μέ τή φλογέρα μοναχή 
Πάλι ζωής θά δώσης σύγκρυο 
’Στή σκλαβωμένη τή φτωχή.

Καί θέ ν’ άνοιξη τό παλάτι,
Καί ξύπνια ή κόρη θχ φκν?ί 
’Στό σκαλοπάτι ποΰ χορτάριασε,
Μέ χαμογέλια ς’τή φωνή.

Καί μέ τό μύρο, μέ τ ’ άγέρι 
Θέ νά σοΰ στέλνη δλο φιλιά ,
Βοσκέ, Βοσκέ ποΰ νεκρανάστασες 
Κρύβει ή παρθένα σου λαλιά .

*Ως ποΰ νάρθοΰν ά π ’ τή φλογέρα 
Κι’ ά π ’ τό τραγούδι τό φτωχό 
Γλυκόλαλα πουλιά νά πάρουνε 
Τό διχλεμμένο τόν άχό,

Νά τόν θρονιάσουν ’ςτήν ορχήστρα 
Ποΰ χ ίλ ια  χρόνια καρτερεί,
Νά νοιώση μέσχ τ ’ ολοκαίνουργιο 
Τό καρδιοχτύπι τό βχρύ,

Ποΰ θχνχστήση πεθχμμενοι 
Ποΰ θά θεριάζη ζωντανοί 
Γ ιατί βοσκέ μου, τό τραγοΰίί σου 
Μοιάζε' μ’ άρχάγγελου φωνή.

III
Ξέρεις τό έφτάπυργο παλάτι,
ΙΙοΰ χ ίλια  χρόνια έχει κλειστεί 
Καί κρύβει μέσα σρχλιστή,
Πάνω σ’ ολόχρυσο κρεββάτι 
Βασιλοποΰλχ ξακουστή;

Ά νο ιξε ή πόρτκ ή σιδερενια,
Ξύπνησε ή κόρη ή μαγική,
Βοσκός έδιάβηκε άπό ’κεΐ 
Μέ μια φλογέρα καλαμένια 
II’ άξιζε όρχήστρχ ίδανιχή.

Σμύρνη Χ τ έ λ ιο ς  Σ ε φ ε ρ ιά δ η ς

ΠΕΡΙ Κ Α Λ Λ ΙΕ Ρ Γ Ε ΙΑ Σ  ΤΗΣ ΒΑΝ ΑΝ ΕΑΣ
Η Βχνανέα εΤνχι φυτόν τών θερμών κλιμχτων κχι καλ- 

λιεργεΐτχι ί ί ίω ;  έν Α ίγύπτω , κατάγετα ι έξ Άβυσσινίας, 
άπα ιτεΐ δε θερμοκρασίαν 1 2 —15 βαθμών. Πολλοπλασια- 
ζετα ι διά σποράς. Φυτεύεται ιδίως τό έχρ, ώς κρόμμυον ή 
ώς κεφαλή γεωμήλου—Τό φυτόν τοΰτο άπα ιτε ΐ έδαφος μάλ
λον αμμώδεις κχί ύγρόν· θέσιν δέ πάντοτε μεσημβρινήν καί
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ουχι μετα άλλων φυτών δένδρων, άλλά μόνον του. Είναι 
υδροφυτον απαιτοϋν πότισμα καί προφύλαξιν άπό τά  ψυχή 
τοϋ βορρ£ τον χειμώνα— Προ' Ttviov έτών ό εν ’Αργοστολίφ 
Καμένων κ. Κχβαλιεοάτος μετέφερεν έκ τών πρώτων έν 
Ελλαδι καί έκαλλιέργησε τό φυτόν έν Koxvxiqc Κεφχλ- 

ληνιας, Q7rep έπολλαπλχσίασε κχί ήδη ύπχοχει δάσος [ 
ολόκληρον βανανεών διαδοθεισών έν δλη τ*75 Κεφχλληνί*. 
Κατόπιν μετεφερθη είς Καλάμας καί έκεΤ διεδόθη καί ευδο
κίμησε. Πολλοί έδοκίμχσαν νά φυτεύσωσι κκί καλλιεργή- 
σωσι την βανχνέαν καί είς τό εύμετάβλητον κλίμα τίίς 
Αττικές· ήδη είς την επκυλιν τοϋ κ. I. Μομφεράτου έν 

Φαληρω ύπάρχουσι δέκα τοιαϋτα εύδοκιμήσκντα ενεκα τίίς 
καλ·/;ς καλλιεογείας.— ”Αν οί δενδροκόαοι έπροτρέποντο είς 
την καλλιεογειαν ταύτης θχ άπελάμβχνον κέρδη, διότι ή 
Ελλάς εχει θετεις ώς έν Άογολίδι κκί άλλαχόθι. Παρά

δειγμα έστω η φιστικέα, ητις διαδοθεϊσα είς Κηφισσίχν 
εις Αίγιναν καί είς Φχληοον εκφέρει ούχί εύκχταφρόνητκ 
χεοδη.— Το φυτόν αύτίίς εχει μεγάλα τεράστια φύλλα τά  
οποία αλληλενδετχ άποτελοϋσι στέλεχος φθχνον υψος 5 — 
10 ποδών· τά  δέ φύλλα 2— 3, τά  όποια άτυχώς έν Ά τ  
τικνί οι άνεμοι τά  σχίζουσιν, άλλως τε καί τό φύλλωμα ήδύ- 
νατο να χρησιμοποιηθεί. Έ κ τοϋ μέσου τών πελωρίων τού 
των φύλλων άνυψοΰται καυλός είς σχήμα με . Ι ι τ ζά νας ,  κα- 
τοπιν άνοιγετχι φέοων δέσμην άνθέων κχί ξεφυλλιζόμενος 
κχνονικώς, παρουσιάζει εντός τοϋ κχυλοϋ δέσμην άνθηλίων 
κίτρινων, προσηραοσμένων έν ει"δει φύλλου, ώς ή φρχγκοσυ- 
κιχ· κατόπιν προοδεΰον λαμβάνει σχίία,α μικροΰ κολοκυνθί- 
ου· η ώρίμχνσις γ ίνετα ι τελείχ κατά τόν μνίνχ Αΰγουστον· 
αλλ εν Α ίγύπτω  τά  κο’πτουσι άωρχ κχί τχ  άφίνουσι κρεμ- 
μαμενα ομοϋ μέ τό στέλεχος εως δτου ώριμάσωσιν. Ό  καρ
πός είναι γευστικώτατος και λίαν άρωματικός,μετέχων τοϋ 
αρώματος τοϋ κχλοΰ ροδχκίνου κχί τής άνχν^ς. Οί καρποί 
εν Ελλάδι δέν έ'χουσι πλήρες τό άρωμα τών καρπών τνίς 
Α ίγυπτου, διο'τι έκεϊ η δρο'σος της νυκτός κχί ή θερμότης 
της ημέρας μετχδίδουσι τό άρωμχ. Ή μεΐς έν Έ λλάδι συλ- 
λέγομεν τόν κχρπόν κχτά τόν μήνα ’Ιούνιον ή Ιούλιον,μετά 
όε την καρποφορίχν ό κκρπός της πχρχφυκδος πρέπει νχ 
κοπ7\ μεχρις έόχφους κχί πάλιν αναφύεται μέ τό ένοχον 
έκεΐνο φύλλωμα.

