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Β. ΓΔΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΛΙΕΥΘΪΝΤΙΙΣ

ΑΠΟΚΗΡΤΞΙΣ.
Τό Μέτσοβον, τά Γιάννινα τά κατασκλαβωμένα, 
τό ζήτημα, ό πόλεμος, ή Δύσις, οί ’Εγγλέζοι, 
τά τρόπαια, οί πρόγονοι καί τό είκοσιένα, 
ολα αύτά στρωθήκανε καί πάλι ’στό Τραπέζι.
*Ο Κουμουνδούρος μόνος του τά έργα του θαυμάζει, 
καί ό Τρικούπης άγριος μουγκρίζει καί ταράζει.

Γιατί, καθώς μάς έλεγε ό Κουμουνδοϋρος τότε, 
καί μοναχός του τήν Τουρκία νά μή την πολεμήση; 
νά τόν άποκηρύξουμε άμέσως, πατριώται, 
γιατί μάς έμασκάρεύε σ’ ’Ανατολή καί Δύσι.
Καθένας μέσα ’στη βουλή βαστά αυτό τό ίσο,
καί δός του λόγια άπό ’μ,πρός καί γρίν’αις άπό ’πίσω.

’Στόν ήλιο νά τόν στείλουμε κί’ άκόμη παραπέρα, 
γιά νά ίδη καί ή Τουρκίά καί ή Εύρώπη πάλι, 
πώς τών ‘Ελλήνων ή πατρίς δέν κοπανγ άέρα, 
καί πώς ’μπορεί καί μόνη της μέ ολους νά τά βάλη. 
Πρέπει τό εθύος σύσσωμο νά τόν αποκήρυξή, 
αν θέλη αίσθημα, ζωή, παλληκαρίά νά δείξη.

Σ άποκηρύττει τό λοιπόν, ’Αλέξανδρε, τό γένος, 
γίά νά συχάσουμε κ’ εμείς καί σύ καί ή βουλή, 
ας ησαι παντα μονος σου και αποκηρυγμενος, 
κΓ ούτε ό Μπέης ό Σερέφ ποτέ μή σοϋ ’μιλή.
Φτοϋ ! φτοϋ ! σ’ άποκηρύττουμε μέ τήν πολιτική σου, 
’πίσω ’στον ήλίο πήγαινε, γίνε καπνός, σκορπίσου.

ΚΓ άν πάλι τό Ρωμαίϊκο μίά ’μέρα κυβερνήτης, 
άν, όπως πριν γίά πέτσωμα καί νίκαις κατεκάπης, 
καί πάλι γ’ά τόν πόλεμο τά ίδια μάς άρχίσης, 
καί δέν τον κάμης καί μετά καί άνευ τής Εύρώπης, 
ώ! πόση κατακέφαλα θά σοϋ κατέβη μπόρα ! 
θά σέ άποκηρύξούμε καί πάλι όπως τώρα.

Μαζί με ολους τούς ‘Ρωμηούς κΓ έγώ σ’ ώποκηρύττω, 
καί έτσι πάει λέωντας κΓ ό κόσμος ξεθυμαίνει . . .
Τοϋ Κουμουνδούρου γΐούχα του και τοϋ Τρικούπη ζήτω, 
όποϋ τον άποκήρυξε μέ γλώσσα ’ματωμένη.
Μά ζήτω κΓό Κοντόσταυλος, κΓό Καλλιγάς κΓοί άλλοι, 
όπου ’στό άποκήρυκτο έξέσπασαν κεφάλι.

Souris.
> - Ng* -----

'S



ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 3
2 ΜΉ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΔΙΚΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΗ

ΠρωΓ.
Σ’ έύγνωμονοΰμεν, Θρασύβουλε Βελένδζα, Σ’ εύγνωμο- 

νοΰμεν, Έρνέστε Σιοΰμαν, Σ’ εύγνωμονοΰμεν, Μενέλαε Νε
γροπόντη, διά τό ουράνιον μάννα, οπερ παρέχετε είς τήν 
διψώσαν γραφίδα μας, ήναγκασμένην νά κάμνη νυχθημέ- 
μους πορείας διά τής έρημου τής πολιτικής.

Αύτόν τόν αίνον έψιθυρίζομεν μεταβαίνοντες χθες είς 
τό Δικαστήριον κατεσπευσμένοι διά νά έντρυφήσωμεν είς 
πάχος Μενελάου καί λόγον Χοϊδά, είς βρόντον Μπουφί- 
δου καί ψυχολογίαν Τυπάλδου καί γέλοΐα Στεφανίδου.

Όλοι την είχον μυρισθή την δίκην, καί περί την 9ην 
ή αίθουσα τοΰ Δικαστηρίου ήρχισε νά γεμίζη από δικη
γόρους, νεολαίαν, κάτι μεσίτας, τών ομογενών παρασί
του;, άπό μάρτυρας, μεταξύ τών όποιων διεκρίνετο θα
λερά ή σπαργώσα μορφή τοΰ κ Κούπα, ενός τών κυριω- 
τέρων μαρτύρων τοΰ κ. Άγγελοπούλου.

Εις την θέσιν τών κατηγορουμένων Μ. Νεγροπόντη 
καί Χαλικιοπούλου έτέθη μία ξυλοτράπεζα, παρά τό σύ- 
νηθες, πλήν τών περιπτώσεων καθ’ άς δικάζεται ό Μα- 
κράκης, ό’στις φέρει μαζύ του ολόκληρον Βιβλιοθήκην.

— Τί εξαιρετική διαδικασία είναι αύτή, παρατηρεί ό 
δικηγόρος του.

— Αφοΰ έφαγαν τόσα τραπέζια άπό τούς ομογενείς 
οί κύριοι δικαστικοί, νά μή δώσουν ένός άπ’ αύτούς ένα 
παληοτράπεζο.

Εξαιρώ εκ τών τραπεζοφάγων παρά τούς ομογενείς τόν 
φίλον Βουλπιωτην, μηδένα ομογενή πλησιάζοντα καί κα- 
ταλύοντα. τά είσοδήματά του είς τό Ζυθοπωλεϊον τοΰ 
Μπερνιουδάκη.

Λίαν έγκαίρως καταλαμβάνουν τάς θέσεις των οί κύ
ριοι Δικασταί.

ΕΚΙΦΪΛΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΙΑ. ΤΟΪΡΚΟΠΟΪΛ’ ΑΓΑΠΗΣΑ.

ΚαφάΧαεον τρίτον.

Εκ 6> γινιται .Ιόγος ηΓιά τά βάσανα τον Βασί-Ιάχη».

(Σννέχιι* £ρβ. 266’.

Ειπον, οτι μοΰ εκόπησαν τά ήπατα, όταν είδον τό 
πρός άπόπλουν έτοιμον πλοΐον, άλλά δέν είπον τήν α
λήθειαν, διότι ολίγον έλλειψε νά μοΰ συμβή καί κάτι 
άλλο άκόμη...

Καί όμως ήμην εθελοντής καί άπό τούς καλούς μά
λιστα, πεμπομενος πρός άπελευθέοωσιν τών δούλων ά- 
δελφών. 1

II θεσις μου ητο δεινή καί ή άμηχανία μου μεγίστη. 
x ■Ε°'1’6 εσκέφθην πόσον δίκαιον ειχεν ό Παλαύρας μου 

να ηναι μεθυσμένος κατα την ώραν τής άναχωρήσεως.

Προεδρεύει ό ήμερος τήν μορφήν καί τούς τοόπου- 
Γιανίτσαρος κ. Τσάτσος.

Παρεδρεύουν οί κκ. Βουλπιώτης, Λόντος,' Ζηλήιχων 
καί Προβεδοΰρος, ό διευθυντής τών Λουτρών Φαλήρου.

Οί συνήγοροι καταλαμβάνουν τάς θέσεις των. Τών κκ 
Χαλκιοπούλου καί Νεγροπόντη κυριώτεροι συνήγοροι φαί
νονται οί κκ. Κωστής καί Χοϊδάς.

— Ό ‘Ρόκος;
— Μάλιστα, ό Ρόκος.
Ό Κωστής μειδιά τό φαναριώτικό του μειδίαμα. Ευ

τυχώς τήν γλυκεϊάν του μορφήν ούδέν σύννεφον καλύ
πτει, διότι δέν συμπαρίσταται έκεϊ δ φίλος του κ. Σαρί- 
πολος.

Αλλά ό κ. 'Ρόκος φαίνεται μελαγχολικός, μή δυνά- 
μενος νά χώνευση άκόμη πώς ό δημοκρατικός υποψήφιος 
Αττικής εύρέθη νά είναι συνήγορος ύπό τών πλουτοκρα
τ κών.

Μελαγχολικότεροι διά τοϋτο ειμεθα ήμεϊς, οΐτινες α
νυπομονώ; περιμένομεν πρώτον πρώτον νά έκραγή ή 
ευγλωττία του, όπως δικαιολογήση τό παράδοξον αύτό 
φαινόμενον τοΰ κ. Χοϊδά συνηγοροΰντος ύπέρ ομογενών. 
Η παραδοξότης αύτή δέν είναι διόλου λογική, διότι τό 

δίκαιον δέν χωρίζει τούς άνθρώπους είς ομογενείς καί 
αλλοφυλλους· άλλ’ είνε έν γεγονός.

Ο κ. πρόεδρος ψιθυρίζει είς τό αύτί τοΰ κ. Στεφάνι- 
δου, ότι ή συνεδρ;ασις Οά άναβληθή είς 2 1 )2 μ. μ.

Μεσημ-βρέ*.
Πρωτην φοράν άναγκάζομαι νά πίω τόν καφέ μου είς 

του I ιαννοπουλου ζεστόν και διά νά μετριάσω την καΰ— 
σίν του βουτώ χωρίς νά θέλω μίαν Κοπενάγην 30 λε
πτών καί μ’ άτελείωτον τόν καφέν σπεύδω είς τό Δικα- 
στήριον.

Ο πρώτος, δν άπήντησα ήτο ό άνταποκριτής τοΰ Nto-

Τίς οίδε τόν φόβον καί τάς σκέψεις καί τοΰ καπετάνιου 
τούτου καί ήρωος τών πετειναριών τής Κρήτης.

