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Β. ΓΔΒΡΙΗΛΙΔΗΣ διευθυντής

Α ΓΟΡ Α—Α ΠΟΚΡΕΩ.

Ουδέποτε συνέπεσαν άπόκρεω μέ τόσω απελπιστικήν 
τής άγοράς κατάστασιν. Άπό τάς άρχάς τοΰ χειμώνας 
τά τρόφιμα ήρχισαν ν’ ακριβαίνουν άλλά προσεγγίζει 
σχεδόν ήάνοιξις καί ή ακρίβεια έφθασεν είς τό μή περαι- 
τέρω. Δέν είναι μόνον οί κρεοπώλαι απρόσιτοι" απρόσι
τοι είναι καί οί λαχανοπώλαι" απρόσιτός είναι και ή 
ιχθυαγορά" απρόσιτοι είναι καί οί όπωροπώλαι. Μόνος ό 
άρτος διατηρείται είς την συνήθη τιμήν του" άλλά καί 
ό εγκρατέστερος όλων τών ανθρώπων, ό Χριστός, είπεν 
οτι ούκ έπ’ άρτω μόνω ζήσεται κτλ. Την παρελθοΰσαν 
δεκαηριερίαν είχεν έπέλθει μικρά ύποτίμησις τοΰ κρέα
τος,της ’Αστυνομίας, άν μή άπατώμεθα, τηλεγραφησάσης 
είς τάς διαφόρους ποιμνιοτρόφους έπαρχίας την έλλει- 
ψιν έν τη πρωτευούση κρεάτων καί τό άδιατίμητον αυ
τών" δυστυχώς είς την πρόσκλησιν της αστυνομίας ή 
προσφορά έν τή αγορά υπήρξε τόσον μεγάλη, πολλών 
ποιμνιεμ.πόρων οπευσάντων νά έπωφεληθώσι τής ευκαι
ρίας, ώστε ό συναγωνισμός έξέπεσε τάς τιμάς καί ή 
κερδοσκοπία δέν ΐκανοποιήθη έπαρκώς, διά νά έπαναλη- 

θή τό πείραμα. Συνετέλεσαν όμως πολύ καί οί ξενο- 
όχοι, μία τών άρπακτικωτέρων τάξεων τής πρωτευού

σης. Εύρόντες έφθηνούς αμνούς έπρομηθεύθησαν οί πλεϊ- 
στοι έξ αυτών δι’ ένα μήνα ώς αποθήκην καί αυθωρεί 
ή αγορά εύρέθη πάλιν κενή" καί οί μέν κρεοπώλαι έπα- 
νήλθον είς τήν προσφιλή τιμήν τών 3 δραχμών κατ’ 
όκάν, οί δέ ξενοδόχοι ούτε λεπτόν ήλάττωσαν τήν 
1,20 διά τήν μικροσκοπικήν μερίδα άρνιοΰ. Λάβετε ύπ’ 
δψιν οτι μία πενταμελής οικογένεια θέλει τό όλιγώτε- 
ρον δύο όκάδας καθ’ ημέραν κρέατος, ήτοι δρ. 6, ήτοι 
180 κατά μήνα, προσθέσατε τά λοιπά έξοδα, άναλογι- 
σθήτε τά συνήθη εισοδήματα τών οικογενειών τής μέ
σης τάξεως καί διαφιλονεικήσατε άν θέλετε ό’τι ή πο
λυπληθέστερα μερίς τής κοινωνίας έχει άπό πολλοΰ τεσ

σαρακοστήν, νηστεύουσα, στερουμένη, ακολουθούσα τάς 
διά λογαριασμόν άλλων συνταγάς τοΰ κ. Ροίδου περί 
φυτικών ουσιών καί εύρίσκουσα δυστυχώς καί αύτάς άκρι- 
βάς. Πόσην δέ κατανάλωσιν κρέατος απαιτεί ό χειμών, 
τοΰτο τό γνωρίζετε ολοι" άλλά δύναται ή μέση τάξις 
έν αφθονία νά προμηθευθή τά λαχανικά της; Όστις 
συχνάζει είς τήν αγοράν φρίττει είς τήν αναίδειαν τών 
τιμών παρά τοϊς λαχανοπώλοις. Κατά βάρος σχεδόν 
καταντά νά ίσοτιμώνται τά προϊόντα των μετά τοΰ 
κρέατος. Ό βαρύς χειμών βεβαίως συνετέλεσε πολύ είς 
τήν ακρίβειαν, άλλά καί ή έ'λλειύις πάσης έποπτείας 
κυβερνητικής είναι αδύνατον νά μήν έ'χη τό μέρος της. 
Ό έλεύθερος συναγωνισμός δέν λειτουργεί έλευθέρως απέ
ναντι τοΰ συμφέροντος μιάς συντεχνίας. 'Όλοι οί κρεο- 
πώλαι έχουν συμφέρον νά πωλώσιν ακριβά, όπως όλοι 
οί ξενοδόχοι νά έντείνουν είς τό άκρότατον σημεϊον τόν 
τιμοκατάλογόν των, καί ούδείς κρεοπώλης, ούδείς ξενο
δόχος διά νά προσελκύση, φερ’ είπεϊν, πελατείαν περισ- 
σοτέραν θά πωλήση έφθηνότερα" δέν άντέχει είς τάς 
ζημίας έως οτου γνωσθή ότι πωλεϊ έφθηνότερα" ούτε αί 
πελατεϊαι ξεκολλούν τόσον εύκολα, όσον ύποτίθεται. 
’Εάν ή Αστυνομία ήμπόδιζε νά κάμουν προμήθειας ενός 
μηνός οί ξενοδόχοι, δέν θά έτρώγαμεν καί καθ’ όλην αύ" 
τήν τήν εβδομάδα ώς έκ τών έπαρχιακών φθασιμάτων 
τό άρνί έφθηνότερον; ’Εάν είς τούς ποιμνιεμπόρους πα 
ρεΐχεν ευκολίας έναποθηκεύσεως, δέν θά ήναγκάζοντο οί 
κρεοπώλαι νά ελαττώσουν τάς τιμάς των;

’Εάν θελήσωμεν καί γενικωτέρας αιτίας, ποώτιστα 
πάντων θ’ άνατρέςωμεν είς τήν έλλειψιν σιδηροδρόμων, 
μόνον μέσον φέρον πάντοτε είς άνάλογον ισορροπίαν 
τήν προσφοράν καί τήν ζήτησιν. Έάν θηρεύσωμεν καί 
άλλην έγγυτέραν αιτίαν, συγκρουόμεθα άμέσως προς 
τήν τρομακτικήν ρίνα τοΰ άγαπητοΰ Σκυλίσση, μακαρί- 
σαντος άλλοτε τούς κατοίκους τής πρωτευούσης, διότι 
οί ομογενείς άγοράζουν άκριβώτερον τά αύγά καί τάς 
όρνιθάς των, χωρίς νά σκεφθή ότι πωλών τις άκριβά 
καί άγοράζει άκριβά καί ότι τά χρήματα τά δποϊα 
λιανικώς οί ομογενείς σκορπίζουν είς τήν άγοράν, χον-
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δριζώς καί μέ έπιτόκιον τά λαμβάνουν πάλιν όπίσω 
μέ τά δάνεια, τάς μετοχάς, τάς ομολογίας, τά λα
χεία καί τούς φόρους των, διότι είς τό έξής αύτοί— 
καί οχι ή κυβέρνησίς—θά μάς φορολογώσιν άς χαίρη 
τώρα βλακώδη χαράν δ χωρικός ό πωλών είς τόν κ. 
Συγγρόν δεκαπέντε λεπτά τό αύγό του καί οκτώ δραχ- 
μάς τήν όρνιθά του’ μεθαύριον ό ίδιος Συγγρός, ό συνο- 
μολογητής τοΰ δανείου τών 120 εκατομμυρίων, Οά τοΰ 
πάρη τά λεπτά όπίσω, διότι θά τοΰ φορολογησν) τον 
καπνόν του, την ρακήν του, τό ροϋμί του καί αύτόν 
άκόμα τόν ρητινίτην του.

