
»

ΕΤΟΣ Γ'. — ΑΡΙΘ. 2 4 8 Τεμ,αίται λ<«τά I Ο. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1882

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΑΤΥΡΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΗΡΟΤΕΔ ΜΟΝΟΝ. ’R» ’Μ»{»χ·ς φο. 15.—Έ» ϊέ τχΐ; Ιίχρχ. β». 16.— Έν τώ ?;ωτ. φρ. 25. 

Β. Γ ΑΒΡΙΙ1ΛΙΔΙΙΣ ΔίΕΥβγχτιΐΣ

*

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Καί Sv φροΰ-φρού αρκετά περίεργον έκ Ναυπλίου, μέ 
λο ύφος και μέ την γλώσσάν του :

Κύριε Ραμπαγα !
«Σήμερα έπεράσανε άπό ’δω 50 Καλαματιανοί μέ πι- 

«ιτόλία καί λάζοι καθώς μάς είπανε ένα δύο ποΰ ήτανε 
στό κέοι τούς έζήτησε ό Κονμουνδοϋρος διά τήν Αθήνα 
διά νά τούς έχη είς τά θεωρεία τής Βουλής καί θά σκο
τώσουν τον Τρικούπη. Κάμετε γνωστό στό κόσμο τί Κυ- 
βέονησι έχουμε. Μάς είπανε πώς καί μέ το Αυστριακά 
πάνε άλλοι τόσοι- ξέρετε τα. Ζήτω ή τάξις.

“Ενας ποΰ διαβάζει r?)r εφημερίδα, σας 
• (βωβτό; άνθρωπος).

*0 άγιος Άβέρκιος είναι θεοφοβούμενος άνθρωπος" τόν 
αγαπούν δλαι αί Πειραιώτισσες" καί επίτηδες, λέγε: είς 
μίαν διατριβήν του είς τον Φορο.1ογούμε>·οι· τών Ιίατρών, 
έστησεν εκεί τάς σκηνάς του, φαντασθήτε εσείς τώρα 
στήσιμο, διότι δέν είχε έκεϊ φίλους. Δέν κακολογεί ό 
καϋμένος διόλου, άφοϋ και ό Χριστός δεν εκακολόγει" 
άπλούστατα μόνον λέγει περί ενός μνηστήρας τοΰ άλλοτε 
βρόνου του : «Θά τόν ένθυμηθήτε (τόν Άβέρκιον) ό’ταν ό 
αύτοϋ διάδοχος πρός τώ μοιχός καί επιβάτης φέρ·ρ αΰ- 
τόσε καί τά έπίζηλα προσόντα καί πλεονεκτήματα, άτινα 
εν Φιλ. 3, 2, καί έν Άποκαλ. 22, 15, διαλαμβάνονται».

Τρέχουμεν νά βρούμεν τό Εύαγγέλιον ΐνα ίδωμεν περί 
τίνων επιζήλων προσόντων, πλήν τών τοΰ μοιχού καί 
•επιβάτου, όμιλεΐ τό άγιον αυτό βιβλίον, μέ τό όποιον 
άνατρέφομεν τήν τρυφεράν νεολαίαν άμ.φοτέρων τών φύ
λων.

Εως οτου ευρωμεν αύτά τά Φιλ. 3, 2 καί τά Άποκ. 
22, 15, διατυπώνομεν τά σκάνδαλον όπερ μάς γεννά ή 
φράσις : όταν ό εαυτού διάδοχος πρός τώ μοιχός καί 
επιβάτης κτλ. Αυτό τό .τρός είναι ολίγον άχρεΐον" δη
λαδή καί ό προκάτοχος ήτο τοιοϋτος, άλλ’ ό διάδοχος 
Θά έχη καί άλλα πλήν τούτων επίζηλα προσόντα.

Α ! κύριε Άβέρκιε,άντί νά ύποστηρίζητε ό’τι τώ 1876 
δέν υπήρξε σιμωνία, διότι σάς τό είπαν οί Δεσποτάδες 
καί οί Πατριάρχαι τής Πόλεως, οί μεγαλέμποροι δηλ. 
τής σιμωνίας, δεν έπροσέχετε καλλίτερα είς εκείνα ποΰ 
γράφετε, νά μή γίνεσθε επίφοβοι είς τής καϋμέναις τής 
Πειραιώτισσαις ;

Είδομεν τάς παραπομπάς καί εδρομεν εις άμφοτέρας 
ότι κυρίως πρόκειται περί κυνών. Τί διαβολοσχέσεις νάχη 
ό διάδοχος τοϋ 'Αγίου Άβερκίου μέ τά σκυλιά άγνοοΰ— 
μεν. Είναι θεμιταί σχέσεις, είναι αθέμιτοι, αυτό πλέον 
μόνον ό έν Πειραιεΐ στήσας τάς σκηνάς του—πρός 
σκάνδαλον παντός Πειραιώτου—δύναται νά μάς τό έξη- 
γήση.

Άλλος,παρά τόν Gav riac,ανταποκριτής μας έκ Σύρου 
έπρόφθασε νά μάς έπιστείλη ολίγα περί τού χορού τής 
Λέσχης, οστις αναβληθείς έδόθη τήν παρελθούσαν Κυ
ριακήν. Ή επιτροπή τοϋ χοροϋ ένεκα τής αναβολής εί- 
χεν εκθέσει είς Λαχεϊον τό παρασκευασθέν Μπουφέ, συγ
κείμενον, κατά τά λέγειν τού ολίγον σατανικού επιστο
λογράφου μας, έκ μισού άρνίου, μιάς όρνιθος καί τριών 
τετάρτων γάλου. Ή μιζέρια αύτή κατεκρίθη πολύ ΰπό 
τοϋ κόμματος τών ελευθερίων. Ό χορός ύπήρξεν ολίγον 
κρυολογημένος—ύστερον άπό τόσα χιόνια. Τά χαρτάκια 
πήραν καί ’δώσαν πρός πείσμα τού κ. Μπουκλάκου, τού 
οποίου ή εξουσία φαίνεται ότι εκπνέει πρό τού κατω
φλιού τής Λέσχης. Ό αστυνόμος τής Σύρου άπηγόρευσε 
φέτος τά τραγούδια, καθήρεσε τά μουσικά όργανα, άφώ- 
ρισε τήν προσωπιδοφορίαν καί προσεχώς, καθά λέγεται1
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εκδίδει διάταξιν καταργούσαν τά γέλοΐα Αύτά ό’λα 
δέν έμποδίζουν,οί νυκτοκλέπται νά /.χάνουν την δουλειά 
των, οί κακούργοι νά συλλαμβάνωνται καί νά δραπε- 
τεύωσι, κλπ. κλπ. Λαμπρό; αστυνόμος ! Άμ δέν τόν 
χειροτονούν Δεσπότη τής Σύρου ; θέλει νά κάμη τούς 

υριανούς άγιους τώρα τάς άπόκρεω* δέν γίνεται καλλί- 
ερα αύτός Άγιος Μπουκλάκος ;

ν,
πει

ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ ΟΠΛΟΦΟΡΟΙ.

‘II επιστολή τήν όποιαν δημοσιεύομεν ήμεΐς, αί άλλαι 
τής Παλιγγενεσίας., αί λεπτομέρειαι τοΰ χθεσινού 'Ραμ- 
παγϋ, αί καταγγελίαι τής χθεσινής Ώρας καί αί ύπεκ- 
φυγαί τών υπουργικών οργάνων ζητούντων ΰ.τονρα^άς κηΐ 
αποδείξεις ούδεμίαν άφησαν αμφιβολίαν δτι ό Γλυκύτα
τος βλέπων έπικειμένην την πτώσίν του ήρχισε ν’ ά- 
■γριεύη.

