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Β. ΓΑΒΡΙΗΑΙΔΗΣ διευθτντωχ

ΒΑΛΤΟΣ

ΚΥ ό έρημος ό Βάλτος ανέλπιστα έχάθη.... 
πανιάσανε ή γλώσσαις, έβράχνίασαν λαιμοί, 
κάθε βουβός γίά τοΰτον εύθύς έξεβουβάθη, 
καθένας ρητορεύει, φωνάζει, βλασφημεΐ. y
’Αμίλητοι δέν μένουν κΥ οί Μπέηδες άκόμη, 
κΥ έκεΐνοι κάτι λένε, κΥ εκείνοι δίνουν γνώμη.

’Στο βήμα ό άφέντηςο Λμπάρδος ρουθουνίζει, 
τόν Βαλτινό τελειόνει καί ’«τόν Άλέκο πέφτει, 
ώσάν ψαλλίδα τρέχει ή γλωσσά του κΥ άφρίζει, 
•ποΰ λές κΥ ό σΐρ Τρικούπης της έχει βάλει νέφτι. 
Μά μιά γερή φωνάρκ άπό ’ψηλά έβγηκε:
«ό μύτος τοΰ άφέντη ’στη μύτη τούς έμπηκε.»

*Στοΰ Βάλτου τό πηγάδι συΓητησις σπουδαία, 
ένας τον άλλο θέλει ’σ κύτό νά σκυλοπνίξη, 
μκλλόνει μίά κκΐ άλλη πολίτικη πκρέκ,
•ποίός τάχκτε ’στόν Βάλτο τό έχει πρωτκνοίξει. 
.Εκείνος τό μκκρύ του κκΐ τοΰτος τό κοντό του, 
εις τό πηγάδι έχει καθείς τό μερδικό του.

Ό γέρο Δημητρίου ’στό βημκ σκκρβκλόνει, 
κκΐ λέει τόν Λομ.πάρδο άγύρτη, δολοφόνο, 
εύθύς ό Μοντεσάντος ό άμαξάς θυμόνει, 
γϊκτΐ γίά τόν Αομπκρδο μεγάλο νοιώθει πόνο.
"Ο γυίός τοΰ Κουμουνδούρου όρμκ ’στον Μοντεσάντο. 
κΥ εκείνος τοΰ φωνάζει «έμπρός! περ ντίο σάντο.»

Τοΰ Κώστκ μκς τό χέρι εις τη στιγμή άνκφτει, 
μ’ άντί ’στόν Μοντεσάντο νά κατεβή—τι φρίκη !— 
είς τοΰ Σερέφ τοΰ Μπέη τό κούτελο σκοντάφτει, 
κκΐ τοΰ τινάζει κάτω τό ιερό σαρίκι.
Έ .’ τότε κκΐ ό Μπέης άπ’ τό σκαμνί πετε’έται,...
Ω λύσσα ! τό σαρίκι έδώ κΥ έκεϊ κυλιέται.

Κκΐ νά ! τοΰ Μοντεσάντου αρπάζει τό καρύδι, 
μά κί’ ό Δερβίς ό Μπέης τοΰ σέρνει τά μαλλιά, 
κΥ ακούεται ή θεία φωνή τοΰ Στεφκνίδη :
«Μην τρώγεσθε, άδέλφ’κ, σάν γάταις κκΐ σκυλιά.» 
Μά έξαφνα ’στό βημκ πηδά κκΐ ό Άμβράζης . . 
κανένας δέν σ’ άκούει, κκΐ άδικα φωνάζεις.
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Φωναΐς ’στα θεωρεία, σφυρίγματα, χαστούκια, 
τού Μοντεσάντου μπάστα καί μπράβο τοΰ Άμβράζη, 
βροντούν ποδάρια χέρία, βροντούνε καί, ματσούκια, 
κΐ* ό ένας κι’ άλλος Μπέης «Σικτΐρ Γκίαούρ» φονάζει. 
ΚΓ αυτός ό Στεφανίδης δέν ξέρει τι νά κάνη,
’στό χαλασμό εκείνο καΐ τη φωνή του χάνει.

Μά μέσα ’στην αντάρα αύτής τής τρικυμίας 
μονάχα ό Σταμούλης βαθυά γλυκοκοιμάται, 
καί βλέπει ’στ’ όνειρό του μιά Λαίδη της ’Αγγλίας.... 
Τόν κύριον Σταμούλην στιγμή μην έξυπνάτε.
Μακάριος τωόντι, άφοΰ άντί πατρίδος
βλέπει τήν γάμπα ίσως καμμ’άς ξανθής Άγγλίδος.

Suurie.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.

Κίνησις καί κίνησις ! 200 άνθρωποι κινούνται κατά
δύο αντιθέτους διευθύνσεις, οί μέν ώθοϋντες όπισθεν πρός 
τήν θύραν διά νά έβγη έξω, οί άλλοι όπισθεν πρός τό 
βουλευτήριον διά νά μείνη μέσα καί δταν νικώσιν οί εμ· 
προσθεν πετίέται έξω ό Ξενουδάκης, πετιέται έξω ό Μω
ραϊτίνης, πε—τιέ—ται έ—ξω — ό—Βαλ—τι—νός. Τί 
εύκολοι αί δύο πρώται εκτρώσεις καί τί δύσκολος ή τρί
τη ! Έκεΐναι ώμοίαζον πρός τάς άνωδύνους έγκυμο- 
«ύνας, αΐτινες πολλάκις γίνονται καθ’ οδόν. ’Αλλ’ ό 
κ. ύπουργός τών Στρατιωτικών επρεπε νά έξέλθη 
μέ όλας τάς τιμάς, μέ πολύ ταραμτατάμ, όπως μέ 
δλας τάς τιμάς εννοούσε νά είσέλθη καί περίσσότεοον 
ακόμα ταραμτατάμ.. Αυτή ή άναλογία είναι πολύ 
πίστη. Τόσον πίστη, ώστε εκ τών υστέρων κρίνοντες 
εξάγομεν ότι άν ό κ. Βαλτινός κατεδέχθη νά γίνη διά
δοχος προκατοχου του, ύπερηφάνως παραιτηθέντος οτε 
κατενόησεν οτι ή Κυβέρνησίς, ήν υπηρετεί, άντί εθνικών 
εκλογικά συμφέροντα ύπεστήριζεν καί αυτών χάριν έθυ- 
σίασεν αδελφούς Θεσσαλούς καί Ήπειρώτας, τοΰτο έπρα
ξε διότι έγνωριζεν ότι την επιστρατείαν τήν μ.ή χοησι- 
μοποιηθεΐσαν ύπερ της Πρεβεζης καί τών Ίωαννίνων έ
μελλε νά χρησιμοποιήση ύπέρ έαυτοΰ καί τοΰ "Ισκου του, 
ινα μη στερηθή ή Βουλή τοιούτου άναμοοφωτοΰ τοΰ 
έλληνικοΰ στρατοΰ, οίος άπεδείχθη ό κ. Βαλτινός έκ τών 
αεροοατικών κακομεταφράσεών του ξένων οργανισμών !