'Ενώ χάρις είς τάς κτηνώδεις κυβερνήσεις, ύφ’ών ή 'Ελ
λάς ώς έπί τό πολύ έδιοικηθη, ή γεωργία καί ή κτηνο 
τροφία έάν μή οπισθοχώρησαν έμειναν περίπου είς τό 
αύτό σημεΐον, ή συρροή αύτη τών ομογενών άποτελε- 
σάντων τάξιν πλουσίων,άδιαφορούντων διά τάς τιμάς τών 
τροφίμων, έδημιούργησε τεχνητάς τιμάς, αΐτινες κατέ
στησαν τόν βίον άφόρητον έν Άθηναις. Ο δίδων την 
μεγαλειτέραν τιμήν κανονίζει καί τάς διά τούς άλλους 
■ιμάς· έπειδή πρόκειται περί πραγμάτων πρώτης ανάγ

κης οί άνθρωποι δέν δύνανται δι* αποχής νά κανονίσωσι

ν

έχετε Ολους τους παράγοντα 
μονίας. Ή κακοδαιμ,ονία αύτή άπό τοϋδε είναι τρομα
κτική. Φαντασθήτε τί Οά γίνη προϊόντος τοΰ χρόνου· 
διότι τά μέν αίτια τού κακού προβαίνουν αύξάνοντα, 
ένώ ή καταπολέμησις αύτού δι’ ούδενός αντιδότου γί
νεται.

Έπειτα άπορεΐτε διατί ή προχθεσινή Κυριακή τών 
Άπόκρεω παρήλθε τόσον ψυχρά, γελοία, αηδής. Έπι-

ΕΙΠΦΥΛΛΙΣ ΤΟΪ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.
5. ΚΑΚΗ ΩΡΑ 5.

(Συνίχιια Γ5« ίρ·θ. 250).

Τό σπήτι τής Εύθαλίας ήτο μοναδικόν διά ραζΓεβοΰ, 
ώς νά έλέγομεν θέσις στρατηγικωτάτη. Αν ένθυμήσθε 
τά δύο πατώματα είχον κήπον κοινόν- καί δυνάμεθα άπό 
τοϋδε νά συμβουλεύσωμεν τούς τίμιους οίκοκυραίους, οΐ- 
τινες έχουν διαθέσεις οίκοδομικάς νά μή φείδονται τό
σον τών οικοπέδων των, άλλ’ όταν πρόκειται ή οικία 
τήν όποιαν θά ανεγείρουν νά μερισθή είς δύο κατά τό 
αθηναϊκόν σύστημα, νά άνοίγουν καί δύο συνάμα κήπους, 
άνευ ούδεμιάς συγκοινωνίας, έμπροσθεν τόν ένα καί όπι
σθεν τόν άλλον καί ουτω φράσσεται μία πηγή συνεντεύ- 
ξεων τών ούρί τά όποια φυλάττουν. Διότι ό κήπος δέν 
παρέχει μόνον τό έδαφος είς τοιαύτας έρωτικάς συμπλο- 
κάς, άλλά καί τάς προάγει καί τάς καλλιεργεί καί τάς 
προβιβάζει μέχρι τού μή περαιτέρω. Τά έν τώ κήπω 
δένδρα είναι τόσοι προαγωγοί, τόσοι κρυφοί εχθροί τής 
πατρικής μερίμνης, τής οικογενειακής τιυ.ής· εμπλεκό
μενη είς τούς κλάδους της ή σελήνη παράγει χλιαράν

σκεφθήτε ολα τά μασκαροπωλεϊα καί δομινοπωλεϊα καί. 
ή άπάντησις τού Καταστηματάρχου είναι οτι «έφέτος 
δέν έχουν διόλου δουλειαΐς.» Οί άνθρωποι δέν έχουν νά 
φάνε" πώς νά έχουν νά διασκεδάσουν. Σημειώσατε δε 
οτι πρόκειται περί τής {ΐεντίζ τάςεως, διότι αυτή κυρίως 
ένοικιάζει δόμινα καί συντελεί εις την ευπρεπεστεραν μορ
φήν τών άπόκρεω. Οί μεγάλοι τελοϋσι τας αποκρεώ των 
έν μέσω τών τεσσάρων τοίχων των, εκ φοβου μήπως δια
σκέδαση έκ τού πλούτου των καί ό λαός· ένώ εις άλλας 
πόλεις οί πλούσιοι έξοδεύουν ούχί ύπέρ ιδιωτικών άπό
κρεω, άλλ’ ύπέρ δημοσίων άπόκρεω. Έν Λειψία ή Εται
ρία τών Τρελλών (Narren-gesellscliaft), συγκειμένη έκ 
τών πλουσιωτέρων καί εύγενεστέρων. στοιχείων τού τό
που δαπανά 200,000 φράγκων διά τήν παρέλασιν τών 
απόκεεω. Καί τήν ήμέραν έκείνην διασκεδάζει ό'λη ή πό
λις αδιακρίτως φύλου, τάξεως καί ήλικίας. Έκεΐ ήθέ- 
1___ » κ « - '

λέγεται άδέλφωσις, έστω καί διά μίαν ήμέραν. Καί έκεΐ 
καταργεΐται τό περιωρισμένον τού τόπου καί τού Χρό
νου, τό όποιον ήνάγκασε τόν καλόν Άπμοδαΐον νά έκ- 
πέμψη τόσον σπαρακτικάς κολακείας, άναξίας τής σατυ
ρικής υπερηφάνειας του, χάριν ένός προσκλητηρίου. ’Α
κόμα 7θές άνεγινώσκομεν ότι έν Νεαπόλει κατεσκευά- 
ζοντο δεκαεννέα πολύτιμα άρματα προσωπιδοφόρων πα- 
ριστώντα διαφόρους άλληγορίας, έξ ών έκαστον θά στοι— 
χίζη τό όλιγώτερον δέκα καί είκοσι χιλιάδας φράγκων. 
Τά αύτά γίνονται έν ‘Ρώμη, έν Βενετία καί άλλαχού.

Έδώ οϊ Κινέζοι μας είσήγαγον τήν κλασοκρατίαν, 
έσχημάτισαν μίαν τεχνητήν κοινωνίαν, τήν όποιαν άγουν 
καί φέρουν ολίγοι κερδοσκόποι, ολίγοι φιλόδοξοι καί με
ρικοί άσελγεΐς. Είς ύποστήριξιν αύτών έρχονται οί πα
ράσιτοι, οϊ έλαφροί τόν νούν καί τήν τιμήν, οί μωροί

τινα αίσθησιν, ήτις λύει καί τάς τελευταίας δυνάμεις 
τής άντιστάσεως· τά παρά τάς αιμασιάς τού κήπου 
αύξάνοντα άνθη χύνουν τό νυκτερινόν των άρωμα καί. 
πάν άρωμα μεθύει, γοητεύει. Οί άρχαΐοι έβαλλον άνθη 
έπί τής κεφαλής διά νά τούς περνά ή μέθη- άλλ* οί νεό
τεροι τά μεταχειρίζονται πρός αύξησιν τής έρωτικής ζά
λης. Έν λίθινον Ορανίον κάτωθεν μιάς φιλύρας ή πιπε
ριάς προσελκύει, καί όταν άπαξ αίσθανθή ότι ψαύεται

”Ω ! καί άν ό οικοδεσπότης εμερίμνησε διά τεχνητόν 
τι άλσύλλιον έν τώ κήπω, όπως πίνη έκεΐ τό πρωί τόν 
καοέν του ή καπνίζη τόν ναργιλέ του. Τά άλσύλλια

μοϋνται νά τούς δεξιωθώσιν οσον τό δυνατόν φιλοφρονέ-

θώσι τό έργον τής καταστροφής καί τής έκμεταλλεύσεως 
τών ’Αθηνών.