Μαζώματα λοιπόν τής Μεσσηνίας,φυγόδικοι, υπόδικοι, 
άνθρωποι με λάζους, μέ κάμαις, μέ ρόπαλα, άριθμούντες 
εις τάς συμμορίας των περισσοτέρους άνδρας άπό τά

τους φίλους τοΰ πρωθυπουργού, ρίπτουσιν έπειτα τά ρά
κη των καί μεταμφιέζονται, λούονται, μυοόνονται, ύψη- 
λοκαπελόνονται, μόνον τά όπλα καί τά ρόπαλά των δέν 
άφίνουσι καί κατόπιν διασκορπίζονται εις τάς οδούς,

κατοικούν, πού τρώγουν, πού διασκεδάζουν. Αύτά δλα

είς τήν γλώσσαν τής στρατηγικής τέχνης ονομάζονται 
χατύπτευσις τοΰ ε δ άγους. Καί δταν έλθη ή ώοα τής μά
χης θά είναι έτοιμοι είς έπίθεσιν, είς σφαγήν, είς έμπρη- 
σμούς, είς δολοφονίας, καί δλα αύτά διότι ό κ. πρωθυ
πουργός διοικεί μέν τήν Ελλάδα ανάιμάκτως, άλλ’ ά—- 
ναιμάκτως δέν έννοεΐ καί νά πέση.

• Είναι άληθές δτι καί άλλοτε έπεσεν ό κ. Κουμ.ουνδού— 
ρος, άλλ’ έπεσε μέ τήν βεβαιότητα ό’τι ή πρωθυπουργία,

, ύφ’ ούς ορούς ή 'Ελλάς κυβερνάται, θά περιήρχετο πάν
τοτε είς τήν χούφτα του. διότι ό κ. Κουμουνδοϋρος δέν 
διαχειρίζεται, άλλά διαγουχτΠ.ει τήν εξουσίαν. Τήν φο
ράν αύτήν όμως δέν πρόκειται ν’ άλλάξη θέσιν άπό πρω
θυπουργού είς άρχηγού άντιπολιτεύσεως, άλλ’ άπό παν
τοκράτορας νά καταντήση υπόδικος. ’Αρχηγός αύτός τού 

, κράτους ήδύνατο ύπό τήν τήβεννον τής εθνικής κυ
ριαρχίας ν’ άποκρύπτη πολλά. Συνεχών τόν ένα πόδα 
έπί τού θρόνου καί τον άλλον έπί τής δικαιοσύνης, έξη— 
κολούθει τόν άγώνα τής παραλυσίας, ώφελών καί ωφε
λούμενος, δελεάζων καί δελεαζόμενος. Άλλ’ όταν ύπο- 
λειφθή γυμνός βουλευτής Μεσσηνίας καί παραδοθή τό 
Θηβαϊκόν δράμα είς χεΐρας τής Δικαιοσύνης ; Όταν ή 
πολιτεία του έν άπουσία τής Βουλής κηρυχθή αντισυν
ταγματική ; Οταν αρχίσουν αί αποκαλύψεις τό έργον 
των καί αί καταγγελίαι τό ίόικόν των ; ‘Ημείς θέλομεν 
έξ όλης αύτής τής πάλης νά έζέλθή άσπιλος ή τιμιότης 
τού κ. πρωθυπουργού. Άλλά όέν έννοούμεν τί σημαίνουν 
αύτά τά έκ Μεσσηνίας τρεχάματα καί τί δύναταί νά πε- 
οιμένη άπό δολοφόνους άνθρωπος έχων καθαράν τήν συ- 
νείδησιν, άκόμα καί άν εχη τήν πεποίθησιν ότι ή έθνική 
αντιπροσωπεία προτίθεται νά τόν άδικήση.

Ένθυμούμεθα τήν στάσιν ένός άλλου πρωθυπουργού έν 
περιστάσεσιν άναλόγοις, άν όχι παρομοίοις. ΓΙροσήγετο 
είς τήν άνάκρισιν ό υιός τού βέη τής "Υδρας, ό ΰπεοή- 
φανος, ό δυνατός, ό σεβάσμιος Βούλγαρης. Έπέκειτο

σχεδόν ή πρό Ειδικού Δικαστηιίου παράστασίς του. Οί 
φίλοι του τω συνεβούλευον νά μή μεταβή παρά τω ανα
κριτή* τω καθυπέβαλλον άν θέλη νά όπλισθώσιν έν πά
ση περιπτωσει* αλλ εκείνος βέβαιος, ό,τι και αν εκα— 
μεν, οβολόν έκ τής πατρίδος δέν έκέρδισε παρανόμως, 
έκλινεν ολην του τήν άγερωχίαν ύπό τό κράτος τού Νό
μου. Ό ΚουΆουνδούρος όμως τρέμει προ τού φάσματος 
τού Ειδικού Δικαστηρίου. Διατί τρέμει ; Αεν είναι 
αύτός ό συντάκτης τού περί Ευθύνης ύπουργών νόμου ; 
Άνευ τών τροποποιήσεων τού υπουργείου Δεληγιώργη, 
έπί τών ήμερων τού όποιου είχε ψηφισθή ό νόμος,όέν Οά 
ήτο πλέον δρακόντιος άφ’ δτι είναι ; Διά νά τόν σύντα
ξη λοιπόν ό ίδιος τόν νόμον καί διά νά γνωρίζη καί 
τόσον καλά τόν έαυτόν του, σημαίνει δτι τόν περιέβα- 
λεν δλας τάς έγγυήσεις έκείνας ό’σας άπαιτεΐ ή δικαιο
σύνη, ή, προστατεύουσα καί τόν άδικούντα καί τόν άδι- 
κούμενον. Διατί τώρα άντί νά καταφύγη ύπό τάς πτέ
ρυγας τού νόμου, ζητεί νά καταφύγη ύπό τά ρόπαλα 
τών μισθοφόρων του ;

Έπί τού παρόντος έρωτώμεν τόν νέον εισαγγελέα μας 
κ. Δουκάκην τί έκαμεν άπέναντι τού σοβαρού κινδύνου 
δν φαίνεται διατρέχουσα ή ζωή καί ή περιουσία τών 
συμπολιτών ημών; Προσεκάλεσε τούς συντάκτας τών 
εφημερίδων νά τούς άνακρίνη πόθεν έλαβον τάς πληρο
φορίας των; Έζήτησε νά συλλάβη κανένα έκ τών έπι- 
•ραμόντων φυγοδίκων, ύποδίκων καί έν γένει άμφιβό
λου διαγωγής οπλοφόρων; Άνέκρινε τόν καταγγελλόμε- 
νον κ. ΙΙρωθυπουργόν καί τούς φίλους του; "II ό νέος 
μας Είσαγγελεύς, περί ού τόσον καλάς έχομεν πληρο
φορίας, καί είς δν όφείλομεν τήν έκθαψιν τής βρωμοϋπο- 
θέσεως ‘Ροδίου, θ’ άποδειχθή δτι είναι ό Δουκάκης τού 
κ. Δούκα;

Καί μίαν συμβουλήν είς τούς συμπολίτας μας :
ΙΙρομηθευθήτε όλοι όπλα, φυσίγγια, ρεβόλβερ, γκρά,

διότι αί ήμέραι πονηραί είσιν. Δέν περιμένετε βεβαίως 
νά σάς προστατεύσουν οί κλητήρες τού κ. Παππαμιχα- 
λοπούλου.

Καλιβάν.

ΚλΡλΜΕΛΑΙΣ.

Άκρον άωτον φιλάογυρίας:
Νά σου δίδη ό ιατρός ϊζ σκόνες διά νά τής πάρης είς 

24 ώρας καί σύ χάριν οικονομίας νά τάς πάρης έντός 
μιάς έβδομάδος. \

(Γεγονός).

Μεταξύ δύο είσοδηματιών, προκειμένου περί τής φοβε
ρής έκπτώσεως τών μετοχών τής Πιστωτικής:

— Είχατε σείς πιστωτικαΐς;
— Άμή δέ; Μέ ταϊς μετοχαΐς αύταΐς μπορεί νά τρώ- 

γη κάνεις καλά, άλλά δέν μπορεί καί νά κοιμάται.