^Εσφιξα πεντ έξη ρωμηαΐς, όπως ένδυναμωθώ καί 
λάβω θάρρος μικρόν, ύπό τό κράτος δέ τής ένεργείας 
αυτών έτόλμησα νά έπιβώ τοΰ πλοίου.

Ανδρες περί τούς πεντήκοντα κατέκειντο, ώς σαρδέ- 
λαις παστωμέναις καί τιλυγμένοι είς τάς κάππας των 
άλλοι έπί τοΰ καταστρώματος καί άλλοι είς τό άμπάρι, 
καπνίζοντες, προγευματίζοντες, πίνοντες καί συνδιαλε- 
γόμενοι.

Μεταξύ τούτων διέκρινα καί τόν γραμματέα τοΰ έθε- 
λοντοποιείου βοώντα:

— Βρέ παιδιά, γιά τό θεό, πετάχτε τά τσιγάρα, θά 
πεταχτοΰμε στον άέρα, δέν βλέπετε; Τό πλοΐον είνε φορ
τωμένο πολεμοφόδια καί μπαρούτι. Θά πάμε άδικα, δέν 
λυπάσθέ τή ζωή σας;

Καί έλεκμβανεν ώς άπάντησιν παρά μυστακίου ύδραίου.
— Αμιιί, καί άν ήτανε νά σεκλεντισθοΰμέ κ«ί γιά 

τό είνε μας δέν πηγαίναμε καί στό πόλεμο.
Και προς τούτον άλλος επιβοηθητικώς, άνατολίτης 

ούτος, προσέθετε: ί .
— χολοσκάνης κουμπάρε, καί τό μπαροΰτ' τοϋτο 

δέν πέρν’ φώκο καί μέ τά φτίλ’ άκόμα. Είνε μούσκεμα 
σάν τούτη τή γαλέτα πού μάς δόσαν γιά ταίνι.

Μγου, Παγανέλης ό νεώτερος, βασανιζόμενος ύπό πυρε
τού, έ ννοών όμως νά λάβη άφθονους δόσεις δίκης άντί 
κινί νης.

Ό δεύτερος. . . ή Μάρτυς Αικατερίνη ολοζώντανη ύπό 
τήν μορφή ν ύπηρετρίας τοΰ κ. Χαλικιοπούλου.

ΤΗλθε νά μαρτυρήση πράξεις πέντε φράγκα πέντε ότι 
είδε τήν άδελφήν τοΰ Άγγελοπούλου νά ύπάγη δεν ςευ- 
ρω πού.

Ό τοίτος ήτο ομογενής τών γαστέρων συνάδελφός μου 
Τριαντάφυλλο;, τόν δέ ήδέως προσειδών ήρώτησε:

— Πότε θάλθοΰμε καί γιά τή δική σου, έννοών τήν 
κατά Βασιλέως δίκην του.

Ό τέταρτος ήτο άλλος Ρόκος, κληρικός αύτός, άνα- 
καλύψας νέα χειρόγραφα τοΰ έν τώ ύπουργείω τών Οι
κονομικών έργαζομένου χωλού ύπαλλήλου Φωτίου τοΰ 
έκ Φωτίων, καί τέταρτος ό Γίγας Στεφανίδης, ό’στις καί 
συνέπλεξεν άμέσως Γιγαντομαχίαν μετά τοΰ Ρόκου, περί 
τοΰ σπουδαίου θεολογικοΰ ζητήματος, τί κρύπτουν οί 
μοναχοί ύπό τά ράσα των.

Μετ’ ολίγον ή αίθουσα καί πάλιν πληροΰται, τήν φο
ράν αύτήν παρουσιάζεται ή χαλκοπρασίνη μορφή τοΰ κ. 
Χαλικιοπούλου καί δέν παρουσιάζεται ή στίλβουσα τοΰ κ. 
Νεγροπόντη.

Οί δικασταί είς τάς θέσεις των.
Καλείται ό κατηγορούμενος Μενέλαος Νεγροπόντη; 

καί άποδεικνύεται άπουσιάζων, πρός μεγάλην θλίψιν ό
λων τών γυπών δημοσιογράφων, καλείται καί ό έ’τϊρος 
τών κατηγορουμένων καί άποδεικνύεται μέ τ’ όνομά του 
Χαλικιόπουλος, μέ τά έτη του είκοσιπέντε, μέ τήν πα
τρίδα του Μύκωνον, μέ Sv ζεύγος γυαλιών, μέ τόν Νε- 
γροπόντην άφεντικό, μέ τρεις δικηγόρους παρόντα; — 
Κωστήν, Ρόκον, Παπαλεξανδρή—καί δύο άπόντας—Δρα- 
γούμην καί Λεβίδην.

Είνε δά κι’ άλλοι σπανοί, 
μάχουν τρίχα καί μαλλί, 
μά έσύ είσαι γουλί.

Ό γραμματεύς έδακε τά χείλη του διά τόν σαρκασμόν, 
καθόσον σπανός μέν πράγματι δέν ήτο, άλλά τά μου
στάκια του άκόμη δεν είχον φυτρώσει, στραφείς δέ πρός 
εμέ παρατυχόντα:

— Δέν είνε άδελφέ, είπεν έν αγανακτήσει, δέν είνε 
προκοπή άπ’ αύτούς, άς έλθη νά τούς κάμη καλά ό άρ- 
χηγός.

— Σωστό, έσπευσα ν’ άπαντήσω, Οά τειναχθοΰμε 
στόν άέρα στά καλά καθούμενα.

Καί τρίτος προσελθών έπέλεγε:
— Έγώ δέν έχω τή ζωή γιά χάσιμο μέ τής μοΰρλες 

τοΰ ένός καί τοΰ άλλου, θά εΰγω έξω.
Έπιδοκιμασθέντος τοΰ λόγου του έξήλθομεν ικανοί 

τόν άριθμόν, οτε νά καί ό αρχηγός, ον αύθωρεί περιε- 
κυκλώσαμεν έκφραζοντες αύτώ τά παράπονά μας.

*0 άρχηγός μάς καθησύχασε, διαβεβαιώσας μας, οτι 
δέν έπρόκειτο ν’ άπέλθωμεν διά τοΰ ιστιοφόρου, άλλά 
δι* άτμοπλοίου, επέταξε δέ όπως πάντες άπέλθομεν πρός 
τήν δύσιν τοΰ ήλιου τοΰ Πειραιώς καί συναθροισθώμεν 
είς Ξεροτάγαρο ή Παλαιόν Φάληρον, έξ ού τήν νύκτα 
άτμόπλοιον έμελλε νά μάς παραλάβη, ρυμουλκούν καί

Όλα αύτά γλήγορα γλήγορα, μέ νευρικήν αύθάδειαν, 
ώς νά τά είχε μαθημένα άπ’ έξω.

Άναγινώσκεται μακοός κατάλογος τών μαρτύρων τής 
ύπερασπίσεως, έξ ού δέν λείπουν ούτε Στούπης, ούτε 
Κατσίμπαλης, ούτε ’Ολύμπιος, κεκηουγμένοι όλοι έχθροί 
τών Νέων Ίάίύν.

Άναγινώσκεται καί ό τών μαρτύρων τής κατηγορίας.
Καί ολα αύτά τά προκαταρκτικά γίνονται διά νά μάς 

πή ό κ. Πρόεδρος ότι ή συνεδρίασις άναβάλλεται διά τήν 
έπαύριον μετά μεσημβρίαν τοΰ Σαββάτου, ότε τό φύλλον 
αύτό, οπερ άναγινώσκεται—τής Κυριακής, έπιβιβάζεται 
είς πειραϊκάς λέμβους και έκεϊθεν όιά σιδηροδρόμου, δΓ 
άτμοπλοίων, διά λεωφορείων, διά άεροστάτων, διά περι
στερών, διά νεφών σκορπίζεται είς τά τετραπέρατα τής 
τετραπέρατης Ελλάδος.

---------------- — g* Ο

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ

Ό *·. Ροίδης έξελλήνισε τό χασίς είς άσίχιον, διότι 
μόνον όταν πίνη χασίς γίνεται άσίχης, άλλως είναι ό 
συνήθης Χάσης καί Κισλάοαγα; έν τώ χορώ τής κυρίας 
Μελά.

Ποια ή διαφορά μεταξύ τών έπισκεφθέντων τήν άγο- 
ράν δύο Γεωργίων, τοΰ ένός Βασιλέως καί τοΰ άλλου 
Σουρή;

— Ότι ό είς ήγόρασε τήν Έγημτρίύα άντί 100 φράγ
κων καί ό άλλος άντί ούδενός.

Είς ποιον άνήκει βοαβεΐον εύφυίας ;

τό φορτηγόν μετά τών πολεμοφοδίων, ειτα διατάξας τον 
γραμματέα νά μάς τροφοδοτήση—απήλθε συς·ήσας τάξιν.

Μετά τήν τοΰ άρχηγοΰ άναχώρησιν ό γραμματεύς, εγώ 
καί δύο άλλοι φίλοι του διηυθύνθημεν εις τι ξενοδοχείου 
—γιοτέλ μπακαλίκ—όπου στήσαντες εν μέσω ήμών τήν 
οκά άφροστεφή ήρξάμεθα, έν τώ άτμώ τοΰ οίνου, ομι
λιών πολλών καί ποικίλων, αϊτινες κατέληςαν διά τοΰ 
γραμματέως λέγοντος:

— Γνωρίζετε, κύριοι, ότι είς τούς τούρκους κάμουν 
αϊσθησιν τά παχειά λόγια. Άφίνω τώρα, οτι θά διαδό- 
σωμεν, άμα είς Θεσσαλίαν άποβώμεν, ότι φέρομεν πυ
ροβολικόν καί Ιππικόν μεθ’ ήμών—γιά τό δεύτερον άλ
λως είνε εύκολον νά τό συστήσωμεν άγγαρέβοντες τά 
μουλάρια καί τά γαϊδούρια τών χωρικών — αλλά πρός 
τούτοι; άνάγκη ν' άκούωνται, οτι πλην τοΰ σερασκέρη 
—άρχηγοΰ μας—καί τά ονόματα χιλίαρχος, εκατόνταρ
χος, μπίν μπασής, Sv-μπασής. Δεκανείς, λοχιαι καί 
άλλοι μικροί βαθμοί είς τό σώμά μας δέν πρέπει ν’ ά- 
κούωνται. Λοιπόν; Σύ φίλε Γιώργη, άπό σήμερα είσαι 
μπίμπασης, σύ Κώστα, γιουσ-μπασης, καί συ — δηλαδη 
έγώ—ov-μπασής. Πάμε τόρα.