Καλεβίν.

«ί θαμβούμενοι ύπό ξένης αίγλης, οί προικοθήραι, οί θέ- 
λοντες νά διαθέσουν τάς θυγατέρας των άνευ προικός, 
μία έλαφρόκαρδος, κοινή, κενή, ήλιθία τήν ψυχήν καί τό 
σώμα νεολαία, ολίγοι χρηματιζόμενοι είς βάρος τών 
πλουσίων, όλοι οί αχαρακτήριστοι, πάντες οί μη ύπερή- 
φανοι, όλοι οί εύτελεΐς οί αισθανόμενοι τήν άνάγκην νά 
βυμιώσιν, πάντες οί πωλούντες τά ιερώτερα, οϊ κλείον- 
τες τό μάτι είς τά άναιδεστερα τολμήματα. Εύρίσκον- 
ται δέ καί δημοσιογράφοι, οΐτινες τήν επαύριον παρου
σιάζουν τάς άναβυμιάσεις τού στομάχου των ώς θυμία
μα είς τούς στήσαντας αύτούς, τούς όποιους καί άπα- 
βανατίζουν- ’Αθανασίαν άντί άθανασίας, ό 'Ραμπαγάς, 
μά τ’ όνομά του, δέν είχεν άδικον παρουσιάσας τήν πα- 
ρελθούσαν Κυβιακήν τήν τολμηοάν πορνογραφίαν του.

Ολοι όλοι οί Κινέζοι είναι δέκα εως είκοσι’ αύτοί 
συνεκέντρωσαν τήν άθηναϊκήν διασκέδασιν έπνιξαν πά
σαν άλλην συναναστροφήν ή άναψυχήν ή δέ βλακώδης 
κοινωνία, ή κοινωνία ή έχουσα προκάτοχον έκείνην τού 
62, τήν ύπερήφανον, τήν άφελή, τήν γνωριζουσαν νά ζή 
καί νά εύθυμ,ή καί νά πολιτεύηται άκόμα, έπτηξε καί 
έζάρωσεν ύπό τήν χρυσήν τών Κινέζων χεΐρα καί όσοι 
μέν είχον άρκετά έλαφράν τήν συνείδησιν παρέδωσαν 
είς τούς Κινέζους τήν άξιοπρέπειαν τήν ίδικήν των, τήν 
σεμνότητα τών θυγατέρων των καί τό ανδρικόν τών 
υιών των, όσοι δέ είχον άρκετήν δύναμιν νά άντιστα- 
θώσιν έμαζεύθησαν είς τάς γωνίας καί τάς εστίας των 
καί καλογερεύουν.

Ό δέ πολύς λαός έργάζεται, ίδρόνει, σκυθρωπάζει, 
χάνεται, έως ότου τού μένουν άρτος καί ριτινίτης πρός 
συντήρησιν τών δυνάμεών του’ θά έπαναστατήση κατά 
τής σιδηράς αύτής τύχης όταν τού λείψουν ό άρτος καί 
ό ρητινίτης’ άλλά μέχρι τής στιγμής έκείνης έχομε· 
άκόμ.α καιρόν.

Έως τότε οί Κινέζοι είναι έλεύθεροι νά έξακολου

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Δυνατόν άρθρον καλογεγραμμένον έδημοσίευσεν ή προ
χθεσινή Έφημερίς άφορμήν λαβοΰσα έκ τής άκυρώσεως 
έκλογών ανηλίκων. Κατ’ αρχήν δέν συμφωνούμεν μ,αζύ 
της, διότι άπαιτοϋμεν σέβας πρός τούς νόμους· ό Σενιέ, 
άν καί ποιητής, ώς καί δ κ. Καμπούρογλος, έλεγεν ότι ή 
καλλιτέρα έλευθερία είναι ή είς τούς νόμους ύποδούλω- 
σις. Ό άοίδιμος Δεληγιώργης ήτο έναντίος τού νόμου* 
τό παραδεχόμεθα· καί δέν ητο δυνατόν παρά νά είναι 
έναντίος τοιούτων περιοριστικών διατάξεων, προϊόντων 
καθαράς στενοκεφαλίας· άλλ’ ήτο καί ύπέρ τής παραβιά- 
σεως τού νόμου ; Είς Sv μόνον συμφωνούμεν μετά τής 
ΈφημερΜος ότι άν πρόκειται νά κτυπηθούν αί άνηλικιό- 
τητες, πρέπει νά κτυπηθούν δι’ όλους καί όχι μόνον διά 
τόν νεαρόν Βουλευτήν Πυλίας, τόν εύαίσθητον φίλον μας 
Μισυρλήν.

Δάνειον ό δήμος ! Τό πρώτον δάνειον έπί τής νέας 
Δημαρχίας ! Όλοι πιστεύετε χωρίς ίχνους αμφιβο
λίας ότι σκοπός τού Δανείου είναι ή δημοσία ύγεία, 
προσεγγίζοντος τού θέρους, καθ’δ άπαντες πάλιν μέ παλ
μούς έν τή καρδία θά τρέμωμεν διά τούς φιλτάτους, 
τούς φίλους, τούς συμπολίτας, δι’ ημάς αύτούς. ’Όχι ! 
|λοιπόν, τό δάνειον συνωμολογήθη ύπό τής νεγρολεβιδι-

στερ 
ρα > 
φα 
ώθο 
διότι
πολλού άπι 
ρέλθη 

Είς τό 
νωσιν
θελε λέγει να έφαρρ . . 
ρωτι. Διά τού παραθύρου τού κάτω πατώματος άναρ- 
ριχώμενος καί δι’ ολίγης ελξεως εισέβαλλε δεξιώτατα 
είς τόν κοιτώνα τής ίδικής του. Ήδύνατο όμως καί έκ 
τής όπισθεν πύλης, τής πρός τόν κήπον, νά είσέλθη, ήρ- 
κει ή πύλη νά είναι ανοικτή ή Sv πρός τήν πύλην παρά
θυρου δι’ ού καββαλικεύων, ώς έλεγεν, είσεπήδα. Ήδύ- 
νατο άκόμα έπικινδυνωδεστέρας άναβάσεις νά έπιχειρή- 
ση, διότι ό Γιάννης ήτο τοιούτου χαρακτήρος, ώστε νά 
διασκεδάζη περισσότερον άπό τήν αύτοσχέδιον αύτήν 
•γυμναστικήν ή άπό τά ερωτικά του αό.ί.τα.

Τό πρώτον ραντεβού έδυσκολεύθη πολύ ή Εύθαλία νά 
τό ύποσχεθή’ είχ& τόσους φόβους· τής μητρός της, τής 
γειτονιάς καί πρό πάντων τού ένός διά τόν άλλον καί 
τού άλλου διά τόν ένα- έπρεπε νά λάβη φοβεράς προφυ
λάξεις· νά συνδυάση τάς κινήσεις της μαθηματικώς· νά 
ρύθμιση τά στρατηγήματα της ούτω ώστε ν’ άπατήση,

τόν νούν της είς τόν δρόμον, είς τήν θύραν, είς τό

οαστών διά ν’ άπουσιάζη ό είς άπό τής δεινός μέχρι τής 
δεινός ώρας, όταν ό άλλος κατά τό διάστημα αύτό ά- 
πελάμβανε κυριολεκτικώς τό έρωτικόν ■—·■ --·■· — · Λ λ-,.: 
ήσαν τόσον ευχαριστημένοι ! Ήνοιξα

του ήμισύ. Αύτοί 
αν έν τώ φοιτητικώ

την απολαυσιν των εκ τη; α,.ατιι, Ζ >
μίαν άφορμήν νά ζηλοτυπώνται' και οί δύο επαιζον|
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ίζομεν την καλλαισθησίαν καί την ειδικότητα τοΰ 
ιευθύνοντος αύτό.