Ό κ. Π. χαρτοπαίζει πρωί πρωί είς τήν Λέσχην. 
"Ετερον τής Λέσχης μέλος βλέπων αύτόν :
— Δέν ντρέπεσαι νά κάθεσαι νά παίζης άπό τά χα

ράγματα ;
*0 κ. Π. είς άπάντησιν :
— Έγώ βρέ νά ντραπώ ή έσύ πού σουρτουκεύεις δλην 

τήν ήμέρα ; Έγώ άπό τής εννιά είμαι εις τύ εργον μου.

ΕΙΠΦΥΛΛΙΣ ΤΟΤ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ. ζετο.

ΚΑΚΗ ΩΡΑ

Επνίγετο ΰπό χίλια άντικείμενα. Πού νά ©αντα— 
σθής οτι προ τής πολυκορύφου έκείνης πυραμίδος, έκυπτε 
σοβαρά μορφή τελειόφοιτου τής Νομικής άπό ικανών ήδη 
έτών, ΐνα μελετήση τήν Jixorouiar τού Οίκονομίδου καί 
τό Πραγματιχύν τού ΙΙαπαρρηγοπούλου. Εύκολώτεεον 
άντελαμβάνεσο οτι ό έτερος τών έγκατοίκων τού δωμα
τίου μετήρχετο τον μεταπράτην παλαιών, σωεεύσαντα 
έκεΐ τόσα ανόμοια πράγματα, προμήθειας έκ διαφόρων 
χειρών, τυχαία φύρδην μίγδην, παραδόζως ένώσαντα 
~ήν τύχην των, όπως διασπασθώσι πάλιν κατά έκα-

ν άπορή τις πώς 
μ,ατα, ώς ή τάξις

εόσω άνόυ.οια πιά*,
καί η αταξία, ή όμαλότης καί ή α

νωμάλους έσοχάς κκί έξοχά; δίκην έρυθροφαίων βράχων 
μέ φλέβας σπινθηρίζοντος χαλκού ή άργύρου-τάς έπιγρα— 
φάς τών χρυσοδέτων-καλοκάθηται ώς θεία τις ρίπτουσα 
δλον τό φώς τών διόπτρων της έπί τής κυανολεύκου κάλ
τσας ήν άφηρημένη πλέκει, ςανθή λιγυρά, μέ διηνθι—

έξοχή; λόφων. Ένώ έπί τής κορυφής σωρού χειρογράφων, 
κυλινδρικώς διεσκευασμένων,ώς μικρός άνδριάς ή ώς ς*ή- 
λ.η πρός άνάμνησιν, ποτήριον μικροτέραν τών περίχρυσων 
χειλέων έχον τήν βάσιν, κατασκευής παναρχαίας, έκ 
τών αρχαίων τής Σαξωνίας ύαλουργείων, υπερηφάνεια 
•προγονική, χρονολογουμένη άπό προπάππου, άγοράσαν- 
τος αύτό έν δημεύσει τών ύπαρχόντων ένδοξου φαναριώ- 
του έπί τουρκοκρατίας, ένόμιζες δτι άπό στιγμ.ής είς 
στιγμήν θά έξεθρονίζετο έκ τού άπόπτου μεγαλείου τοι
αύτης θέσεως. Μεταξύ δύο λεξικών έστέναζεν εν ύποκά- 
μισον κόλλας, καί παραλλήλως τρεις φωτογραφία1, περι
καλλών άοιδών τού θεάτρου, άγορασθεϊσαι είς τού Λα- 
€άρβερα ύπό έλαφρόν στρώμα κονιορτού, ώ; ΰπό δια
φανή χνούν, προεκάλουν τόν οίκτον τόσον άμελώς παρερ- 
φιμμέναι, εκτός έάν ήθελέ τις τάς έκλάβει έκ νωχελείας 
μέ τάς συγκινήσεις τής παραστάσεως, τού άσματος, ίσως

δίκην βαράθρου καί οίονεί άπεστεωμένον είς ανώμαλα 
τινα σχήματα άνήγγελλεν οτι πάλαι ποτέ έντός τού 
άντρου έκείνου κατώκουν ώς προκατακλισμιαΐα όντα 
«οωιχβιροπ) αστα φοντάν ή μικροί πρός τέϊον ρόμβοι έκτου 
Ζαχαροπλαστείου Σόλωνος. Εκεί μελανοδοχειον μετρούν 
άλλοτε ήμέρας δόξης έζ έβένου κεΐται κονιοστέφανον, 
δυο δέ φοβέρα πούρα ώς σκοποί έκ.πηδώσιν άπό τού

ένώ 
ά

)ο-
νά

υ.ελανείου, τό έν άθικτον, τό άλλο ήμικάπνιστον, ένώ 
κομψόν ίόχρουν φιαλίδιον φαίνεται παρεισαχθέν είς τά 
χρέη τού είς σιγαροδόχην μεταβληθέντος μελανό' 
χείου. Είς τήν ράχην αυτού προστριβόμενοι ώς διά 
θεραάνθώσι δύο κονδυλοφόροι λησμονημένοι, διανύσαντες 
πρό πολλού τόν περί τής θέσεως άγώνα καί παραρρι-

πλήοους μέλανος ©ιαλιδίου. Κιβωτίδιον σιγάρων έγγε- 
γραμμένην εχον τήν ήμισέληνον εξαγγέλλει έζιδιασμένα 
καπνιστικά γούστα τού ιδιοκτήτου* καί φύλλου σχήμα 
έχουσα στακτοδόχος χρησιμεύει ώς χαΐνον χώρισμα βι
βλίου ένώ άκρα σιγάρων έγκατεσπαρμένα έπί παντός βι
βλίου, καί παντός χειρογράφου, μέ τό ύπόλοιπον τής λευ
κής στακτής των διαλυομένης είς διάφορα φανταστικά 
σχήμκτα καί άνθη, ραίνουσι μεγάλην τινα ιδέαν ή γεν- 
ναϊόν τι αίσθημα τού βιβλίου έφ’ ού κατάκεινται. Κά
τωθεν Τόμου τής Πανδώρας διακρίνω κατάλευκον έκ 
λινού μανδήλιον, λήσμονηθέν έκεΐ διά νά εύρεθή κατά 
τινα τών περιοδικών άνασκαφών τών ένεργουμένων είς 
τά κανονικά στρώματα τού συρφετού έκείνου, ουχί 
πρός τακτοποίησιν, άλλά πρός άναζήτησιν πράγματος 
χαθέντος καί τώρα Επείγοντος είς άνεύρεσιν. Ένίοτε 
λόφος τις αντικειμένων, βιβλίων, χειρογράφων, λαι- 
μοοέτου, ύποκαμίσου, πιπών, έπί τή; κορυφής τοΰ

ι

I
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ΩΔΕΙΩΝ—ΘΕΑΤΡΩΝ.

T'ijv έπαύριον τής παρελθούσης Δευτέρας έγένετο τέ
λος πάντων ή τοσάκις ματαιωθεϊσα συναυλία του κ. 
Κάρρο καί ετέρων φίλων αΰτού μουσικών. Καίτοι ή έπο- 
χή ήκιστα είναι κατάλληλος δια συναυλίας, ούσα κα- 
θαρώς εποχή χορών, έν τούτοι; ούκ ολίγοι ήσαν οί έξ 
άμφοτέρων των φύλων άκροαταί, καί θά ήσαν περισσότε
ροι ίσως άν δεν έφοβουντο μή καί πάλιν ματαιωθή.

Ό κ. Κάρρο μετά πολλής δεξιότητας έξετέλεσεν έργα 
μουσικά δυσεκτέλεστα, ατινα καί τέχνην, άλλά προ 
πάντων αισθήματος μουσικού δέονται, όπως άνταποδί- 
δωνται γνήσια.

Έκ τής φυσιογνωμίας ό κ. Κάρρο φαίνεται μάλλον 
καλός άνθρωπος ή καλός μουσικός, άλλ’ οί δάκτυλοί του 
διαλύουσι μετ ολίγον την πρώτην έζ αυτής έντύπωσιν.

