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Β. Γαβριιιλιδης άΙΕΥΗΥΝΤΙΙΣ

ΕΠΙ ΤΟΝ ΓΟΑΓΟΘΑΝ.

Έφάνη ύπεράνω τοϋ βήματος μόνη ή κεφαλή τοϋ μι- 
κρομέγα ύπουργοϋ τών Οικονομικών τής Ελλάδος, κκΐ 
εΐπε πρός την Βουλήν, ήν μόνος ό κ. Άμβράζη; έτόλμη- 
σε ν’ άποκαλέση σιμνηγ^ τούς έξής παρηγόρους λόγους:

ο—Κύριοι, Θέλω έβδομήκοντα έπτά έκατομμύρια. 
Άν σάς άμέλξω μέχρις αΐματος καί άν σάς κείρω μέχρι 
σαρκός, Οά κατορθώσω νά συνάξω εξήκοντα έξ· άλλά μοί 
χρειάζονται άλλα ένδεκα καί πρέπει νά μοί τά δώσητε. 
Τά έλλείποντα λαμβάνω έκ τών έτοιμων, δηλαδήέκ τών 
λειψάνων τής παρελθούσης ευωχίας τών δανείων. Μη 
λησμονήτε όμως οτι εκτός τών νέων τούτων είνε καί οί 
•παλαιοί λογαριασμοί, ούς πάντας Οά πληρώσητε. Θά τά 
πληρώσουν τά πρόβατα, αΐ αίγες, οί όνοι καί οί χοίροι 
—διότι έφέτος ή δικαιοδοσία τού κ. Τρικούπη έπεξετά- 
θη εκτός τών βοών καί έπί τών όνων καί τών χοίρων-— 
καί άν δεν έξαρκέσωσι τά τετράποδα θά τά πληοώση τό 
λοιπόν ευπειθές ποίμνιον τών διπόδοιν, δπερ καλείται
ελληνικός λαός».

Εννοείται δτι την δόσιν ταύτην τού πικρού κώνειου 
έγλύκανεν ό στωμύλος ύπουργός διά λογοπαιγνίων καί 
ευφυολογιών και σοφών καδηγετικών παρεκβάσεων. Οι 
συρίττοντές λόγοι του περιέπτησαν έντός τής θολής ατ
μόσφαιρας τοϋ Βουλευτηρίου, μεμολυσμένης έκ τής άνα- 
θυμιάσεως ύπερδιακοσίων νηστησίμων αναπνοών καί έθραύ 
σθησαν κατά τού σάρκινου προχώματος τών ακροατη
ρίων. Έκ τών θαμβών ύάλων τών παρά την οροφήν πα
ραθύρων κατήρχετο συγκεκερασμένη ή τελευταία λάμψις 
τού λυκόφωτος, οί δύο ύπερμεγέθεις κίονες ύπε€άσταζον 
νυσταλέοι καί άπηυδηκότες τήν πολύστικτου οροφήν. 
’Οφθαλμοί τινες εκαμμύοντο" τινά στόματα έχασμώντο 
καί τά σώματα έτανύοντο έν ραθύμω ακηδία. Είς τό 
θεωρείου τών δημοσιογράφων έτείνοντο τά ώτα καί έκι- 
νούντο γοργώς οί δάκτυλοι πιέζοντες τήν έφθαρμένην 
μολυβδίδα. Μία ξυνωρίς άγκιστρωδών 7 καί έτέρα προ- 
γαστόρων 6 περιεδινίσθησαν πρός στιγμήν έντός τού

κρανίου τινών τών έγρηγορούντων. ’Έπειτα ήκούσθη ό 
κώδων τοϋ προέδρου, έπετάθη ό βόμβος, άνέστησαν οί 
καθήμενοι, άνεμίγησαν, συνωθίσθησαν, άπετέλεσαν κινη
τόν όγκον. Ήκούσθησαν δυσδιάκριτοι τινες φωναί, γέ
λωτες, βήματα βαρέα τών κατερχομένων ....

Διελύθη ή συνεδρίασις· ό προϋπολογισμός τοϋ βασι
λείου τής Ελλάδος είχε κατατεθή.

★

Είμαρται άπό τίνος χρόνου καθ’ έκαστον έτος, κατά 
σύμπτωσιν δέ άκριβώς καθ’ ήν εποχήν εορτάζεται έν τοίς 
ναοϊς ή άνάμνησις τών παθών τού ’Ιησού νά έορτάζη καί 
τά ίδια πάθη ό έτερος ούτος μάρτυς, δ μέγας έν τή ανο
χή καί αποκτηνωθείς έν τή άσκητική έγκαρτερήσει, λαός.

Μόνη διαφορά μεταξύ τών δύο είνε οτι έκεϊνος μέν 
ύφίστατο τό όνειδος καί τάς άλγηδόνας τοϋ μαρτυρίου 
δπως σώση τούς πολλούς, ένώ ούτος ύπομένει άγογγύ- 
στως τήν χλεύην καί τάς βασάνους χάριν εΐκάδος ή πεν- 
τηκοντάδος λαιμάργων παρασίτων. Οι ’Ιουδαίοι τού 
ΙΙραιτωρίου έκραζον τότε : Συμφέρει ένα ύπέρ τών πολ
λών άπολέσθαΐ' οί σημερινοί ’Ιουδαίοι τών χρηματιστη
ρίων άνατρέπουσι τούς ορούς μάλλον άκόοεστοι καί μάλ
λον άνελεήμονες καί ζητοϋσι νά στραγγιχθή καί τό τε
λευταΐον μόριον τή; λιπαρά; ουσίας τών άλλων, διά νά 
μεταγγισθή έντός τοϋ στρώματος τού λίπους τού περι
βάλλοντος τάς άκενώτους αύτών γαστέρας.

Καθ’ έκαστον έτος διά τού πρίσματος τοϋ προϋπολο
γισμού, οπερ εύγενώς χορηγεί είς τά όμματα τού δημο
σίου ό έκάστοτε ύπουργός τών οικονομικών, διορώμεν 
τόν ελληνικόν λαόν άσθενικόν, χοιραδικόν, άσθμαίνον- 
τα, κατάφορτον έκ τού βάρους πολλών εκατομμυρίων, 
βαίνοντα έπί τήν άνάντη καί σκολιάν όδον τών δανείων 
τήν άγουσαν πρός τόν τραπεζικόν καί όμογενικόν Γολ— 
οθά, ος έστιν ό λεγόμενος Κρανίου τόπος.... διότι έκεΐ

άφήση ημέραν τινά καί τό δέρμα καί τά κρανίον.
Καθ’ έκαστον έτος ή πλάστιγξ ήτις έμελλε καί ώφει- 

λε νά ήνε ισόρροπος, κλίνει τρομακτικώς πρός τά παθη
τικόν μέρος, καίτοι έπί τού άντιθέτου άποτίθενται καί
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λογικά συμβούλια, αρχηγεία, ύποστρατήγους ναυάρχους, 
τόν κ. Τρικούπην μέ ύπασπιστην και τόν κ. Ροΰφον χαι— 
ρετιζόμενον διά 40 κανονιοβολισμών.