Δ Α Φ Ν Η

Μη μέ ζηλεύετε· κανείς την δάφνη μή ζηλεύει·
Μ αίμα και δάκρυ πύρινο τή ρίζα μου ποτίζουν. 
Καλότυχος οποίος ποτέ τή δάφνη δέν γυρεύει,
Καί μόνο τά  τριαντάφυλλα τό στήθος του στολίζουν ! 
Κοινό στεφάνι μ’ εχουνε ή δόξχ κχί ό πόνος,
Κχί τά  θλιμμένχ άπόπχιδχ της μοίρχς μ ’ έχουν μόνο. 
Κκθε μου φύλλο άδοξος τό φχρμακεύει φθόνος. 
Για_τοΰτο μόνο ποιητάς στόν κόσμο στεφανόνω.

Ά ^ ι λ λ ϊ ν ς  Παοάκίνοο. |

4Ε Ι Ι Γ 0 Κ Α Ι  Α Ε Α Ν Α Ρ Ο Σ
Δ ι ή γ η μ α

(Συνεχειοι- ?δβ προηγούμενβν φύλλβν)
^Διερχόμενος δμως τόν κήτον είδεν περιπχτοϋσχν άκόμ/) 

τήν Δεσπω μετά τϋς διδασκαλίσσης· τότε προσελθών πρός 
ταυτχς κχί ύποκλινόμενος έλαφρώς πρό τίίς Δέσπως, τ ίί 
είπεν ;

—  Συγγνώμην Δεσποινίς, διότι διακόπτω τόν περ ίπα
τόν σχς· κχθϋκον θεωρώ νά έκφράσω καί είς ύμ<2ς τήν ε υ 
γνωμοσύνην  ̂μου, διότι έν τώ  πλουσίω οΓκω "σας έφιλο- 
ξενήσχτε έμέ, τόν άσημον κχί άγνωστον λοχίαν,δστις ένδο - 
μυχως θλιβετχι διότι είνχι ήνχγκχσμένος νά σας άποχχι 
ρετήση, χωρίς νά κχτορθώσν) νά έπισύρη άν δχι έκτίμησίν 
τινχ έκ μέρους σχς, άλλά  τούλάχιστον έπ ιε ίκ ε ια ν  χαίρετε 
δεσποινίς,χαίρετε κυρίχ Ίωάννχ, είπε, στρεφόμενος κχί πρός 
τήν άπχθως πχρχκολουθοϋσχν τήν σκηνήν διδασκάλισσαν 
καί άνε/ώρησε ταχέως διά τό δωμάτιόν του. Ή  Δέσπω 
ουδε λεςιν επρόφερε, ά λλ ’ άποτόμως συμπα ρασύρουσα τήν 
φίλην της είσήλθε κκί αυτ η ταχέως είς τόν οίκον καί χ ω 
ρίς να δειπνήτη ά νω θεν είς τό δ*>μκτιόν της καί έκλείτΟ/, 
εν χύτώ . Έρρίφθη κεκοπιχκυίχ είς τό άνάκλιντρόν της, αύ 
τή ή ουδέποτε αίσθχνθεΐσχ κόπωσιν κχί έμεινεν έπί πολΰ 
κχιρόν σκεπτομένη κχί άφωνος ε'9·„<ε τήν χεΐρχ έπίτοΰ μ ετώ 
που της κκί προσεπάθει νά συνέλθ/j ά λλ ’’ ή διάνοιά της τήν 
φοράν τχύτην δέν τήν ύτήκουεν, ή θέλητίς της ύπέκυπτεν 
είς χλλην ίσχυροτέρκν δύνχμιν ήν δέν ήννόει ε τ ι .  Άκου- 
σίως της έστένχζεν χίτθχνομένη πιεζόμενον τό στήθος τη ; 
κχί άτυνχισθήτως έπ λη τ ίχ ,ε  τό παράθυρον, είς δ έπχκου- 
μβήσχσχ, άνέπνευσε τήν μυροβόλον τίίς νυκτός αύραν.Πό
σον εμεινεν έκεΐ ούδέ χύτή ή ίδίχ ήδυνήθη νά έννοήσγι,^θά- 
νετο μονον δτι κάτι συνέβχινεν έν έχυτίί νέον καί άκατά- 
ληπτον.

Α ”φνης ό θροΰς συνθλιβομένης άμμου ,οϋ κήπου έπέσυρε 
τήν προσοχήν της.^ "Έτεινε τό ού; καί άντελήφθη τόν βη- 
μχτισμόν άνδρός φέροντος πΓβρνιστίίρκς. Άνχμφιβόλως ήτο 
ό Λεχνδρος, άλλά διχτί εβχινεν έν τοιχύτν) ώρ^ τής νυκτός 
πρός τό βάθος τοϋ κήπου;Έ κ περιεργείχς, ά λλ ’ούχί άμοιρου 
κχί ^ ‘νήσεως τχχέως συνέλχβε τήν άπόφχσιν νά τόν πα- 
ρχκολουθήτϊ). ’Από τάς πρώτχς ήδη ήαέρχς τής συναντήσε- 
ώς της είχε κάτι ύποπτευθΐί περί αύτοϋ, κάτι άμυδρώς υ 
ποθέσει δτι έκρύπτετο έν τώ βίφ τοϋ τόσον νεχροϋ, άλλά 
κχί τόσον μελχγχολικοϋ Λεάνδρου, δστις ύπό τήν στολήν 
τοϋ στρατιώτου έο ύπ τετο  · ελκβε τό έγ^ειρίδιόν της, έκχ- 
λύφθη μέ τόν νυκτερινόν σ^οϋφόν της κχί περιβληθεϊσχ έ 
λχφρόν μχνδύχν, οϊον φέρουν οί άξιωμχτικοί τοϋ ίππικοϋ, 
κχτηλθε τχχεϊχ  κχί είσεχώρησεν είς τόν κήπον μετά προ- 
φυλάξεως βχίνουσχ έπί τάι'χνη τοϋΛεάνδρου,ο5τινος τούς βη- 
μχτισμοΰς έ* τοϋ ήχου τών πτερνιστήρων του ήκουεν.’Η νύ; 
ητο ασέληνος κχτά τάς ήμέρχς έκείνας ή δέ πυκνότης τών' 
δένδρων τοϋ κήπου έπροστάτευεν άρκούντως αύτήν κατά τήν 
περίεργον ταύτην νυκτερινήν κατασκοπείαν τήν ο'ποίαν είχεν 
άνχλάβει κχτά τοϋ άσήμου ξένου της τοϋ πχρ’ αύτίίς πε-



ριφρονηθεντος. Τοΰτο πρχττουσα ήτο βεβχία οτι δέν είχεν 
παρατηρηθίί ύπό τοϋ Λεάνδρου, διότι κκθόλον το διάστημα 
τίίς εν τφ  δωματίψ της διαμονής τη ; δέν είχεν άνάψει τό 
φως.

Ούδο'λως ήπχτατο η Δέσπω. Ό  νυκτερινός διαβάτης τοΰ 
κήπου ήτοό Λέανδρος. Άποχωρήσζς ουτος έκ τής αιθούσης 
καί μόλις συγκραΓούμενος έ ντ ί! άδικφορίγ μεθ’ η ; είχεν πε- 
ριβληθή και δ ι’ ής τόν εΓδομεν πράγματι άμυνόμενον καί κα
τόπιν έν τω  κήπω άποχχιρετώντχ τήν ύπερήρανον καί ά- 
διάλλακτον κόρην, άμα είσήλθεν έν τω δωματίω του άφή ιε 
βζθύν σνεναγμόν άνακουφίσεως κχί έψιθύρισε μετά σπαρατ- 
τούσης τήν καρδίαν φωνής.