Ο παρακολουθήσας τήν διαδικασίαν τής έκλογής αύ
τής έπείσθη ότι ό Βαλτινός έν μέση συνταγματική Έλ
λάδι έννοοΰσε νά έκλεχθή καθαρώς ύπό πραιτωριανών, 
έπαναφέρων τούς ρωμαϊκούς χρόνους, χωρίς νά κατακτή- 
ση τίποτε αυτός, ούτε πέντε καρδίας Βαλτινών, οΐτινες, 
εν ω ολη ή Ελλάς έβλεπε κάτι έν τώ προσώπω τοΰ αρ
χαίου αξιωματικού τών ’Επιτελών, αύτοί δέν έβλεπον

τίποτε, κατά συνέπειαν δέν τον έξέλεγόν ποτέ, ούτε συμ— 
πολιτευόμενον ούτε άντιπολιτευόμενον.

Καί έντεΰθεν ώρμήθη ό δαιμονοΛομβάρδος, καί συμ- 
περιέλαβεν έν πλήρει ρητορικώ χειμάρόω οσα ό λάουγξ, 
τά χείλη, αί χείρες, οί πνεύμονες, οί πόδες, ή μέση του, 
αύτός, τό μανδύλι του,ό σκούφος, ή τσέπαις του ελεγον, 
συνέλεγον, έκίνουν, άνεκίνουν, άπεκάλυπτον, άνεκάλυ- 
πτον, έκ τής μεγάλης αποθήκης τών έναντίον τής έκλο
γής Βάλτου ενστάσεων, έκλογής καθαρώς στρατιωτικής, 
γενομένης άντί ψήφων, διά λογχών,άντί έλευθερίας, διά 
πιέσεων, άντί αποχής, δι’ έπεμβάσεων, άντί έπιϊροής 
δι' έπιβολής.

Ο Λομβάρδος κατά τήν συνεδρίασιν τής Παρασκευής 
δέν είχε πλέον άκροατάς, άλλά θεατάς. Μετά τάς άπο- 
τυχίας ένός ή δύο ύποψηφίων καί τάς επιτυχίας ένός ή 
δύο θανάτων, είχε διαδοθή ύπό τών έχθοών του ότι κα- 
τελήφθη ύπό είδους τίνος μελαγχολίας, οτι δέν ήθελε 
νά ίδη κάνένα, ότι έπλανάτο καταμόναχος είς τούς μυ- 
ρισμένους κάμπους καί τά ερωτικά βουνά τής λουλουδά
της νήσου του, ότι κατέπεσε καί ώς ρήτωρ καί ώς πο
λιτευόμενος καί ώς άνθρωπος. Ή Παρασκευή διέλυσεν 
δλην αύτήν τήν ποιητικήν φαντασμαγορίαν καί έκ τών 
έξατμιζομένων καί σχιζομένων δν πρός έν σύννεφων της 
ώς ιστίων έν ώρα τρικυμίας—καί είχομεν πλέον οχι τρι
κυμίαν, άλλ’ άνεμοστρόβιλον ρητορικόν—άνέκυπτεν ώς 
έν θεατρική αποθεώσει ό παλαιός Λομβάρδος νεανικότε
ρος όμως τοΰ παλαιού, θεατρικώτερος καί φανατικώτε— 
ρος, πρό πάντων δέ έκτάκτως καί πρωτοφανώς χειμαρό- 
γλ.ωσσος, περιβάλλων ώς έν άνεμοδίνη καθ’ έκάστην ρη
τορικήν του περίοδον—καί μία περίοδος τοΰ Λομβαρδού 
έάν διηρμηνεύετο είς ταινίαν ήδύνατο νά χωρομετρήση 
ολην τήν Σταύίον,—τον πτωχόν Βαλτινόν, τόν
όποιον έξεσφενδόνιζεν ώς γαλή τόν ποντικόν, διά νά τόν 
περιλάβη πάλιν θωπευτικώς καί νά τόν έξακοντίση άγριώ- 
τερον καί έκ παραλαβής είς έκσφενδόνισιν νά τόν άφίση 
γυμνόν .... τοΰ βουλευτικού του αξιώματος.

Ή ρητορική τοΰ κ. Λομβαρδού είναι πεζός αύτοσχε- 
διασμός, γεννών μείζονα τοΰ στιχουργικοΰ αύτοσχεδια- 
σμοΰ έκπληξιν. Τά κενά τής πεζοτάτης, καί σχεδόν χυ
δαίας μορφής τοΰ ρήτοοος ουμπληροΰνται έπί τοΰ βήμα
τος, σχηματιζομένης περί αύτόν αιθέριας ρητορικής άτ- 
μοσφαίρας έντός τής οποίας ό Λομβάρδος κολυμβά. Κο- 
λυμβά μέ τάς δύο χεΐρας καί τόν ένα πόδα, τοΰτο δέ 
διότι έχει άνάγκην τοΰ τετάρτου ποδός—τοΰ δευτέρου 
θέλομεν νά είπωμεν—διά νά μή πίπτη άπό τοΰ βήματος. 
Ό άλλος όμως, τοΰ οποίου δέν έχει άνάγκην, μένει 
πάντοτε μετέωρος, δίδων τήν πρός τό βήμα κλίσιν τοΰ 
ρήτορας καί άποτελών μέρος τής σχοινοβατικής εύγλωτ
τίας του. Διότι ό κ. Λομβάρδος είναι άκοιβώς ό σχοι
νοβάτης τοΰ βήματος καί τό λέγομεν όχι πρός έξευτελι— 
σμόν, άλλά θαυμάζοντες αύτόν. Τό θανατηφόρου πήδημα 
δι’ αύτόν είναι δταν άρχίζη μακράν, μακροτάτην περίο
δον, μή έννοών νά άναπνεύση πριν ή τήν τελειώση. Καί 
τότε ρέει ό λόγος του άφθονος, άσύλληπτος, καί όμως 
ρυθμικός, γραμματικώτατα κατηρτισμένος καί πίπτων

«ίς τάς χαμηλάς φωνάς διά νά έκσπάση, ώς θλώμενον 
κΰαα,είς τήν διά πασών δτε καί λαμβάνει τήν αναπνοήν 
του. Ό λόγος του είναι ώς έπί τό πολύ τρικυμιώδης· έάν 
ένίοτε χαλαροϋται, τοΰτο γίνεται άπαράλλακτα με τόν 
κυματισμόν τής θαλάσσης οστις παύει πρός στιγμήν ΐνα 
έξογκωθή πλειότερον μετ' ολίγον. Ή έντύπωσις όέν είναι 
■πολύ εύάοεστος, ώς δέν είναι εύάρεστον νά βλέπης τρία 
μέτρα άνωθεν τής κεφαλής σου ορχούμενον ένα έπί σχοι
νιού ή καλωδίου. Γεννά όμως πάντοτε τήν έκπληξιν ό 
λόγος του, διότι έχει μοναδικήν εύκολίαν περί τό λέ- 
γειν· δέν ζητεί λέξεις· όέν ζητεί ιδέας· δεν ζητεί έπιχει- 
ρήματα. Όλα τοΰ έρχονται διά μιάς τοΰ εύτυχοΰς ρή
τορας" καί μόλις αισθάνεται τήν άγωνίαν τοΰ ν’ άπαλ- 
λαγή αύτοΰ τοΰ βάρους δπερ φέρει ό λάρυγξ του. Είδατε 
ποτέ βκρέλιον άνοιγόμενον; 'Εάν δέν έπιθέσης είς τήν ά- 
νοιγομένην οπήν κάνουλαν, τό ύγρόν έκπηδών σχηματί
ζει δυνατήν στήλην ταιύτη στήλη είναι ό λόγος τοΰ 
Λομβάρδου.