ο— Κύριε ύπουργέ, ολ αύτά εινε άριστα’ αλλά αΐ 
θυσίαι πρέπει νά ώσιν ανάλογοι πρός τάς δυνάμεις τοΰ 
ατόμου. Σζέφθητε οτι ή τελευταία άσκοπος καί φρι
καλέα σπατάλη, έξήντλησε καί την ύστάτην ικμάδα 
τών ημετέρων πόρων σζέφθητε οτι οι τοκοι τών δα
νείων άπορροφώσι τά τρία τέταρτα τοΰ προϋπολογισμού’ 
ότι τά ταμεία τοΰ κράτους πληροί όι αδρών φορών ή 
πενεστερα τάζις ένώ οΐ κεφαλαιούχοι μενουσιν αφορο
λόγητοι- οτι ή βάρβαρος καί άνηλεής επιβολή νέων φό
ρων θά νεκρώση καί θά παραλύση τάς πηγάς τοΰ εθνικού 
πλούτου. Ή Ανατολή εινε ήσυχος κύριε ύπουργέ’ εινε ή - 
συχος καί ή Παλιγγενεσία' όλοι ζητούν άνάπαυλαν έκ 
τών κόπων καί μεριμνώσι περί τής σοφής όιευθετήσεως 
τών εσωτερικών καί ρίπτουσι μακράν τήν όεσμεύουσαν 
τήν άνάπτυξιν πολεμικήν πανοπλίαν. Μετά την Παςχι- 
σχενην τήν περυσινήν καί προπαρασκευην, είνε καιρός νά 
έλθη καί ή ημέρα τοΰ Σαββάτου, καί νά έκτελέσωμεν ά
πας τούλάχιστον έπί ζωή; μα; έν τών παραγγελμάτων 
τοΰ δεκαλόγου, αναπαυόμενοι έν άνέσει. Άλλ’ έστω θέ
λετε καί πάλιν προετοιμασίας; Θέλετε νά έχωμεν α
κταιωρούς καί ναύκλαστρα διά νά έμποδίσωμεν . . . τόν 
αυστριακόν στρατόν νά προσελάση άπό τής Μητροβίτσης’ 
τότε άς άρχίσωμεν σιγά σιγά καί βαθμηδόν, όπως τό έπι— 
τρέπει ή οικονομική ήμών κατάστασις...,

‘Ως μόνην άπάντησιν ό κ. ύπουργός τών Οικονομικών 
σύρει έκ. τοΰ κολεού τήν άχραντον σπάθην τοΰ κ. ύπουρ
γοΰ έπί τών στρατιωτικών καί τήν ρίπτει έπι τής πλά
στιγγας λέγων :

— Voe victis !
Διότι είμεθα βλέπετε ήττημένοι καί δοουάλωτοι. Διότι 

• οί έπιδρομεϊ; τής έςουσίας, Βρέννοι καί Άλάριχοι καί

νομοσχεδίων ογκοι καί φόροι μολύβδου βαρύτεροι και πυ
ραμίδες δανείων εύτόκων καί άγέλαι βοών άροτήρων.

Καθ’ έκαστον έτος στρώννυται δαψιλής ή τράπεζα 
διά τής έργασίας μυριάδων βραχιόνων και παρασκευά
ζονται οί ορεκτικοί πλακούντες διά νά τρυφήσωσιν έν 
άνέσει μετά τινων κηφήνων οί αβροδίαιτοι Σαρδανάπα
λοι τοΰ συναλλάγματος, ένώ ό πειναλέο; χορηγός υπο
κρίνεται τό πρόσωπον τοΰ οΐνόφλυγος Είλωτος όιά νά 
τέρψη μετά τόν πότον τούς άδδηφάγους όαιτυμόνας.

Αι σείς, κύριοι, οί φέροντες τούς μεγαλόσταυρους καί 
τούς μικροσταύρους, δέν αναλαμβάνετε προς στιγμήν καί 
σείς τό μέρος τοΰ Κυρηναίου Σίμωνος, ϊν άρητε πραγ- 
ματικώς έπί στιγμήν τόν σταυρόν τοΰ κεκμηκότος κα
ταδίκου ;

Κατ’ έτος άναζή ή άνάμνησις τών παθών τοΰ Ναζω
ραίου έν ταΐς ψυχαΐς τών χριστιανών, καί κατ έτος ά
ναζή τό Πραιτώριον τοΰ Πιλάτου έν τώ ύπουργείω τών 
Οικονομικών, καί έκτελεϊται έν ακρίβεια ό πένθιμος με- 
ταμφιεσμός και παραδίδεται τό θΰμα πρός τό σταυρω- 
θήναι.

*

σ—Δεν έχομεν δρόμους, δεν έχομεν σιδηροδρόμους, 
δέν έχομεν λιμένας, δέν έχομεν πλέον ναυτιλίαν, δέν έ
χομεν γεωργίαν, δέν έχομεν κτηνοτροφίαν, δεν έχομεν 
έκπαίδευσιν, δέν έχομεν δικαιοσύνην. Οί φόροι κατάντη
σαν άβάστακτοι, τά τρόφιμα ύπερετιμήθησαν καταπλη- 
κτικώς· όί υπάλληλοι γλίσχρως άμειβόμενοι καταχρών- 
ται’ ή εργατική τάζις ή άπορος καί φορολογουμένη πέ- 
νεται, κύριε ύπουργέ !

«—Έχομεν τορπίλλας, έχομεν ατμακάτους, έχομεν 
τορπιλλοφόρα, έχομεν ναυστάθμους, έχομεν τηλεβόλα 
Κρούπ, έχομεν όπλα Γκρά, έχομεν έπιστράτους, έφέόρους, 
κληρωτούς τοΰ 61 καί κληρωτούς τοΰ 32 άρθρου,στρατο

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ ΚΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΙΑ ΤΟΪΡΚΟΠΟΪΛ’ ΑΓΑΠΗΣΑ.
isre

(Ίί. άριβ. 278).

‘Λμονς. Σικτήρ. Στά ντουμπρούκια.
Δέν ειχεν έτι προφέρει τήν λέξιν ό άλιτήριος Άμούς 

καί πάραυτα δύο στιβαροί βραχίονες συνέλαβον τούς ίδι- 
κούς μου πισθαγκώνους δεσμεύσαντες αύτούς.