—  Θεέ, Θεέ μου ! έως πότε θα είμαι δυστυχής. Έ ια -  
θετθη ποό τοϋ γραφείου του ήνέωξε τό ή μ ί ρολό γιον του καί 
προσεπάθησε νά γράψγι,άλλά μετά τινας γραμμάς έστη, μή 
4 .ινάμενος νά συγκεντρώσνι τάς ίδεας του. ’Αφεθη το'τε ώ ; 
έσυνείθιζεν είς άτέρμονας ρεμβασμούς. Έ ν τούτοις ούδέν 
πλέον ευρισκε θέλγητρον, διο'τι ή είκών τής άλαζόνος κο'ρης 
διαρκώς πρό αΰτοϋ ένεφανίζετο, ότέ μέν εί'ρων, ότέ δέ μ ε
γαλοπρεπής καί επιβλητική, ότέ δέ ρεμβώδης καί ποιητική. 
Ήσθάνετο καί ουτος κλονιζοιιένην τήν εύστάθειάν του ήσ- 
θάνετο άνοιγο'μενα τά  τέως κεκλεισμένα καί νεκρά ύπό τής 
λήθης στήθη του πρό τής έπιβλητικής είκόνος τή ; Δέσπως, 
ή ιθάνετοτήν καρδίαν του πάλλουσαν δ ι’αίσθημα, δπερ μέ
χρι τοϋδε ήτο άγνωστον είς αύτόν καί ούτινος οί γλυκείς 
καί περιπαθείς παλμοί ήσαν άπηγορευμένος δι’ αύτόν καρ- 
πο'ς, διο'τι ή πικρία καί ή άπογοήτευσις είχον το'σον ένωρις 
τή/ τουφεράν καί εύγενή του καρδίαν δηλητηριάσει. ’Ανή- 
συχος ή'ρχισε διατρέχων τό δωμάτιο'ν του προσπζθών 
νά καταστείλη τόν ένδόμυχον αγώνα ον ήσθάνετο- σκέψεις 
μαΰραι, μελανο'τεραι τοϋ σκότους τής νυκτός έσλότισαν τήν 
διάνοιαν του. Είχεν άναγκην άέρος κα ίκ ινήσεω ς. Ή ρπασε 
τό περίστροφόν του, έλαβε τό πηλίκιόν του καί έξήλθεν 
εις τόν κήπον.

—  Ούδόλως υποπτευόμενος ότι ήτο δυνατόν τήν ώραν 
ταυτην τής νυκτός νά ένδικφερωντχι περί αύτοΰ,πολύ δ’ ό- 
λιγώτερον οτι ή άλαζών αυτη κόρη τοΰ Δημάρχου ΫΠελε 
παρατηρήσει αύτόν είσδύοντα είς τόν κήπον καί παρακολου
θήσει, άφέθη νά τόν οδηγήσουν οί πόδες του είς τό πυκνώ 
τερον μέρος τοΰ κήπου. ’Ακόπω; ουτω περιπζτών καί δ- 
λως παρζδεδομενος είς τάς σκέψεις του έφθχτε πρό τοΰ 
φράκτου τοΰ χωρίζοντος τόν κήπον άπό τό ό'πισθεν 
δάσος. "Εστη πρός στιγμήν προσητένησε τήν πυκνότητα 
τοϋ πρό αύτοΰ έγειρομένου δάσους τοΰ ό'ρους καί μετά τινας 
στιγμάς αμφιβολίας διήλθε τόν φράκτην καί είσεχώρη- 
■τεν είς αύτό. Ενόσω έπροχώρει ή δρόσος καί ό ελαφρό; 
τών δένδρων ψίθυρος μέ τό βαθύ σκότος τής νυκτός άνε- 
/.ούφιζον αύτόν καί σχετική γαλήνη .καθησύχαζε τήν τε- 
ταραγμένην ψυχήν του. Ήννόησεν δτι άνήρχετο τό ό'ρος. Ά -  
πεφάσισε τότε πρός τήν κορυφήν αύτοΰ νά άνέλθν). Ουδόλως 
λαμβάνων ύπ ’ δψιν τά  έμπόδια τοΰ πυκνοΰ δάσους έν ώρ$ 
νυκτός διερχομένου, έ'σπευδε πρός τήν κορυρήν. Άναμφιβό- 
λως εάν τ ις  τόν παρετήρει θά έξελάμβανεν αύτόν ή τρελ-

λόν τινα ή κακοΰργον.
Τό ύπερκείμενον τοΰ χωρίου είναι είς τών χαμηλοτέρων 

μαστών τής μεγάλης οροσειράς τοΰ ό'ρους Α. ’Απότομον, i 
αλλά δασώδες, έ ,^ ι ώραίαν κάτωθεν αύτοΰ τήν άποψιν καί 
μεγαλοπρεπή μετά μι£ς ώρζς δρόμον έφθασεν είς τό ύψη · 
λότερον μέρος τοΰ ορούς, δπου καί τά δένδρα έκλείπουν κχί 
ίδων βράχον ύπερκείμενον τών άλλων, άνερριχήθη έ π ’ αύτίΛ 
καί κεκοπικκώς έξηπλώθη έπ ’ αύτοΰ άτενίζων τήν κάτωθϊν 
άυτοΰ έκτασιν. 'Υπό τό μυστηριώδες τής νυκτός γόητρον 
διατελών έλητμόνησε τή / θλΐψίν του καί ηρεμία έπεχύθη 
επί τής τεθλιμμένη; του ψυχής. Έ γονάτισε τότε καί άτε · 
νισας τό άχανέ; στερέωμα με δάκρυα είς τούς οφθαλμού; 
του, ηύχαρίστ·#?® τόν Πλάστην καί δημιουργόν τής μεγα 
λοπρεποΰς ταύτης φ ;σεω ; είς τήν έπήρεικν τής όποιας εύ J 
ρισκε μυριοστήν ή'}/) φοράν πκοηγορίχν. Άναλογιζόμενος τά 
νεχ γεγονότα τοΰ βίου του, ούδόλως έμεμψιμοίρει κατά τή , 
τύχης του καί είλικρινώς Ισυγχώρει τήν άλαζόνα κόρην, jj 
Λ τις είχε τρώτει τήν καρδίαν του διά τής περιφρόνησες; 
της.

Ήννόησεν δμως δτι έδει νά άνάχωρήσγ] άπό τό χωρίον, 
όπως ατοφύγγι τό έπ ’ αύτοΰ άκατάσχετον τής Δέσπως θέλ
γητρον.

Μόλι ς κχτήλθε τοΰ βράχου καί ή'ρξατο είσχωρών είς τό 
οάσος είς ολίγων ά π ’ αύτοΰ βημάτων άπόστασιν ήκουσ; 
τον θροΰν συνθλι βομένων θάμνων καί μ ετ ’ όλίγον είδε σκιάν 
γυνκικός έξαρχνιζομένης ό'πισθεν δένδρων κατόπιν δ ’ αυτής 
πηδώντα μολοσσόν, Ήννόησεν δτι ήτο ή Δέσπω καί ρΐγο; 
όιέόρκμεν ολον τό σώμά του- άλλ ’ άντί νά εύχαριστηθή ώ, 
πας άλλος θά έποαττεν, άντί- νά τρέξν) κατόπιν ταύτη-, 
τουναντίον έθλίβη καιρίως ώς ό έ π ’ αύτοφώρω συλλαμβανό 
μένος έν παρεκτροπή. Ήσθάνετο έντροπήν έπ ί τνί σκέψει, 
δτι πιθανόν ή Δέσπω παραμονεύουσα αύτόν νά τόν είδε γο 
νυπετή προσευχόμενον νά ή'<.ουσεν ίσως τούς στεναγμούς του, 
νά έγνώριζεν ί'σω; τούς πόνους του καί νά κατενόησε τήν .
α ιτ ία ν αύτώ ν.