Άφοΰ έβρέξαμε διά ’μισής οκάς τού; βαθμούς μας 
έξήλθομεν, τήν δέ έσπέραν σποραδικώς διηυθύνθημεν πάν
τες πρός τό Παλαιόν Φάληρον.

Ό καιρός ήτο νεφελώδης καί τό ψύχος έπαισθητόν 
ότε εϊχομεν φθάσει έκεϊ. Ό άρχηγός ήτο μεταξύ μα<

ί
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Η ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ ΑΓΟΡΑ.

Πάντοτε πριν γράψω σκέπτομαι άν είναι καλά είς τήν 
ύγείαν της—ή κεφαλή μου. ’Εξαιρετιχώς όμως, προκει
μένου περί τής ’Αγοράς τής ΦιΛοπτώχοο 'Εταιρίας Κυ
ριών, καί θελήσας νά γράψω κάτι τι, άντί τής κεφαλής 
μου ήρώτησα άν ήναι καλά ή τσέπη μου. Διά ν' άπαν- 
τή.ση δέ, μοΰ έξήντλησεν δλην την Παθολογίαν του Ού- 
φελάνδου.

Έγώ ό’στις έχω τόσην φιλοδοξίαν νά προσφέρω είς τό 
δημόσιόν μου τάς εύφυεστέρας γραφίδας, πρώτην φοράν 
σήμερον έπεθύμησα νά έχω συνεργάτην μου τόν λόγιον 
νέον .... Μενέλαον Νεγρεπόντην.

Θά τω έλεγα : Αρον τό τχμ,εΐόν σου καί πήγαινε νά 
μοΰ γράψης διά την άγοράν.

Έν ελλείψει όμως της σφριγώσης, ώς αί παρειαί τοΰ 
κυρίου της, τσέπης τοΰ κ. Νεγροπόντη, παρέλαβον την 
νοσοΰσαν ίδικήν μου μέ τήν έλπίδα δτι ό διά τής αγο
ράς περίπατος έν μέσω τόσω ορεκτικών πραγμάτων, εμ
ψύχων τε καί άψυχων, ίσως θά τήν ώφέλει πως.

Είς τό τέλος τών σημειώσεων αύτών θά ίδήτε πώς 
τήν ωφέλησε τήν υστερικήν μου τσέπην ό περίπατος αύ
τός καί πώς ένθυμήθην έν ρωμαντικοτραγιχόν έπεισό- 
διον τοΰ όποιου έγενόμην μάρτυς έν τινι μέχρι Μαρου
λιού έκδρΟμή μου.

Γνωρίζετε τήν αίθουσαν τοΰ Νηπιαγωγείου του ’Αρ
σάκειου, οθεν τό μέν πρωί έζέρχεται αρμονία ναού καθο
λικού έκ τοΰ άσματος τών προσερχομένων νηπίων, τό δ* 
εσπέρας καί τήν μεσημβρίαν αί γλυκεΐαι φωναί τών μι
κρών άποτελούντων όχι πλέον τετραφωνίαν, άλλ’ εκατον- 
φωνίαν ομοιάζουν τόσον πολύ πρός τά κελαδήματα πολ
λών πτηνών ( έν συνδένδρω κήπω, ώς φερ’ είπεϊν ό άπέ- 
ναντι κήπος τής οικίας Παπαρρηγοπούλου ;

Εκεί ενεκατέστη ή άγορά, χωρίς τήν άδειαν τοΰ κ. 
Σουτσου καί μεθ’ δλην τήν γνωμοδότησιν τοΰ κ. Χόρς 
οτι ή στέγη της δέον νά κατεδαφισθή.

Εχρησίμευαν εκεί ώς υποστηρίγματα τής στέγης τό- 
σαι Καρυάτιδες, ώστε κτλ.

Κυρίαι μου τής Φιλόπτωχου Εταιρίας, ήδικήσατε 
τους πτωχούς σας !

Τό, παζάρι σας^ θά έκαμνε διπλάσιαις δουλειαίς, άν 
εις τόν πρόδομον δέν έτοποθετεΐτε σωρείαν κλ.ωστομυστά- 
κων, οΐτινες εκαμνον τό άντίθετον τοΰ ο,τι κάανει ό 
μαγνήτης.

Πρός τοϊς άλλοι ς ήσαν καί μεσόκοποι.

Μεταξύ δύω χρυσών παρενθέσεων, ώς τά πρώτα τέ
ταρτα τής σελήνής της πρώτης εσπέρας σάς λέγω δτι 
άν ήμην Νέρων θ’ άπεκεφάλιζον ολους τούς μεσοκόπους 
και τάς μεσόκοπους, άρχιζων άπό τής ίδικής μου κεφα
λής και απαλλαττομενος ουτω τόσης αιματοχυσίας.

— Τί λέει ;
— Ή Έγηρερις πέντε φράγκα.

— ’Από πότε έγινε Μάρτυς Αικατερίνη ή Έγημε- 
ρίς, πράξεις πέντε, φράγκα πέντε ;

— Άπό τότε ποΰ είναι γ’ά τούς πτωχούς . . .
— Τώ πνεύματι.

Καί ποιος μέ συνώδευε παρακαλώ είς τήν έπίσκεψίν 
μου έν τή Άγορ&·,

'Ο εκατομμυριούχος .... Σονρής.
'Άμα είσήλθε καί έπολιορκήθη άπό δύο Κυρίας, αΐτι-

τινες έπώλουν τήν 'Εφημερίδα. άντί πέντε φράγκων, άφί- 
νει έν έκατομμύριον καί τρέπεται είς φυγήν, έκ μετριο
φροσύνης μήπως τόν ίδοΰν καί ’δή, τήν έπαύριον τό δνομά 
του είς τόν τύπον.............κάτωθεν στίχων.

Καί ιδού έγώ μόνος.
’Έπρεπε νά κηρύξω έπιστρατείαν είς τήν μυωπίαν μου 

διά νά ’δώ καί νά γράψω.
Άλλ’ έκαστον βλέμμα έκόστιζε τό όλιγώτερον έν πεν- 

τόφραγκον.
’Επειδή δέ έν βλέμμα ίσοδυναμεϊ πρός έν στοιχεΐον 

έκάστης λέξεως, άν ήθελε νά γράψω μίαν σελίδα τοΰ 
Μή χίνβοοεε, έπρεπε νά πληρώσω—έκάστης σελίδος 
περιεχούσης 5,280 γράμματα— 26,000 φρ.

Θά ήναγκαζόμην νά ύπογράψω έπιταγήν :
— Καί δι’ έμέ πληρώσατε, κύριε Νεγρεπόντη.
Ό όποιος θά έτρεχεν είς τόν κ. Χαλικιόπουλον νά 

τοΰ πή νά γράψη δτι έζήτησα νά τοΰ πάρω 24,000 φρ. 
διά νά μή γράψω περί τής άγοράς.

— Μίαν άβάναν, κύριε, 1 Ο φράγκα.
•— Δέν καπνίζω, παρακαλώ.

— Είς τόν μπουφέ μας, κύριε.
—Ό! είμαι τόσω χορτάτος.

— Macassar Oil’, δέκα φράγκα !
— Ώ! είμαι έστερημένος όσφρήσεως.

Τό πράγμα έπήγαινε περίφημα, δταν.... δύο μαύροι 
οφθαλμοί......μέ άγκυροβολοΰν.

— Κάτι τι άπό μάς;
— Είσθε πολύ άκριβή, κυρία μου.
— Άπ’ έναντίας θά μ’ εϋρητε πολύ συγκαταβατικήν.
Τή στιγμή έκείνη ήσθάνθη ή τσέπη μου συγκοπήν.
— Un mouchoir ?
— Cine francs !
Παντού μέ κατεδίωκεν ή τιμή αύτής τής άτιμου 

—συγγνώμην,ίππότα Δέ Κάστρε—Μάρτυρος Αικατερίνης.

Έλησμόνησα νά σάς είπω δτι έν τή είσόδω τήν 
'Εφημερίδα έπώλουν δύο παιγνιδιάρικοι οφθαλμοί, τόν 
δέ προσφιλή Άννινον ή άρρενωπή καλλονή τών Χαφτείων.

’Ηγόρασα καί τήν μέν καί τόν δέ, έπιθυμήσας πρώτην 
φοράν νά ήμαι μάχαας, διά νά συμπαίξω ολίγον μέ τάς 
ώραίας μου συντεχνίτιδας.

Τάς μεγάλας πωλητρίας ούτε τάς έπλησίασα ... 'Η 
χαριεστάτη Κυρία Παπαρρηγοπούλου διεχειρίζετο ήδονι-

περικυκλωμένος ύπό πλήθους φωνασκούντων έθελοντών:
— ΑΡΖΤΎε, καταλύματα, ποΰ θά κοιμηθούμε έδώ 

στήν έρημιά ποΰ μάς έφερες ;
— ρά-ς πίίρε? ολους στόν λαιμό σου, θά ξε- 

παγιάσωμε.
—Αρχηγέ, θά τό βάλωμε γιά τήν ’Αθήνα καί δεν 

μάς ξαναμαζεύεις πιό.
Επί τέλους ώμίλησε καί ό πνιγόμενος άρχηγός:
—Τί νά σάς κάμω, παλληκάρια μου; Έδώ διετάχθην 

νά σάς φέρω, έδώ σάς έφερα, ψάξετε, έδώ πέριξ είνε 
τόσαις καλύβαις πηγαίνετε, βρήτέ ταις, σπάσετε τής 
πόρτες, μπήτε μέσα, οίκονομηθήτε δπως μπορέσετε άπό
ψε νά τελειώνει τό παστόψαρο.

Και άμ έπος άμ εργον. Πάντες διεσπάρημεν είς τούς 
άγρούς πρός άγραν καλυβών, ών τάς θύρας μετά τών 
παραστατών άνασπάσαντες έν αύταΐς έγκαθιδρύθημεν, 
παραδοθέντες είς τάς άγκάλας τοΰ Μορφέως.