Ούτω δεμένος ήχθην διά τής άγοράς έπιδεικτικώς ύπό 
τοΰ άλβανοϋ, όστις έκράτει όπισθεν τ’ άπολυτήρι ώς 
έλλην χωροφύλαξ άπάγων κατάδικον, καί ένεμανδρίσθην 
είς τάς φύλακας.

Τρώγλη ζωφερά μόλις άμυδρώς φωτιζομένη ύπό ύψη- 
λής τίνος θυρίδος, μέ τείχους μαύρους καί καθύγρους καί 
με έδαφος λιθόστρωτου, ιδού ή φυλακή μας.

’Όντα τινά, ώς σκιαί, έφάνησαν έν τή εΐσόδω μου κι
νούμενα’ τινά έκ τούτων μ’ έπλησίασαν.

— Πατριώτη, καλώς μάς ώρισες. Καί τί έκαμες ;
— Μήπως γνωρίζω κ' έγώ; Έκεϊ ποΰ περπατούσα μέ

έπιασαν, μ’ έδεσαν καί μέ κουβάλησαν έόώ, χωρίς νά με 
δικάσουν, χωρίς νά μ’ έξετάσουν, χωρίς νά μ’ άνακρί-· 
νουν, χωρίς τίποτα τέλος πάντων. Ωστε παρατηρείτε, 
ή φυλάκισές μου είναι όλως παράνομος.

— Σύ φαίνεσαι σάν ξένος, άπό την προφορά σου.
— Ίσα αύτά είνε. Διότι είμαι ξένος καί άνευ προ

στασίας μ’ έβαλαν φυλακή. Άλλά όέν μοΰ λέτε ποΰ 
κοιμάστε τή νύκτα ;

■— Έόώ, χάμου
— Τί λέτε, άδελφοί, άλλ’ έδώ μπορεϊ ν’ άρπάξη κά

νεις όχι μόνον συνάχι, άλλά καί πλευρίτη άκόμη.
— Μή ρωτάς. Νά έκεϊ παρά πέρα είνε ένας άπό χθές 

πεθαμένος καί άκόμη δέν ήλθαν νά τόν σηκώσουν.
— Καί θά τόν άφήσουν έδώ νά βρωμίση; Αύτό είνε 

φρικτόν. Καί πώς δέν μιλάτε σείς ;
— Νά ομιλήσουμε, ποιος τολμά ποΰ πέφτει βούρ

δουλας ;
— Μά νά βρωμήση έδώ μέσα πάλι ; Ήμεΐς έτσι θά 

πεθάνωμεν όλοι έκ τής δυσωδίας.
— Ποιος έξετάζει;
— Καί άπό τί άλλο, παρά άπό τήν πείνα ;
— Καί δέν σάς δίδουν ψωμί, φαγή ;
— "Αν εχη κάνεις κανέναν όξω συγγενή ή γνώριμον 

νά τοΰ φέρη, καλώ; έστί, ειδεμή πεθαίνει.
— Καί έμένα ποΰ είμαι ξένος ποιος θά μοΰ φέρη νά 

φάγω;

’Αττίλαι, άρχουσιν ήμών δικαιώματι σπάθης. Διότι ό 
Πομπήϊος τοΰ κ. Καλλιγά ένίκησε καί καθυπόταξε τόν 
Καίσαρα λαόν, καί άφοΰ είνε Πομπήϊος σύρει έν πομπή 
τό άρμα του μή προσέχων άν ύπό τούς τροχούς αύτοΰ 
συντρίβηται ό λαός.

Ό θεός νά. μ’ έλεήση διά τό λογοπαίγνιόν μου· άλλ’ ό 
θεός νά σώση καί τήν Ελλάδα άπό τόν πατριωτισμόν 
τών πρωθυπουργών της.

♦ ··

Βεβαίως, όταν έπιστή ή ώρα τής οριστικής ψηφίσεως 
τοΰ προϋπολογισμού, έχέφρονές τινες έν τώ κοινοβουλίώ 
άνδρες θά έγείρωσι τήν φωνήν, θά προσπαθήσωσι νά έλα- 
φρώσωσι τόν φόρτον άλλ’ αί προσπάθειαί των θά συν- 
τριβώσι κατά τής πυραμίδος τών βουλευτικών ψήφων, έφ’ 
ών έδραίωται ή τρικουπική Σιών.

θά γείνη μικρός θόρυβος έν τή βουλή’ θ’ άνέλθωσιν 
έπί τοΰ βήματος βατταρίζοντες ρήτορες πολλά φθεγγό- 
μενοι καί μηδέν συμπεραίνοντες. Θά προτείνωσί τινες 
τροποποιήσεις πρός ματαίαν έπίδειξιν οικονομολογικών 
γνώσεων. Θ’ άπαντήση διά λογοπαιγνίων ό κ. Καλλι- 
γάς’ θά προβή βαρύς μέ τό έπταβόειον σάκος ό κ. Πρω
θυπουργός. Ό κ. Πρόεδρος τής βουλής θωπεύων μετ’ 
άνίας τάς φαβορίτας του θ’ άναφωνήση: «Οί παραδεχό
μενοι άς έγερθώσιν !» Θά έγερθή ή έκ σαρκός μάζα τής 
συμπολιτεύσεως’ τινές μάλιστα οκνηροί θά ύψώσωσι μό
νην τήν χδΐρα καί ....

Ό πειθήνιος όνος θά δεχθή έπί τής ράχεως τό σάγμα. 

★

Καί όμως καί αυτή ή όνος τοΰ Βαλαάμ έλάλησε κατά 
τά; Γραφάς, ότε έτύπτετο άόίκως. Διατί νά μή όμιλή
ση ό λαός ό φορολογούμ,ενος, ό μέλλων νά έξοφλήση τό

— Κάνεις. Νά έτσι θά ψοφήση; σάν σκυλί.
— Αυτό είνε ανήκουστο, είνε άπανθρωπία, δολοφονία, 

πρέπει νά κάμωμε άναφορά, νά διαμαρτυρηθοΰμε.
— Ποιος σ’ ακούει;
Κατελήφθην ύπό απελπισίας καί εξηπλώθην χαμαί.
Μοΰ ήλθε νά κλαύσω.
Παρήλθον ώραί τινες, ότε ή θύρα άνοίγετο καί δύο 

τοΰρκοι στρατιώται μ’ έπιτάσσουν νά τούς άκολου- 
θήσω, όπερ έπραξα μηχανικώς.

Είχον διαταχθή νά μέ μεταφέρουν είς Βώλον καί με 
παραόώσουν είς τόν έκεΐ διοικητήν τοϋ στρατού.

Οτε είσήλθομεν έν τή πόλει, οί άνθρωποι έξερχόμενοι 
τών καταστημάτων μέ κύτταξαν γελώντες, πλείστους 
έκτοξεύοντέ; μοι σαρκασμούς.