Έσπευσε νά κζτελθϊΐ ταχέως τό όρος μέ τήν έλπίδκ 
οτι "σως ήπατήθη, Γσως δεν τόν άνεγνώρισεν ή Δέσπω, κζ'. 
αντί νά μεταβ-ji είς τοΰ κ. δημάρχου τήν οικίαν, μετέβη 
κατ’ εύθίϊαν είς τό κατάλυμα τοΰ δεκανέως του, έξήγειρε/ 
αύτόν καί μ ετ’ αύτοΰ άνέμεινε τήν ώραν τοΰ έγερτηρίου.

Π;ρί τήν μεσημβρίαν τής έ'λαβεν έγγραφον τοΰ έπόπτου 
τών αποσπασμάτων, δ ι’ ου διετάσιετο  να μεταβ·^ χάοι\ 
υπηρεσίας είς 4ωρον τοΰ χωρίου άπέχουσαν κωμόπολιν. Δ z 
τόν δυστυχή νεον τό γεγονός τοΰτο ήτο άγκυρα σωτηρίας. 
Έ πεμψε τόν δεκζνέα είς τοΰ κ. Δημάρχου δπως παραλάβ/, 
τάς μικράς του άποσκευάς καί τόν είδοποιήτ·/) περί τή ; 
άναχωρήσεώς του. Περί τήν 6ην μ .μ . έξήρχετο τοΰ χωρίου 
Β. μέ τήν απατηλήν ίδεαν δτι έλυτροΰτο διά παντός νέων 
καί άπροσδοκήτων δι’ αύτόν βασάνων.

III

Παρήλθον έκτοτε δεκαπέντε ήμέραι καθ’ άς ό Λέ ανδρος 
εντελώς άπησχολημένος είς τήν κοπιώδη τής Λαταδιώξεως

υπηρεσίαν καί μόλις έχων καιρόν δ ι’ ολίγον ύπνον να ανα- 
λάβϊ) δυνάμεις έλησμόνει άν ούχί έντελώς τούλαχιστον χ ω 
ρίς νά ύποφέρν) τήν Δέσπω. Έ ν τούτοις μόλην την κοπιώδη 
ύπηρεσίαν του είτε έφιππος είτε πεζός κατά τάς στιγμας 
τής άναπαύσεως άκουσίως του έρερετο πρός ταυτην.

Έπανελθωμεν ήδη πρός τήν Δέσπω. ‘Ά π α ξ  άποφασίσασα 
αυτη νά πχρακολουθήστ) τόν Λέανδρον, ού^όλως εόιστασε να 
διέλθγ) κατόπιν αύτοΰ τόν φράκτην τοΰ κήπου καί μετα 
δυσχερείας άλλά καί προρυλάςεως οδηγούμενη άπό τον π ι 
στόν αύτής μολοσσόν,— οστις μή έννοών τοιαύτην κατασκο
πείαν έπεθύμει νά σπεύσν) νά συναντήσΥΐ τόν ήδη φίλον 
του καταστάντα λοχίαν καί προ^ώσ/ι άκουσίως την κυρίαν 
του, συνεκρατειτο μετά κόπου διά τής επ ιτακτικής φωνής 
τής κυρίας του,— ήκολούθησε μ ετ’ αύτοΰ τον Λέανδρον εις 
έ<αταντάδων τινών βημάτων άπόστασιν, καί έστη όπισθεν 
τών τελευτα ίον δένδρων, άμα εΜε τόν Λέανδρον άνερχομε- 
νον τόν βράχον. Μέ πάλλουσαν τότε καρδίαν ουχί μονον εκ 
τής κοπώσεως τής άναβάσεως,άλλά καί έκ συγκινησεως είδεν 
αύτόν έξχπλούμενον έπ ί τοΰ βράχου κζ ί άτενιζοντα την 
κάτωθεν αύτοΰ έκτασιν καί ήω υεν αύτόν μετά παλμών καρ- 
δίας προσευχόμενον. Δάκρυ τότε μετανοίας έροευσεν εκ τών 
ωραίων οφθαλμών της ύπέρ τοΰ δυστυχόΰς λοχιου, δ ι’ οσον 
κακόν έπροξενησεν είς αύτόν, τόν ύπό τό ένδυμα τοΰ στρα
τιώτου κρ^πτόμενον εύγενή νέον καί ή ψυχή της ολόκληρος 
άνεστατώθη έπί τνί ιδέα δτι ί'σω; ήγάπα τόν μυττηριω^η 
αύτόν νεαρόν ξένον. Έ ν τγί όρμγί τής συγκινησεως ήθέλησε 
νά έζέλθ·/) τοΰ κρησρυγέτου της νά τόν πλησιάσν) καί τω 
ζητήσγι συγγνώμην, ά λλ ’ ή πζρθενική της αιδώ ύπερισ/υ- 
σε καί άνέμενε τό τέλος τής νυκτερινής ταύτης σκηνής. 
"'Αμα είδεν αύτόν έντελώς άπομακρυνθεντα, κζτήλθε και 
αυτη τό όρος διά γνωστοΰ αύτΤί μονοπζτίου καί κατασυντε- 
τρ;μμένη έκ τής κοπώσεως καί τών συγκινήσεων διά πρω- 
την φοράν τοΰ βίου της είσήλθεν είς τον οΐκόν της καί 
κατεκλίθη.

Διήλθε νύκτα λίαν ταραχώδη, τήν δέ πρωΐκν οί γονείς 
αύτής άνησυχήσαντες διότι παρά τήν συνήθειάν της δεν 
έξήρχετο ενωρίς, είσήλθο/ είς τό δωμάτιόν της καί ευρο.ν 
αύτήν πυρέσσουσαν. ‘Ο προσκληθείς ιατρός ώπεφζνθη οτι 
πρός τό παρόν δέν έπρόκειτο πζρά περί άπλής πυρετωοους 
καταστάσεως καί συνέστησεν άπόλυτον ήσυχίαν.

Ά φ ’ έτέρου ό Λέανδρος περατώσας τήν ύπηρεσίαν δι 
ήν εΐχεν έπί δεκαπέντε ήμέρας άπουσιάσει τοΰ χωρίου Β 
είχε λάβει διαταγήν νχ έπιστρέψϊ) έκεΐ καί παλιν.

Κατά τό διαρρεΰσαν δεκαπενθήμερον τοΰτο διάστημα είχε 
μέν εύρη έν τγί κοπιώδει κινήσει τής υπηρεσίας άνακούφι- 
σίν τινα άλλ ’ ούδόλως ήδυνήθη να λησμονηση την Δεσπω, 
τής όποιας ή είκών καί οί λόγοι διαρκώς έπανήρχοντο είς 
τήν διάνοιάν του. Έροβεΐτο άρ’ ένός μήπως έπαναβλέπων 
αύτήν θά άνέξεε καί πάλιν τάς πληγάς του, ηύχαριστεΐτο 
δέ άφ’ έτέρου διότι θά έπζνέβλε^ε τήν ρωμαντικήν ταύ 
την κόρην.