Αύτή είναι ή έξωτερική μορφή τής ευγλωττίας του’ 
θέλομεν σκιαγραφήσει άλλοτε τήν έσωτερικήν αύτής ού- 
σίαν.

—-----——

ΦΡΟΥ-ΦΡΟΥ

Τά 'Ημερήσια Νία μεταφέρουν τεμάχια άγγλικών 
εφημερίδων μνημονεύοντα τών ελληνικών παραστάσεων 
αρχαίου ηθοποιού Άνδρονοπούλου. Κατά μίαν ές αύτώ
ό κύριος ούτος παρέστησε τήν «Εύκν τής Μ.Ιηπχής ίπχ- 
■εαστάσεως- Άπορεΐτε βεβαίως ποία είναι αύτή ή Εόχ» 
τοΰ άγώνος" άπλούστατα’ πρόκειται περί μεταφράσεως 
έκ τοΰ αγγλικού καί είναι The eve, ήτοι ή Παραμονή 
τοΰ ‘Ραγκαβή. Άλλά φυσικώτερον ήτο τά Eve νά με- 
ταφρασθή είς Evar καί νά περιμένωμεν τώρα κάνέν νέον 
δράμα τοΰ έν Βερολίνφ πρεσβευτοΰ μας, ύπό τόν τίτλον: 
ό 'Λάάιι τής εΛ.Ιηηχής ίπχκαστάσεως !

Ό λόγος ήτο περί έλλείψεως έμβολιαστών.
Φοιτητής έντυχών έκεΐ :
— Καί δέν διορίζουν τόν Βιβλιοθηκάριον μας, τόν κ. 

Μελετόπουλον ;

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.

Ή έπί τής έκλογής Βάλτου συζήτησις κατήντησε 
βά.ίτος, είς τόν όποιον κατ' άλλους μέν έλερώθη ολίγον 
ή άντιπολίτευσις, κατ’ άλλους δέ έπεσε διά παντός ό κ.

Έξ όλων τών κατά τήν συζήτησιν ταύτην ρητόρων μό
νος ό κ. Δ. Στάϊκος έφθασεν είς τό ύψος καί τήν έννοιαν 
αύτής,τίποτε μή εΐπών ή μάλ.λον μή άκουσθείς τί είπε.

Πόσον ευεργετικόν θά ήτο, άν καί τινων άλλων έκ τών 
κ. βουλευτών οί λάρυγγες ήκολούθουν τό παράδειγμα τοΰ 
λάρυγγος τοΰ κ. Σταίκου !

Ό κ. Άμβράζης χυθείς έπί τοΰ σεμνού βήματος τής 
σεμνής Βουλής σεμνώς έζήτησε παρ' αύτής νά τώ παρέξη 
σεμ.νήν άκοόασιν, ΐνα σεμνώς είπη τήν σεμνήν του πεποί- 
θησιν περί τών σεμνών καθηκόντων τοΰ σεμνού κοινοβου
λίου κατά τάς σεμνάς ταύτας περιστάσεις. Καί είπεν, 
οτι πρέπει ή σεμ.νή συνείδησις τών σεμνών βουλευτών νά 
χείνη άσπιλος παντός σεμνού πάθους καί σεμνού φατρια- 
σμοΰ, ΐνα ό σεμνός ελληνισμός σεμνώς φθάση είς το σεμνόν 
σημεΐον τοΰ σεμνού μεγαλείου καί τής σεμνής προόδου.

Καί σεμνώς κατελθών σεμνώς μετέβη είς τήν σεμνήν 
θέσιν του σεμνώς άσθμαίνων έκ τής σεμνής άγορεύσεώς 
του ! ’Άμ. τόν βράζης ή όχι !

Ό κ. Ρηγόπουλος έχει τόν λόγον:
— ’Επειδή, κύριοι, έπέτυχον άνευ συνδυασμού,ύπήρξα 

δέ καί κατά τό 1865 βουλευτής, καθήκον μου θεωρώ 
νά δικαιολογήσω τήν ψήφον μου. Ουτω καί ό Ουγκω,κύ
ριοι, έκάστου τών θαυμάσιων έργων του προτάσσει δι— 
καιολογικόν ή αναλυτικόν πρόλογον. Κάτω στό βά.Ιτο 
στά ρωριΰ. Τό άσμα αυτό το δημοτικόν όυναται πολύ· 
νά σάς διαφώτιση. Ό μέγας Ούγκώ γοάφων περί τής 
πολιτικής αυθαιρεσίας τών ίσχυόντων προσώπων καί διά 
τοΰ καλάμου του πλήττων τήν κορυφήν τής νεκρικής κυ- 
παρίσσου τής τυραννίας, άφώρισε τούς τό άγνοτερον όι- 
καίωυ.α τοΰ πολίτου έπιβουλευομενους.

«Ό κ. Βαλτινός είναι μέγας γόνος μεγάλης οικογένειας 
καί άν δέν έσκόπουν νά καταψηφίσω την έκλογήν του θα 
ύπεστήριζον αύτήν. Φρονώ δέ, δτι όφείλομεν νά ρίψωμεν 
έντός τοΰ ομωνύμου αυτφ φρεατος τα πάθη και τα μίση, 
ΐνα ή φαντασία ήμών άρθή ύπεοάνω αύτοΰ ώς ώραία 
λευκή περιστερά, κούφη όιασχίζουσα τους αιθέρας.

Ταΰτα όπως δικαιολογήσω τήν ψήφον μου, κύριοι. »

Είς έκεΐνο τό διαβολεμένο πηγάδι ποΰ ερριψε τό όνο
μά του ό κ. ύπουργός τών Στρατιωτικών, ερριψε και τό 
βουλευτικόν, άμα δέ, καί τό ύπουργικόν του μέλλον .

Μάριος.

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ.