Σκεφθείς ότι ήγόμην είς φυλακάς οπού άφίνουν τούς 
άνθρώπους νά ψοφούν άπό τήν πείνα άπετάθην δ ι ερχό
μενος προς φούρναρήν τινα, όστις κρατών άρτον ειχεν 
έξέλθει καί ούτος νά μέ γουστάρη.

— Μπάρμπα, τώ είπον μέ ικετευτικόν ύφος ζητιάνου, 
νά συχωρηθή ό πατέρας σου, δός μ.ου αύτό τό ψωμί ποϋ 
κρατείς, εχω τρεις μέραις καί τρεις νύκταις θέονήστι- 
κος.

— Άκόμη, μοΰ άπήντησε, δέν άποφάσισα νά μοιρά
ζω τά ψωμιά μου τσάμ,πα.

Η πρώτη αποτυχία δέν με άπεθάρουνεν, έφ’ ο καί 
άπετάνθην πρός κουλουρτζήν.

συνάλλαγμα, όπερ ύπογοάφουσι τόσον προθύμως οϊ κλη
τοί καί οί ήγέται αύτοΰ ;

Ωφειλεν ό λαός ούτος διά τοΰ τύπου, διά πρεσβειών, 
διά συλλαλητηρίων νά διαμαρτυρηθή κατά τή; έπιγιγνο- 
μένης αύτώ ,άδικίας, νά καταβοήση κατά τών άπειλούν- 
των τήν όπαρξίν του δεινών.

Ωφειλε νά ύπενθυμίση είς τόν κ. Καλλιγάν ότι ό ια
τρός πράττει έγκλημα φονεύων δι’ άφαιμάξεων άφθο
νων τόν έξηντλημένον ασθενή του’ ότι εϊνε άξιος μα
στιγώσεων ό οικογενειάρχης ό πωλών τά ύπάρχοντά του 
όπως εςοδεύση αύτά έν όλίγαις ήμέραις είς πότου; καί 
διασκεδάσεις άπομιμούμενος τούς μεγάλους’ δτι είνε κά
κιστος καί άρπαξ κηδεμών, ό σκορπίζων άπερισκέπτως 
είς ματαίας πομπάς τήν περιουσίαν τοΰ κηδεμονευομέ- 
νου- καί οτι τέλος πάντων είνε καταστρεπτικός ύπουρ
γός ό πρός έπίδειξιν φιλοπατρίας καί χάριν σκιαμαχιών 
καταθλίβων τόν πτωχόν έργατικόν λαόν.

Kgo.
-------  —ί> ---------

ΔΕΝ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΚΑΛΑ.

Άκούς νά (Ζ.η συ.νέλθη άζ.ό|Α7) τι βουλή;
αύτό βεβαίως κάτι σπουδαΐον θά σημαίνη·
μαζί μέ τόν Τρικούπη θά ’θύμωσαν πολλοί,
καί ’στή βουλή κανένας γιά τούτο δέν πηγαίνει.
Ακόμη άπαρτία νά μή 'μποοή νά γίνη ; 
θαρρώ πώς ό Τρικούπης ρουσφέτία δέν θά δίνη.

— Μπάρμπα, νά χαρής τά πεθαμένα σου, δός μου ένα 
κουλούρι, άς ήνε καί άπό τά μπαγιάτικα.

— Μοΰτρα ποΰ θέλουν καί κουλούρα νά φάν. Δεν 
κυττάζεις τό χάλι σου, μόνον ή κουλούρα σέ μάρανε.

"Ηχθην εί; τήν έν τώ φρουρίω φυλακήν, ήτις ήτο κά
πως άνθρωπινωτέρα τής πρώτης.

Έν αύτή συνήψα ομιλίαν πρός τούς φυλακισμένους.;
— Δίνουν έδώ ψωμί, τρώνε έδώ πέρα ;
— Όσοι έχουν παράδες.
— Καί έγώ ποΰ δέν έχω ;
— Ζής μέ τόν άέρα.
— Άπό ποΰ είσαι, με ήρώτησεν άλλος τις.
— Άπό τάς ’Αθήνας ήλθα νά πεοιηγηθώ τόν τόπο 

καί μέ πιάσαν άδικα, ίσχυριζόμενοι ότι είμαι επαναστά
της.

— Κακά τήν εχεις. Θά σέ στείλουν στή Πόλι στό 
μπάνιο, άν δέν σέ πνίξουν κατά τό ταξεΐδι.

— θεέ μου, καί τί νά κάμω, δέν μέ συμβουλεύετε 
καί σείς ολίγο ;

— Νά κάμης άναφορά στόν πρόςενο κι’ ί'σως σοΰ κά
μη τίποτα κάμμιά βοήθεια.

— Μόνον στό πρόξενο ; Κάμω καί στόν πασά καί 
στόν Σουλτάνο άκόμη, άλλ ώς ποΰ νά φτειάσω όλα αύτά 
θά πεθάνω τής πείνας.

Προμηθευθείς χάρτην, έλέφ πεντάρας φυλακισμένου 
τίνος, συνέταξα τήν πρός τον πρόξενον άναφοράν μου,

Λ I
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'Αλήθεια δ Τρικούπη; δέν στέκεται καλά,
άκόμη δέν άφίνει τό Αγγλικό γεινάτι,
τού έχουν πιπιλίσει οί φίλοι τά μυαλά,
χΓ έκεϊνο; τού; γυρίζει μέ σοβαρό τήν πλάτη.
Καλά κΓ αύτοί τοϋ κάνουν καί είναι θυμωμένοι, 
χ.αί 'στη βουλή γίά πείσμα κανένα; δέν πηγαίνει.
<

Μ’ αύτά σκοτώνουν τώρα τή; ώραις μερικοί,
ποΰ άν δέν ’βρουν κουβέντα, ’μπορούνε ν’ άρρωστήσουν, 
•ροϋ σκούζουν νύκτα ’μέρα γιά την πολίτικη, 
κΓ ολο γυρεύουν κάτι καινούριο νά γεννησουν.
Μαζί του; πάς; ροδάνι ή -γλώσσά σου θά γίνη, 
κολλά κΓ ή φλυαρία σάν εύλογιά κΓ έκείνη.

Εΐ; τή βουλή βαρείοϋνται νά πάν οί βουλευταΐ, 
’καλόμαθαν οί φίλοι ’στοϋ Πάσχα τό χουζοΰρι . . . 
αύτό καί μόνον είναι, δεινοί συζητηταί, 
κΓ άδίκως κοκκινίζει ή κίτρινη σα; μούρη.
Τον κόσμο μή χαλάτε, προσμένετε κομμάτι, 
θά γίνη απαρτία, άλλά μέ τό ραχάτι.