τρομερωτέοαν τής περυσινής την επιδημίαν ! Περί νερού,
περί ύπονόμων, περί άπολυμάνσεως, περί αποπάτων, 
_<-.1 —---- ..-π ---- S-.-... »   - - ’» -

κτων μας κ. Καφτανδζόγλους, περί τούτων πάντων τί
ποτε, κύριε Δήμαρχε, τίποτε, κύριοι Δημοτικοί Σύμ 
βουλοι !

Μία συμβον.Ιίι xaff ημέραν.
(*Βε «Νέιν ΈφημενίΉ· Τετάρτης).

Όν. δ ζευζέκης, γεν. τού ζευζέκη, δοτ. τψ ζευζέκη, 
αίτ. τόν ζευζέκην, κλ. ώ ζευζέκη !

Πληθυντικόν δέν έχει.

μεθ’ ής καταγίνονται οί λέοντες τής Σύρου μας νά διευ- 
θετήσωσι τά έν τώ θεάτρω, έκ τών πολλών χαρτίνων 
κρατιδίων, άτινα παρατηρούνται είς τάς κεφαλάς τών 
Κυριών μας, ώς καί έκ τής έλλείψεως τών άπογευμα- 
τιανων, τών περιφήμων συριανών άπογευματίανών, ή 
συρροή έν τε τώ θεάτρω καί τώ βαλαντίω τής Καρα- 
μόντι προμηνύεται μεγίστη. Έξηγών τά χερατίδια, σάς 
λέγω ότι οΰτω ονομάζεται είς τό ιδιαίτερον λεξικόν 
μας ή προπαρασκευή τών κατσαρών τών Κυριών μας.»

πρός στολισμόν τού θεάτρου, καί 1000 διά στεφάνους,άν— 
θοδέσμας, περιστεράς, καναρίνια καί μισθοδότησιν λού
στρων διά νά χειροποδοκροτούν. Αί ριφθεΐσαι περιστε
ρά! ήσαν τόσαι, ώστε εύθυμος έφημερίς τής Σύρου εγρα- 
ψεν ότι, καί τοι όλαι αί πρίμαι δόναι όταν γηράσουν 
γίνονται θυρωροί τών θεωρείων, ή Κιαραμόντε έξαιρετι- 
κώς θά γίνγι φύλαξ τού περιστερεώνός της. Άν καί νο
μίζομεν ήμεΐς OTt προ πολλού είναι άγρία μάλιστα φύ
λαξ, ώς λευκός Κησλάραγας, τού περιταερβώνός της.

Πιστεύομεν δτι αυτοί οί κύριοι ομογενείς οΐτινες συ- 
νήλθον έν τω ύπουργείω τών ’Εσωτερικών ΐνα συσκε- 
φθώσι περί τής δημοσίας υγιεινής, θά έπρότειναν ώς το 
κυριώτερον άντιφάρμακον τοΰ τύφου την άνέγερσιν χει
μερινού θεάτρου, διότι οσον διά τό καλοκαίρι αύτοί με
ταβαίνουν εις τά λουτρά, τόν δέ χειμώνα δέν μπορούν 
νά πηγαίνουν είς την ποντικότρυπαν τοΰ παλαιού θεά
τρου !

Ό έκ Κωνσταντινουπόλεως πολιτικός έξόριστος κ. 
Γαλανάχης, άριστος λιθογράφος, διακριθεις είς έργα 
σπουδαιότατα, οία ήσαν οί λιθογραφικοί πίνακες οΰς 
συμπεριέλαβε τό Σνμπαν καί οί πέρυσιν έκδοθέντες 
’Αστρονομικοί Πίνακες, έργον τού αύτοΰ, τυχών πολ
λάκις βραβείων τής τέχνης του, αριθμών μεταξύ τών 
καλλιτέρων έργων του ώραίαν λιθογραφικήν εικόνα τής 
Άνατινάξεως τού ’Λρχαδίου, συνέστησε λιθογοαφικόν 
Κατάστημα απέναντι τού Πανεπιστημίου καί δέχεται 
παντός είδους λιθογραφικάς εργασίας. Συνιστώμεν θερ
μότατα τό νέον Λιθογραφικόν Κατάστημα, διότι γνω-

Ή Εύθαλία άφ' έτέρου είχε τόν σκοπόν της· έννοούσε 
νά δοκιμάσνι καί τούς δύο- νά δή ποίός τής πάει καλ- 
λίτεοα, όπως δοκιμάζει διαφόρου αριθμού γάντια,είς τί- 
να ήδύνατο νά άναφλέξγ τοιαύτην πυρκαιάν τήν οποίαν 
μόνον τό καταιώνημα frrovcj τού γάμου νά δύναται νά 
κατασβέσγ. Καί δέν καταλαμβάνω διατί ο,τι κάμνομεν 
ήμεΐς περί τών φορβάδων μας, έξ ών δοκιμάζομεν πέντε 
ή δέκα καί έκλέγοντες έπί τέλους μίαν, νά μή δύνανται 
νά κάμουν καί αί γυναίκες περί ημών, άφοΰ τά έννέα δέ
κατα έξ αύτών έν τή άνωτέρα τούλάχιστόν τάξει κα- 
τορθόνουν καί χαί>6α.ίιχενουν τούς συζύγους των. Είναι 
καί οί ά'νδρες ώς οί ίπποι. 'Ωραίος τις ίππος πολλάκις 
έχει άπόκρυφα έλαττώματα, τά όποια μόνον ή συχνή 
ιππασία άνακαλύπτει. Ή Εύθαλία μας ήρχισε πλέον νά 
πείθη έαυτήν—ήτο τόσον έλαστική είς τάς ήθικολογι- 
κάς της σκέψεις—οτι δέν πράττει μεγάλην άνηθικότητα 
δοκιμάζουσα δύο έραστάς’ είχε σχεδιάσει καί τήν άπο-ουο εραστας- είχε σχεδιάσει καί τήν άπο-
λογίαν της, έάν τυχόν συνελαμβάνετο ύπό τού ενός ή ,’._Λ υιόν—.. ο ν »■»

__  w- ν.XX
•ήδύνατο νκ αύτοσχεόικσγι περί τοϋ κεφαλαίου αυτού ο- 
λόκληρον φιλοσοφίαν, οτι παντός γάμου δέον νά προη- 
γηθή ερως δοκιμαστικός, οτι είναι άτυχή τά ζεύγη έκεΐ- 
να τά όποια παραδίδονται άμέσως έξ έμπαθούς έρωτος 
είς τήν πεζότητα τού γάμου, πριν δοκιμάσωσι τάς ψυ-

ΘΕαΤΡΙΚΧ ΣΥΡΟΥ.

’Αναπτύσσει θεατρικήν θέρμην ή Σύρα, την όποιαν 
πρέπει νά ζηλεύσουν αί ’Αθήναι. ’Αν θέλετε καλά καλά, 
έν Σύρα δέν βασιλεύει ό Γεώργιος, άλλά ή Κιαραμόντε, 
τό όποιον δέν είναι πολύ δυσάρεστον δι’ έκεΐνον, όχι, 
δι’ ήμάς θέλομεν νά είπωμεν. Είναι τόσον ποιητικόν μία 
πόλις νά θεραπεύγ, μίαν κόρην, καί κόρην ώς την Κια· 
ραμόντε. Ή θεραπεία ενός είναι κοινή· άλλ’ ή θεραπεία 
πολλών πρός μίαν προδίδει δημόσιον αίσθημα πολλής 
παλλαισθησίας.