Όπισθεν τοΰ Πανεπιστημίου ύπάρχει τό Δημοτικόν 
Νοσοκομείου Αθηνών, ονομάζομενον κατ' ευφημισμόν 
«Ελπίς», διότι ό έν αΰτφ εισερχόμενος ασθενής όύνα-
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■τχι εν πεποιθήσει νά είπη τά τοΰ ποιητοΰ «Lasciate Έπια ένα καφέ παραπάνω καί γ, άγιυπνητική τ 
ogni speranza». (\fyrre π&σακ eJniifa}. [vxut; άπεδίωξε τών βλεφάρων μου τόν τε νήδυυ.

Χωρίς νά λάβωμεν ύπ’ όψει τά έσχάτως περί τοΰ βί
αιου θανάτου δύω ασθενών διαδοθέντα, άφίνοντες αύτά 
είς την δραστηριότητα τής Δικαιοσύνης, άλλ’ έξ ιδίας 
άντιλήψεως γράοοντες περί τοΰ φιλανθρωπικού τούτου 
καταστήματος, δέν δυνάμεθα ή νά είπωμεν οτι κατα- 
φεύγουσα ή ζωή έκεΐ όπως σωθή διδάσκεται πώς νά τε
λευτά- οτι σκοπός τοΰ ιδρύματος τούτου δέν είναι ή θε
ραπεία τών νοσούντων, άλλ’ ή έξυπηρέτησις τής ιατρι
κής τοΰ Πανεπιστημίου Σχολής. Άπόδειξις τοΰ τελευ
ταίου είναι ότι καθ’ όλον τό θέρος, οτε διακόπτονται τά 
μαθήματα τοΰ Πανεπιστημίου, ούδείς τών Καθηγητών 
επισκέπτεται τους άσθενεΐς. Άφίνονται τότε είς χεΐρας 
τών πρωτόπειρων βοηθών.

θεραπεία αισχρά, περιποίησις αισχρότερα καί τροφή 
ελεεινή, ιδού είς ποίαν βάσανον ύποδάλλεταί ή κατα
φύγιου έκεϊ ζητοΰσα άνθρωπότης. Εϊδομεν άσθενή κεί
μενον έπί τέσσαρας ήμέρας έν μιά έκεϊ γωνία χωρίς νά 
τόν έπισκεφθή ψυχή ζώσα. Έτερον άσθενή, φθισικόν, 
διαμείναντα έπί τέσσαρας μήνας, έπεσκέφθη δύω μόνον

είς τήν τροφήν άσθενοΰς, ή διά νά οίκονομηθή μία σκε
λέα είς Νοσοκόμον, άνάγκη άναφορών καί συμβουλίων. 
Κατά τούς ύπολογισμούς τοΰ κ. Βάφα έξ όλων τών έν 
Εύρώπη Νοσοκομείων τό ήμέτερον κατέχει τήν πρώτην

του δύ* 
ον καί

έλαφρόν.
'Οταν χάνη κάνεις τόν ύπνον του, ώς οί έρωτόληπτοι 

τής έξουσίας Δεληγιάνναι, τοΰ έρχεται νά σκάση άπό 
τό κακό του καί έκών άέκων τό ρίχνει είς τήν φιλοσο
φίαν.

Αύτό έπαθα καί έγώ.
Καί ιδού όποια καί όπόσα έσκεπτόμην καί πώς έσκε— 

πτόμην καί τί έλεγα καθ' έαυτόν σκεπτόμενος.
'Ο κόσμος δέν μοΰ ήρεσεν, όπως είνε φτειασμένος.
Τόν ήθελα νά τόν φτειάσω κατά τό κέφι μου, τό γού

στο μ,Ου, τήν αρέσκειάν μου" τέλος πάντων ήθελα νά 
φτειάσω μίαν βωδολογίαν, ένα βωδολογικόν κόσμον.

Καί τόν έφτειασά, καί τόν έχω φτειασμένον καί ιδού 
αύτός.

Έν πρώτοις κατήργησα έκ τών προσώπων τών άνθρώ
πων τήν διακριτικήν μορφήν ή φυσιογνωμίαν, όπως θέ
λετε. Έπεθύμουν νά εϊχον όλοι οί άνθρωποι ένα ζευγάρι 
μούτρα, νά βλέπη τις π. χ. τά μούτρα τοΰ άλλου καί 
νά νου.ίζη ότι βλέπει τά μοΰτρά του. Τότε θά έβλεπεν 

ύ-'ό Κουαουνδοϋρος τόν Τρικούπην καί θά έλεγε: =Μέ 
ης 'μοιάζει. Καί ό Δεληγιάννης:=Τά ίδια μούτρα έχομεν.

Πρός τούτοις δέν θά έγνώριζεν ό είς τόν άλλον, ή γυ
ναίκα τόν άνδρα της, ή μήτηρ τό παιδί της, τό παιδί 
τόν πατέρα καί ό άδελφός τήν άδελφή.

Έπαυον τότε αί διακρίσεις καί καθίσταντο όλοι οί 
άνθρωποι αδιάκριτοι, έξ οΰ συγκομίζονται άπειρα κέρδη.

Θά ύβριζεν ό εις τόν άλλον άδιακρίτως δημοσία ώς

δες γάο τό νά φτειάση κάνεις γυναίκα—άλλά τήν φο
ράν αύτήν έφρόντισα καί τάς έτοποθέτησα χωριστά τών 
άνδρών τάς έρριψα ή τάς έξεσφενδόνισα έπί τοΰ δορυ
φόρου τής γής, τήν Σελήνην, καί τάς έκαμα όλας σελη- 
νιαζομένας. ενοίκους δηλαδή τοΰ πλανήτου τούτου, ο*

Η ΝΕΑ ΠΛΑΣΙΣ.

πουργιλίκι ή έπρόκειτο νά γίνω πρωθυπουργός ; Όχι,' 'Όταν δέ οί άνδρες έπεθύμουν γυναίκα, Οά μετέβαιν 
μά τό βουλευτικόν ο^ι, όχι, μά τό βουλευτικόν rai. |διά τοΰ άεροστάτου, ούτινος εύρον τό πηδάλιον, ώς

σέ στείλω στή Σελήνη. Δέν ήξεύρω πώς τής έφάνη αυτή 
ή άπάντησίς μου καί τήν εϊδον σταυροκοπημένηνΑ Θά· 
έφοβήθη φαίνεται.