Οί βουλευταΐ μας έχουν μεγάλη τεμπελιά,
'στά μάτ’α των ό ύπνος μέ γλύκα κατεβαίνει, 
και σεϊς σ* * αύτό άπάνω εύρήκατε δουλειά, 
καί πέσιμο Τρικούπη καθένα; σας προσμένει"
Έ .’ βέβαια άς πέση, καί τίποτα δέν κάνει . . . 
τόσος καιρός ποΰ είναι Πρωθυπουργός τοΰ φθάνει.

Ό κύριος Τρικούπης δέν στέκεται καλά, 
καί άν τό πάη έτσι μονάχος του θά μείνη" 
ό Κουμουνδοϋρος πάλι άς άνεβή ’ψηλά, 
ή κάν ό Δεληγιάννης Πρωθυπουργός ά; γίνη.
ΚΓ οί βουλευταΐ θά κάμουν καλά νά τόν άφησουν, 
καί εί; τόν Κουμουνδοϋοο ή σ’ άλλον νά κολλήσουν.

Πρέπει νά γίνη πάλι καμμία μεταβολή,
νά κυβερνά δέν πρέπει πολύ τό ίδιο κόμμα, 
πρέπει συχνά νά έχη άντάραι; ή βουλή, 
γίά νά εύχαριστήται καί μερικών τό στόμα.
Ένα ζητεί καί μόνο ή νέα ’Ρωμηοσύνη, 
μέ κόμματα πολέμους, μέ τήν Τουρκία ειρήνη.

Souris.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ_ΕΛΛΗΝΠΝ ΙΑΤΡΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.

'Αξιότιμε χ. σνντάχτα τοΰ Μή Χάνεβαε,

Κατά τήν δευτέραν συνεδρίαν, ήτις έγένετο τής Τε
τάρτης τό πρωί, δ κ. πρόεδρος άνακοινοΐ τώ Συνεδρίω τό 
περιεχόμενον δύο εγγράφων, τού μεν συλλόγου Παρνασ
σού, προσκαλοϋντο; τά μέλη τοϋ Συνεδρίου, είς άγροτι 
κόν γεύμα τήν 7 μ. μ. τοϋ σαββάτου 10 τ. μ., καί ειδο
ποιούντο; αύτά ότι αϊ τε αϊθουσαι, τό άναγνωστήριον 
καί ή βιβλιοθήκη εΐνε άπό πρωίας μέχρι νυκτός είς τήν 
διάθεσίν τών ιατρών, καί τοϋ έτέρου τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρίας είδοποιούση; OTt πάντα τά Μουσεία καί αΐ 
Συλλογαί τής πόλεως είνε καθ’ ολα; τάς ήμέρα; ταύτας 
ανοικτά διά τά μέλη τή; Συνόδου.

Ό κ. Πρόεδρος, παρακαλέσας μετά ταύτα τά μέλη 
δπως καί εί; τά; αναγνώσεις καί είς τάς συζητήσει; αύ
τών ώσι συντομώτεροι, όιότι πολλά έχει τό Συνέδριον νά 
έργασθή καί ό χρόνο; εϊνε βραχύς, δίδει τόν λόγον είς 
τόν κ. Βαλασόπουλον.

Ό κ. Βαλααόπαολος, έκ Σπάρτης, είς τών γη- 
ραιοτέρων μεταξύ τών μελών τή; Συνόδου, έπί μακρόν 
έξασκήσας τό έπάγγελμα αύτού, καί χαίρων φήμη; δει
νού παρατηρητού καί θεραπευτού, ού μόνον δέν διέψευσε 
τήν περί αύτού ιδέαν τών ιατρών, άλλά διά διατριβής 
«περί τών νοσημ-άτων τής Λακεδαίμονος», απέδειξε δι’ 
έργασία; πολυτιμοτάτης, ού μόνον διά τήν Ελλάδα, 
άλλά καί διά τήν έπιστήμην, πόσον άσθενή; ήν ή γνώμη 
ήν περί αύτού είχομεν. Διά φωνής έντονου καί λόγου νευ
ρώδους, άναπτύςας τινά περί ιατρικής γεωγραφίας, όμο-

λογήσας ό’τι διά τά έν Έλλάδι νοσήματα μόνον οί άρ- 
χαϊοι ιατροί ήδυνήθησαν άριστα νά περιγράψωσι, είσήλ
θεν εί; περιγραφήν βραχεΐαν τή; Λακεδαίμονος, έξ ού 
συνεπέρανεν ότι τά έλη τά έν ταύτη είνε μία τών ποω- 
τίστων νοσογόνων αιτίων. Καί πράγματι τά έπικρατούντα 
έκεΐ νοσήματα εΐνε οί ελώδεις πυρετοί, συνηθέστεροι μέν 
οί άμφημερινοί καί τριταΐοι, σπάνιοι δέ σχετικώς οί κα
κοήθεις, περί ών διά μακρών πραγματεύεται, ιδίως τοϋ 
αίματοχολερικοϋ. Τά έπιδήμια νοσήματα σπανιότερα καί 
έσχάτως φανέντα, ιδίως ή οστρακιά (1867), Διφθερΐτις 
(1867-1877), έγκεφαλονωτιαία μηνιγγΐτι; (1868). Συ
νήθη νοσήματα άλλα είνε οί υφέσιμοι πυρετοί μετά γα
στρικών διαταράξεων. Ιίατάρροι γαστρεντερικοί κατά τό 
θέρος επιδημικοί ή μή. Πνευμονίαι καί βρογχίτιδες συ
νήθως τόν χειμώνα. ’Οξύς ρευματισμός τών άρθρων- οξεία 
ήπατΐτις" ούχί δέ σπανία καί ή πυογόνος. Μητρίτιδες καί 
ώοθηκίτιδες· αί έκτρώσεις συχναί. Τον τυφοειδή πυρετόν 
θεωρεί σπάνιον, καί προερχόμενον έξ ελώδους μιάσματος. 
Σύφιλι; έκτείνεται όσημέραι. Σπανία ή φθίσις καί ή καλ- 
πάζουσα σπανιωτάτη, ϊσως διά τό έπικρατούν έλεΐον 
στοιχεΐον. Χοιράδες σπάνιαν" δίς είδε σποραδικήν χολέ
ραν. Έλεφαντίασις σπανία" τό σπυρόκωλον σχεδόν έξέλι- 
πεν ή εύφλογία πρό πολλού δέν ένεφανίσθη, άν καί ό 
δαμαλισμό; άτελής ή ούδόλω; γίνεται. Ή μανία τών 
οίνοποτών ούχί πολύ σπανία διά τήν κατάχρησιν τών 
οινοπνευματωδών ποτών. Συχνή ή έπιληψία καί τά νεο
πλάσματα κτλ.