’Ακούσατε πώς ό έκ Σύρας έπιστολογράφος μας περι
γράφει τάς προπαρασκευάς τής έν τώ θεάτρω Εύεργετι- 
κής τής Κιαραμόντε:

« . . . . Πλήν προκαταβολικώς, έάν τις δύναται νά 
κρίνη έκ τών πολλών σημαιών, έκ τών μετακομιζομένων 
ανθοδεσμών, καναρινίων καί περιστερών, ών τά πλεΐστα 
έκ Σμύρνης καί ’Αθηνών έκομίσθησαν, έκ τής προθυμίας

χάς καί τούς χαρακτήρας των. Αί συνεντεύξεις είναι 
άριστον μέσον δοκιμασία^· άπό όμιλίας είς ομιλίαν, άπό 
χειραψίας είς χειραψίαν, άπό φιλήματος είς φίλημα, άπό 
χασμήματος είς χάσμημα, γνωρίζονται, προσεγγίζονται, 
συναλλάσσονται καί ή διακρίνουσι τό μεταξύ των υφι
στάμενον χάσμα ή άνακαλύπτουν τήν χρυσήν άρμονίαν 
τών καρδιών των. Πολλάκις μία εύφυολογία άποκαλύ- 
πτει ψυχράν ώς πάγον καρδίαν. ’Ενίοτε έν δάκρυ άνα- 
βλύζον, είς τόνος φωνής, μία άστειότης, όμιλία Ιλαρά, 
μαλακότης χαρακτήρος, μία παροδική ώς έλαφρόν τεμά- 
χιον συννέφου κρίσις, χρησιμεύει έκαστον τούτων ώς δας 
ήτις φωτίζει τά βάθη τής ψυχής έξ ής άναφαίνεται, ώς 
άπό άρτεσιανού φρέατος ύδωρ, έρως ή μίσος, μοχθηρία 
ή άφοσίωσις, πτερόν άγγέλου ή ούρά σατανά. Τών άλη- 
θειών τούτων τό ένστικτον ηΰξανεν, έμεγάλονεν είς τό 
πνεύμα τής φίλης μας, ήτις διά πεζοτέρων εικόνων έδι- 
καιολόγει τήν Εύθαλίαν προ τής Εύθαλίας. Εύρίσκε- 
σαι, έσκέπτεσο, είς χορόν καί σέ προσκαλούν τρεις όμοΰ 
νέοι είς βάλς’ πρέπει ν’ άποκρούσης τάς δύω προσκλή
σεις διά νά δεχθής μόνον μίαν ; Οϋτω καί έν τώ έρωτ 
σοί προσφέρουν δύο νέοι τήν καρδίαν των, μη ποιούντε

~ύ.—---- »· '— ° ' ρ----- ’

τής σου πολύτιμον έκ καμελιών άνθοδέσμην παρά Οε 
μού σου φίλου ν άποδιώξης άλλην παρά φίλου έπίσι

Τή έπαύριον έπρόκειτο νά γίνη ή εύεργετική τής άλ
λης πριμαδόνας, κυρίας Ζουαρές. Καταβάλλονται καί 
ύπέο αύτής πολλαί ένέργειαι ύπό ένός μάλιστα όστις 
δέν κορέννυται νά λέγεται Κορέσιος, όχι ό τής ΈχΛε- 
χτιχής.

Έλάβομεν καί τό προσκλητήριον τής κυρίας Ζουαρές, 
φέρον έν τή άνω γωνία τήν φωτογραφίαν. . . . τής ήλι- 
κίας της. Μάς ύπεχρέωσε !

Καί ολα ταύτα ένώ είναι βέβαιον ότι οί Συριανοί, ώς 
καί οί Αθηναίοι, νηστεύουν άπό Κιαραμόντε. Ό Πλά
των, άν άνεγεννάτο, είναι βέβαιον ότι έν Σύρω θά έστηνε 
τήν ιδανικήν πολιτείαν τού πλατωνικού του έρωτος !

Εύτυχώς διά τούς Συριανούς ό Κουάκερος άστυνόμος 
των έξέδραμε μέχρι Πατρών, μή δυνάμενος νά ύπο- 
φέργι οτι οί Συριανοί πρός πεΐσμά του διασκεδάζουν καί 
γελούν . . . μαζύ του. Θά κάμουν λοιπόν άπόκρεφ χωρίς 
Μπουκλάκον. Άλλά δέν θά τόν άντικαταστήσουν μέ κα-ι 
νένα μετημφιεσμένον, διά νά μήν τούς κακοφανή όταν 
έπανέλθη; .

Έλάβομεν ειδήσεις καί περί τής εύεργετικής αύτής. 
Ό άνταποκριτής μας είναι ολίγον λεπτολάτρις- δέν λο
γαριάζει πόσην δημοτικότητα, πόσον ένθουσιασμόν, πό
σην Λυγονραν άπεκόμισεν ή δροσερά Κιαραμόντε, άλλά 
τί συνέλεξεν ή κασετινίτσα της. Φράγκα σχεδόν- 1004» 
έπεσαν λέγει έν τώ θυλακίω της είς δώρα καί χρήματα, 
έκτος ετέρων 1000 δαπανηθέντων ύπό τών θυμάτων

ανταποκριςις.

Τω Φαμπριχαδάρω. Πολύ εύχαρίστως, άλλά δέν πρέ
πει νά ξεβάφουν, ήτοι ν’ άφίνουν έρύθημα, ώς τό σκαν
δαλώδες σονετάκι. Διά τά άλλα, έχετε τά συγχαρητή
ριά μας.

7/ Λ ιεύθννσις.

κραί, ίκανοποιούμεναι άπό ένα καί μόνον έρωτα, ώς ύ— 
πάρχουσι στόμαχοι άσθενεΐς άρκούμενοι είς έν καί 
μόνον φαγητόν" ύπάρχουν όμως καί καρδίαι μεγάλαι 
μόλις αίσθανόμεναι καλά έαυτάς όταν κατέχωνται ύπό 
πέντε έρώτων, όπως ύπάρχουν μεγάλαι αϊθουσαι μόλις 
θερμαινόμενα*, όταν πέντε θερμάστρα*, καταναλίσκωσιν 

]ξύλα καί άνθρακας.Τί Οά τάς κάμης αύτάς τάς καρδίας, 
όταν σού ειπουν οτι είς τόν δείνα έρωτα άνευρίσκουν 
ούσίαν ώς είς ζωμόν προελθόντα έκ βρασμού όστέων ύπό 
άνωτάτην πίεσιν, ένώ ό άλλος κεντά την όρεξιν ώς έμ« 
βαμμα μπεκάτσας, ό άλλος πληροί τήν καρδίαν εύωδίας 
ώς ή κρέμα τόν στόμαχον, ό άλλος έξάπτει ώς ζω
μός άγγλικός πλήρης καυστικωτάτων άρωμάτων, ό 
άλλος πάλιν φέρει τήν δρόσον τού παγωτού. Καί υπάρ
χουν βεβαίως τοιούτοι άνδρες, όπως ύπάρχουν τοιούτοι 
έρωτες, όπως ύπάρχουν τοιαύτα*. γυναίκες.

(*Η συνέχεια ε’ς τό προσεχ/ς).

Μούργος.