Περί τό μεσονύκτιον άφυπνίσθην ύπό κραυγής τίνος:
— Βρέ, ποιος είνε έδώ; ποιος μοΰ 'πήρε τά λεπτά 

άπό τή τσέπη;
Κι άλλος εις την κραυγήν τοΰ πρώτου συνεπικραύγα- 

ζε γοερώς μετ’ άπέλπιδος φωνής.

Τ' * »ην καππα μου, μωρέ σκυλιά ποιος μ,οΰ σούφρωσε 
την κάππα, καί μέ εκαμε νά ξεπαγιάσω άπό τό κρύο;

Σιγή*, ούδείς, άπαντά, ούδείς όμιλεϊ. Πάντες ρ£γ-

χουσιν έν νηδύμω.
Τήν πρωίαν εϊμεθα στό πόδι, περιττόν δέ νά περι- 

γράψω όπόσοι όπόσα καί όποια έχασαν ύπό λαθροχείρ'ων 
συνεταίρων γυμνωθέντες.

Περί τήν μεσημβρίαν κατήλθεν ό άρχηγός συνοδεύο- 
μενος καί ύπό έλβετοΰ τίνος φιλέλληνος άζιωματικοΰ, 
έθελοντοΰ καί τούτου, δστις έμελλε νά η ό γενικός μας 
προγυμναστής τής πολεμικής.

Τήν αύτήν ημέραν μάς διενεμήθησαν δπλα καί φυσίγ
για ένσφαιρα, καί ήρξάμεθα τών γυμνασίων.

Εις μίαν ώραν έμάθαμεν τό έν δύο, είς ολίγα λεπτά 
τό γεμίστε καί είς Sv τέταρτον τό άκροβολίζεσθαι. Είτα 
άνεπαύθημεν, τάξαντος φρουρούς τοΰ άρχηγοΰ μας μα
κράν τοΰ στρατοπέδου, λόγω μέν όπως άπείργωσι τούς 
γεωργούς καί άλλους νά πλησιάζωσι, κυρίως δέ δπως 
μή τις δραπέτευση, διότι τήν νύκτα ούκ ολίγον τό σώμα 
έμειώθη.

Ποέπει νά σημειώσω καί τοΰτο Κατά τήν διάοκειαν 
τών άκροβολιστικών γυμνασίων, αί θύραι καί τά παρά
θυρά τών καλυβών κατετρυπήθησαν, τά δένδρα κατεπυ— 
ροβολήθησαν καί οί αμπελώνες άσπλάγχνως έκλαδεύθησαν 
ύπό άγριων σπαθιστών, δοκιμαζόντων έπ’ αύτών, πώς 
θά κόπτωσιν τούρκων κεφαλάς.

Ένώ είς ταΰτα κατεγινόμεθα, αίφνης οί πρόσκοποι 
φρουροί έφάνησαν τρέχοντες πρός τό στρατόπεδον και 
λαχανιασμένοι φωνοϋντες:

ψατε, μοΰ χαλάσατε δλα τά σχέδια τά πολεμικά ! Καί 
τί σχέδια! Θά πέρναμε τόν Βώλο σέ μιά βραδυά. ’Άχ ’ 
άχ! Γρήγορα, τά δπλα σας στον ώμο καί άπό τόν έλαιώ- 
να, κρυφά κρυφά στής Κουκουβάουνες, κι’ άπεκεϊ στό 
Τατόϊ κι’ άπ’ έκεΐ, ξέρω κ’ έγώ; Κάτω, πέρα, κάτω 
στή θάλασσα στό Κακοσάλεσι. Γρήγορα ! Έπήγαν 
στοΰ πρωθυπουργού οί πρέσβεις τής Αγγλίας καί Τουρ
κίας καί έσχισαν τά ροΰχά των. Μάς είπαν ληστάς, κα
κούργους, δολοφόνους. Έχάλασε τόν κόσμο ό Κουμουν- 
δοΰρος, νά φύγωμε, τόρα, άμέσως, νά χαθούμε άπό την 
Αττική. Άχ! άχ! Βώλε, πώς μοΰ ’ξέφυγες ! Κρίμα στόν 
κρότο ποΰ ήθελε γίνη στήν Εύρώπη. Πάει καί ή Λάρισ- 
σα, πάει καί ή Θεσσαλία, πάει καί ό "Ολυμ.πος, ή Θεσ
σαλονίκη, ούλα πάν, άπό τό κεφάλι σας !

'Ήοξαντο τότε αί άντεγκλήσεις μεταξύ τών έθελοντών. 
—Σύ φώναξες στά δπλα!—Σύ τάκαμες ολα! —Σύ φταί
ει;!—Σύ πυροβόλησες πρώτος!—Τράβατα τόρα ποΰ θέ
λαμε νά φύγωμε μέ τό βαπόρι μιά χαρά. — Ξεποδάρια- 
σμα ποΰ θά τραβήξωμε!—·Νά θεέ! Μά παντού μέ κατα
τρέχεις ; Ποΰ νά βαστάξω τόσο δρόμο. — Μαγκουφαοιό 
τοΰ "διαβόλου, έτσι μωρέ, πυροβολούν τούς πρέσβεις; — 
Έτσι μουρχεται νά σοΰ κοπανήσω μιά, τοΰρκο! μάς ’πή
ρες δλους στό λαιμό σου.—Τράβα, ποΰ θά μοΰ κάμης τό 
παλληκάρι!.—Ξέρεις τί πράγμα είμαι ’γώ;—Μέ γνωρί
ζεις έιεένα;—Σοΰ άνάφτω μιά, ποΰ δέν προφθάνεις νά 
’πής κίχ! —Ώρα ώρα σέ στέλνω στά θνμαράχια χωρίς

— Στά δπλα!
— Συγκέντρωσις!
Έν τάχει είς τάς φωνάς παρετάχθημεν έν ένί σώματι 

πλήν τών κρυβέντων, μεταξύ τών όποιων κ’ έγώ πρώτος.
— Τί είνε; τί τρέχει; έρωτά τό στρατόπεδον, —άς 

όνομάσωμεν ούτω τόν σωρόν έκεΐνον τών άνθρώπων έπί 
τό περιεκτικώτερον.

— Μάς πρόδωσαν ! Κατεστράφημεν ! άπαντώσιν οί 
φρουροί, έρχονται ό πρέσβυς τής Τουρκίας μαζύ μέ τόν 
πρέσβυ τής Αγγλίας. Έρχονται νά μάς κατασκοπεύ- 
σουν καί γράψουν νά μάς συλλάβουν τά τούρκικα στο 
ταξείδι !

— Μωρέ καί τούς φυλάτε άκόμη ; Φωτιά ! Βαρεΐτέ 
τους. Πΰρ στούς προδότας.

Βοή καί άλαλαγμός έξεγέρθη τότε, καθότι άλλοι ή
θελον νά πυροβολήσουν κατά τών πρεσβευτών, άλλοι δέ 
άπέτρεπον αύτούς, διά τά μέλλοντα κακά.

Έν τούτοις έθεάθησαν οί κύριοι πρεσβευταί, οΐτινες 
πράγματι ήρχοντο διά νά μάς γουστάρουν, ώς φαίνεται, 
ού μόνον στρέφοντες νώτα, άλλά καί κάπως τροχάδην 
βάίνοντες, έννοεϊται δέ οΐκοθεν, δτι δπισθέν των δέν έ- 
λειψαν νά κροτήσουν καί τινα λιανοτούφεκα.

* Διπλή ώρα παρήλθεν, οτε πλέον ό ήλιος έδυεν, καί 
έπεφάνη ό άρχηγός έφ’ άμάξης άπό ρυτήρος έλαυνομένης, 
μόλις δέ καταφθάς, έπήδησε καί άσθμαίνων έτραύλισε:

— Τί μοΰ κάματε ! τί μοΰ κάματε ! Μέ καταστρέ
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Mil ΧΑΝΕΣΑΙ.

χήν φραγκοπαγίδχ· είδος τόμ,πολας, άγρευούσης φράγκα 
χαι παρεχούσης . . . χαλβάδες.

Πρός τήν ue.Utriar άνθοπώλιδα τής αγοράς εννοούσα 
«ύθορμήτως νά καθυποβάλω άντί ολίγων μενεξέδων τά 
55ύο φράγκα μου.

Τήν ήρώτησα άν έχουν τά άνθη της διατίμησιν, μοί 
ειπεν δχι, ητο λοιπόν τοΰ ελευθέρου συναγωνισμού, ένω 
είχε τό μονοπώλιον καΐ τών άνθέων καΐ τοΰ παρθενικοΰ 
της αρώματος.

' Οταν έξήλθον της αγοράς ένθυμήθην τόν σκοπόν δι’ 
■δν είσήλθον, τόν περίπατον έννοώ τής τσέπης μου, την 
ερωτώ άν είναι καλλίτερα, δέν μέ άπαντά- την ξαναρω
τώ, τίποτε. Ή δυστυχής είχεν έκπνεύσει.

Καΐ ένθυμήθην τά έπεισόδιον τής πεζής είς Μαρούσι 
εκδρομής μου, δτε καθ’όδόν είχα συναντήσει δύο άμάξας 
κατευθυνομένας είς τό αύτό χωρίον, αργότερα δέ όταν 
είχα φθάσει έμαθα οτι έπί μιάς τών αμαξών έφέρετο μία 
ασθενής τήν οποίαν έπήγαιναν είς Μαρούσι διά νά ά- 
ναρρώση, αύτή δμως ένόμισε καθήκον της άμα έπάτησε 
τήν φλιάν τής οικίας δπου τήν ώδήγησαν νά άπαλλάξη 
τούς συγγενείς της πάσης περαιτέρω φροντίδος καΐ δα
πάνης, πλήν τών τής κηδείας.

Ή ’Αγορά τών Κυριών θά εξακολούθησή καΐ σήμερον.
Άντί τού Κονιορτοΰ τών Πατησίων καΐ τού Τρο6α· 

τύρε τών Πλατειών, πηγαίνετε οί δυνάμενοι καΐ αί δυνά- 
μεναι έκεΐ. Θά έξέλθητε μέ έλαφρόν βαλάντιον, άλλά 
καΐ μέ έλαφράν τήν συνείδησιν, δτι διήλθετε τήν Κυρια
κήν σας εύεργετούντες.