Μόλις είχε φθάσει είς τό χωρίον καί ήοσχολεΐτο είς τήν 
ίίίριτϊοίηδίν τών ίππω ν τοΰ άποσπάσματός του, ό άγαθός

Δήμαρχος ένεφανίσθη πρό αύτοΰ καί άρπάσας αύτόν είς τάς 
άγκάλας τούτον κατησπάζετο.

(άκολουθεΐ)

Τ Ρ Α Γ Ο Ύ Δ Ι Α  Τ Η Σ  Α Γ Α Π Η Σ

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΠΩΣ Σ ΑΓΑΠΩ

Κατάλαβες πώς σ’ άγαπώ ! 
τό είδες πώς γ ιχ  σένα 
δέκζ καρδιζΐς θά έδινα 
καί έκατό άκόμα, 
άρκοΰσε νά τό έβλεπα 
στό βλέμμα σου τό ένα, 
άρκοΰσε νά μοΰ τόλεγε 
τ ’ όλόγλυκό σου στόμα.

Κατάλαβες πώς σ’ άγαπώ , 
πεντάμορφη μου Μοΰσα·

ι r ' μ y . / γτο ςερεις, αν μ εχω:·.ςαν 
στιγμή μιά άπό σένα 
πώς σαν τό χιόνι θκλυωνα, 
σαν τό κερί θά ’σβοϋσζ 
καί θάμεναν τά  χείλη μου 
αιώνια μαραμένα.

Κατάλαβες πώς σ’ άγαπώ , 
κατάλαβες πώς μόνη 
Μιά μιά ματιά σου νά ίδώ

\ ' *  ̂ ίΓ'να ριχν·/); ενχ ζενο 
άνοίω/ω κζτ ι μετα μου 
σαν φεΐδ; νά μέ ζώνν].
Καί σύ γελ^ς, γ ΐζ τ ί τό θές 
στή ζήλεια νά πεθζίνο».

Κατάλαβες πώς σ’ ά γζπώ  ! 
μά ί'σια, ί'σια τώρα 
άντίς χαί σό πώ ; μ’ άγατ^ς 
σταλιά νά φκνερώντι;, 
σ’ άρέτει νά μέ τυρζν/νίς, 
σ’ άρέσει κάθε ώρα 
μαχαίρι μέσ’ στά σπλάχνα μου 
φαρμακερό νά χώνγ]; .

Κατάλζβες πώς σ’ άγαπώ ! 
μά πρόσεξε μία μέρα, 
έκεΐ ποδ παίζεις μέ αύτό 
τό κοφτερό μαχαίρι,



νά μην τό σπρώ'ης μΐά στχλ ιά , 
μιά, μιά σταλιά πειό πέρα, 
δν θέ; φονίι2ς νά μήν γενίί 
τό τρυρερό σου χέρι.

Σμύρνη

’Α ρ ιστείδης Έ λεά δ η ς

Η ΑΝΟΙΞΕΣ
Έρωτησα · Γ.ιχτί πχντοτεινή 
Υ1 άνοιξι στον κόσμο νά μη μένη, 
στίίς χάραις της κάθε καρδιά θλιμμένη 
τούς χίλιους πόνους της νά λητμονί) ;

Καί σιγανά μοΰ είπε μιά φωνή : 
α Ή  νειότης σου δέν θάχε τόση χάρι, 
ό γέρο>ς δν δέν ήταν, τό κουφάρι, 
νά τνίς θυμίζγι πως θέ νά γ ένη ...

«Κι αυτός ο ήλιος δίχως σκοτεινιά 
δεν θαλαμπε έτσι στά ουράνια πλάτεια 
κ ’ r  ^νοιξις δέν θάθελγε τά  μάτια 
δν έλειπε η βαρυχειμωνιά !»

Καί εΊπχ τότε μέ καϋμό πολύ:
«αλλοίμονο ! μονάχα τώρα νοιώνω 
γ ια τ ί βαθειά κάθε χαρά λαλεΐ —
— μόν’ υστερ’ άπό θεριωμένο πόνο !

Σμύρνη

’Α ρ ιστείδης Έ λεάδη ς

[0  Ε A Τ Ρ I Κ AJ

Έν μέσω τής εκλεκτότερα; μερίδο; τή; 0ηρ*ϊ<ής κοινωνίας ό 
θίασο; τοϋ έν θήρ? παρεπιδημούντο; κ. Σπ. Κόλλυβα, τή εύγενεί 
συμπράξειτών ερασιτεχνών κ .κ . Σ. Μοτχοχείλου, Γ. Πχπαδοπού- 
λου καί I . Αλεξάκη, έδίδαξεν τό τρίπραχτον δρχμχ τοϋ κ. Βίυλο- 
δημου, « Ή νΰξ τή; ελεημοσύνης» .

*Η παράστασι; έστέφθη ύπό πλήρου; επιτυχία;, εί; ήν σπουδαίως 
συνίβαλλον οί έρασιτεχναι, άναδειχθέντες υπέρτεροι πολλών πεπε.ρα- 
μένων ηθοποιών.

Επιιη; διεκριθησαν α? δεσποινίδε; Αικατερίνη καί ’Αγγελική Κόλ
λυβα. Μετα τό πέρα; τοϋ δράματο; ή δι; ’Αγγελική Κόλλυβα απήγ
γειλε λίαν έπιτυχώ; απόιπασμα έκ τοΰ ποιήματο; «Αί δύο Λειτουρ
γ ίαν τοΰ αειμνήστου έθνικοΰ ποιητοΰ Άχιλλέως Παράσχου Αί είσ- 
πρχξε<;,αί εχ̂  τής παρχστάσεως, διετέθησαν πρό; άνέγερσιν προτομής 
του πίλυειδώς  ̂ εΰεργετήσαντο; τήν 0ήρχν Βχρώνου Χίλλεν. ’Η 
διοργανωτική έπιτροπή άποτελουμένη έκ τών κ. Πχντελή Μινέτα 
Ίω. Κουτσογιαννοπούλου καί ’Αθ Πούλιου είργάσθη μιτ* ζήλ00’ 
καταβαλοΰσα άτρύτους κόπους πρό; έπιτυχίαν τή; παρχστάσεω- * δι’8 
συγχαίρομεν αυτήν ένθέρμως.

ΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ
Α φίξεις ’Α ναχω ρήσεις .—Μετα δεκαπενθήμερον ίν τή ΐδιαι· 

τερ$ αύτοΰ πχτριδι θήοα διαμονήν, έπανέχαμψεν ενταύθα ό φίλος 
δικηγόρο; κ. Κωνσταντίνο; Μινέτα; ■

— Ετχνεχαμψεν εκ Γαλλίχ; ό διάσημο; τή; πόλεώ; μα; καθη
γητή; κ. Φωκά;.

Πιριοδευϊι ανχ τα; Κυχλάδα; ό Διευθυντή; τοΰ ήιχετέρου Πε- 
ριοδικοΰ κ. Κωνσταντίνος Κλάδος.

Αφίκετο έκ τής ίδιαιτέρχς πχτρίδο; του Κύπρου 6 φίλος κ. 
Γεωργιάδης, φοιτητής τή; ’Ιατρικής.

Αφιχετο εκ Κωνσταντινουπόλεως ό αυτόθι χάριν των σπουδών 
του διαμεινα; πρωτοτοχο; υίό; τοΰ πολυφιλήτου Δημάρχου μα; κ. 
Γεώργιος Μερκούρη;. Καλώς ώρισε .