προσφερομένην. ’Έπειτα καί αύτοί άρά γε δέν συνεπά-J 
θουν καί πρός άλλην ; Ήγάπων μόνον μίαν ;

Αύτό τό έρωτικόν σύγχρονον όπερ παρενεβάλομεν έν 
τψ διηγήματί μας θά φανή είς πολλούς παράδοξον καί 
μή φυσικόν άλλά ή Εύθαλία ήτις έχει πείραν τού κα-^ 
λού κόσμου θά σάς άπαντήση οτι κατά τούτο μόνον 
είναι παράδοξον ότι περιγράφει διπλούν έρωτα, ένώ φυ- 
σικώτερον θά ήτο έάν περιέγραφε τετραπλούν καί έζα- 
πλούν άκόμα. Ό κοινωνικός συγχρωτισμός έπυκνώθη 
τόσον έν ταΐς καλαΐς λεγομέναις τάςεσιν, ώστε ό νέος ή 
ή νέα έν μιά καί μόνη χορεσπερίδι προστριβόμενος πρός 
τόσους καί τόσας δέχεται καί άποδίδει παρά πολλών 
συγχρόνως σπινθήρας καί γίνεται οϋτω μία μετάγγισις] 
ψυχών τόσον πολυσύνθετος, ώστε άντί τού ενιαίου, τού 
μελαγχολικοΰ, τού ορθοδόξου έρωτος έχομεν τήν ζάλην 
εκείνην ήτις άκριβώς ύπενθυμίζει τήν περίπτωσιν καθ’ήν 
έν φιλική διασκεδάσει, όταν ό οίνος ύψώση τήν σημαίαν 
τής έπαναστατικής νόσου του έντός τής έγκεφαλικής 
ατμόσφαιρας, παρασκευάζονται τά έκ διαφόρων ποτών 
κράματα, ΐνα γεννήσωσι όχι πλέον τήν ζάλην, άλλά 
τήν άποκτήνωσιν, τό delirium. Τοιαύτα κράματα είναι 
οί έν ταΐς αίθούσαις συλλαμβανόμενοι έρωτες. Μετέ- 
χουσι τών μελανών οφθαλμών τής μιάς καί τού xapfie 
τής άλλης,τής ηδονικής έπαφής ένός μηρού καί τών έρω- 
τικών σπινθήρων οΰς βάλλει ή θέα χειροπληθούς ποδός. 
Επειτα, έσυλλογίζετο ή Εύθαλία, ύπάρχουν καρδίαι μι-
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ΜΑΣΚΑΡΟΛΟΓΙΑ.

Λούστρο; μέ μισό παπούτσι στο πόδι έκαυχβτο προς 
τόν κ. Πυλαρινόν τοΰ Έθηχοΰ Πτεύματος^ ότι παίζας 
(χετ’ άλλων συντεχνιτών του τά ρόπαλα στο Παλάτι 
■ελαβε πενήντα φράγκα. —Διάβολε, έπεφώνησεν ό κ. 
ΙΙυλαρινός, άπό τά δύο ένα Οχ συμβαίνω- "Η πολύ άγα- 
•πα ό βασιλεύ; τούς μασκαράδες ή τούς φοβάται.

*
♦ *

*0 δέ κ. Ράλλης ίδών χομηανίαν τ'.νχ γεωργών Μεσ- 
«τηνίων παρά την odor Έρμοΰ έστράφη πρός τόν συνο
δοιπόρον του κ. Καλλιγάν καί είπε:

— Βάζω τό κεφάλι μου στοίχημα, οτι ό πονηρός 
ΑΙεσσηνιος μάς κουβαλησεν αυτους γιά ν* αυξήσω τόν 
πληθυσμόν τών μασκαράδων μας.

Όταν ό κ. Σ. Νοταράς έτεινε προχθές τόν γρόνθον 
του έναντι τής^χυτης τοΰ βουλευτοΰ κ. Σταυροπούλου, 
απειλητικώς, εν τή πλατεία τοΰ Συντάγματος, μεταζύ 
τών άλλων ηκούσθη λέγων πρός αύτόν έπάνω στον θυ
μό του.

— θά σοΰ έσπαζα τά μούτρα, άλλά ξέρω πώς τοΰτο 
δεν θά έκαμνε έντύπωσι, διότι θά σ’ έπερνε ό κόσμος ώς 
μασκαρά.

*
■* *

Ο κ. Αμβράζης συλλυπούμενος τόν κ. Σιβιτανίδην 
δια . ην έκ -η, βουλής εξωσιν των, τω ελεγε φιλοφρονώ;: 

— Τό μασκαραλίκι ποΰ μάς έφτειασε ή βουλή θά μάς
έκόστιζε άν ημεθα άλλοι.

*
• ·

Ό έξής διάλογος ηκούσθη έν τή βουλή μεταξύ τών 
δύο βουλευτών Βώλου κ. Καρτάλη καί Κοκωσλή, άν ά 
πρώτος έλεγε πρός τόν δεύτερον.

— 'Εκείνος ό Ράγκος θέλει καί καλά νά μέ μασκαρέ- 
Ψή: άλλά θα τοΰ δείξω, οτι τά μοΰτρά μου δέν σηκώ
νουν πολλή μουντζούρα.

Καί ό κ. Κοκωσλή; τώ άπηντησε μετ’ άγανακτησεως.
— Άμ έννοια σου καί θά τοΰ δείξω καί έγώ ποιο; 

είμαι.

ΙΙαληάνθρωπος.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΣ ΕΝ BAPNIL

Εκ Βάρνης λαμβάνομεν λυπηροτάτας ειδήσεις διά τάς 
πιέσεις, παρανομίας, άρπαγάς, εκβιάσεις συνειδήσεων, 
λεηλασίας, και οσα άλλα άθέμιτα ένεργούμενα ύπό τής

έπισήμου Βουλγαρία; εναντίον τοΰ έλληνισιχοΰ τής τε 
πόλεως καί τών περιχώρων. Έλληνες διδάσκαλοι παύ
ονται καί διορίζονται Βούλγαροι, άλλοι έκ Κωνσταντι
νουπόλεως σταλέντες διά την ιστορικήν ώς έκ τών γενο- 
[χένων σφαγών κωμόπολιν Καβάρνης εμποδίζονται νά 
μεταβώσι καί αναγκάζονται νά έπιστρέψουν. Έκκλησίαι 
έλληνικαί βία παραδίδονται τοϊς Βουλγάροις καί κατέ- 
χονται ύπ αυτών, χωρικοί αναγκάζονται νά έξομώσουν, 
ί>ύο ελληνικά μοναστήρια κινδυνεύουν νά δημευθώσι

συνθήκην τοΰ Βερολίνου, ΐίτώσις !

ΤΡΕΛΛΑΙΣ.

’Χτή κόχχινή της κάλτσα.

Με κόκκινα το πόδι σου τ’ αφρόγαλα στολίζεις 
κ έπαναστάτη τώκαμε; καί τά μυαλά γυρίζεις. 
Σημαία επαναστατική ή κάλτσα σου ομοιάζει 
ποΰ όσω ψηλά σηκώνεται, τόσω μ* ένθουσιάζει.

’X έκεόνη.
Αντίκρυ στο καθρέφτη της γελά καί καμαρώνει 
καί τό γίαλί πιστά, πιστά τό γέλοιο ξεσικώνει.
Τό ίδιο, ναί.' ώσάν αύτόν, όταν μ’ έμέ άντικρύζει 
μέσα ή καρδιά μου δλαις τη; τής τρέλλαις καθρεφτίζει.

Οί φόβοι μ.ου.
II γή φοβάται τό σεισμό, ό ναύτης τό μελτέμη, 
το γιοΰλι τό φθινόπωρο, ποΰ πάντα τό μαραίνει, 
οί γέροντες το θάνατο, ή μυγδαλιά τά χιόνια, 
φοβούνται ή ανυπανδρες οσω περνοΰν τά χρόνια' 
όλοι φοβούνται κάτι τί ’στής γής τά μονοπάτια, 
μά ή καρδιά μου π’ό πολύ, τά δυό γλυκά της ’μάτια.