Χ.ρκπκχράπκς.

παππά!—Γιά κάνε τόν σταυρό σου!—Νά λοιπόν κ....— 
Νά και σύ !

Καΐ οί φιλονεικούντες έρχονται είς χεΐρας. Τρέχουν 
άλλοι νά τούς χωρίσουν, υβρίζονται καί ούτοι, ό δέ καυ
γάς λαμβάνει διαστάσεις. Τέλος παρεμβάντων τών καπε- 
•τανέων, αρχηγών τε καί παραϋποκαπετανέων, έπέρχεται 

—ή τάξις. Ούχ ήττον δμως ή μουρμούραις έξηκολούθουν 
και μετά τήν ειρήνην.

Είς μέ σπασμένη τήν μύτη καΐ σχεδόν κλαυθμηρίζων 
■ύπετενθόριζε:

—Τί νά σού κάμω; Έπρεπε νά ήμαστε στήν ’Αθήνα 
και τά κουβεντιάζαμε.

Αλλος μέ ξεγδαρμένα μούτρα καΐ σχισμένο ύποκάμι- 
•σο έμοιρολόχει καί έλεγε μόνος:

— Μά δέν ξετρυπώνει κ’ έδώ κανένας κλητήρας, κά
νεις χωροφύλακας!

Καΐ άλλος, δστις έφαίνετο, κατά λάθος τού τάς είχον 
βρέξει στά γερά, έλεγε πρός έ'τερον, κρατών τήν μέση 
καΐ ξύων τάς πλάτας του.

— Ξέρω ’γώ τί ήθελαν αύτοί; Μιά καταγγελία, νά 
μ-άθουν γνώσι πώς βαρούν άλλη φορά.

Έν τούτοις ήρξατο ή άναχώρησις έν βαθυτάτω σκότει.

(ΊΙ αννίχιικ ι’ς τό προΐίχίς). '
Παλιάνθρωποί.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.

Απαστράπτει γυμνωθεΐσα σήμερον ή καλλιμάρμαοος 
’Ακαδημία, καί ό στίλβων χρυσός αύτής πλήττων, θαμ
βοί τούς οφθαλμούς.

*

θεά, κόρη τού βαρυγδούπου Διός, Άθηνά, άποθαυμά- 
ζω τήν έπίχρυσον άλογούρην σου, κράνος τό βαρύ, καΐ 
προ πάντων, τόν έχέσαρκον ποδήρην σου χιτώνα—τό 
κολλάν φουστάνι σου- τό δέ μακρόν προτεταμένον δόρυ 
δπερ στιβαρά χειρΐ κραδαίνεις ώς πρός προσβολήν, καΐ ή 
οφειοφόρος άπειλητικώς ύψουμένη άσπίς ή κατάχρυσος, 
σέ παριστώσιν είς τά ’μμάτια μου, θεά, ώς μασκαρά ή 
μακεδώνα άποκρηάτικον.

Μή με, θεά, πλήξης, ύργισθεΐσα έπί τή άτασθάλω 
λώσση μου, ούδέ τάς όφρύς συσπάσης καΐ τή πτέρνη 
υμώ τύψης τήν κολώνά σου, διότι τόσον υψηλά ούσ’ α

ναστηλωμένη, δέν ’μπορείς νά μού κάμ,ης τίποτα, κι* άε- 
ροκοπανάς.

Χρυσοκόμη σύ δέ Άπολλον, μουσών ήγέτα, κιθαρω
δών ά.πάντων ΰψιστε, άρχιμουσικάντη τής φρουράς, συμ- 
παίκτορα τών Μουσών, πλήξον τάς χορδάς τής τεοψιθύ- 
μου λύρας σου, καΐ κήλησον τά ώτά μ.ου τά είθισμένα είς 
τόν ήχον τόν γλυκύν τής κάϊδας καΐ τού ζουρνά' άλλά, 
θεέ,συμμάζεψε καί λίγο τήν χλαμύδα σου, έπειδή κατέ- 
στης άναιδέστατος καΐ σκάνδαλον τοΐς πάσι, εί δέ μή, 
νέαν θά σκαρώσω σκαλοσά καΐ θ’ άναβώ άπάνω στή κο
λώνά σου,νά σ’ άλλάξω τον θεό, κι’ άς ήσαι καΐ θεός.

Καί σύ Ήφαιστε, σύζυγε τής καλλιμόρφου καΐ θαλά
μων άνάσσης ’Αφροδίτης τής ζαμπαοούς, γύφτων βασι
λεύ, σύ ό τούς κεραυνούς σφυρηλατών τού άνακτος Διός 
κάμε μου τήν χάριν, σέ παρακαλώ, τό σκεπάρνι ’ποΰ 
κρατείς άνορθωμένον πρό έτών, νά καταφέρης τέλος, καΐ 
σπάσε τό κεφάλι τού Διός, νά κάμω λίγο γούστο, ή 
καλλίτερα κατάβα κάτω, ϊνα σπάσης τά κεφάλια μας, 
διότι, μά τήν άδαμιαίαν σου γυμνότητα, τέτοια κεφά
λια πούχομε, θέλουν ολα σπάσιμο.

Ώ πτηνά δέ σείς ιερά, κουκκουβάγιαις ροδαναΐς, αί 
τοσοΰτον έλαφρώς καΐ έπιχαρίτως πτερυγίζουσαι, μή 
τήν Ακαδημίαν μας άποθαυμάζοντα, μέ κουτουλίσετε, 
διότι, μά τούς κυνηγούς τών εύρυαγυίων ’Αθηνών τούς 
έν ταΐς όδοΐς θηρεύοντας στρουθούς τε καί σπουργίτια, 
θά σάς τινάξω χάμω μέ μιά πέτρα μυτιρή.

Παληάνθρωπος.

είς τήν κυβέρνησιν τήν αιτίαν ταύτης έκρινε καλόν νά 
κάμη ύπαινιγμόν τινα έπί τής είς ’Ιρλανδίαν περιοδείας 
τού νεαρού βουλευτοΰ τών Leeds, καΐ υιού τού πρωθυ
πουργού Έρβέρτου Γλάδστωνος. *0 δραστήριος ούτος 
νέος σύνολον ών άρκετών προτερημάτων βαίνει άκριβώς 
έπί τά ίχνη τού πατρός του, είς ον παρέχει μεγίστη* 
συνδρομήν έν τή έκτελέσει τού έπαχθούς καθήκοντος του., 
Ένεκα δέ τούτου άγαπάται τρυφερώτατα ύπό τοΰ γη
ραιού Πρωθυπουργού. *0 κακεντρεχής ’Ιρλανδός θέλων νά. 
έκδικηθή τόν Λέοντα πλήττων τάν σκύμνον, έν τή φορά, 
τού λόγου έπετέθη κατά τοΰ νέου Γλάδστωνος άποκα- 
λών αύτόν είρωνικώς νέον εΰε.Ιπιν (young hopeful) καί 
λέγων δτι έστάλη έπίτηδες ύπό τού πατρός του είς τήν 
’Ιρλανδίαν, πρός άπόκτησιν πρακτικής. Τό τραύμα ήτο 
καίριον, καί ό Λέων ήνωρθώθη ! Όπόσον ύψηλός καΐ μέ
γας μοι έφάνη ό Πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρεταννίας 
την στιγμήν έκείνην καθ’ ήν τά πρόσωπον έχων πλήρες, 
άσυνήθους ζωηρότητος, καί τήν φωνήν μεστήν δικαίας 
άγανακτήσεως, ήγέρθη ϊνα ύπερασπίση τόν συκοφαντού— 
μενον υιόν του ! Τό εύθυτενές σώμα τού ένδόξου γέρον—, 
τος έλαβεν έπιβλητικήν μεγαλειότητα καί ή φωνή του,, 
ή σπανία έκείνη φωνή, ή πάντοτε νεανική, ηχηρά καί. 
διάτορος, κατέστη ήδη πανδημοτέρα καΐ βροντώδης ώς. 
έάν κεραυνός τις διέτρεχε τήν αίθουσαν. Δέν συγκεν
τρώνει ήδη δλας τάς σωματικάς καΐ πνευματικάς δυνά
μεις του δπως προμαχήση ύπέρ μιάς ιδέας, άλλά τό ίε
ρώτερον καΐ ζωηρότερον τών αισθημάτων, ύπεκκαυθέν έν 
αύτώ, πυρπολεί τάν εύσταθή οργανισμόν του, καΐ δίδει.. 
είς έκάστην λέξιν του έκτακτον ίσχύν. ’'Εχει στηρίξει 
έπί τής τραπέζης τήν άριστεράν χεΐρα του, ώς έάν διά 
τοΰ στηρίγματος τούτου έπειράτο νά έμποδίση τήν άνα-, 
τίναξιν τής σφοδρώς άναφλεχθείσης ΰπαοξεώς του. Τήν 
εζιχν φερει ezt τ·ης κχροιας ως ινκ κατασιγαση τους: 