Έκ των συνδραμόντων αυτόν, τόν θαυμασμόν μου διή- 
γειρεν ό κ. Μπεκατόρος. Περάνας τάς μουσικάς σπουδάς 
του έν Ευρώπη ώς υπότροφος τοϋ κ. Β. Μελά, είνε τε
χνίτης άριστα καταρτισμένος, κύριος τοϋ βιβλίου πλέον, 
δυνάμενος νά μεταδίδη δι’ αΰτοϋ τά έπί χάοτου έοοιμ- 
μενχ χ'.αΌγ,υ.χτχ έξοχων μουσουργών.

Καί ή γνωστή Βέσελ μέ πολλήν χάριν έψαλλε δύω 
άσματα. Είνε καλλίστη διά τοιαύτης δυνάμεως κομ
μάτια, όσον κακή ακόμη διά τά κοσμήματα τού Φάους-, 
τά όποια τοσάκις έκαμε τσακίσματα.

Τον κ. Μασκερονην παρακαλοϋμεν, εί δυνατόν, έν τοι

σωσι προτιμώντες την διά τού θορύβου έπίδειξιν, διότι 
όλοι πλέον δύνανται νά έννοήσωσιν, ότι ή τέχνη έπϊ 
τοϋ κλειδοκυμβάλου δέν συνίσταται εις συγκεχυμένην 
βοήν, άλλ’ εις τήν καθαράν καί φωτογραφικήν,' ούτως 
ειπεϊν, άνταπόδοσιν, τών έκτελουμένων συνθέσεων.

τόσα αλλα απώλεσαν την ύπαρξίν των. 'II Hovey ώ; Βε— 
τίνα κατόρθωσε ν’ άκούση χειροκροτήματα. Τά μουσικά 
τής Βετίνας μέρη εΐσί τά περιπαθέστερα, άλλά ή Hovey- 
τά όμι.Ιιΐ μάλλον ή τά τραγουδεϊ. Έν τούτοις κάτι κά- 
μ.νει, καί ιδίως όταν θυμώνη.

Μά τί βάλς ! Μοϋ έρχεται ν’ άρπάξω τήν αα.4ό?γφ*. 
■σαζ, όλοι τήν μαντεύετε, τής οποίας οί οφθαλμοί λάυ.- 
ςοκοπούν εις τό απέναντι μου θεωρειον και ν’ άφεθώ είς 

τήν πτήσίν του, τήν τόσω βραδεϊαν !
Ή du gaz.on με τά μαύρα μάτια καί τήν ξανθήν περοϋ-
, ή mignonne, ή παιχνιδιάρα, ή καί είς λειποθυμίαν 

της ακόμη γελαστή, έχει αρκετά μζλζκή καί γλυ- 
κεϊαν τήν φωνήν καί παίζει μέ πολλήν χάριν. Καί ολοι 

; άλλοι κατόρθωσαν, τώρα είς τό τέλος πλέον όμως, 
>. δείξουν σημεΐά τινα έπιτυχίας, τά όποια τούς κατέ

στησαν ύποφερτους.
Έν τούτοις δέν θά συνεβούλευόν τινα νά άκούση τήν

Mascotte, διότι φοβούμαι μή γείνω αίτιος ν’ άποκομίση 
όπως εγώ, περισσότερον συνάχι ή έντυπώσεις. Διότι ούτε 
αί γοϋναι τών κυριών, ούτε τά έπανωφόρια τών άνδρών 
δύνανται νά προφυλάξουν εναντίον τής έν τώ έτοιυ.οοόό- 
πω θεάτρω πάλης τών τεσσάρων ανέμων.

Μάριος.

Η ΠΑΥΣΙΣ ΤΟΥ κ. Ν. ΛΥΤΡΑ

είναι ζήτημα όπερ ενδιαφέρει πάντα έχοντα ψιχίον 
αισθήματος καλλιτεχνικού έντός αΰτοϋ. Διατί έπαύθη;

Μή εύοέθη ό καλλίτερος του ; Άλλ ημείς ου- 
δένα έκ τών έν τή έλευθέρα Έλλάδι καλλιτεχνών 
γνωρίζομεν, δυνάμενον ν’ άτενίση τον άληθή καλλι
τέχνην κ. Λύτραν. Μή έπαύθη, διότι ήτο άμελής περί 
τό καθήκον του; Άλλ’ ημείς πάντοτε έθεωρήσαμεν άλη
θή βάσανον διά τόν μέχρις ιδιοτροπίας τακτικόν είς τό 
καθήκον του κ. Λύτραν τό μάθημα τοϋ Πολυτεχνείου’ 
διότι έφοβούμεθα ότι ό τοσοϋτον είς τό καθήκον του προ
σηλωμένος καλλιτέχνης, έθυσίαζεν ίσως πολλάκις ώρας 
έμπνεύσεως χάριν τών μαθητών του, ένα πόθον εχων 
αυτός ό πατήρ—διδάσκαλος, νά έξέλθωσιν έκ τού ήμε- 
τέρου Πολυτεχνείου καλλιτέχναι μέ μέλλον ευρύ. Μή 
έπαύθη διότι ουδέποτε άντιπροσώπευσεν ώς Ελλην 
καί αυτός τήν Ελλάδα είς τήν Εύρώπην; Άλλ’ ημείς 
έκ τών παρ’ ήμϊν καλλιτεχνών μόνον τόν κ. Λύτραν 
γνωρίζομεν ώς λαβόντα μέρος είς τάς πλείστας τών 
εΰοωπαϊκών καλλιτεχνικών έκθέσεων, μόνον περί αΰτοϋ 
έκ τών τής έλευθέρας Ελλάδος άνεγνώσαμεν κρίσεις είς 
τάς εΰρωπαϊκάς έφημερίδας, είς τά περιοδικά καί είς

νωτέραν τάξιν, μαθητάς άπορριφθέντας ύπό τής έζετα- 
στικής επιτροπής. Τοΰς μαθητάς αΰτοΰς ήθέλησαν νά 
τοΰς έπιβάλλουν, ώς άκροατάς—διότι καί είς τήν καλ
λιτεχνίαν εισχωρούν μέσα—ώς έάν ήτο δυνατόν νά υ
πάρξουν άκροαταί είς τήν ζωγραφικήν ! Τί θ’ άκούουν 
οί άκροαταί αΰτοί ; Τόν χρωστήρα, τά χρώματα, το
σχέδιον, τόν όκρίβαντα, τό αίσθημα, τό παρατηρητικόν, κτικώτερον, καί άφελέστερον,
τό” πρότυπον, τήν φύσιν, τί ; Ακούονται αΰτά ; Καί άπεριττώτερον υμών.Διότι παρά τώ Συριανώ διατηρεΐτα

έπειτα άφοϋ έπιτροπή άποτελουμένη έκ μή καθηγητώ* 
τής σχολής, έξ άνδρών ολως άδιαφόρων, άπέρριψε τοΰ5 
μαθητάς αΰτοΰς κρίνασα έκ τών έργων αυτών τήν άδε- 
ξιότητα έκάστου, πώς ήτο δυνατόν νά ύπακούστ) είς τοι— 
αύτην διαταγήν καί νά δεχθή ώς μαθητάς τους ύπό τρί
των άπορριφθέντας, χωρίς νά προσβάλλ’ρ τους κριτάς 
καί χωρίς ν’ άκούση τήν συνείδησίν του, ώς καλλιτές- 
χνου, έξεγειρομένην ; Τοΰς έγνώριζε καθόλου ; Τοΰς έξή- 
τασε ποτέ αΰτός τοΰλάχιστον ; Τίποτε. ’Έπρεπε νά 
τοΰς δεχθή, διότι τό ήθελεν αΰθαίρετος διεύθυνσις, παπ- 
παμιχαλοπουλικόν ΰπουργεϊον, άμουσοι ρουσφετλήδες. 
Άλλ’ ένώ έπαινούμεν τήν διαγωγήν τού κ. Λύτρα άντι- 
σταθέντος σθεναρώς, λυπούμεθα κατάκαρδα διά τήν ά— 
πώλειαν ήν ύπέστη ή σχολή καί περιμένομεν μετά στωϊ- 
κότητος ν’ άντικαταστήτη τόν διακεκριμένον καλλιτέ
χνην καθηγητήν κ. Λύτραν, Κολοκυθόπουλός τις μπογια
τζής έκ Μολάων.