βοϊο.

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ.

Φρικτήν έντύπωσιν έκαμεν είς τό κοινόν ή καταγγε
λία τοΰ άγαθοΰ δικηγόρου κ. Θανοπούλου οτι έν τώ 
Δημοτικώ Νοσοκομείο) γυνή νοσοκόμος άπηγχόνισε μίαν 
ασθενή καί έδηλητηρίασεν, άλλην. Ποία τώρα' έπίβλεψις 
δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότε γίνεται έκεϊ μέσα, εί;

τό ταλαίπορον αύτό Φιλανθρωπικόν Κατάστημα, του 
όποιου τάς καταχρήσεις, τάς ελλείψεις, τόν άτελή ορ
γανισμόν τόσον πειστικώς καί έπιστημονικώ; διεξετρα- 
γώδησεν είς πολλά κατά συνέχειαν φύλλα τού Λΐώνος 
ό δημοφιλής ιατρός κ. Βάχβας; Τά άξιοτιμώτερα ονό
ματα δ ιοικούσιν έκεΐ μέσα καί ή πλέον άκατονόμαστος 
παραλυσία έν τούτοι; έπικρατεϊ. Κάνεις πλέον και αυ
τοί οί μάλλον διακεκριμένοι έπιστήμονες δέν έμπνέουν 
έμπιστοσύνην.

Έάν συνελήφθη ή έν λόγω νοσοκόμος, θά έχωμεν τήν 
περιεργοτέραν τών δικών. II ψυχολογική καταστασις 
τής κακούργου βεβαίως θά είναι παθολογικής. Νά δηλη
τηριάζω καί ν’ άπαγχονίζη άσθενεΐς, ή αιματηρά και 
άνανδρος αύτή διασκέδασις δύναται ν’ αποθανατίσω 
μίαν ψυχήν κακοΰργοο.

ΚΑΡΑΜΕΛΑ1Σ.

Τό πολύ κρασί άπειλεΐ νά καταστρέψω τήν ύγείαν τοΰ 
Καράμπελα. Συνεβουλεύθη τόν ιατρόν Σπινόπουλον καί 
τόν άπηγόρευσε νά πίνγ είς τό γεΰμά του περισσότερό 
άπό τρία ποτήρια.

Τήν δευτέραν έτυχεν ό ίατρός’καί ό πελάτης του νά 
τρώνε είς τό αύτό ξενοδοχεΐον.

Ό ιατρός περίεργος έπετήρει τόν κ. Καράμπελα νά ίδή 
πόσα θά πιή, βέβαιος έκ τών προτέρων ότι δέν θά πε- 
ριοριορισθή σ’ τά τρία.

"Αμα τον είδε καί έπέρασε σ’ τό τέταρτο ποτήρι, τοΰ 
φωνάζει άπό τό άντικρινό τραπέζι :

— Μά δέν σέ είπα εύλογημένε νά μήν πίνη,ς περισσό· 
τέρα άπό τρία ;

— Ξεύρεις τί γιατρέ ; Συμβουλεύθηκα καί τόν συνά· 
δ ελφόν σας τόν Άστεριάδην καί μού διώρισε κ’ έκεΐνος 
τρία, καί τρία λοιπόν τά δικά σας, έξη !

Μεταξύ δύο Βοημών :
— Οΰ! κρύο, μάννα μ.ου ! Δέν βάζεις σήμερο τό χει 

μωνιάτικό σου παρντεσσοΰ !
— Τί νά τό βάνω ; Είναι τό ίδιο μέ τό καλοκαι 

ρινό', μέ μόνη τή διαφορά ποΰ τρέχω μ’ αύτό σ' 
δρόμο περισσότερο.

"Οτε οί περιβόητοι Δεκακισχίλιοι άφού έγιναν όλο 
μικροί Σεβάχ θαλασσινοί Οελήσαντες νά περιηγηθούν
τήν Περσίαν έρρηξαν τήν φωνήν τή; σωτηρίας : θά.έαε-|Διά τών έξαιρέσεων λοιπόν έπήλθεν ισοτης κάλλους^ 
4α! θάΛαττα !—γελοιογραφικόν τι γερμανικόν φύλλον |άλλ ούχί και χαριτος.

λίαν εύφυώς γράφει ότι ό Ξενοφών παρών έκεϊ προσέθεσες 
Δέγεται καί : θά,Ιασαα ! θά^ασβα !

Ή Άγαθοπουλίνα άρρώστησε! II Νέα ΈφημερΙς δύνα- 
ται νά άναγγείλή ότι ή κουμπάρα της ή Κυρά Κώσταινα 
έστειλε δίς νά πληροφορηθή περί τής υγείας της.

Ό ιατρός τήν έπεσκέφθη :
— Πιστεύω νά εύρίσκεσθε σήμερα καλλίτερα.
— Ναί, γιατρέ μου, πώς τό ηϋρατε ! ώνειρευόμουνα 

ολην τήν νύκτα οτι περπατούσα σ’ τό Φάληρο καί ξεύ-
ετε πόσον μ’ ωφελεί ό περίπατος

ΤΟ «ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ» ΕΝ ΣΥΡΩ.

Ό Ποθείς iv τη Λέσχη Χορός.

Έν τοϊς πρώτοι; είσήλθον καί ό ύποφαινόμενος, χωρίς 
νά καταλάβω πώς άνέβην τήν μαρμαρίνην κλίμακα, πώς 
διήλθον τούς διαδρόμους, καί έπί τέλους ίθροηάσθητ είς 
τήν αίθουσαν τοΰ χορού, διότι θηριώδης χιονιάς μ’ έκυ- 
νήγει τόσον, ώστε μόνη ή αίθουσα αύτή ήδύνατο νά με 
σώση. Έκεΐ καθεσθείς, ήοχισα νά κρίνω περί τής δια- 
κοσμήσεώς της.

Δέν ήδυνήθην νά σχηματίσω είσέτι κρίσιν, ότε τάς 
σκέψεις μου διέκοψεν ή είσοδος πελωρίου τό σώμα κυ
ρίας, μέ τό ώραΐον γρανά φόρεμά της. ’Ιδού είπον κατ' 
έμαυτόν μιά θερμάστρα ικανή νά θερμάνω καί μ,όνη 
τρεις άλλας αίθούσας. Μετ’ αύτήν είσήρχοντο μικρόν

νων άλλήλοις έπ’ εύγενεία τρόπων καί χάριτι.
Τήν δεκάτην, ακριβώς, ό εθνικός ύμνος άνήγγειλε

τοϊς χορευταϊς, νά καταλάβωσι τάς θέσεις των.
Μετά μικρόν έρρίφθη έν τή αίθούσ·/), ώς φουντούκι,

ό καθ’ όλα καλός έφορος τής τέχνης κ. Κ...., δούς τό

άνά οκτώ καί διέκρινέ τις τότε άμιλλαν χορευτών καί 
χορευτριών, τίς πλείω τών άλλων νά έπιδειχθή.