Ε,τχνεχχμψ·ν ε; Ε!>ρωτη; 6 άςιότιμος κ. Πέτρος Εαρόγλου.
Ανεχωρησε δια Κυνουρίχν ό Νίμάρ^η; κ. Δούνης.

— Άνεχώρησε δ.α Βίλον καί έχεΓθεν δι& Καβάλλαν ό κ. Γ. 
Πρωτοπαππας.

Εντός τοΰ πρώτου οεχαη·χερου τοΰ μη'ός 10)βρίου αναμένεται είς 
Αθήνας ό Πρίγ«ηψ Γεώργιος. "Γτατος "Αρμοιτής τής Κοήτης, ϊνα 

διελθη τα; άγια; τών Χριστουγένων ήμερχς πλησίον τών Σεπτών Του 
Γονέων.

Γάμοι —’Αοραδώνες. —Έτελέτθητχν οί αρραβώνες τοΰ διδχ- 
κτορος τή; νομιχή; κ. Πλχτωνος ψχρχ, υίοΰ τοΰ σοφοΰ νομοδιδα
σκάλου αειμνήστου Ξ. Ψαρα, μετά τή; δ-:σποινίδος 0. Φίλχδελφέως. 
Ευχόμεθχ αΰτοΓς πάσαν ευτυχίαν.

— Έτελέσθηιχν έν ΠειρχιεΓ οί άρρχβώνε; τή; δεσποινίδος Φιλί- 
ττας, κόρης ζηλευτής τοΰ βουλευτοΰ ’Αττικής κ. Κυριάχου Αυγινοΰ, 
μετα τοΰ έργοστχσιάρχου κ. Δηχητρίου Δχτκχλάκη. Εί; τό νεαρόν 
ζεΰγο: εύχόμεθα ταχεΓαν τήν στέψιν.

— Έτ'λέσθησον έντχΰθα οί άρρχβώνε; τή; δεσποινϊδο; Μχρίκας 
Χχτζησαραντου, κόρης εκλεκτή; μεγάλου καί εύγενοΰ; οίκου τής 
Τριπόλεως, θυγατρός τοΰ αείμνηστου Ά^αττασίου Χχτζησαράντου, 
μετα τοΰ έν Άθήναι; ίχτροΰ κ. Γεωργίου Βενίερη. Νχ ζήιουν.

— Ετελ-σθησαν οί γχμοι τοΰ κ· ’Αντωνίου ϊίχναγιωτοπούλου, 
μετα τή; σεμνή; ίεσποινίδο; 'Ελένη; Δέγλερη .

— Έν στενά) οίκογε«ειακώ κύκλω έτελέσθησαν οί άρραβώνε; τοΰ 
κ. Αθχνασ. Καντα, υποδιευθυντου του Σιδηοοδρόμου ’Αθηνών*Πει— 
ραιω;, μετα τή; δΐστοινιδο; Μχρικα;, θυγατρό;^τοΰ Έπιθεωρητοΰ 
Δημοσίων Έργων κ. Μχρκοπούλου.

’Α ποβ ιώ νε ις .— Εκηδευθη μεγαλοπρεπώ; δ ταγματάρχη; τοΰ 
πεζικοΰ Γεώργιος Κορωνετόπουλος-Συλλνπούμεθα τήν βαρυπενθοΰσαν 
οικογένειαν τοΰ μεταστάντο;.

—Άπεβίωσε κχί έκηδεύθη σεμνοπρεκ3; δ συντχγματάρ/η; τή; 
Χωροφυλακή; Ζήσ.μο; Μπχσδέκη;. Α’.ωνίχ ή μ^ήχη τοΰ έντί·χου καί 
γενναίου αύτοΰ χνδρό;, τοΰ τόσον εύδοκίμω; ύιτηρετήσχντο; τήν πα
τρίδα.

— Άπεβιωσε καί έκηδεύθη έν Πόρφ, ενθα άπό τινο; διέμενεν 6 
αντιναύαρχο; Γεώργιος Σαχτούρης. Είς τόν νεκρόν τοΰ αειμνήστου 
ανδρός σπένδομεν δάκρυ θαλερόν.

— Άτοθανοΰσα έκηδεύθη ά<ολουθούιης μεγάλη; μερίδος τής ά- 
νωτέρας αθηναϊκής κοινωνιας,ή ενάρετος δέσποινα Μχρία Ι.Σκληροΰ, 
σύζυγο; τοΰ σχολάρχου Ίσ. Σκληροΰ, 5ν συλλυπο νμεθα.

Τυπογραιρεϊον Παρασκευή Λεώνη

Τ ΑΙΙΗΤΟΤΡΓ ΕΙΟΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΙΜΕΡΗ

’ν Άζαριω καί Μχγνησια της Μικρίς Α σ ί«ς. 
Κατασ<ευαζονται οί καλλίτεροι Περσικοί τάπητες εις 

•ποικιλίαν σχημάτων, χρωμάτων καί μεγεθών. Χρωματι
σμοί άνεζίτυλο!, εργασία τελε ία . Οί έκτεθέντες έν τνί Δ ιε- 
θνεϊ Εκθέσει πείθουν πάντας περί τνίς άληθείας τών άνω- 
τέρω.

Διεύθυνσήν Α. Τζιμούρην Άξάριον (Asiem ina)

ΜΕΙΆ ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΤΗΡΗ καί Σας 

Σμύρνη— Όδός Εύρωπαϊκη άριθ. 110 
Έ κτελοΰνται παραγγελίαι διά γαμους, Βαπτίσεις, Χο

ρούς, Εσπερίδας κτλ . ^
Γνήσια Ευρωπαϊκά είδη— Φοντάν— Π τί— Φουρ—

GRANDE MAISON D’OPTIQUE «GALILEE»
A. M. LADOPOULO 

S m yrn e—Rue Franque No 139 
Riche assortiment de Montres, chaioes et b ijoutteries 

en or et en argent pendules et regulateurs 
Barometres, jumelles etc. de precion. Reparation de 

montres, barometres etc. garanties 
Vente gros et en detail 

Grand depot de lunettes, pince nez en or, en argent, 
eca il le ,n icke l etc. -  Correspondence avec les meilleures 
fabriques de l ’europe— Appareils de photographic pla
ques lu m ik e  et autres marques pellicules pour appa
reils  kodak produits ch iir iques et collection complete 
de tous les accessoires pour la photographic grande 
h o ix  de ca itons et albums.

XP. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ 
Ετερόρρυθμος Ε ταιρ ία  ίδρυθείσα τφ  1894 εν Σμύρνη 

Είσαγωγΐ) καί εξαγωγή —  Άποθηκη δερμάτων άκατερ- 
γάστων καί κατειργασμένων— I εν. Πρακτορεΐον της 
tembergeoise», Ά σφαλιστ. 'Εταιρίας Θαλασσής και της 
«S tu ttgar t»  ’Ασ<ρ. Ζωνίς.

Η ΑΝΑΙΜΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ 
διά τοϋ ΚΟΚΚΩΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΩΡΑ I ΤΟΥ 

δστις έβραβεύθη ε ί; 5 ευρωπαϊκό; εκθέσεις, καί είς την έ'κ- 
■θεσιν Λονδίνου ελαβεν τόν άνώτατον τίτλον Hors Loncours
Membre du Z ury .