ορμητικούς παλμούς τής φιλοστοργίας, οΰς διήγειραν αί 
τραχεΐαι έκεΐναι τού άκατεργάστου ’Ιρλανδού έκφράσεις. 
Τό γηραιόν σώμά του είναι ώρθωμένον δίκην δρυός, ή δ* 
εύθυτένειά του άναπτυσσομένη έπί μάλλον κατά τήν πε- 
ρίστασιν έκείνην τφ δίδει άγέρωχόν τινα μεγαλειότητα. 
Έν τή μορφή του διαδέχονται άλλήλους ολοι οί τύποι 
τής περιφρονήσεως, τής ύπερηφανίας, τής έπιβλητικής 
άγανακτήσεως, καΐ τής πληγείσης άξιοπρεπείας. Συμ
πτύσσει τό μέτωπον, άνοοθοΐ τό άνω χείλος, ήμικλείει 
τούς οφθαλμούς, και τό μεγαλοπρεπές ΰφος οπερ τώ δί
δει ή διάθεσις αΰτη τών χαρακτήρων του, φαίνεται δτι 
μέλλει νά συντρίψη πάντας έκείνους καθ’ ών τό βλέμμα 
του διευθύνεται. Αί περίοδοι τού λόγου του είναι βρα- 
χεΐαι, ώς έάν ή πληγεΐσα καρδία του ύφίστατο άκατεύ- 
ναστον άσθμα, αί δ’ έν αύταΐς περιεχόμεναι ίδέαι είχον 
τήν άπαράμιλλον καΐ θαμβωτικήν συντομίαν τής αστρα
πής, έκφραζόμεναι πολλάκις μόνον δι’ ένός ζεύγους λέ
ξεων. ’Αμ,φότεραι αί πολιτικαί μερίδες μένουσιν άκίνη- 
τοι, σιγηλαΐ, μέ διεσταλμένους οφθαλμούς καΐ ήνεωγμέ- 
να χείλη, ύφιστάμεναι άκατάσχετον γοητείαν, πρό τής 
πρωτοτύπου ταύτης είς τά χρονικά τής πολιτικής άγο- 
ρεύσεως. Ούδείς δραματικός ποιητής ήδυνήθη νά δώ
ση είς πρόσωπον ήρωα πατρικής φιλοστοργίας, τοιαύτην 
εκφρασιν, καί νά θέση είς τά χείλη του τοιαύτας λέξεις 
και τοσαύτην περιπάθειαν, οσαι καθωράΐζον κατά τήν 
άσυνήθη έκείνην σκηνήν τόν μέγαν έκεΐνον πολιτικόν, 
καΐ τόν αίσθηματικώτατον πατέρα. Ένόμισα άκουων τον 
σπαρακτικόν τόνον τού Γλάδστωνος, καΐ βλέπων τήν
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ΓΙρός τ’ αριστερά τού Πρωθυπουργού, παρατηρεΐται ή 
αύστηρά μορφή τού ύπουργού τής Ιρλανδίας. Ό κ. Ί»0- 
στερ είναι άνήρ πλήρης σοβαρότητος, αξιοπρέπειας, καΐ 
τραχύτητος. Φέρει φαιάν γενειάδα, φαιάν κόμην, καΐ 
φαιόν μύστακα. Είναι ένδεδυμένος αφελέστατα ή μάλ
λον εύτελέστατα. Ή στάσις του είναι αύθαδεστάτη, 
εχει δέ τό απειλητικόν ΰφος διδασκάλου ευρισκομένου 
προ άτακτούντων παιδαρίων. Νομίζει τις δτι ό χαρα
κτήρ ούτος ό ισχυρός και βίαιος έπλάσθη επίτηδες διά 
τήν ταραχώδη Ιρλανδίαν, καί όμολογουμένως ούδείς δύ- 
ναται νά διαμφισβητήση τήν έκτακτον Ικανότητα, δρα
στηριότητα, καΐ άφοβίαν τού άνδρός π.ός διοίκησιν τής 
άκαταδαμάστου ταύτης χώρας Έχων πεποίθησιν περί 
τής έκτελέσεως τού καθήκοντος του, ό ακαταπόνητος υ
πουργός, ύφισταται τάς κατ’ αύτού μομφάς τής άντιπο- 
λιτεύσεως καί τών μελών τής ’Ιρλανδίας μετά τής αύτής 
ψυχραιμίας καΐ άδιαφορίας, μεθ’ ής πρό τίνος χρόνου 
ύπέστη τήν απόπειραν τής διά καταχθονίου έπιστολής 
δολοφονίας του. Είναι ό δεξιός βραχίων τού Γλάδστω
νος έν τή έσωτερική πολιτική του, ής τήν λειτουργίαν 
τόσον έδυσχέρανεν ή κατάστασις τής ’Ιρλανδίας, κ’ έν 
τώ Κοινοβουλίω όλίγαι λέξεις του ριπτόμεναι μετά τής 
συνήθους τραχύτητος του άρκοΰσι νά καταρρίπτωσιν 
ολόκληρα μεγαλοπρεπή οικοδομήματα ρητορικής εύγλωτ
τίας τών άντιπάλων του· απολαμβάνει δέ τόν δίκαιον 
σεβασμόν όλων τών Φιλελευθέρων, ών λέγεται δτι τήν 
αρχηγίαν προτεινομένην είς αυτόν άπέκρουσε διότι όεν 
εχρινεν έαυτόν αρκούντως π.Ιούσιον όιά νά γένη Πρωθυ
πουργός Κατά τήν ήμέραν έκείνην τής έν τώ Κοινο- 
βουλίφ παρουσίας μου τό μεγαλείτερον τής συζητήσεως 
μέρος περιεστρέφετο εις τά τής ’Ιρλανδίας, έπ’ αύτού δέ 
τού αντικειμένου διάφορα μέλη τής άντιπολιτεύσεως 
έλάμβανον άλλεπαλλήλως τόν λόγον έπιτιθέμενα κατά 
τής Κυβερνητικής πολιτικής ώς πρός τό μέρος τούτο 
ιδία. Είς δλας τάς μομφάς καΐ κατακρίσεις ό Φόστερ 
έσίγα, έν ώ κατά τήν διάρκειαν τών έμπεριεχουσών αύ
τάς άγορεύσεων, ήρκειτο είς τό νά μειδιά πικρώς καΐ νά 
καταφέρη διά τού ποδός του σοβαρά κτυπήματα κατά 
τής πρό αύτού τραπέζης, ώς έάν έπρόκειτο ν’ άνατινάξη 
δι’ ένός λακτίσματος καί ’Αγγλίαν καΐ ’Ιρλανδίαν, και 
γαιοκτήμονας, καΐ γαιοκατόχους, καί άντιπολίτευσιν καΐ 
συμπολίτευσιν. Μόνον άφ’ ού τά διάφορα κατηγορητήρια 
έπαυσαν, ήγέοθη άποτόμως, καΐ δι’ ολίγων μόνον περιό
δων, μεστών δυνάμεως, άπήντησεν είς δλα ταύτα έν ω 
αί τάξεις τής άντιπολιτεύσεως έσίγων, καί αί τής συμ- 
πολιτεύσεως διερ^ήγνυντο είς έπευφημίας, αύτός δέ ό 
Πρωθυπουργός κατά τήν διάρκειαν τής μικράς άγορεύ- 
σεως ταύτης, ώφθη πολλάκις κινούμενος δλος, καΐ άνα- 
φωνών έπανειλημμένως καΐ στεντορείως ύπέρ τού ύπουρ
γού του Hear, Hear. (Άκουσον).

"Απασα ή συνεδρίασις έκείνη ής μάρτυς έγενόμην δυ
στυχώς κατηναλώθη είς έπερωτήσεις, καΐ είς τήν περί 
’Ιρλανδίας συζήτησιν. Ούδέν δέ θά είχον νά διαγράψω 
άξιον λόγου ώς πρός αύτήν, έάν δέν έτύγχανε τό άκό- 
λουθον έπεισόδιον. ’Ιρλανδόν τι μέλος, ό Biggar, όμιλών 
περί τής καταστάσεως τής πατρίδος του, καί ρίπτων
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τώδη καί θελκτικώτατον τρόπον, μεθ’ ού εκτοξεύονται 
έν ταΐς πολιτικαϊς αίθούσαις τοΰ Λονδίνου τά σκώμ
ματα, καί δι’ ού προσκαλείται έκεϊ ή ίλαρότης καί ή 
θυμηδία. Ό Richardson, εύφυέστατον μέλος τής μερίδος 
τών φιλελευθέρων, άνέλαβε διά τρόπου δλως διαφόρου νά 
συμπλήρωσή τήν μεγαλοπρεπή έκδίκησιν τοΰ πρωθυ
πουργού. ’Εγείρεται έκ τής θέσεώς του, περιστρέφει έπί 
τινα καιρόν τόν πΐλόν του είς τάς χεΐρας, όπως παρέλθγ. 
ή γενική συγκίνησις ήν παρήγαγεν ή προηγούμενη άγό- 
ρευσις, καί στρεφόμενος άπό τοΰ ένός άκρου τής Βουλής 
πρός τό έτερον, λαμβάνει τό προφυλακτιζόν έκεΐνο ύφος, 
οπερ παρατηρεϊται είς τούς άποκαλύπτοντας οικογενεια
κόν τι μυστήριον, καί μετά έπιτηδειοτάτης σοβαρότη
τες διηγείται είς τούς συναδέλφους του οτι πρό τινων 
ημερών περιοδεύω·? είς τήν πατρίδα τοΰ άτυχούς ’Ιρλαν
δού, συνήντησε τόν άάσκα.έώ· του (Schoolmaster) ό’στις 
τώ είπεν οτι ήτο πο.Ι'υ άταχτο καί πο.Ιυ χαχδ παιδί. 
(Very troublesome and very naughty hoy). Τούτο ήρκεσεν 
όπως θέσή πυρκαϊάν καγχασμών καί ίλαρότητος είς ά- 
πασαν τήν πολιτικήν όμήγυριν, πυρκαϊάν άκατάπαυ- 
στον καί παρατεταμένην, ής συμμετέσχε ζωηρότατα καί 
αύτός ό Σίρ Στάφφορδ Νόρθκωτ, λικνιζόμενος σφοδρώς 
ύπό τοΰ γέλωτος έπί τού εδωλίου του, πρός μεγίστην 
παρηγοριάν τών ηδυπαθών περικνημίδων του, ών τό προ
κλητικόν χρώμα, έξήστραψεν άπαξ έτι πρό τών άδιακρί- 
των βλεμμάτων μου. Πλήν τότε τούλάχιστον, ή γενική 
εύθυ^.ία μοί έδιδε τό δικαίωμα ν’ άφίνω έλευθέραν τήν 
έκρηζιν τής θυμηδίας μου, χωρίς νά ύφίσταμαι τό φρι-
καλέον βλέμμα τού παρ’ έμε κομψοπρεπούς λόρδου...........