ΤΟ «ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ)) ΕΝ ΣΥΡΩ-.
‘Ο χορό;

Σάς φαίνεται ίσως παράδοξον πώς Συριανός αποφασί
ζει ν’ άφήση τόν προσφιλή του θεόν Έρμήν, καί νά ζητ-ί» 
χορούς. Καί όμως, χρουσΐ μου, ούτως έχει, διότι ό Συ
ριανός γνωρίζει καί αΰτός νά ζήση, αν οΰχί ώς σείς οί 
Αθηναίοι —εΰρωπαίκώς άς πούμε—βεβαίως όμως πρα- 

καί ειλικρινέστερου, καί.

οποίου πετάται τό καπέλλον τού ιδιοκτήτου, έξεοχο- 
μένου τήν νύκτα μέ κούκον έπί κεοαλής, σχηματί-
ο
μενού την νύκτα με 
ζει φανταστικόν τι έμψυχον 
ρικός ιδιοκτήτης 
του γέλως, συνερχομένου είς εαυτόν, διαλύει τήν οπτα
σίαν. Πεντε δέκα άκραι σπερματσέτων έδώ καί έκεΐ έό- 
ριμμέναι ήδύναντο άναπτόμεναι νά συγκροτήσουν φωτα
ψίαν, όπως ευχαριστηθώ ελληνικότατα καμμία τών εύερ-

U, σχήμα
δν καί εισερχόμενος ό νευ- 

έςιπάζεται ενίοτε, έως ότου ό βαρύς

στερος συγγραφευς καί ή είκών τής δεσποινη 
δίας του. ’Ολίγη όμως έργασία καί έπ* αυτών έκάθησαν 
αί άχρηστότεραι φυλλάδαι, ό άπαξ κατά διετίαν άνοιγό- 
μενος συγγραφευς, ενίοτε τό υποκάμισου, έπ’αύτού καμ
μία μικρά παροψίς, οπού πρό ολίγου έτινάχθησαν κόκ
κοι ροιάς έφ ών έπεπάσθη σάκχαρις καί τώρα άναλαμ- 
παί ροδόλευκοι στίλβουσιν, καί έπ* αυτών πάλιν θά τε
θούν την επαύριον τά νέα τής ημέρας, τόσον ώστε νεό- 
της καί άρχαιότης, πρόχειρα καί άχρηστίαι, συμφύρον- 
ται έκεΐ ώς φύλλα μπακλαβά έπεστρωμένα δι’ αμυγδά
λων. Και όμως όλος αΰτός ό πολυδαίδαλος άνακατω- 
μύς, ίσως εκ τής επιρροής τού χρόνου, προσλαμβάνει

καί αμέσως, ώς διά μαγνητισμού, έλκουσι προς έαυτούς 
τό ζητούμενον άλλά καί άνάποδοι πάλιν στιγμαί, δς 
βεβαίως στελλει ό διάβολος έν ώραις άπαισίαις, ότε έπί 
τή ανελκύσει του λεπτοτέρου ώς τοίχος χαρταοίου καταό- 
ρέει ολον το ετοιμορροτζον ο·.ζοοομγιμκ τ,χλ τότε συγ/.ρο- 
τεϊται αληθης χαλασμός κοσμου,άναμ.ιγνύων τόν δοϋπον 
τού πιπτοντος Λεςικού με τό πλατάγημ.α τών χειρογρά
φων και τών ώς επί μαλα/.ής κοιλίας άνοικτών πιπτόν— 
των βιβλίων, τό ξέσχισμα άλλων, τήν έξάρθρωσιν μερι
κών,το σπάσιμον κενού ποτηριού, τήν διασποοάν καί τήν 
αναφλεςιν τών κατακρουνηδον πιπτόντων σπίρτων, όλην 
δ αυτήν την καταχθόνιον συναυλίαν τήν συνοδεύουν 
προς επίμετρον,ώς ψαλμωδία κηδευομένου,παντός είδους, 
θρησκεύματος καί έθνικότητος ύβρεις τού πολυγλ.ώττου 
τελειόφοιτου μας, ΟρησκευτικαΙ, κοσμικαί, φυσιολογία 
πνευματιστικαί, άγγλικαί, γερμανικαί, ειδωλολατρία- 

Τό γραφεΐον τοϋ έτέρου τών συνοίκων άντιπροσωπεύ. 
τήν τάξιν, τήν αρμονίαν, τόν ρυθμόν καί ρυθμόν έλ 

.ληνικώτατον, άπλοϋν, άναλογικόν, ήκιστα γοτθικόν, ά- 
,νώμαλον. Τί συμυ.ετρία^ Νομίζεις ότι έδώ εΐργάσθη 
J διαβήτης! Δύο βιβλία δεξιά μεγάλα, δύο αριστερά έπί- 
σης μεγάλα. Έν τώ μέσω τά περισσότερα ! Έκ τών δύο 

] γωνιών έπί τής μιάς £ν ταψίον χρησιμεύει ώς σπιρτοδό-

σανίδωμα περιεχον υέλινα φιαλιδια, είδη φαρμακευτικής, 
όλίνον άνωτέοω διαγράφεται αΰτοσχέδιος οπλοθήκη

ικαιΤ
ρικαί.

Ζυει

φωτογραφιών άποτελουσών σταυρόν.
Μετά τήν έπίπονον αΰτήν περιγραφήν δύο γραφείων

έίναι άνάγκη νά έπιμείνωμεν είς τους χαρακτήρας τών 
δύο φίλων μας, διότι τοιούτους πλέον τοΰς ύποθέτομεν; 
Έάν είπον «έκ τοϋ ύφους γνωρίζομεν τόν άνθρωπον,» δεν 
δυνάμεθα νά προσθέσωμεν: «καί έκ τοϋ γραφείου»;

Ό είς ονομάζεται Θεαγένης καί είναι τελειόφοιτος 
τής νομικής, πράγματι όμως είναι φοιτητής καί τών 
τεσσάρων σχολών’ έχει οφθαλμούς μαύρους, μικρούς, 
στρογγυλούς,” γλυκείς, ύπό κανονικωτάτας στενάς όφρϋς’ 
είναι νευρικός’ έάν δέν ίσάζη την κόμην του, θα τινάσση 
κονιορτόν έκ τοϋ έπενδύτου’ έάν δεν τόν σφίγγη τό υ
πόδημά του, θά τόν πειράζη ό πϊλός του’ ή έάβδος του 
είς χεΐράς του μαρτυρεί’ κρούεται έπί τοϋ εδάφους ώς 
διά νά ταφή έντός αΰτού ή νά φυτευθή, ώς κούτσουρο, 
κάποτε διαγριλλίζει έν πάση άφελεία τά πρόσγεια πα
ραθυρόφυλλα τών οικιών ώς νά την εκράτουν χεϊρες 
μάγκας, καί άλλοτε πετά. ώς τόπι είς τά ύψη, διαγράφει 
κύκλους, έλλείψεις, έπιτηδεύεται κινήσεις ξίφους, περνά 
άπό μιάς είς άλλην χεΐρα, κρατείται άπό τού άκρου καί 
ωθείται πρός τό αντίθετον άκρον, καί τό παιγνίδι τούτο