Έν μέσω χειροκροτημάτων κατελθόντα τό βήμα, δια
δέχεται ό έκ Κρήτης κ. βαρούχας. Τό γλυκύ άμα καί 
σοβαρόν τούτου ήθος καί τό εύγενές παράστημα έπιβάλ- 
λονται άμέσως τώ άκροατηρίω, τό όποιον μετά μεγίστης 
προσοχή; άκροκται τής περί «ό αγγείου πνρετοΰ» διατρι-

£χουσ«ν οϋτω :
ΙΙρός τήν αύτοΰ ’Εξοχότητα,έκλαμπρότατον κύριον κύ

ριον πρόξενον τή; Ελλάδος άξιότιμον καί εύγενέστατον 
κύριον Δείνα Τάδε.

Πατριωτικώτατε άνερ καί μεστέ πάσης άγαθοεργίας, 
πηγαζούσης έκ τών φυσικών ύμών προτερημάτων.

Ό κάτωθι υποφαινόμενος ύπήκοος ελλην, τήν τε κα
ταγωγήν καί πατρίδα, όρμώμενο; ύπό άκράτου πρό; τήν 
φιλοπατρίαν ζήλου, καί ίδών τά δεινοπαθήματα τών 
ύπο ζυγόν στεναζόντων ομοφύλων καί όμοθοήσκων άδελ- 
φων, προς οε ες ακατάσχετου προς την τυραννίαν μ,ισους 
έμπνεόμενος, άπεφάσισα, αύτόκλητος, ύπό τών εύγενών 
μ,ου, τολμώ είπεϊν, αισθημάτων έλαυνόμενο;, νά κατέλ
θω είς τόν ιερόν ύπέρ άνεξαρτησία; αγώνα, όστις μαίνε
ται ήδη είς τά περιξ τού Βώλου χωρία, ώς ϊσως έμά- 
θατε καί ύμεϊς.

Καί τω όντι. Έγκαταλιπών πατρίδα, συγγενείς καί 
φίλους, τά; άναπαύσεις μου καί τήν ευμάρειάν μου, — 
φαντασθήτε, ότι άφ’ οτου έξ Αθηνών άνεχώρησα έχω 
νά πιω καφέ,—καί καταντήσα; έθελοντής άπήλθον μετά 
τόσων άλλων, έπίση; άνδρείων, είς τά άγια τής Θεσσα
λία; έόάφη, όπως χύσω έπ’ αύτών καί τήν τελευταίαν 
τού αΐματος μου ρανίδα.

Ούτω; έλαβον μέρος είς πλείστας τών συγκροτηθεισών 
καί συγκροτουμένων μαχών, καθ’ άς, χωρίς νά έγκα.υχη- 
θώ, διεκρίθην πάντοτε, διά τό παράτολμον καί αποφα

σιστικόν τοϋ χαρακτήρος, μου, ύφ’ ού ωθούμενος άπειρους 
είς τόν "Αδην ’Αγαρηνούς καί άλλους αλλοφύλους έξα- 
πέστειλα αύτή χειρί κατασφάξα; άνηλεώς αύτούς μέχρι 
θανάτου.

Άτυχώς όμως, γενναιότατε κύριε πρόξενε, άκριβώς ή 
άνδρία μου αϋτη μοί έγένετο πρόξενος αιχμαλωσίας, κα
θόσον είς τήν τελευταίαν μάχην άποπλανηθείς ένέπεσα 
εί; τάς χεϊρα; όλοκλήρου τουρκικού τάγματος καί συνε
λήφθην, ούχί έννοεϊται, άμαχητεί, άλλά μετά θραϋσιν 
φοβεράν, αιχμάλωτος.

Ήδη, ένόοξότατε κύριε πρόξενε, στένω έν φυλακαΐς 
καθειρχθεί; άνευ άρτου, άνευ κκππότα; καί τό δή χεί
ριστον κατήντησα νά ψυριάσω, έγώ, έκ τών δακτύλων 
τοϋ όποιου ούδέποτε έλειπαν τά ζονβέν γάντια καί τά 
φιλντεκός.

Έκλιπαρών ύμά; λοιπόν έλπίζω ταχέως νά μ’ άπαλ- 
λάζητε τής τρώγλης τών τουρκικών φυλακών, δι’ ήν χά
ριν, θέλω άμα τή εί; ’Αθήνα; άφίξει μου σάς βάλει είς 
τάς έφημερίδας, καί τοι άλλως τά σπάνια καί δυσεύρη- 
τα προτερήματα σας τυγχάνουσι πρό πολλοΰ γνωστά τώ 
κόσμω.

£Ο νμ έτερός σου
Παλιάνθρωπος.

Γραμματώς τοΰ γραμματέως τοΰ χα.τετάν Ζορμπα.

Τήν αναφοράν ταύτην κατώρθωσα νά πέμψω είς τό»
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πρόξενον, οστις εύηρεστήθη νά μού πέμψη τόν υπηρέ
την του.

Ούτος έλθών συνέδεσε μετ’ έμού ιδιαιτέραν ομιλίαν 
λαβών με κατά μέρος, παρά γωνίαν τινα.

— Λοιπόν, κύριε, μοί είπε, τί άγαπάτε παρά τού 
κυρίου προξένου, είς τί δύναται, νά σάς φανή χρήσιμος;

— Κύριε υποπρόξενε, άπήντησα,—χωρίς ούτος νά δεί
ξη δυσαρέσκειαν διά τήν τιτλοφορίαν του — ή αϊτησί; 
μ.ου ήνε άπλουστάτη, νά μ’ άπαλλάξη τών φυλακών.

— ’Αγαπητέ μου, τοϋτο είνε άδύνατον, καθόσον ώ; 
αιχμάλωτον θά σά; στείλουν είς Λάρισσαν, όπως δικα- 
σθήτε ύπό τοΰ στρατιωτικού δικαστηρίου.

—Άλλα έγώ δεν έκαμα τίποτα. Έγώ συνελήφθην 
κατά λάθος.

— Πώς; άφοϋ έφονεύσατε τόσους τούρκους;
— Έγώ; Έχετε λάθος, κύριε υποπρόξενε, θά μέ πέρ- 

νετε διά κάνένα άλλον.
— Αφού τό ώμολογήσατε μόνος σας.
— Ποσώς, ούδέποτε ήδυνάμην νά πέσω εί; τοιαύτην

• άνοησίαν.
— Μά τά γράφετε είς τήν άναφοράν σας.
— Εΐνε κακοηθέστατα ψεύδη, όπως μέ διαβάλουν.
— Δέν είνε γράψιμον ’δικό σας αύτό; Καί μού έπέδειξε 

τήν άναφορκν, έμού δέ άπαντήσαντο; καταφατικώς, ό 
υπηρέτη; έπανέλαβε:

— Άναγνώσατε, τί γράφετε έδώ στήν αναφορά σας,

« . . . άπειρου; είς τόν Αδην Άγαρινού;" καί άλλους 
αλλοφύλους έξαπέστειλα αύτή χειρί κατασφάξα; άνη
λεώς αύτού; μέχρι θανάτου».