★
* *

Καίτοι ή συνεδρίασις έκείνη δέν ήτο γόνιμος σπου
δαίων συζητήσεων καί γεγονότων άξιοσημειώτων, διήρ- 
κεσεν έν τούτοις μέχρι της 3ης ώρας τής πρωίας. Άνα- 
οέρω έν παρόδω ότι καθ’ ολον τό διάστημα τής νυκτός 
μέχρι τής ώρας έκείνης, ένόμισα ότι εύρισκόμην ύπό τά 
φώς τής ήμέρας, ένεκα τού περιέργου φωτισμού οστις έ- 
τικρατεΐ έν τή αίθούσ·/). Οταν δ’ έξήλθον, προσεβλήθην 
αίφνηδίως ύπό τού ζοφερού σκότους οπερ έβασίλευεν είς 
τόν μεγαλοπρεπή έξωτερικόν περίβολον τών πολιτικών 
ανακτόρων. Τό πνεύμα μου καθαρισθέν ύπό τής νυκτε
ρινής αύρας ήν καθίστα ύγράν ό παραπλέων Τάμεσις, 
περιεπλανήθη έπί τινα στιγμήν είς την μνήμην τής ύ- 
ψηλής σκηνής, ήτις παρέστη έπί τόσον χρόνον πρό τών 
έκπεπληγμένων βλεμμάτων μου. Καί όταν παρετήρουν 
ένα πρός ένα τούς άφωσιωμένους έκείνους έραστάς καί 
δούλους τής πατρίδος ώς ίεράς σκιάς είσδύοντας είς τό 
χάος τών δίφρων των, όπως άποσυρθώσι καί άναπαυ- 
θώσιν έπ’ όλίγας ώρας διά ν’ άνακτήσωσι νέαν δύναμιν 
πρός ύπηρεσίαν τής χώρας των, δέν ήδυνήθην ή νά δα
κρύσω ύπό ένθουσιασμοΰ καί συγκινήσεως. Καί άπήλθον 
έκ τού επισήμου έκείνου μέρους, άνακυκλών πάντοτε είς 
τό πνεύμα τήν έντύπωσιν ήν μοί παρέσχεν, ή έκπληκτι- 
κή θέα τών συνεδριάσεων, τών πολιτικών έκείνων ημι
θέων ....

Timeeon

βυγκίνησιν καί τήν ζωηρότητα του προσώπου, καί τοΰ 
σώματός του, οτι μετεκομίσθην αίφνηδίως εις μελοδρα
ματικήν αίθουσαν, καί οτι τά ώτά. μου προσεβάλλοντο 
ύπό τοΰ περιπαθεστάτου πλήν καί άπειλητικωτάτου 
άσυ.ατος, τοΰ ήρωος ένός έκ τών ωραιότερων μελοδραμά
των τοΰ Βερδν). Καί μοί έφάνη ότι ή έδρα τοΰ Προέδρου 
μετεβλήθη εις Δουκικόν θρόνον, έν ω ή θερμή ευγλωττία 
τοΰ Πρωθυπουργού μετεσχηματίζετο έν τή πλανηθείση 
φαντασία μου εις τούς συγκινητικούς τόνους τής πλήρους 
πατρικής θρηνωδίας μουσικής τοΰ «Rigoletto »

Cortegiani, vil razza dannata,
Che facesti del ir.io tesoro !. . . . 1

Τά πλήθη τής αιθούσης, ύφίστανται άκόμη την άκα- 
τανίκητον γοητείαν τοΰ αισθηματικού έκείνου ρεύματος 
τής άγορεύσεώς, άλ.λά τό εύγενέστερον θέα?α παρέχει δ 
μέγας αντίπαλος τοΰ άγορητοΰ ό Σίρ Στάφφορδ, οστις 
αναλαμβάνει θέσιν βαθέος θαυμασμού, καί παρατηρεί 
τόν κεραυνοβόλον αγορητήν μετ’ άρρητου συμπάθειας, 
-επιδοκιμασίας καί έζπληξεως. Φαίνεται απορών, καί κα- 
ταδιζάζων έαυτόν διά τό θράσος τοΰ άνταγωνισμ,οΰ του 
αατά τοιούτου λέοντος. Καί όταν δ πατήρ τοΰ Έρβέο- 
του, προτείνει μετά μεγαλοπρεπούς κ’ επιτακτικής' υπε
ροχής τόν δεξιόν πόδα, ον κροτεί δεσποτικώς έπί τοΰ 
εδάφους, όταν έκκαλεΤ τό μέγα κύρος τών ιδεών του πρός! 
την γενικήν κρίσιν τοΰ Κοινοβουλίου, δ αγέρωχος αρχη
γοί τίς άντιπολιτεύσεως εγείρεται ακολουθών την συμ
πολίτευσή, καί διατρέχει διά τοΰ γοργού βλέμματός) 
του μετ’ έπιτακτικού ύφους ολας τάς τάξεις τίς πτέου- 
γός του, ήτις όρθοΰται άπαξάπασα, συνενουμένη πρός 
εϋγενή σκοπόν μετά τίς άντιπάλου πτέρυγος, άφίνει νά 
διαχύνωνται εις την έκτασιν τίς αιθούσης παοατεταμέ- 
να κύματα έπευφημιών κ’ επιδοκιμασίας. Άλλ’ ή σκηνή 
έλαβε ζωηρότερον χαρακτήρα, κ έγένετο μεγαλοπρεστέ- 
ρα, όταν δ γηραιός ΓΙατηρ αναλαμβάνων ύπέρ τοΰ υιού 
του νεανικωτάτην ορμήν, ρίπτει τό χίιρόκτιον άπευθείας 
κατά τού ’Ιρλανδού συκοφάντου ού τόν τρόπον άποκαλεϊ 
βάνανσοχ (brutal). Πλην άς μοί έπιτραπή νά έκφράσω 
τόν βαθυν θαυμασμόν μου, και ύπέρ τοΰ άντικειμένου 
τούτου τίς Γλαδστωνείου οργής, οστις καίτοι δεχθείς 
-τοσαύτας προσβολάς, καίτοι άνήκων είς τ’ άκαταδάμα- 
-στα τέκνα τίς πατρίδος τοΰ Wellington, έτήρησε θέσιν 
Εκπληκτικής σιγής καί γαλήνης, παρηγκωνισμένος εις 
τινα άκραν μ.’ έσταυρωμένας τάς χεΐρας, καί τήν κεφα
λήν κεκυφυϊαν, ώς έάν μετενόει πικρώς διά τάς όλίγας 
λέξεις αϊτινες άνεπαισθήτως έμίχθησαν είς τό ρεύμα τοΰ 
λόγου του. Κ’ έγώ οστις έγεινα πολλάκις μάρτυς τίς 
άγριας λύσσης τοΰ 'Ράλλη έν τώ έλλ.ηνικώ Κοινοβουλίώ, 
καί ήδυνήθην νά παραστώ εις τινα μανιώδη άγόρευσιν 
τοΰ Κασσανίάκ έν τή Γαλλική Βουλή, θεωρώ καθήκον 
μου νά προσφέρω την λατρείαν τού θαυμασμού μου ποό 
τίς ήρέμου καί γλυκείας συντριβής τοΰ Biggar.

★
* *

Αλλά συμφώνως πρός τούς κανόνας τής νεωτέρας 'Ελ
ληνικής σκηνής, ή κωμωδία δέν έβράδυνε νά διαδεχθή 
τήν μεγάλην έκείνην καί συγκινητικήν τραγωδίαν, καί 
μοί έδόθη περίστασις νά θαυμάσω τόν περίεργον άγγλι- 
κόν χαρακτήρα άπαξ έτι, καί νά σπουδάσω τόν πνευμα

—ess® ΤΡΕΔΛΑΙΣ
Τό ποιόν τής Βιεννέζικης μπίρας μ’αρέσει· άλλ’οχΐ καί 

τ’ όποόν της.
* ♦

Ό λόγος περί μουσικής.—Ή ρομ.άντσχ είναι άνθος·
ή συμφωνία, δένδρον· καί τό μελόδραμα, δάσος.

* *
*

Πλέον άκίνδυνα μπορεί νά δέση κάνεις έ'να λουκάνικον 
παρά ένα τρελλόν.

Αύτή ή Ιδέα μοΰ ήλθεν όταν έπεσκέφθην τό φρενοκο
μείου τής Κερκύρας.

★ ★
*Έρώτησις :

Άν ό Βενιαμήν δέν έφερε έπανοφόρι, σάς έρωτώ, άπό 
πού θά τόν έπιανε ή γυναίκα τοΰ ΓΙετεφρή ;

* *
*

Τό μόνον μέσον διά νά λάβης ύψηλήν θέσιν έπί υπουρ
γείου Τρικούπη, είναι νά άναβες έπί άεροστάτου.

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΠΣ ΗΙΣΤΩΤΙΚΙΙΣ

ΑΓΓΕΛΙΑΙ

ΘΕΡΙΝΗ ΕΙΙΟΧΙΙ
ΠΑΡΙ2Ι01 EMUOPOPPtHTIKOti ΚΑΤΑΣΤΠΜΑ

ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΑΟΥ και ΣΠΗΑΙΟΠΟΥΑΟΥ

Είναι τόσαι αί προμήΟειαι καί αί παραγγελίαι, άς έκαμεν είς τούς πρωτίστους εμπορικούς οίκους 
ΠΔΣΡΙΣΙΥΥΝ ΚΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ώστε θά είναι μοναδεκόν διά τήν ποικιλίαν, τήν λεπτότητα καί τήν κομψότητα τών ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ του.

Αγγλικά υφάσματα. διά Κοστούμια, Ζακέτα, ΙΙχνταλόνιχ.—Λινά δι’ ενδυμασίας.—Λινά διά 
Γελέκα (NODVEACTES).—Άλμπαγάδες διά τά κυνικά καύματα.—Αιγκον μαλακώτατον, λεπτόν 

καί φϋινόν διά Ιίαρτεσού.—Φανέλλαι άγγλικαί.

ΤΑ ΠΑΝΤΑΛΟΝΙΑ
νομίζει χάνεις οτι είναι βελουδένια, τόσον μαλακά είναι, όλα λεπτότης, έρως, βέρος χαί ζωή.—Σχέδια χαί χρώματα καλλιτεχνικότατα. 

Μέ αύτά καί τό γήρας γίνεται ν ε ό τ η ς.
Τά ΛΙΛίΑ του ΓΕΛΕΚΙΑ

Εινε ΑΙΑ ΦΙΛΗΜΑ.—Κάθε κομμάτι, κάθε γελέκο έχει καί τό χρώμά του.—ΣΓΛΑΟΓΗ ΟΟΟ ΕΙΔΩΝ !