εξακολουθεί μανιωδώς μέχρις ώρισμένου άριθμού τοιού- 
των άνασκιρτήσεων’ είναι πλέον άστατος τοϋ ελληνι
κού καιρού κατωρθώνει νά είναι καί ευάρεστος καί δυ
σάρεστος καί δυστυχής καί εΰδαίμων κοιμάται έπί 
προσκεφαλαίων ονείρων, πληροί την άτμοσφαίραν σχε
δίων, φαιδρύνεται ώς νά έκένωσε τρεις φιάλας ζύθου, 
μελαγχολεί ώς νά τοϋ άπέθαναν ολοι του οί φίλοι, γίνε
ται φιλόφρων μέχρις άηδίας, σκαιός μέχρις άνθρωπο- 
φαγίας, άλλάσσει συχνότερα τών έν τοΐς θεάτροις φαν
τασμαγοριών ή φυσιογνωμία του φαντασμαγορίας, έρ- 
γάζεται’ καί άργεΐ’ κινείται, κάθηται, περιπατεϊ έντός 
τού δωματίου του’ ΐσταται έν τη όδώ- άγαπά καί μισεί 
τάς γυναίκας, ένβουσιά υπέρ τών ποιητών, και κατόπιν
τοΰς πολεμεϊ’ είναι τής βροχής όταν καίη ό ήλιος, λει—

πανσελήνω’ άγαπά τάς εκδρομάς, άγαπά και τό καφέ— 
νεΐον’ φαίνεται δημοκρατικός καί τού αρεσει η δικτατο— 
οία’ φορεΐ ένδύματα καινουργή, φορεϊ παμ,πάλαια· ή
δειλία του φθάνει είς τό ζενίθ, το θρασύ του εις τους 
άντίποδας’ ’ είναι άσθενής όταν ύγιαίνη, κάμνει τόν υ
γιή έν πλήρει άδιαθεσί ’̂ τό εσπέρας είναι νηφάλιος, το 
πρωί εισέρχεται είς πατσάν καί τόν ραντίζει μέ όκάν 
ρητινίτου’ σήμερον τρώγει είς τό ΞενοδοχεΐοΓ των Ξώ’ωζ, 
αύοιον έντός υπογείου ταβέρνας τής Πλάκας. Έξοδεύει,

I
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εύλαβώς, άκόμη, τό αρχαϊκόν, τό άδολου, τό απέριττου 
«κείνο', δι* ών διεκρίνετο ή πρό ημών γενεά.

Εύρισαόμεθα λοιπόν εις τά πρόθυρα τοϋ χοροϋ. ’Από 
16 ημερών, ό έν Σύρω τηλέγραφος κατελήφθη ΰπό τών 
χορευτριών δεσποινών καί δεσποινίδων, διά νά λαμβάνουν 
έξ Αθηνών οδηγίας, περί τών τελευταίων καινοτομιών 
έπί τε τών ενδυμάτων, νεωτερισμών και όλων τών άλλων. 

Παραγγελίαι εις Ευρώπην δοθεΐσαι, άφίκοντο ηδη. 
Περιπατώ, καί συναντώ καθ’ οδόν κορασίδας ΰπό μά- 

λην φερούσκς ή έν χερσί κρατούσας άνθη, κορδέλλας, 
φορέματα πολυτελή- ύπηρέται έμπορικών καταστημάτων 
κατέκλυσαν τάς οδούς, με μετχςωτχ ύφάσματα άνά 

_χεΐρας, μέ πήχυν, μέ βλέμμα έλπίδων.
Άπό τών παραθύρων τών οικιών άκούω παραγγελίας, 

«βτρός τάς έξερχομένας ραπτρίας, περί προσθήκης ή μετά 
€ολής τού φορέματος, κατά την ουράν, η την μέσην, ή 

στήθος. Βλέπω οΐκογενειάρχας άποκαμόνταςτο .
πλέον, σταυροκοπουμένους έπί ταϊς άκαταλογίστοις άπαι 
τησεσι—προχωρώ ολίγον, και συναντώ καθ’ οδόν ύπηρέ- 
τας ραφείων, σπεύδοντας μέ βελάδας είς χεϊρας, μέ σουρ- 
τοϋκα, μέ γελέκια, άλλους μέ ΰποδηματα έκ δέρματος 
βερνικωτοϋ, τά δύο δ’ ίσνάφια,τούς ράπτας καί τάς ρα
πτρίας μετά τών ύποδηματοποιών, θύοντα πρό τοϋ θεού 
Χορού!

Περιπατώ άκόμη, καί άναγινώσκω είς διάφορα μέρη 
■προγράμματα καί ειδοποιήσεις περί τού χορού.

Προχωρώ, καί άκούω μαλώματα άνδρογύνων, συνεν· 
νοήσεις μυρίζομαι έρωτευμένων, καί τά δουλικά είς γεν
ναίου προαλειφόμενα άγώνα περί νυκτερινής μετά των ί- 
F.aii-lyur κυριότητος τών οικιών. Έγώ ό’ αύτός τραγου
δώ τόπεριπαθές «Μεταξύ ζωής καί τάφου», διότι καί τοι 

-ώς είπον, φίλος τού χορού, δέν έχω όμως φίλον τόν χρό
νον, ούτε τήν τσέπην μου εύνουν πρός τοιαύτας έκδρομάς.

τά χρήματα τοϋ μηνός έντός πέντε ημερών, νηστεύει τάς 
«άλλας δέκα καί χρεόνεται τάς έπιλοίπους. Έν γένει, κυ- 
ρίαι καί κύριοι, είναι ό Θεαγένης μας. Μάτην ζητείτε 
νά τόν διορθώσητε- είναι αδιόρθωτος- είναι αύτός.

Ό άλλος ονομάζεται άπλούστατα Γιάννης. Είναι, κε- 
φάλαιον πρώτον, πάντοτε ύγιής, δυνατός, γούστα απο
καταστημένα, συνήθειας αΐτινες δέν μεταβάλλονται" είς 
τό τέλος τοϋ μηνός θά έξοδεύση τό τελευταίου του πεν
τόφραγκου καί είς τήν πρώτην θά έξοφλήση τήν συναλ
λαγματικήν του καί θά αίσθανθή άκμαίαν τήν ηδονήν 
τού νά χαλάση τό πρώτον του παρθενικόν έκατονδώδε- 
κα, άνήκον ολόκληρον είς εαυτόν καί μή διατεθειμένου 
«κ τών προτέρων είς έξόφλησιν χρεών. Τό πρωί έγειρό- 
,μενος ή θ’ άνέλθη είς τόν Λυκαβητόν τρέχων ώς άπό 
φυτήρος ή θά πίη τό πρώτον του νερό είς τήν ρομαντι
κήν φάραγγα τής Καισαρίανής ή θά κυνηγήσγι είς τόν 
Ελαιώνα ή θά έξέλθγ κάθιδρος μετά μιάς ώρας γυμνά
σια τού Δημοσίου Γυμναστηρίου. Ένοήσατε ίσως ότι 
χαρακτηρ τοιοϋτος δέν είναι δυνατόν νά είναι ούτε τής 
φιλοσοφικής, ούτε τής νομικής σχολής- είναι άπλούστατα 

•φοιτητής τής ιατρικής. Αί μελέται του είναι διαρκείς, 
<ηραί, παρατεταμέναι, μή διακοπτόμεναι ούδέ ύπό ημε
ρησίου φύλλου, ούδέ ΰπό φιλολογικού τής ημέρας σκαν
δάλου. Ζεύγνυται είς τήν φυσιολογίαν καί τήν παθο
λογίαν ώς ό βούς είς τό άροτρου του. Καί αί διασκεδά
σεις του στερεώτεραι. Μελετά έξ ημέρας καί νύκτας