— Ίδού τί συμβαίνει, κ. ύποπρόξενε, όταν έγραφα, 
ϊαίνεται μέ είχε παρά πάρει ό θυμός, ϊσως μάλιστα μέ 
εΐχε πιασμένον ή θέρμη καί δέν ήξευρα τί έγραφα.

— Ωστε εΐνε όλα ψεύδη καί δύναμαι νά τό είπω είς 
τόν αφεντικό μου.

— Αφεντικό σου ; Διάβολε, είσαι υπηρέτης κ’ έγώ 
σέ πήρα γιά υποπρόξενο. ’Άμ δέν μού μιλούσε; τόση 
ώρα. Πώς σέ λέν ;

— Γιάννη.
— Γιάννη, άειντε, νά χαρής τά ’μμάτιά σου, τρέξε, 

καϋμένε, νά μού φέρης λίγο ψωμί άπό τό σπίτι, λίγο 
τυρί καί ό,τι άλλο βρής. Πέθανα τή; πείνας. Έχεις, 
δόσε μου ένα τσιγάρο.

— Παραγνωριστήκαμε βλέπω.
— Δός μου τόρα ένα τσιγάρο, καί μά τόν θεόν έζα- 

κολουθώ άκόμη, άν θέλη;, νά σέ ονομάζω υποπρόξενο. 
Οσο γιά τά έν τή άναφορή, πές τοϋ αφεντικού σου, >4 

μή τά λάβη όλα ύπό σπουδαίαν έποψιν κι άς φροντίση^ 
γιά τή ψυχή τού μακαρίτη πατέρα του, νά μέ βγάλη.

— Ό πατέρας του ζή άκόμη.
— Άς ήνε, τής μάννας του.
— Ξέρει; όμως νά σοϋ ’πώ έ'να άλλο. Λουφέ έχεις ;
— Βρέ λεπτό, τσακισμένο.

I ’•—11
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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑ I.

^ής αύτοΰ.Έν ταύτ/ι διηγείται τήν πείραν αύτοΰ έπί τοΰ 
^ξένου τούτου νοσήματος, ήν έκτήσατο κατά την έσχά
τως έπισκήψασαν καί περί τούς τρεις μήνας διαρκέσασαν 
επιδημίαν έν Κρήτγ. Το νόσημα εισέβαλλε την ήμέραν 
ή συνηθέστερον τήν νύκτα έν μέσω πλήρους ύγείας. E-j 
πήρχοντο ρίγη συχνά, δύσπνοια, σκοτοοινία, οσφυαλ
γία, έντεραλγία κτλ. “Αλλοτε άποτόμως εισέβαλε, τό
σον, ώστε πολλοί έπεσαν καθ’ όδόν προσβληθέντες. Τά 
άπό τών πεπτικών οργάνων φαινόμενα δέν ήργουν νά φα- 
νώσι, μεθ’ ά άπό τοΰ στήθους, τής κεφαλής κτλ. μετά 
μέτριου πυρετοΰ (38°—39’), σπανίων ιδρώτων καΐ ούρων 
«άνευ λευκώματος. Τέλος έφαίνετο έςάνθησις εις μέρη 
•τοΰ σώματος μετά μικρόν άφανιζομένη καΐ άλλαχοΰ με- 
ταβαίνουσα, καΐ φέρουσα τύπον έρυθήματος, σπανιώτε- 
ρον ιλαράς, οστρακιάς ήκνηδύσεως. Πολλάκις έπήρχοντο 
διαλείψεις ή υφέσεις. Μετά ήμέρας τινάς τό έζάνθημα 
•ήφανΐζετο καταλεϊπον τό δέρμα ρυπαρόν καΐ καταπί- 
πτουσαν τήν έπιδερμίδα ώς είδος πιτύρων, ένώ τό σώμα 
είς χαλάρωσιν καί κόπωσιν έπΐ χρόνον διετέλει. Ή θε
ραπεία ήν άπλουστάτη διά τό άνεπιτυχές. Ούδένα γνω
ρίζει άποβιώσαντα έκ τοΰ νοσήματος. Ή νόσος πιθανόν 
προήλθεν ές ’Αφρικής. Περί τής φύσεως αύτής δέν έπι- 
μένει* παρατηρεί δέ μόνον ότι έν τή πόλει αύτοΰ περιω- 
ρίσθη έντός τών τοιχών, ούτε τά προάστεια προσβαλοΰ- 
σα. Ή άτελής καΐ βεβιασμένη σκιαγραφία τοΰ νοσήμα
τος, δ διά ζωηροτάτων χρωμάτων καΐ έπιστημονικής 
έμβριθείας περιέγραψεν ό κ. Βαρούχας, δικαίως κατέτα- 
ςεν αύτόν μεταζύ τών άριστων έν τώ Συνεδρίω προσελ- 
θόντων. Δικαίως οθεν έδέχθησαν οΐ παριστάμενοι μετά
χειροκροτημάτων καΐ συγχαρητηρίων τήν άνακοίνωσιν 
ταύτην.

μετά τοΰτον τόν λόγον, εϊνε νέος έτι καί σοβαρός ύπέρ 
τήν ήλικίαν αύτοΰ ίσως, βεβαίως ώς έκ τών μακρών 
αύτοΰ σπουδών καΐ τήν περί τήν έπιστήμην μελέτην, 
ής δείγμα τρανόν ήν ή άνακοινωθεΐσα ιστορία άνδρός, 
οστις πεσών καΐ πληγείς κατά τήν κεφαλήν, παρουσίασεν 
έγκεφαλικής πιέσεως φαινόμενα, διό έπΐ 3 μήνας ένο- 
σηλεύετο. Έπΐ τοΰ άνθρώπου τούτου, έφ’ ού ούδέν έκ 
τών συνηθεστέρων μέσων, έφερε σπουδαιότερον άποτέ- 
λεσμα, μεταχειρισθεις τήν έργοτίνην, είδε ταύτην δρώ- 
σαν θαυμασίως καί ταχύτατα,τό μέν καταπαύσασαν τούς 
πόνους, τό δέ έπαγαγοΰσαν έντελή πάντων τών συμπτω
μάτων ίασιν. Έκ τοΰ περιστατικού τούτου, έφ’ ού πολ
λά μέν έπειραματίσθη δ κ. Νικολαίδης, πολλά δέ καΐ συ- 
νεπέρανε, συνιστά τήν έργοτίνην έπΐ παρομοίων έγκεφα- 
λικών παθήσεων, ώς έχουσαν «νέαν ιδιότητα, την άν- 

αλγικήν καΐ άντινευρικήν» ,περί ής έλαχίστην ποιούνται 
μνείαν οί εύρωπαΐοι ιατροί.