Ι1αλη%ν6ρωκος·

Γρυπάρης τό υποβρύχιον, είς τήν σελήνην δι ένός είση- 
τηρίου καί άφοΰ διέτριβον έκεϊ έπί τινας ήμέρας θά έπα
νήρχοντο πάλιν είς τήν γήν, όπως άλλοι μέ τήν σειράν 

των ύπάγωσιν.Οΰτω κατηργεΐτο ό γάμος καί τά έξοδα, έκλειον τά 
ζυθοπωλεία καί τά μαυλιστήρια, έπαυον οι χοροί, κα- 
τηργοΰντο τά γυναικεία μοναστήρια, τά βυρύτιμα ένδύ- 
ματα, τά λοΰσα, ή μόδες, καί, τό καί σπουδαιότερον, 
μή έχοντες γυναίκας δέν θά εϊχομεν άνάγκην καί χρη
μάτων.Πλήν τούτων διά ν’ άπαλλάξω τήν άνθρωπότητα καί 
τών βασάνων τής διατροφής, ή γή θ’ άπέδιδεν ετοίμους 
άρτοκάρπους, καί Οά ύπήρχον φυτά τών όποιων οί κάλυ
κες τών άνθέων θά περιεϊχον ζωμόν, ντολμάδες, κρέας, 
ψιτό καί τά παρόμοια. Ούτω έπαυον καί τών άρτοποιών 
καί τών κρεωπωλών αί άπεργίαι, τά βερεσέδια καί ή 

πείνα.
'Αλλά καί οί άνθρωποι τής νέας πλάσεώς μου δέν εί- 

χον τό αύτό σκαρί μέ τούς σημερινούς.
Θά ήσαν πλασμένοι άλλιώτικα.
Τό καπέλλο στό κεφάλι των θά ήτο κολλητό, ώστε νά 

μή ξεχεριάζωνται είς τούς χαιρετισμούς, ώς ό βασιλεύς, 
τά ροΰχά των,—καί αύτά θά ήσαν φουστανέλλαις— θά 
ήσαν ραμμένα έπάνω των, όπως λείψη τό πονηρό γένος 
τών ραπτών.

Ώς θεός, έν τή νέα πλάσει μου δέν θά έπεμπον 
τόν υιόν μου ΐνα πρός σωτηρίαν των δήθεν τόν σταυρώ
σουν οί άνθρωποι, καθόσον, άν ό υιός μου ήθελε περιηγη- 
θή όλους τούς άστέρας, οπού άνθρώπινα όντα, θά ύφί— 
στατο χιλίους θανάτους καί ιδίως είς την σελήνην, έν ή 
αί γυναίκες, αϊτινες, κύριος είδε, τί σταύρωμα θά τοΰ 
εκαμνον.

Αντί βροχών Οά έβρεχον,—όπως έκαμεν άπόπειραν 
καί ό νΰν θεός διά τοΰ fidrra,—σταφίδες, σύκα, γάλα 
καί γλυκύσματα, διά νά λείπη πάσα σκοτούρα διατρο

φής-Συνωδά δέ, τώ έστι δίκης οφθαλμός δς τά πάνθ’ 
όρά—καί ό οφθαλμός αύτός θά ητο ό ίδικός μου—θά 
παρενέβαινον καί είς τά άνθρώπινα, ώς συνταγματικός 
έπάνω κάτω θεός, όστις θά έθέευοκ μεν άνευθύνως, θά 
έκυβέρνων όμως ύπευθύνως, καί τοΰτο όπως μή λέγη ή 
άνθρωπότης μου, ό θεός θεεύει, άλλά δέν κυβερνά.

Ώς θεός δέ καί κυβερνήτης τοΰ κόσμου θά έκυβέρνων 

ούτως.
Άντί βασιλέων έγκαθίστων μικροθίους, ώς νά λέγωμεν 

-θεϊκούς έπιτρόπους, οΐτινες θά έδιοίκουν τούς άνθρώπους 
μου κατά τό δοκοΰν μέν, άλλά σύμφωνα πάντοτε μέ 
τούς κατά καιρούς φετφάδες μου, ή θεϊκά διατάγματα.

Δημοκρατικώτατος Θεός ών εϊχον περί έμέ καί θεϊκόν 
συμβούλιον έξ νποθέωκ καί θεενών μεθ’ ών συνεκρότουν 
τά διαβούλιά μου, χωρίς, έννοεϊται, νά έπιτρέπω ποτέ
νά ύπερισχύση ή γνώμη των.

Ώς Θεός εϊχον καί τήν θέενά μου, όπως περνώ μετ’ 
αύτής τάς ώρας τής άναπαύλας μου, αί δέ ύποθέεναί μου 
ήσαν μέν σύντροφοι τής θεένης μου, άλλά, ώς εϊπον, έ- 
λάμβανον μέρος καί είς τήν έν γένει διοίκησιν τοΰ κό
σμου μου.

Ούτως έπλασα τήν νέαν πλάσίν μου έπί έπτά ώρας 
καί άφοΰ έκουράσθην πλέον έκοιμήθην, τής συζύγου μου 
την πρωίαν ψιθυριζοΰσης:—Τί κουβέντες είχες άπόψε μο
ναχός σου, καί έμοΰ άπαντώντος:—Εεφορτόνου με,νά μή

ΤΡΕΛΑΑΙΣ.

β.

θα γίνω φούρναρης.
’Στό φούρναρη ή γειτόνισες κάθε 'βδομάδα φέρνουνε;
Τά φουσκωτά ψωμάκια τους γίά νά τά ζεροψένουνε* 
θ' άνοίξω φοΰρνο ’κεΐ κοντά γ’ά τά ξανθά μαλάκ’α σου j 
Νά μούρχεσαι, μικρούλα μου,νά π.Ιάθω τά ψωμάκια σου,

Ύ.
*Χτή τριανταφυλλιά της.

Τοΰ κήπου σου ή τριανταφυλλιά ’σάν ήθελε ν’ άνθιση,
Δέν ήξευρε τά ρόδα της μέ τί νά χρωματίση*
Μά είδε τά χειλάκια σου τά 'ματοφορεμένα,
Κ’ έβαψε τά μπουμπούκια της καί 'μοιάσανε μ' εσένα;

».

•Χτό λεύχωμ,χ της

'Στο λεύκωμά σου σούταξα πανσέδες νά σκορπίσω,
Καί μ’ ένα τραγουδάκι μου γλυκά νά τούς σφραγίσω 

Νά μένουν γίά ένθύμησι*
’Σάν μυρουδιά ποΰ τήν σκορπάς ’στό άσπρο σου μανδήλί- 
Καί καταιβαίνει 'στή καρδ’ά, περνώντας άπ’ τά χείλη, 

Νάχω καί τήν ένθύμησι.

».

Quatrain

Όταν, ό Πλάτων έλεγε, ό ουρανός pAlit,
— Έπίτρεψον θέ 'μου νά ίδώ Venus sortant dejlonde—— 
Έγώ πλήν λέγω, anim£ έκ πάθους plus profonde,
«Ώ δεΐξέ μου, ξανθοΰλα μου, Venus entrant au lit.»

ΙΟ.
Τό xOjxx x’ έχεένη.

Τό κΰμα μόλις τό πατεΐς ποΰ^τ’ άκρογίάλι βρέχεται;

Άμέσως σ’ άποχαιρετά μόλις σιμά σου έρχεται.
’Σάν κυματάκι άστατο πώς ’μοιάζει κ’ ή άγάπη μου|
Ποΰ έκεϊ ποΰ λέγει «Σ’ άγαπώ» μου δείχνει τόν άπάτ» 

[μου ;

!9θ1θ.