Λυπούμαι μ.ή δυνάμενος νά συγχαρώ τάς δεσποινίδας 
Έρμουπολίτιύας, έπί κάλλει, άλλ’ ούτε καί έπί χάριτι 
χορού' αί δέσποιναι αί τάς άμαρτίας τοΰ κοσμου τού
του ίκανώς ήδη δοκιμάσασαι, κατά τό δή λεγόμενον, 
τοβαλαν καπότο είς τάς δεσποινίδας. Ελάχισται αί 
εξαιρέσεις αί ίκανοποιήσασαι τό έτι άνυμφον θήλυ τών 
Έρμουπολιτών γένος. Πώς διάβολο συνέβη, αι τόσαι 
τής πλατείας καλλοναί νά χαθώσιν εν τώ χορφ, δι* 
έμέ είναι αίνιγμα. Άλλ* ούκ έν τώ πολλώ τό εύ, άλλ 
έν ώ εύ τό πολύ. Αί εξαιρέσεις αύται αντιστοιχούν 
προς τόσας καλλονάς όσαι ήσαν αί δέσποιναι πάσαι4



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

Έπί μακρόν έθαύμαζα χαριτωμένην υψηλήν κυρίαν, 
ιδιόρρυθμον φέρουσαν μέλαν ένδυμα, άπλοϋν όσω και 
χάριεν. Οί γαλανοί οφθαλμοί της, ή ξανθή κόμη της, 
-τό έρουθμον σώμα της, ή έν τώ χορώ αφελής στάσις της, 
τό άπέριττον, τό διακρίνον τάς ξένας άπό τάς έλληνί- 
δας, καθίστων αΰτήν είς τό ομμα μου τήν βασίλισσαν 
τοΰ χοροΰ. Ήμιλλάτο δ’ αΰτή εΰγενής κυρία έπί κάλλει 
μορφής καί χάριτι περιβολής- τό πολυτελές γρανά φόρε
μά της, τό αγαθόν τοΰ προσώπου της, ηνωμέναν μέ την 
αρετήν της, ζαθίστων αΰτήν χαρίεσσαν άκόμη καί αυτω 
τή εΰτυχεΐ συζύγω της. Τάς δύο τζύτας ήκολούθουν 
σχετικαί καλλαναί. ‘Η κυρία μέ τό μέλαν πλήρες λευ
κών δαντελλών φόρεμά της, καί τό πεταχτόν λούλουδον, 
τό καί ρόδι καλούμενου,

Άρίστη έτηρήθη τάξις καθ’ ολον τό διάστημα τοΰ 
χοροΰ. Ή περί όλων άξιεπαίνως μεριμνώσα εφορία τής 
λέσχης, οΰδενός παρημέλησεν όπως καταστήση αΰτόν 
άληθή τών προσκεκλημένων χαράν. Καί τό έπέτυχε.

Περί τήν δευτέραν τοΰ μεσονυκτίου ώραν έγένετο ή 
κατά τοΰ σου.if έπίθεσις. Ην γάο τούτο πολυτελές καί 
τήν δρεξιν πολύ διεγεϊρον. Έκεΐ όιέκρινέ τις τον Συρια
νόν Λούκουλλον. Έπαναληφθέντος τοΰ χοροΰ τήν τοίτην 
ώραν, έςηκολούθησεν οΰτος μετά τής αΰτής τάξεως, 
καί έληξε τήν έκτην πρωινήν, καταλιπών πάσας καί 
πάσι άρίστας αληθώς αναμνήσεις.

Καί έν μικρόν έπεισόδιον. Οί θαυμασταί τής Κιαρα- 
μόντε καί τοι κληθέντες, δέν προσήλθον εις τόν χορόν, 
διότι ήξίουν νά προσκληθή καί αΰτη. Άλλά, jpowi/<0U 
τέτο’α λοΰσα ο Συριανός δέν τά σηκώνει, άδιαφορεΐ δέ 
άν αΰτή ή Αΰλή τήν έδέχθη. Καί ούτω ήτε Κιαραμόν- 
τε καί οί θαυμασταί της έθυσαν πρό τοΰ Βάκχου, εις 
τό πείσμα τής ίδιοτρόπου έφορίας τής λέσχης, ήτις 
μόνον είς τά άνακατώματα λέγει δέν ανακατεύεται.

Oe Giabriae.

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΝ ΑΥΛΗ
πλήν τής μεγάλης συλλογής δομιένων, στολών, κο- 
βτουμ.ίων Αίαακότ, καί άλλων εύρίσκονται άπό τής 
παρελθούσης έβδομάδος καί

ΩΡΑΙ0ΤΑΤΑ1 ΣΤΟΛΑΙ ΑΙ’ ΑΝ1ΡΑΣ
χρησιμεύσασαι καί έν τφ μασκαροχορώ’τής κυρίας Μελά 
Ιδίως μία καλαβρέζικη είναι απαράμιλλος.

ΕΤΙ

<>λα τά βέ'δη τοΰ Κοτιλλιών καί decoi-atione.

ΤΤΓ n Ρ Π Υ1/ Ρ V ΔΙΑ ΧΟΡΟΥΣ έκόμισε παρισινω- 
11 L Γ Γ U I l\LL τάτας ό Κομ.μωτής τοΰ Θεάτρου

ΛΕΟΥΣΗΧ
(’Οδός Χταδίου, απέναντι τών βασιλικών 

Χταύλων.)

ΜΕΓΑΛΗ ΛΠΟΘΗΚΒ ΑΡδΜΑΤΩΙΪ
ΕΙΣ ΤΟ

ΚΟΥΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΩΝ
ΦΙΛΙΠαΟΓ ΓΕΩΡΓΑΛίΤΑ

(ΚάτωΒ»ν τής μεγάλης οικίας Μβλά.)

ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ αγγέλλεται ή πώλησις άρωμ.ά- 
των είς ώρισμένας καί συγκαταβατικής τιμάς.

Vinaigres—Eaux de Cologne—Brillantines,
Cold—Cream—Pommades—Eaux Athiniennes— 
Eaux de Quinine—Elixirs des denes, τά πάντα 
έκ τών διάσημων γαλλικών Οίκων l^inatnJ, 
Violet κλπ.

Έκάστη φιάλη τών ανωτέρω ειδών 
μ,όνον δρ. ν. ϋ.

Χάπωνες Thridace, Veloutine, Miranda=Cp. ν. St.
Eaux allemandes=Bp. ν. -4. — Laits d’ Iris = δρ. 
ν. 4:50.—Poudre de Veloutine=6p. v. 41.—Cri
me de Lys=Bp. v. 5?:S5O.—Laits antiph6liques= 
δρ. v. T.—Grimes Ροπ·,ραάουΓ=δρ. V- θ.—Eli
xirs καί Poudres διά τους όδόντας τών John Evans, 
Pierre, Botot=Bp v.

En T, Αγτω Jfi ΥΡΟΠΩΛΕΙΩ πωλοΰνται έ

πίσης Eaux de Cologne ά. μεγέθους δρ. V. ΙΟ, δευτέ
ρου μεγέθους δρ. ν. 2» καί τρίτου μεγέθους δρ. V. 3. 
— Μύρα διά ρινόμιακτρα διαφόρων ειδών τρίτου με
γέθους δρ. V. 4^550 καί δευτέρου μεγέθους, δρ. V. 
ν,θΟ.—Macassar Oil, δρ. ν. -41.—Stephanotis Bril- 
lantine, δρ. ν. <ί. — Διάφορα Eaux tie Toilet
te, δρ. 3,250. Toilet Vinegar, δρ. Χά- 
πωνες Windsor πακέτα άνά 3 δρ. V., πρός δε καί 
είς ράβδους δραμίων 85, δρ. 1, Σάπων Γλυκερίνη εις 
ράβδους δραμίων 75, δρ, ν. 1. (10—3)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΚΡΕΠ ΧΩΡΙΣ
OIIVAW Α.Λ.ΕνΦΟΛί ΟΙΚΟΚΟΜΟΓ, WΑΚΗΐΎΧβΕΑΤΩΛί ΠΡΟΕΑΡΩΑ 

THS ΕΛ.Λ.ΗΛίΙΚΗΧ ΟΙΙΜΟΠθΙΙΑϊ,

Κεντρική άποδήκη απέναντι τοΰ Ταχυδρομείου. (6 3)