ΤΑ ΦΙΓΟΥΡΙΝΙΑ ΤΟΥ
Άπό τόν πρώτιστον καβ’ όλην τήν Γαλλίαν Ραπτικόν Καλλιτεχνικόν Σύλλογον.—Πηγαίνετε νά τά ίδήτε, προσέχετε όμως διότι 

I κινδυνεύετε νά έρωτευΟήτε Σ

(ΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.) 
------------------------------------------------------------------------- _

ΓΡΛΦΕΙΟΝ αΑ/Η ΧΑΝΕΣΑΙ ν 
‘Ο5ό? Μονιών, τήν Ολατεΐιν Σνν:ά;μ.χτος·'

ΓΙ HILUV ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΠΛΗΡΗΣ ΙΓ1Τ νΠίρΥΗ ΑΑΜΠΟΠΩΛΕΙΟΝ μετά με-J. f·JI/|ΙΙ» 11Α Έρανισβεΐσχ ΐχ πηγών άριστων llLill i Hill Aljl γβλοίτέραζ ποικιλίας δλνρ)

ποός χρήσιν τών απανταχού Έλλήνων ύπό Β. ΝίΚΟΛΑΪΑΟΤ. j τών χρειωδών τοΰ φωτισμού καί τάς πλέον έφθηνάς τι-
Τό παρόν βιβλίον πωλείται είς τά Βιβλιοπωλεία Λ. j μάς άπό τοΰ Λχμποπωλειου τοΰ κ. Τριανταφύλλου 

ΛΙχζζ, καί X. Κ,οσολένου, Οδός Αιόλου. [Γ, 3] | Μπάλλου έν τή Ο δ φ Ερμου, άριθ. [Α—7]

*
Τό μάρμαρο τοΰ κομμού μου γυαλίζει περισσότερον άπό 

τά μάγουλα μιάς έγγάμου έρωμένης μου.
* *

*
Ό Π. έχει τήν ώραιοτέραν δούλα είς ολας τάς ’Αθήνας. 
Τοΰ έχω κάμει πολλαίς χάρες.
Προχθές μ’έρωτά :
— Μά έπί τέλους τί ύπηρεσία πρέπει νά σάς κάμω ;
— Νά μού δώσητε, τψ λέγω, δι’ όλίγας ήμέρας τήν 

ύπηρέτριάν σας.
★ ♦

*
Πολλάκις έξέθεσα τήν γνώμην μου, άλλά ποτέ τήν 

ζωήν μου.
* ★

*
Ό γάμος καταντ# νά ηναι άνταλλαγή άντιλογιών τήν 

ήμέραν καί ρόγχων τήν νύκτα. CoMMERSON

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΠΣ ΗΙΣΤΩΤΙΚΙΙΣ 

ΆΟλΔΙ.λΟλ



ίο ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΙΣ ΤΟ

ΚΟΪΡΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜϊΡΟΠίϊΛΕΙΟΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 

(Κάτωθεν τής μεγάλης οεκέας Μελά)

ΠΡΩΤΗΝ ΦΟΡΑΝ άγγέλλεται ή πώλησις αρωμ.ατων 
εί; ώρισμένας καί συγκαταβατικά; τψάς.

Vinaigres—Eaux dc Cologne—Brillantine—Cold 
Cream—Pommades—Eaux Athiniennes—Eaux de 

Quinine—Elixirs des dents 
Τά πάντα έζ τών διάσημων γαλλικών Οίκων 

PINAUD, VIOLET, etc.
Έκάστη φιάλη τών άνωτέρω είδών

Μόνον δρ. ν. 2
•k

* *
XADftHlEX · Thridace, Veloutine, Miranda=>t5p. 

νέας 2.—Eaux allemandes=n.v. 4.—Laits d’lris 
δ. v. 4,SO—Poudre de Veloutine=8. v. 4.— 
Crime de Lys=5.v. 2,30.—Laits antepheliques= 
δ.ν. T.—Crimes Pompadour=n.v. O.—Elixirs et 
Poudres διά τού; όδόντα; τών John Evans, Pierre et 
Botot=0. ν. 2,SO.

*
¥ *

Ειδική Αποθπκη εν τω Αυτω Κουρειω

=ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΑΤΚ|ΝΣΩΝ=

ΕΝ ΤΩ ΑΤΤΩ ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟ πωλοΰνται έπίση; 
AUX DE Cologne ά. μεγέθου; δρ. ν. ΙΟ, δευτέρου 
μεγέθου; δρ. V. S καί τρίτου μεγέθου; δρ. ν. 51.

Μ
ΤΡΑ διά ρενόμ.χκτρ·» διαφόρων είδών γ' μεγέθου; 
δρ. V- 41,SO, δευτέρου μεγέθου; δρ. ν. 2,00. 
acassar Oil, δρ. ν. 4.—Stephanotis Brillantine 
δρ. ν. 2.—Διάφορα Eaux de Toilette, δρ. ν. 3,SO. 

Toilet Vinegar, δρ. 2.— Χάπωνες Windsor πακέτα 
άνά δρ. ν. 3, πρό; δέ καί εί; ράβδου; δραμίων 85, δρ. 
1, Σάπων Γλυκερίνη εί; ράβδου; δραμίων 75, δρ. ν. 1.

ΕΙΣ ΤΟ ΑΥΤΟ ΜυρΟΠΩΛΕΙΟΝ πωλοΰνται έκτακτου κομ- 
ψότητο; : λαεμ,οδέταε, μ,ϊταστούνεα, ψήκτραε, 
τσατσάραε, σεγαροδήκαε έκ ταρταρούγα;, ψαλέδεα, 

ζυράφεα καί άλλα καί άλλα. (10—10)

ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΔΡΑ
Όλων τών είδών

ΕΛΑΙΟΤΤΠΙΑΙ — ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΙ 
Δι’αεϋούσας — δι’ έστεατόρεα — διά κοετώνας 

εις του κ.
ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ Jk. ΚΤΕΝΑ ΛΡΙΘ. 1OJ 

(Πλησίον τής Χρυσοσπηλαιωτίσσης) 
tj-Μέ λίαν συγκαταβατικός τιμάς δύνασθε νά δια-

κοσμήσητε τά; οικία; σα; καλλιτε/νικώτατα άπό τοΰ 
Κ. ΚΤΕΝΑ

’Ίύπ.έσης ϋυρνεζες δεά Μπερντέδες [Δ.3]

ΑΡΤΟΝ ΣΠΗΤΙΚΟΝ
Τό παρά τόν Σταθμόν τοΰ Σιδηροδρόμου έν τή Ό δ φ 

Ερμοϋ ,

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΙ» ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΡΤΟΝ ΚΑΙ ΖΥΜΑΡΙΚΟ»
Α. ΠΑΡΑΪΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ και Χμ

κατασκευάζει διά μηγανή; εΐ; τήν αύτήν τή; άγορά; τι
μή; ψωμί λαχταριστόν, άπό καθαρόν σιμιγδάλι, χωρίς 
φαρίνα, σωστή όκά καί όταν είναι καί δύο ήμερών, γλυ- 
κύτατον καί μετά δύο ήμέρα;, χωρί; νά χάνη τήν ού
σίαν του.

S1POS τούτοι; κατασκευάζει πρώτη; ποιότητο; ζυ
μαρικά, Maxxpdvjx, Φιδέ κτλ.

Κάμνει άποστολάς και διά τάς έπαρχίας
Τ ΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ δύο, έ'ν εί; τήν Παλαιάν ’Αγο

ράν εί; τό Λαχανοπωλεϊον ΙΙαππανεκολάου (Καμπού
ρη) καί άλλο έν τ*75 Οδώ Έρμου απέναντι τοΰ Καταστή- 
ματο; Μαϊφάρτ.

ΚΑΙ κάρρα μέ τόν κώδωνά των διά τά; συνοικία;.
[ΣΤ—7]

ΟΙΝΟΙ ΜΙ1ΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Όδός Χταδεου κεντρική αποθηκπ Όδός Χταδέου 

(Απέναντι τοΰ Ταχυδρομείου)

ΟΙΝΟΙ ΑΕΤΚΟΙ, αρωματικοί, λεπτοί, ή ποίησι; τών 
τραπεζών, ίδίω; μέ τά φροΰτα, απαράμ,ελλοε.

ΟΙΝΟΙ ΜΕΛΑΝΕΣ, πλήρει; ζωή;, δυναμωτικοί, μή φέ
ροντε; καμμίαν ζάλην, άδολοε.

ΕΚΑΣΤΗ ΦΙΑΛΗ μελανός τιμάται μόνον 5>Ο λεπτ. 
ΕΚΑΣΤΗ ΦΙΑΛΗ λευκού τιμάται μόνον 1 δραχ. 
ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ άπ’εύθεία; άπό τήν Κεντρικήν Αποθήκην 

διότι ή δημοτικότη; τών οίνων αύτών προκαλεϊ
τά; παραποιήσει;.

ΟΙΚΟΙ .ΙΑΒΛΦΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κεντρική ’Αποθήκη
Όδός Χταδέου, απέναντι τού Ταχυδρομείου.

[Ε,-4]

ΠΛΛΛΗ καί ΚΌΤΣΙΛ 
Αθήνα ι.—Όδός Έρμου 

"Απαντα τά είδη γραφική; ύλης εί; τιμά; μετρία;. 
Έκτυτεούνταε έπεσκεπτήρεα στεγμεαεως 

διά τελειότατης μηχινής ώς καί χαλκογραφημένα. 
Χ,αράσσονταε παντό; είδους σφραγίδες, ώ; καί έπι- 

κεφαλίδε; έπιστολών έκτυπούμεναι είς διάφορα χρώματα.
ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ τών κατάστιχων άρίστη; κατα

σκευή; τοΰ σπουδαίου καταστήματος Edler Krische του 
Άννοβέρου.

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ διά χονδρικά; πωλήσει; τοΰ άλη- 
Οοΰ; σιγαροχάρτου JOB τοϋ οίκου Jean Bardou τή;

, Γαλλία;. [30—27]