-------- ■? ο ------
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ΑΓΚΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΝ

Φΐ.ϊε Κα.Ιιβάν,

Ούτε είς αγνήν παρθένον, ούτε είς πεπειραμένην ύπαν- 
55ρον, ούτε είς χηοαν πολιορκημένην,ούτε είς καμμίαν ά’λ 
Ιην γυναίκα εύρον την άστασίαν τής....ελληνικής χώρας! 
Φαντάσου, την εσπέραν νά την άφήσω μέ μειδίαμα α
μυγδαλής είς τά χείλη, καί τήν πρωίαν νά τήν ευρώ 
■συνοφρυωμένην ώς στρίγγ.Ιαγ καί λευκήν ώς άρκτον τοϋ 
Βορρά ! Ά μά πί είναι αύτή ή ελληνική γή ; Μοί 
είναι, ανεξήγηταν πώς ύπήρξαν άνθρωποι άγαπήσαντες 
τήν κυρίαν αυτήν εννοώ τούς φιλέλληνας.

Καί διά νά δμιλήσωμεν σπουδαιότερον, αύτή ή έλλη*

ριολεκτικώτερον είπεϊν, μ.ιαν οδόν ’Αθηναϊκήν μέ τό 
όνομά της μάλιστα: 77ari.LirJrior,A'apr£pia,zai καθεξής. 
Τώρα διά νά λάβνις ιδέαν τών έν τοϊς ελληνικοί; άτμο
πλοίοις διατρεχόντων, δέν έχεις ή νά έπισκεφθής μίαν 
τών έν Άθήναις οδών. Καί έν πρώτοις εύθύς εισερχόμε
νος είς οίανδήποτε τούτων θά ίδγ,ς γεγραμμένον μεγά- 
λοις μελανοΐς γράμμασιν, άνωθεν τών όποιων ΰψοϋται 
ένίοτε καί λευκός σταυρός ώς έρημοκκλήσιον ή κενοτά- 
φιον, τό άξιοσημείωτον απαγορεύεται τύ oepfir.To αστυ
νομικόν αύτό πρόσθες καί θρησκευτικόν διάταγμα κατα- 
πατεϊται άπλούστατα, διότι

τοΰ "ΕΛ-ΙηγΟζ ύ . . . τ ράχη.lot; ζυγόκ df'r ύποφε'ρει.

Καί έν τοΐς άτμοπλοίοις ή πρώτη άπαγόρευσις τήν 
όποιαν ό ταξειδιώτης, κατερχόμενος είς τήν πρώτην ή

— Πόσαι είναι, άναφωνεϊ καί μετρά ό ίδιος μεγαλο- 
’ ^ταν έζερχώμεΟα τοϋ Ηειραϊκοϋ λιμένας είχομεν ίνοι-'φώνως, αία, δύω, τρεις, τέσσαοες . . . άμ. εμείς είμεθα 

<ιν έκδηλουμένην πανταχόθεν, καί άπό τοϋ κατάστερου πβρισσότε?οι . . . δέκα οκτώ ί ί ί
ακόμη ούρανοϋ. Οταν είσηρχόμεθα είς τόν Καλαμάκειον 
λιμένα, έτρέμαμεν ολοι ώς καλαμάκια είς τήν πνοήν σφο
δρότατων ανέμων καί όμως ό Πειραιεύς δέν απέχει τοϋ
Καλαμακίου πλέον τών τεσσάρων ώρών, τούθ’ οπερ μέ 
φέρει είς τήν σκέψιν ότι έν Έλλάδι αί ώραι τοϋ έτους 

,μ.ετρούνται μέ τάς ώρας τών άποστάσεων.

ι
Άλλά τί ταξείδιον αύτό τό άπό Πειραιώς είς Καλα- 

μάκιον! νομίζει τις ότι ή μήτηρ του, ή κυρά άτμοπλοϊκή
εταιρία

1 a fait si petit pour le faire... si douloureux !

Φαντάσου μεσονύκτιον σκοτεινότατου άφ’ ένός, έν 
αφ ετέρου φορει τα νυκτικά του, διότι είνε σκεπασμέ·αφ ετέρου φορει τα νυκτικα του, διότι ι 
με λευκή χιονάτη ύποκαμίσα' φαντάσο 
την πουκαμίσα νά τήν μπηχίζη άγριο

Μεθ’ ό’λα λοιπόν αύτά τά βάσανα φθάνεις εις το Κα
λαμάκι. Είναι ήδη τετάρτη μετά τό μεσονύκτιον. Χιών 
ελαφρά κοσκινίζεται έπί τού κορινθιακού ισθμού' το ψύ
χος είναι δριμύ καί ό αλέκτωρ δέν εζεφώνησεν ακόμη 
ούτε μίαν γύταγ’ είναι παγωμένος είς την κούρνιά του ! 
Όλα τά άλλα όντα σιγώσι, καί έν μέσω τής νεκρικής 
αύτής σιγής, ακούεις τήν άγκυραν καταπίπτουσαν είς 
τήν θάλασσαν, καί εις τήν πτώσίν της αισθάνεσαι τούς 
κλονισμούς όλοκλήρου τού πλοίου. Πάντες τότε αφυ
πνίζονται, οι ναύται, αί άλυσσίδες, οί μακαράδες, τά 
αμπάρια' καί ένώ όλα αύτά ετοιμάζονται διά τήν έξο
δον, έπιδρομεϊς άγριώτεροι καί τών πειρατών, καί τών 
πυρπολητών άκόμη/Υδραίων,όταν άνετίναζον είς τόν άέ
ρα τουρκικόν σκάφος, είσορμοϋσιν είς τά άτμόπλοιον, είς 
τάς αίθουσας του, είς τούς ιδιαιτέρους θαλάμους, είς 
πούς κοιτώνας, καί μέχρις άκόμη τού γυναικωνίτου, άρ- 
πάζουσι πάν τό προστυχόν άντικείμενον ή ύποκείμενον, 
τό όποιον ρίπτουν είς τήν λέμβον των, διά νά τό έπα- 
ναρράξωσιν άργότερον είς τήν ξηράν.

Τοιούτον έν περιλήψει τό άπό Πειραιώς είς Καλαμά- 
κιον χαϊδεμένο ταξειδάκ·.' ή τυραννία έν τούτοις δέν 
σταματά έ'ως έδώ, άλλά σέ παρακολουθεί καθ’ ολον τό 
πέραμα τού ίσθμ,ού, καί σέ άφίνει μόνον όταν έπιβιβά- 
ζεσαι είς τό Λουτράκιον άτμόπλοιον, άπνους σχεδόν, 
αγωνιστής, μάρτυς ! . . Ό Άχιλλεύς μας μετά παρό
μοιον ταξείδιον θά έγραφεν :

Άν οί περιηγούμενοι τάς χώρας τών άγριων 
κ’ οί σχίζοντες τό άχανές διά άεροστάτων 
τόν βίον των διέρχωνται έν μέσω μαρτυρίων 
καί τόν σταυρόν των φέρουσιν αιώνια σιμά των, 
καί είς τό Καλαμακιον όσοι έκ-ΓΙειραιούνται 
ώς μάρτυρες εξέρχονται κ’ εύθύς σταυροκοποϋντα

Block.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚ.Β ΑΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΟ

ΚΟΪΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΪΡΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΙ* ΓΕΠΡΓΑΝΤΛ

(Κάτωδκν τής μεγάλης οικία.; Μελά.)

ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ αγγέλλεται ή πώλησις αρωμά
των είς ώρισμένας καί συγκαταβατικά; τιμάς.

Vinaigres—Eaux dc Cologne—Brillantines,
Cold—Cream—l’ommades—Eaux Athdniennes— 
Eaux de Quinine—Elixirs des dents, τά πάντα 
έκ τών διάσημων γαλλικών Οίκων ;
"Violet κλπ.

Έκάατη φιάλη τών ανωτέρω ειδών 
μόνον δρ. ν. 2.

Χάπωνες Thridace, Veloutine, Miranda» δρ. V. 
Eaux allemandes» Cp. v. 4. — Laits d’ Iris = δρ. 
V. 4:550.—Poudre de Vejoutine= δρ, v. 4.—Cre
me de Lys=Bp. v. 2:550.—Laits ant0ph6liques= 
δρ. v. T._G remes Pompadour=Bp. v. O---- Eli
xirs καί Poudres διά τους όδόντας τών John Evans, 
Pierre, Botot=6p. v. 2:550.

*

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΝ ΤΩ ΑΥΤΩ ΚΟΥΡΕΙΩ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΤΚΙΝΣΩΝ.

Έν τοϊς άτμοπλοίοις απαγορεύεται τό χαρτοπαίζειν,. 
καί όμως ολαι αί νύκτες έν αύτοϊς μεταβάλλονται είς 
παραμονάς νέου έτους' χαρτοπαίζουσι λοιπόν οί πλεϊ- 
στοι, τοϋ καμαρώτου λαμβάνοντος βιδάηον δίκην βοη
θού ...........τών έν Άθήναις χαρτοπαικτείων πλήν τού
του όμως, φωναί, ύβρεις, ούχί άσυνήθεις άβρόταται, άν- 
ταλασσόμεναι, βλασφημίαι μαρτυρικώταται, καπνίσμα
τα, θόρυβος, τρικυμία ένίοτε, ώς νά πονγτάρΐ) καί ή 
θάλασσα, καί όλα αύτά διά τάς αμαρτίας φιλήσυχων τι- 
νών ταξειδιωτών, ο'ίτινες πατούντες τό ιερόν τού Καλα
μακίου χώμα θά έβλασφήμησαν χιλιάκις, ούχί πλέον τά 
ρήγα σπαθί, άλλά καί τό ρήγα Φερραΐο !

Θέλεις άκόμη άλλας ομοιότητας οδού τίνος Αθηναϊ
κής μέ οιον δήποτε ελληνικόν άτμόπλοιον; 'Ύπαγε είς Sv 

ι - . ■ τών καφφενείων τής πρώτης, καί επιβιβάσου κατόπιν
ί ι-<ορράς '■’ύ7’·,έπί τοϋ δευτέρου. Τά ’Λγατο.Ιιχύγ ζήτημα καί τά .το- 

"λιτιχά μας τίθενται έπί τοϋ τάπητος άμφοτέρων. Εν
νοείται ό'τι καί έδώ καί έκεϊ δέν λείπει ό καφές, ούτε 
τό κονιάκ, ούτε ή μπίρα, ούτε αί πατριωτικά! έζάψεις 
άφικνούμεναι πολλάκις μέχρι γρονθοκοπημάτων, διότι οί 
έλληνες δμοιάζουν είς πολλά τούς ’ Αγγλους.

“Επειτα τήν δεκάτην πρωινήν σέ καλούν εί

μενο
ασου άκόμη αύτήν

Καλαμακιον ατμοπλοιον. Και αύταί μέν είναι άρχαί 
ώδίνων, άλλ’ όσα ύφίστανται οί ταξειδιώται καταφθά- 
νο^τες είς τό Καλαμακιον δέν περιγράφονται, έν ώ πε- 
ριγράφονται καί είναι γραφικώτατα τά έντός τοϋ άτ- 
μοπλοιου και μέχρις ου φθάσνι τις είς τον πρός δν ϊρον 
συαβαίνοντα.

εις το ποο-
γευμα· άλλ’ έν ώ σύ άκονίζεις τήν πεινάν σου μέ ορε
κτικά τινα, έ'ως οτου έλθη τό εύλογημένον αύτό πρό
γευμα, ύφίστασαι τήν συμφοράν τής γαλής, διότι καθώς 
εκείνη έχασε τήν γλώσσάν της, χάνεις καί σύ τήν όρεξίν 
σου, άφοϋ τό πρόγευμα βαδίζει άργότερον τού ατμό
πλοιου, καί φθάνει μόλις τήν ένδεκάτην παρά τέταρτον.

Εκαστον έλ.ληνικόν άτμόπλοιον, φίλτατέ μοι, έν 
ίΐδιφ, άποτελεϊ μικράν γωνίαν έλληνικής γής, καί

τα
κυ-

ΧΑΡΤΟΠΩΑΕΙΟΝ
ΠΑΛΑΙ! καί. Κ.ΟΤΛΙ/1

Άθήγαι, Οδύς Έρμου.

"Απαντα τά είδη γραφικής ύλης είς τιμάς μέτριας.
ΈκτυποΟνταε έπισκεπτήρια στιγμιαίος διά τελειο- 

τάτης μηχανής ώς καί χαλκογραφημένα.
Ααράααονταε παντός είδους σφραγίδες, ώς καί έπι- 

κεφαλι'δες έπιστολών έκτυπούμεναι εί; διάφορα χρώματα.
Μόνη 'Αποθήκη τών κατάστιχων άρίστης κατα

σκευής τού σπουδαίου καταστήματος Kotllei* ί. Κι*ΐβ- 
el»e τού Άννοβέρου.

Μόνη 'Αποθήκη διά χονδρικά; πωλήσεις τοϋ|Άλη- 
θούς σιγαροχάρτου ·Ιο1> τού οίκου «Beam Iftsxrdou 
τής Γαλλίας.

Εν Τω Αυτω ΜΥΡΟΠΩΑΕΙΩ πωλοΰνται ε
πίσης Eaux de Cologne ά. μεγέθους δρ. ν. ΙΟ, δευτέ
ρου μεγέθους δρ. ν. 55 καί τρίτου μεγέθους δρ. V. 3. 
— Μύρα διά ρινόμακτρα διαφόρων ειδών τρίτου με
γέθους δρ. ν. 4,550 καί δευτέρου μεγέθους, δρ. V. 
2,GO.—Macassar Oil, δρ. ν. 4.—Stephanotis Bril— 
lanline, δρ. ν. 2. — Διάφορα Ι£ί»»ιχ fie Toilet
te, δρ. 3,550. Toilet Vinegav, δρ. 2. Χά- 
πων*ς Windsor πακέτα άνά 3 δρ, ν., πρός δέ καί 
είς ράβδους δραμίων 85, δρ. 1 , Σάπων Γλυκερίνη είς 
ράβδους δραμίων 75, δρ, ν. 1.