Ό χρόνος ούτος ώρίσθη διά τήν εικοστήν πρώτην 
’Ιανουάριου Άλλ’ άλλαι μέν βουλαί έφορείας λέσχης, 
καί διευθυντών χοροϋ, καί εισηγητών,καί άλλα «Χιονιάς» 
κελεύει. ’Επιταγή λοιπόν τού «θεού Χιονιά», έξεδόθη 
σήμερον «ώ’ζο έντυπον, δι’ ού γνωστόν τοϊς χορευταϊς 
έγένετο, ό’τι ό χορός, βουλήσει χιονιά, άνεβλήθη. Καί 
έμειναν λοιπόν, οί ’Ινδιάνοι, καί τά ψητά, καί ό ζωμός, 
καί τά λοιπά έκεΐνα, άτινα δέν γνωρίζω πώς σείς 
οί Αθηναίοι ονομάζετε, έμειναν ώς ό νεκρός, ό τόν ρασ- 
σοφόρον όπως τόν σηχώση περιμένων. Καί περιμένουν 
τούς Λουκούλους Συριανούς, ών ή δρεζις παίζει ήδη 
καρσιλαμάν, άπό ημερών. Καί έμειναν πτώματα, ου 
μόνον οί ’Ινδιάνοι, άλλά καί άρσενικοί καί θηλυκοί χο
ρευτά’, μέ άνοικτόν τό στόμα. Καί άκόμη τόσαι προε
τοιμασία'., τόσα χαρτοδεμένα κατσαρά, τόσα αλοιφώ- 
ματα παρειών τε, χειρών τε, λαιμών τε, όλα, όλα έμει
ναν, κόκκαλο. Καί έτι πλέον, άπωλέσθη, τόσος ύπνος .... 
ή μάλλον τόση αϋπνία!

Πρό τού θεού λοιπόν Χιονιά έκλιναν ήδη πάντες τό 
γόνυ ! Καί μ.όνον ευδοκία τούτου, γεννήσεται ό χορός, 
ού τάς εντυπώσεις θέλω γράψει είς τό Μή Χάνεσαι.

De

ΚΑΒΑΜΕΑΑΙΣ

Είς κύριος άνεπιλήπτου ενδυμασίας, μάλλον ξένος 
ή εγχώριος,"Ελλην όμως, ήξευρε καί ολίγα γαλλικά, πα

κατά συνέχειαν καί διασκεδάζει δύο ήμερόνυκτα πάλιν 
κατά συνέχειαν. Οί φίλοι του διαδίδουσι περί αύτοϋ 
οτι άπό καιρού είς καιρόν ενοικιάζει τά ζυθοπωλεία. Καί 
δέν εννοεί μισήν διασκέδασιν. Είναι ολίγον άθρησκος 
καί τό τριαδικόν σύστημα τό εφαρμόζει μόνον είς τήν 
γαστρονομικήν του ’Ορθοδοξίαν. Πάντοτε τόν ακούεις νά 
λέγγι: σωστά πράγματα: γυναίκα, φαγή, κρασί. Καί τά 
θέλει καί τά τρία πρώτης, όταν πρόκειται νά κραιπαλή- 
σγ. Είναι φοιτητής τής ιατρικής ανεπτυγμένος, μή πε- 
ριοριζόμενος είς τά γραπτά τού Ζωχίοϋ καί τά άγραφα 
τοϋ Αίγινήτου. Έχει καταφάγει τόν Δάρβιν καί είναι 
ενήμερος όλων τών προόδων τής νεωτέρας φυσιολογικής 
ψυχολογίας. Διά τών μελετών αύτών άπέκτησεν εύρω- 
στίαν ψυχής, ώς διά τών σωμασκιών ευρωστίαν σαρκός. 
Γνωρίζει πόσον βαρύνει ό κόσμος, όσον γνωρίζει ό έμπο
ρος πόσον βαρύνει ή τσόχα του καί ό οίνοπώλης τό κρα
σί του. Είναι κύριος όλων τών αισθημάτων του* αποδί
δει τόσην όλίγην σπουδαιότητα είς τόν ηθικόν έν γένει 
κόσμον ώστε δι’ αύτόν ή παραφορά είναι κωμωδία, ή με
γάλη χαρά παιδαρισμός, ή μεγάλη λύπη σχολαστικό- 
της, ό βαθύς έρως θεατρισμός, τά ισχυρά μίση κτηνω- 
δίαι, όλα τά άλλα κατ’ άναλογίαν. Σπανίως αύτός ορ
γίζεται- σπανιώτερον συγκινεΐται. Όλοι του οΐ πλατω
νικοί έρωτες διαρκοϋσι μίκν, δύο, τό πολύ τρεις ημέ
ρας- κατόπιν συλλέγει όλας του. τάς δυνάμεις, ώς διά 
νά σηκώση πελωρίαν λίθον τήν όποιαν καί καταβιβάζει

ρουσιάζεται είς τό ταχυδρομείου, είς τό παράθυρου £όπου 
πωλούνται γραμματόσημα:

— Πότε φεύγει άτμόπλοιον διά τόν Πειραιά;
—· Σήμερα, τού άπαντά ό ύπάλληλος.
Καί παραδίδει επιστολήν ήτις διευθύνετο: Είς Πειραιά

των Αθηνών, μέ τήν βεβαιότητα οτι μετ’ ολίγον θά ά- 
κούσ-/) άπό τον Ελαιώνα τό σφύριγμα τού άτμοπλοίου 
διά τόν Πειραιά.

( iavopixtivj.

Τϊ Γ Ω D Π ΥΙΖ Ε V ΔΙΑ ΧΟΡΟΥΣ έκόμισε παρισινω- 
11 LI 111 I ALL τάτας ό Κομμωτής τοϋ θεάτρου

ΛΕΟΥΣΗΣ
(Όζος Χταδίου, άπέναντε τών βααελιχών 

Χταύλων.)

^ΙΣ τό άμα τή είσόδω τής Κεντρικής Αγοράς Κρεο

πωλείου τών Αδελφών Γυφτοπούλων θά πωλούνται 
'καθ’ ό'λον τό διάστημα τών άπόκρεω ύγιέστατοι καί πα
χύτατοι άμ.νοί.

01 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ί ΕΚΛΟΤΑΙ
βιβλίων νέων παρακαλοϋνται νά άποστέλλωσιν είς τό 
Γραφεΐόν μας αντίτυπου όπως άγγέλληται διά τού Μή 
Χ,άνβααε καί έν άνάγκγ σχολιάζηται.

βαρείαν έπί τοϋ άρτιθαλούς καί μόλις άνακύψαντος έκ 
τής γής μετά πρώτην έαρινήν βροχήν εύόσμου ίου καί 
έπί τής θύοας εκείνης επιγράφει μετ’ άπαθείας φιλοσό
φου μελετώντος τούς τάφους τό : «'Ενθάδε κείται.» 
Τούτο όμως δέν συμβαίνει πάντοτε διότι ό Γιάννης μας 
έχει τήν ίδιάζουσαν τέχνην μεταξύ πολλών συμφοιτη
τών του έν Άθήναις νά μεταβάλλγ τοιούτους,τό πρώτον 
έν μέσω ονείρων, ακτινών, άρωμάτων καί άραχνουφών 
νεφών συλλαμβανομένους μή μου απτού έρωτας, νά τούς 
μεταβάλλγ είς χονδροειδείς ψηλαφητούς άπολαυστικω- 
τάτους, ούς συνειθίζει νά ταξινομώ, ώς έλεγεν πρός φί
λους του,έκμυστηρευόμενος λεπτομέρειας δυστυχώς πολύ 
φυσιολογικάς, είς άτελεΐς, ημιτελείς καί τελείους.

("Επιιαι euUyet») 
Μούργος.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΕΩ ΧΩΡΙΣ
OINfitlV ΛΛΕΛ«β»«ΛΙ ΟΙΚΟΧΟΜΟΓ, ΙΙΡΟΕλΡΩΛί

ΤΙΙΪ Ε/ν.νΠΛίΒΚΗΧ ΟΙΜΟΠΟΙΙΑ.Ϊ,

Κάβντριχή αποθήκη απέναντι τοϋ Ταχυδρομείου. (6—2)

OTJ1 1—) ΧΆ KAI II ΑΚΟΛΑΣΙΑ,
t / Γ Α Αι ' 1 έν σχίσει πρός

τήν ύγείαν χαΐ τάς νόσους ύ.τό τοϋ Αύχτορος L. X. 
Bourgeois, μετάγρασις Αναστασίαν Γραμματικόν. Πω
λείται τό ΰπό πάσαν έποψιν περίεργον τούτο βιβλίου έν 
τώ Βιδλεοπωλείω Λίάκη, όδός Αΐύ.Ιον, άντί δρ- 
ί*. 3. (2,-2)

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ
ΙΙ.1ΑΛΗ χ.Ι ΚΟΤΖΙΑ

Αθήναι, Οδός Έρμον.