Κεντρική άποθηκη ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Γ. ΜΩΡΑΊ'ΤΟΥ 
91 Τρίστρατον Α γ ία ς  Φωτεινές 91— Σμύρνη

Κλινική τών όδόντων καί τών παθήσεων τοΰ στόματός 
τοΰ πτυχιούχου όδοντοϊχτροΰ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Δ. ΓΕΡΑΣ1ΜΙΟΥ
Τελειοδιδάκτου τ^ς όδοντοϊατρικίίς Σχολάς τών Παρισιων 

Δίοδος Τενεκίδου— Σμύρνη ^
Όδόντες έφθαρμένοι— Θεραπεία τελεία  εξαγωγή τοΰ

<νεύρου— εμφραξις διά χρυσοΰ, πλατινης vi μιλτου. ^
Όδόντες διασειόμενοι— ’Απόσπασις τϋς τρυγός (πέτρας) 

εντελής στερέωσις.
Ρ ίζα  έφθαρμένη— ’Επίθεσις σ-εφάνης έκ χρυσοΰ.

ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
έν Σμυρνιρ (παλαιά Ψαράδικα) 

Κουκουζοπούλου καί Άνε^ιοΰ 
Πλούσια συλλογή χρωμάτων ποικίλων τιμών και ποιοτήτων 

Βερνίκια έξοχα, βοΰρτσαι, ίχθυόκολα, υδροχρώματα κτλ .

ΖΪΘΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΟ ΓΚΡΛΤΣ
Όδυσσέως Καλλέργη. 

έν Σμύρνγι έπί τίίς Προκυμαίας.
Ζΰθος Γκράτ; Pougigarn καθαριότης, περιποίησις, Μεζέδες 

έξοχοι. Μαστίχα Χί^υ, τσίπουρο, καφφές κ τλ . κτλ

ΚΑΤΑΣΤΗΜ Η «ΣΕΛΗΝΗ»
’Ιωάννης Σ. Εύσταθόπουλος καί Σας 

Όδός άγ. Γεωργίου πλαγίως Γιουβάνογλου χάνι 
Μ εταξωτά, Μ άλλινα, Βαμβακερά, Καβότ, Δ ίμητα, Χασέ

δες καί άπαντα τά  είδη τνίς άσπρικίίς.
ΤιμαΙ ώρισμέναι δλως πρωτοφανείς.

Ε. ΖΑΡΜΠΩΝΗΣ κα\ Μ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Όδός ’Αραπιάν Τσάρσί άριθ. 11 Σμύρνη 

Λουκούμια κατασκευής Σύρου.
Φ ιστικιού, Βανίλλιας, ’Αμυγδάλου, Σοκολάτας, Βανάνης, 
Ροδοζαχάρου, Άμπερίου, Άνανας, Κουκουναρίου Μ αστίχης, 
Μανδαρινίου,Τριανταφύλλου, ΠεργοτμότουΆνθους, Κομφέττα 
Κ όνττιτα,Π αστίλλιαι,Ροσόλ.διάφ.Μ πισκότα καί άλλα είδη. 

Έ κτέλεσις παραγγελιών διά τό ’Εξωτερικόν
ΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟΝ-ΑΡΓΥΡΑΜΟΙΒΕΙΟΝ 
Καί παράρτημα Οθωμ.Ταχυδρομείου.

ΣΤΕΛ. ΤΣΙΜΠΙΔΑΙΟΥ 
Έ ν Σμύρνη (Γιεμεχτσίδικα).

Π ωλεΐ καπνά τών ΌΘ.Μονο*ωλείων,ποΰρα Α β άνας,π ίππ ες, 
σπίρτα, σιγαρόχαρτα έκλεκτά .

Ένεργοΰνται άνταλλαγαί νομισμάτων «αντός Έθνους. 
Γραμματόσημα καί χαρτόσημα τίίς Ό θ. Αύτοκρατορίκς.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ 
ΛΥΧΝΙΑI ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

*Υπό τοΰ μοναδικού έν Σα,ύρνη τεχνίτου
κ. ΑΡΙΣΤ. Ν. ΒΛΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Ό δό; Σαμάν-Ι;-Κελεσί ΣΜΥΡΝΗ 

Έφθασαν όλως πfωτoφαvεϊς λάμπαι μαγειρικές.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΟΔ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 

(Όδός Γιαλάδικα παραπλεύρω; Γιόλ· Μπεζεστένι) 
Βούτυρα Ρωσσίας, Ά να το λϋ ;, Χαβιάρια έκτακτα , κη. 

ρία, σάπωνες, έλα ια . Είς τιμάς λογικας.

ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΑΝ. ΣΕ'ΡΤ ΝΙΔΗ
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ όδός Ρόδων άριθ. 8.

Καθαριότης έκτακτος,άπαράμιλλος τέχνη. Απολυμανσις 
έργαλείων, άναγνωστηριον, καλαισθησία.

ΜΕΓΑ ΖΥθΟΠΩΛΕΙΟΝ καί ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
ΤΩΝ «ΠΑΡΙΣΙΩΝ»

ΣΜΥΓΝΗ, έπ ί τνίς Προκυμαίας.___________
’ Γ.” ΧΕΪΜΩΝΛΣ

ΚΟΥΡΕΙΟΝ και ΜΥΡΟΠΩΑΕΙΟΝ
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ (Δίοδος Τενεκίδου).

Τό καθ’ όλα εύρωπαϊκόν τοϋτο Κουρεΐον συγκεντροϊ την 
καλλιτέραν πελατίχν λόγω τίίς εύγενείας τοΰ διευθυντοΟ 
καί τίίς άπαραμίλλου τέχνης.

Αρώματα καί άρωματώδεις σάπωνες.
ΤΡΑΠΕΖ. 1 ΡΑΦΕΙΟΝ ΑΛΕΞ. ΒΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Έν Σμύρνη. (Βαρββρέσικο Χάνι)
Έ ντοκα δάνε-α, εισαγωγή καί έξαγωγη έμπορευμάτν έξω 
Αν*τολίίς.



ΧΙΛ. ΚΤΕΝΣ καί ΤΖΙΡΣ 
’Εν Σμύρνη. Δίοδος Πεστεματζόγλου άριθ. 24 

έμπορικόνκαί παραγγελιοδοχικόν γραφεϊον. 
Αντιπροσωπεϊαι διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών 

οίκων εύρωπαΐκών καί ελληνικών.
Αντιπροσωπεύει τό παγκοσμίου φημης ΚΟΝΙΑΚ του 

κ . Πουρή.
Αναλαμβάνει την διάδοσιν εμπορευμάτων έν τή Ά να - 

ολγί.
Αντιπροσωπεύεται υπο τών ικανότερων πρακτόρων έν 

τ φ  Έ σωτερικφ.

ΟΡΕΣΤΗΣ ΘΑΛΗΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 

Γραφεϊον δίοδος Σ ιν ί άριθ. 10.
______ Τηλεγραφική διεύθυνσις «ΘΑΛΗΝ» Σμύρνην.

ΚΟΤΡΕΙΟΝ ΓΑΒΡΙΗΛ Π. ΚΑΛΔΗ 
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ (Μαδάμας Χάνι).

Τέχνη άπαραμιλλος, καθαριότης έκτακτος, άπολύμανσις 
έργαλείων, άναγνωστηριον.

Περιοδικά Ε λληνικά  καί Γαλλικά.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η «ΣΜΥΡΝΗ» 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ 
ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Καί έπ ί παραγγελία δ ι’
ΑΔΝΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ 

Όδός Ευρωπαϊκή άρ. 13. Όδός Γερανιό άρ. 14 καί 16. 
Εν τφ  καταστηματι εύρίσκεται πλούσια συλλογή κα- 

σμηριων δ ι’ έμπορορράπτας καί άπαντα τά  ύλικά τής ρα
πτικής.

ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ 
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 

Διπλωματούχος τής έκθέσεως τοϋ 1900 τών Παρισίων.
Δίοδος Γιουσούφ άριθ. 23 (Πρώην Κράμερ).

Πλούσια συλλογή κασμηρίων, τσοχών, ύλικά έκτακτα . 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΕΙΑ 

ΜΕΓΑ ΒΑΣ. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ 
ΧΡ. ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ (όδόςΕύρωπαϊκή, Δίοδος Τενεκίδη) 
Παράγει φοντάν έκλεκτά, πετί-φούρ, κίνα, πάστας, κομ

φ ετ ί, σοκολάτες Potin Cadbouris Amsterdam marons g la - 
ces, froits g laces.

Α παντα  τα  L ic jeur, υλικά αγνα, άκρα περιποίησις, κα- 
θαριο’της άψογος.

Αναλαμβανει επ ι παραγγελία, γάμους, άρραβώνας, βα · 
πτισεις μέ πολυτελή σερβίτσια.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ, ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ 
ΚΑΙ ΚΟΜΦΕΤΟΠΟΙΕΙΟΝ 

Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ καί Σία Έ ν Σμύρνη.
Όδός Γερανιό 39 .

Κατασκευαζει κομφετα τελειότατα , γλυκύσματα άγνό- 
τα τα , καθώς καί γλυκά τοϋ ποτηριοϋ. 'Αγνός κηρός.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ~
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ

Είναι τό άρχαιότερον τών έν Σμύρνγι ξενοδοχείων δωμά
τια^ ευαερα καί εύηλια , καθαριότης έκτακτος.

Έστιατόριον θαυμάσιον, ύλικά πρώτης ποιότητος. Τιμαι 
λογικαί.

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΕΙΟΝ . Φ0ΙΡ0Γ
έν Σμύρνη (όδός Ύ ελοπωλείων).

Πλ°υ®ιω™'Γ1Ί συλλοΥ’1 <ρ*ρμάκων καί φαρμακευτικών 
είόών διά τούς κ. Φαρμακοποιούς.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ 

ΕΝ ΣΜ1ΡΝΗ ( Οδός Εύρωπαϊκη).
Κολλαοα, μανικετια , γραβάτες, μπαστούνια καί έν γένεκ 

άπαντα   ̂ τά  εΓδη τοϋ άνδρικοΰ καλλωπισμού εις τιμάς μέ
τριας καί ποιότητος ’Αρίστης.

ΜΕΓΑ ΕΠΙΙΙΛΟΠΟΙΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΠϋΛΕΙΟΝ 
ΘΕΟΔ. ΦΟΝΔΡΙΕΡ. ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ

Κατάστημα πωλησεως όδός Εύρωπαϊκή δίοδος Μπό- 
σκοβικ, Έργοστάσιον πλησίον Μεγάλων ταβερνών.

Πωλοϋνται καί ^κατασκευάζονται έπ ιπλα  άπαραμίλλο«. 
τέχνης εκ ξυλείας ζηρΧς, μαόνια Καρυδιά καί λοιπά πολυ
τελή ξύλα. Έ π ιπ λ α  πολυτελείας, Κομά, Δουλάπαι, Κα- 
πελλιεραι, Μπουφεδες, γραφεία καί άπαντα τά  εί'δη τών· 
επίπλων εις τιμάς ακαταγώνιστους. Δεδοκιμασμένης στε?- 
ρεότητος καί Καλαισθησίας.

ΜΕΓΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ'
ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ 

Ο ΗΛΙΟΣ
ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ (Έ ναντ ι τής νέας θύρας τοϋ Ά γ .  Γεωργίου) 

Γ. Ν. ΛΑ Ι·ΝΑ. '
’Αληθή καί πραγματικήν εύθυνίαν έφ’ όλων τών πρός 

στολισμόν άνδρών γυναικών καί παίδων, θά ευρητε είς τό 
Μεγα Κατάστημα «Ο ΗΛΙΟΣ»ετοιμον πάντοτε νά παρου- 
σιαζη είς τούς έπισκεπτομένους αύτό άπαντα τά  εί'δη τής 
μανιφατούρας κιγκαλαρίας καί ψιλικών είς τιμάς όχι μέ ε ί-  
κονικάς έκπτώσεις άλλά μέ

ΑΛΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΥΣ ΠΑΝΤΟΤΕ 
Διά την ευθυνίαν τώ ν τιμών καί ποικιλίαν τών ειδών.
Έν αύτω  ̂ θά ευρητε άπαντα τά  είδη, ήτοι: ΜΕΤΑ

ΞΩΤΑ παστός εΓδους διάχειμερινάς ένδυμασίας— ΜΑΛΛΙΝΑ 
οιαφορα δ ι’ ενδυμασία; Γυναικών καί κορασίων— ΚΑΣΜΗ- 
ΡΙΑ Ια λ λ ικ α κ α ι Α γγλικά δ ι’ ένδυμασίας άνδρών καί πα ί- 

ΛΙΝΑ  ̂δ ι’ ύποκάμισα καί πασαν χρήσιν— ΟΛΑ ΤΑ 
ΕΙΔΗ Δ ι’ έπίπλωσιν καί διακόσμησιν οικιών. “Ά παντα  τα  
ε » η  τών ΛΕΥΚΟΡΡΟΥΧΩΝ-ΚΑΒΟΤ ΔΙΜΗΤΑ-ΧΑΣΕ- 
ΔΕΣ-ΤΟΥΛΙΑ Κ .Τ .Λ . Κ .Τ .Λ .

Τα κυριωτερα χαρακτηριστικά τοΰ Καταστήματος είναι 
ΤΙΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ 
ΕΥΘΗΝΙΑ ΑΚΑΤΑΓΩΝΙΣΤΟΣ

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΑΝΕΠΙΛΗΠΤΟΣ 
Καί κάτι πρωτοφανές δι’ δλον τόν ΚΟΣΜΟΝ.

Ό στις έκ τών άγοραστών ήθελε θεώρηση έαυτόν 
τηβεντα εις τας άγοράς του δύναται νά έπιστρε'φη τό ά γο -

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΓΡΙΚΑΣ 
Βαρβαρέσχκο Χ άνι Ά ρ ιθ . 43 . 

Άγοραπωλησίαι Λαχειοφόρων Όμολογιών παντός Κράτους 
τοϊς μετρητοϊς

I ραμματια εντοπίων Λαχείων 
Προμεσσαι Ρωμυλίας καί Α ίγύπτου 

Προεζοφλησις κληρωθεισών Λαχειοφόρων Όμολογιών 
Έξαργύρωσις τοκομεριδίων, έξέλεγξις Αριθμών διαφόρων 

λαχειοφόρων Όμολογιών. — Α σφαλίζε ι λαχειοφόρους 'Ομο
λογίας διά τάς είς τό άρτιον κληρώσεις.— Αναλαμβάνει τήν 
άγοραν και πωλησιν διαφόρων Χρηματοκιβωτίων.— Έ π ι-  
διόρθωσις έγγυημένη πτερών (Plumes d’anlruche) Γυναι
κείων π ίλω ν.

ΠΩΛΟΫΝΤΑΙ — Μακαρόνια καί διάφορα Ζυμαρικά Ί τ α -  
λίης. Έ λα ια  Κερκύρας πρώτιστης ποιότητος, Σέν-Σέν άρω— 
ματικόν τοΰ στόματος είς χονδρικήν πώλησιν.