Εις Το Αυτό Μυροπωλείων πωλοΰνται
έκτακτου κομψότητος λαιμοδέται, μπαστούνια, 
ψήκτραι, τααταάραι, σιγαροθήκαι έκ ταρτα
ρούγας, ψαλίδια, ξυράφια καί άλλα καί άλλα.

(30—23) (10—4)

I



8 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΑΡΤΟΝ ΣΠΗΤΙΚΟΝ!
Τό παρά τόν Σταθμόν τοϋ Σιδηροδρόμου έν τ-zi Όδω 

ΈρικΛ Άτμοκίν^τον

Εργοςτλςιον Αρτων Και Ζυμαρικών

Α.. Παιραβκευοπούλου καί Χχς
κατασκευάζει διά μηχανής είς την αύτήν τής αγοράς τι
μής ψωμί λαχταριστόν, άπό καθαρόν σιμιγδάλι, χωρίς 
φαρίνα, σωστή όκά καί όταν είναι καί δύο ημερών, γλυ- 
κύτατον καί μετά δύο ήμέρας, χωρίς νά χάνη τήν ού- 
βίαν του.

ΠΡΟΣ
ποιότητος ζυμαρικά, Μακαρόνια, φιδέ, κλπ. Κάμνει

ΑΐΙΟΣΊΌΛΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.

. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ δύο, Sv είς τήν ΙΊαλαιάν 

άγοράν είς τό Λαχανοπωλεΐον ϋατϊηανικολάου (Καμ
πούρη) καί άλλο έν τή| Ό<?ώ Έρμου απέναντι τοΰ Κα
ταστήματος Μαϊφάρτ.

Κ^ΑΙ κάρρα μέ τόν κώδωνά των διά τάς συνοικίας.

(ΣΤ'. 3).

τούτοις κατασκευάζει ποωτης

*Ονοιξ«ν ! ί Ήνοιξεν I Σ

πρό πέντε ήμερων γελόεν καί έρυθρόχρουν ώς μ.τρίζώ/α 
αιμοσταγής τό

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Η ΕΛΛΑΣ

καί σύν αύτφ ήνοιξαν καί τόσοι στόμαχοι τοσούτων πε
λατών τοϋ μεγαλοπρεποϋς ξενοδοχείου οΐτινες έν μέσφ 
γελώτων καί θυμηδίας καί τοσαύτης φαντασιώδους πο
λυτελείας καταβροχθίζουσι τά ττρι^ι^αρύγγια φαγητά του.

Εχουν ολα ελκυστικήν δύναμιν ώς κόραι σφριγώσαι !
Κάμνουν θαύματα διότι σέ χορταίνουν εύθύς, ένώ άμα 

καθίσγς νομίζεις οτι δέν θά γλ.υτώσης μέ πέντε μερίδαις 
τουλάχιστον!

Έχουν τό ιδιαίτερον προσόν νά σοϋ πληρώνουν μέ τό 
οιίματόχρουν νόμισμα τής ύγείας τό ώχρόν τοϋ Γεωργίου.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ
γείνεται έφοδος άπό τής 11 π. μ. καί τής 6 μ. μ. ύπό 
•τόσων πολιορκητών στομάχων.

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ
«ν γελασδής καί ύπάγης κατά τήν Ιην τό μεσημέρι ή 
•τήν 8ην τό βράδυ δέν θά εύρη; ούτε μίαν πατάταν ί

‘H υπηρεσία.

διεξάγεται ύπό γζρσιών πρώτης μέ ταχύτητα ηλεκτρι
κού σπινθήρος. Πριν ξεδιπλώσγ,ς τήν πετσέτα σου έχεις
ένώπιον σου τό φαγητόν. Σέ ύποχρεώνουν μέχρι.. ..........
μπαζισιοϋ.

‘Η καδαριότησ,
ώς παρθένος ιδιότροπος, μέ λευκήν έσθήτα καί λευκότε
ρους βραχίονας διατάττει τά πάντα κατά τό ίδιον αύ
τής σύστημα

‘II πρωτοτυπία
φθάνει μέχρι τοϋ διπλώματος τών πετσετών

Οί πολυέλαιοι, τά διπλά παραπετάσμ,ατκ, τά έπιπλα, 
ή έπίστρωσις τών τραπεζών, ό χρωματισμός τών τοί
χων, ολα, όλα, δεικνύουν πρωτότυπον πνεύμα καλαι
σθησίας (bon gofit.) καί πρός στιγμήν νομίζεις οτι εύρί- 
σκεσαι είς έστιατόριόν τοϋ Palais Royal.

'Μ Κ&ντμεκότης
τοϋ ξενοδοχείου, έπί τής κεφαλής τής όδοΰ Ερμοϋ .καί 
παρά τήν πλατείαν Συντάγματος, θέλει καταστήσει αύ
τά κέντρον τοϋ καλλιτέρου κόσμου καί τών μεγαλοπρε
πέστερων γευμάτων. Καί τοΰτο προνοήσας ό άξιος δι
ευθυντής αύτοΰ, έφρόντισε νά διασκευάσ?) καί ιδιαιτέ
ραν αίθουσαν, έπίσης μεγαλοπρεπώς εύπρεπισμένην, δ^ 
οικογένειας καί ομίλους φίλων.

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΑ

είναι εύρωπαϊκώτατον, άμίμητον, καί όστις έννοεϊ νά 
τρώγη καλά και πληρών?) τίποτε, άς εισέρχεται είς τό 
λαμπρόν καί άρτισύστατον

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Η ΕΑΑΑΣ
ΐπί τής όδοΰ Έρμου, παρά τή π.Ιατεία Συντάγματος.

καί έκβ? ALu ι·θνοϊι·Χ
Ί*. Γ. Χήμσρον κομίζονται έκ Παρισίων οί πρό μη

νάς περίπου επίτηδες παραγγελθέντες οίνοι, οΐτινες θά 
στέφωσι μέ ιδιαιτέραν χάριν όλην τήν φαιδρότητα !

(Ε,—2).

ΣΥΚΑ ΧΙΩΤΙΚΑ, γεμάτα μαστίχην, εύω- 
έστατα καί σκληρά πωλοΰνται είς τό Χιακόν Κατά- 
τήματα τοϋ κ. Καμ.ποΔρη, όδός ΚοΛοχοτρώνη, χατά 
hr βονσιν τον Λέχα.

ΜΠΙΡΑ τοϋ MOIWA.XO1· είς μποτίλιες, 
μιόνον πρός 1,00 έκάστη καί τής ΟίΕΛίΧΜΧ 
(ΙΧίτρέερ) μ,όνον πρός 1,660 τω ένπωλεΐται υπο- 
καταστήματι Οίνων Εύβοία», Όδός Πατησίων, 
Χ.«φτ<ία.