"Απαντα τά είδη γραφικής ύλης είς τιμάς μέτριας.
Έχτυπούνται επισκεπτήρια στιγμιαίως διά τελειο— 

τάτης μηχανής ώς καί χαλκογραφημένα.
Χαράσσοντχε’παντός είδους σφραγίδες, ώς καί έπι— 

κεφαλίδες έπιστλοών’έκτυπούμεναι είς διάφορα χρώματα.
Μονή Άποθηχη τών κατάστιχων άριστης κατα

σκευής τοϋ σπουδαίου καταστήματος Ecllei· Β. 1<ι*ΐ<4- 
clie τού Άννοβέρου.

Μόνη ’Αποθήκη διά χονδοικά; πωλήσεις τού Άλη- 
θοϋ ς σιγαροχάρτου .ΒοΒ» τοϋ οίκου .Jean EBoit-cEou 
τής Γαλλίας. (30—22)

f^AMIIAI, ΛΑΜΙΙΑΙ, ΛΛΜΠΑΙ όλων τών ειδών καί 

όλων τών συρμών είς τό έν ty Όοώ Έρμον, άρ. ^43, 
Λαμ.ποπωλε?ον Τριαντάφυλλου Μ «άλλου.

ΕΩΤΑΤΟΝ ΦΘΑΣΙΜΟΝ ΛΑΜΠΩΝ έκ τών καλ
λίτερων εργοστασίων Βοημίας καί Αυστρίας έκτακτου πο
λυτελείας καί πρακτικότητος εί; τό έν τή Όδω Έρμον, 
άριθ. Λαμιποπωλεϊον Τριαντάφυλλου
Μπάλλου.

ΙΑ ΦΩΤΙΣΜΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΟΡΟΥ διευθυν-
θήτε άγοράζοντες ή ένοικιάζοντες εί; τό έα τμ '(Μώ Έρ
μον, άριθ. ’-ίβϊί, Λ.αμ.«οπωλκΒον Τριαντάφυλ
λου Μπάλλου. (i—2 )..



8 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΕΓΑΑΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
EIS ΤΟ

ΚΟΥΡΕΙΩΝ ΚΛΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
«Κ»ΙΛ.ΙΙΐηθ1· ΓΕΑΡΓΑΝΤΑ

(Κάτωθεν τ^ς μεγάλης οικία; Μελά.)

ΠΡΩΤΙΙΝ ΦΟΡΑΝ άγγελλε ται ή πώλησις αρωμά
των είς ώρισμένα; καί συγκαταβατικά; τιμάς.

Vinaigres—Eaux de Cologne—Brillantines,
Cold—Cream—l’ommades—Eaux Ath&iiennes— 
Eaux de Quinine—Elixirs des denes, τά πάντα 
έκ τών διάσημων γαλλικών Οίκων E*ini»utl, 
'Violet κλπ.

Έκαστη φιάλη τών ανωτέρω ειδών 
μόνον δρ. ν. 5£.

*

Χάπωνες Thridacc, Veloutine, Miranda=Cp. ν. 5?. 
Eaux allcmandes—δρ. v. 4. — Laits d’ Iris = δρ. 
v. 4:80.—Poudre de Veloutine= δρ. v. 4---- Cri
me de Lys=5p. ν. ίίεϊίΟ.—Leits ant£phcli(]ucs= 
Up. v« T.—GriAmes Poir.padour=I5p. v- O.—Eli
xirs καί Poudres διά τους όίόντας τών John Evans, 
Pierre, Botot=Cp. v. VjifO.

TO Mil ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟ ΚΟΣΤΟΪΜΙΩΝ. 

ΤΩΝ ςχΟΜΙΝΩΝ
,ητήσατέ το είς τό κατ’ έτος επισκιάζον άλα του είδους 
του τά Καταστήματα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΝΑΪΛΗ
(έ«ε τ2)ς όδοΰ Έρμοϋ).

ΕΧΕΙ ύόμινα καί κοστούμια κομψότατα καί πολυτε
λέστατα.

ΕΧΕΙ μόνον ό Παναυλ^ς τά πολύκροτα κο
στούμια Μασκότ.

ΓΧΕΙ όλων τών άγριων φυλών στολάς, πού δύνασθε 
L νά τρομάξητε μ’ αΰτάς αίθουσας ολοκλήρους.

ΓΧΕΙ δόμινα καί κοστούμια διά τά χιόνια, διά την 
L σκόνη, δι’οτι καιρό μάς κάμη ό Θεός τών Άπόκρεω.

Γ ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ολα αυτά με λίαν συγκαταβατικά; τι- 
L μάς.

(3,-2)

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΝ ΤΩ ΛΥΤΩ ΚΟΥΡΕΙΟ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΤΚΙΝΣΩΝ.

ΠΛΤΙΕΙΩΝ ·«,«.;>ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ Λίέου είδους πρω
τοφανές διά την Πόλιν μας ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΝ, άλω; πα
ρισινού ρυθμού, ύπό την επιγραφήν καί την γνωστήν ε

Εν Τω Αυτω Mr
τικέταν

Ϊ’ΡΟΠΩΑΕΙΩ πωλούνται ε
πίσης Eaux de Cologne ά. μεγέθους δρ. ν. ΙΟ, δευτέ
ρου μεγέθους δρ. ν. ί> καί τρίτου μεγέθους δρ. V. ». 
— Μόρα διά ρίνόμακτ^α διαφόρων ειδών τρίτου με 
γέθους δρ. ν. 4,ϋΟ καί δευτέρου μεγέθους, δρ. ν. 
2,60.—Macassar Oil, δρ. ν. 4.—Stephanotis Bril- 
lantine, δρ. ν. 2. — Διάφορα Eaux tie Toilet 
te, δρ. 3,S5O. Toilet Vinegar, δρ. V. Χά· 
πωνες Windsor πακέτα άνά 3 δρ. ν.

Εις Το Αυτό ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΝ πωλοΰντα
έκτακτου κομψότητος λαιμοδέται, μπαστούνια 
ψήχτραι, τσατσάραι, σιγαροθήκαι εκ ταρτα
ρούγα;, ψαλίδια ξιράφια και άλλα άλλα.

ΜΟΝΔΔΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δια Την Πο

ΛΙ'ΤΕΛΕΙΑΝ Των AΙΙΟΚΡΕΩ.
(10—2)

ΪΠΟΚΑΤΑΣΤΠΜΑ ΟΙΝΩΝ ΕΪΒθΙΑΣ

(ΑΗΙΠΑΖΟΠΟΥλΟΥ)
ΛΐΓΦΛ ΙΤΩΛν*ΤΑΤ πολυτελέστατα διακο-
Ulliy AlOT 12/11 σμημέναι ύποδέχονται 

φαιδρούς πελάτας οΐτινες θέλουν νά περάσουν παραδεί
σιους έκεϊ μέσα ώρας Χιόνος καί Άπόκρεω, πίνοντες οί
νους Άμπαζοπούλου, Λευκούς καί μέλανας, Μπί
ραν Μονάχου καί Βιέννης, είς φιάλας, είς τιμάς λίαν 
συγκαταβατικάς καί συνοδεύοντες αΰτάς διά τών πλέων 
φρέσκων εδωδίμων.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΦΙΑΛΑΣ ΚΛΙ ΧΟΝΔΡΙΚΩΣ

Οίνοι μέλανες καί λευκοί Άμπαζοπούλου, καί 
κατ’ όκάν ά.κόμα καί μπίρα Βιέννης καί Μο
νάχου.

Τύποι; «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»
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