Τοΰτον διεδέχθη ό έκ Καλαμών κ. ΧρυβοαπκΟϊΐς. 
Εύγενές καΐ ανδρικόν παράστημα, έπιβάλλουσα καΐ σο
βαρά φυσιογνωμία χαρακτηρίζουσι τόν ιατρόν τοΰτον, 
όστις, έν τή πρωτευούση τής Μεσσηνίας, ήδυνήθη νά έρ- 
γασθή καΐ φέργι συμπεράσμ,ατα τοιαΰτα, οία ούδέποτε 
έζήλθον έκ τοΰ έν Άθήναις Πανεπιστημίου, ούδ’ έκ τής 
μεγάλης τοΰ δημοτικού ή τών στρατιωτικών νοσοκομείων 
κλινικής. Ζών έν έπαρχία, έν ή τά διά πυροβόλου οπλον

Ό κ. Μύρρων Λεχολκιζης έκ Σύρου ό λαβώι
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βάμβακος κατ’ άποκλεισμόν μέθοδον τοΰ γάλλου ίατροΰ 
J. Guerin. Τήν πείραν ήν έκτήσατο έπΐ πλείστων περι
στατικών, ών 37 έπιπεπλεγμένα κατάγματα τών άνω ή

— Αϊ τότε, κακόμοιρε, σέ λυπούμαι, δέν Οά κάνης 
τίποτα καί πάν στό βρόντο καΐ ή άναφοραϊς σου καί 
ό’λα.

— Μή μ’ άπελπίζης, άδελφέ μου. Γιατί ;
— Ό πρόζενος καθώς όλοι θέλει παρά, νά πέσουν λί

ρες. θέλει ρεγάλο. Κατάλαβες ;
— Άπό μένα;
— Τί άπό σένα κι’ άπό μένα. Νά έμένα τόν ίδιο αν 

μέ βάλουν φυλακή, άν δέν πληρώσω, δέν βγαίνω ποτέ. 
Τόρα δέν τά ζέρεις τά προζενικά μας; Άλλά θά τοΰ 'μι
λήσω, καί έάν τόν φώτιση ό διάβολος νά κάμη τίποτε, 
έκαμε, εΐ δέ Λάρισσα γκεντέρσιν.

Καΐ ταΰτα εΐπών άπήλθεν, έμοΰ όπισθεν ίκετικώς βο
ώντος :

— Γιάννη, μή ζεχάσης ’κείνο ποΰ σούπα. Λίγο ψωμί.
Καΐ ό καϋμένος μοΰ έφερε, σύν τώ θλιβερω μαντάτω, 

ότι ό πρόζενος δέν σκοτίζεται γιά τέτοιαις δουλειαΐς.
Μετά τινας ήμέρας ύπό σρατιωτιωτικήν συνοδείαν καΐ 

.τριών άλλων έθελοντών, έπίσης αιχμαλώτων, έπεμπόμην 
Αΐς Λάρισσαν.
, Έκεΐ φθάσαντες καθείρχθημεν έκ νέου, τήν δέ έπιοΰ- 
σκν μάς έπαρουσίασαν ένώπιον τοΰ Διοικητοΰ’ εύτυχώς 
ούτος έλάλει τήν έλληνικήν καΐ τοΰτο μέ ένεθάρρυνέ πως.

— Πριν ελθης στόν πόλεμο, μέ ήρώτησε σκωπτικώς 
ό Διοικητής, τί -δουλειά έκαμες, καπετάνιε ;

— Έπήγαινα είς τό Πανεπιστήμιον*

— Αΐ καΐ πιό καλλίτερο σ’ άρέσει ό πόλεμος άπ’ τά 
γράμματα ; Καΐ τί έσπούδαζες ;

— Είχα σκοπό νά γίνω γιατρός, άλλ’ έπειτα μετε- 
νόησα καΐ μετεγράφην είς τήν φιλολογίαν, καΐ τόρα 
έσπούδαζα τά νομικά.

— Χάϊ χάϊ, σέ βλέπω είσαι πολύξερος. Καΐ τί λέν 
κάτω στήν Αθήνα σας οϊ καλαμαράδες σας, πώς θά μάς 
τη πάρουν τήν Θεσσαλία ;

•— Μ’ αύτή τήν ελπίδα μέ γέλασαν κ’ έμέ καΐ ήλθα 
’δώ.

— Αΐ τόρα νά μοΰ ’πής, στή πίστη σου ποΰ λατρεύεις, 
πόσους τούρκους σκότωσες έως τόρα;

— Έγώ ; Έφέντημ, δέν είμαι κακούργος.
— Φαίνεσαι, άλλά στόν πόλεμο δέν έρριζες κάνένα 

τουφέκι ; Αΐ, δέν γίνεται, κάποιον θά σκότωσες.
— Έγώ δέν έπολεμοΰσα, έγραφα άνταποκρίσεις είς 

έφημερίδας τών Αθηνών.
— Αλήθεια. Πές μου έτσι ντέ νά καταλάβω μέ τί 

άνθρωπο έχω νά κάμω. Είσαι λοιπόν καί έφημεριδογρά- 
φος. Ά τότε θά περάσωμε καλά. Καί σέ ποιαΐς έφημε- 
ρίδες γράφεις ;

— Στήν Ωρα, στό Έθηχόκ Πκενρα, στό ΜίΛΛον^ 
στόν y/ίώκα ....

ί’Η σι>»ίχ«ια β’ς τό προσεχίς).

Παληάνθρωπος.

κάτω άκρων, καΐ καθ’ ήν λαμπρά άποτελέσματα είδε, 
φέρουσιν αύτόν νά συστήση τόν έπίδεσμον τοΰτον, ιδίως 
διά τάς έπαρχίας, όπου ή άντισηπτική μέθοδος διά τό 
πολυέζοδον καί τό πολύ τών συσκευών καΐ τής έφαρμο- 
γής δύσκολος, καΐ διά τούς έν έκστρατεία στρατούς. Τά 
πλεονεκτήματα άτινα είδεν έκ τοΰ έπιδέσμου τούτου ή
σαν: εύκολος έφαρμογή καΐ άλλαγή, εύτελής δαπάνη, 
έλλειψις πόνων καΐ έπιπλοκών' ένώ δύο μόνον κύρια μειο
νεκτήματα έχει: τήν μετά μικρόν περί τόν άρρωστον κα
κοσμίαν, καί τήν δύσκολον έφαρμογήν είς τραύματα τοΰ 
.λαιμού καί τής κεφαλής.

Έπΐ τής άνακοινώσεως τοΰ κ. Χρυσοσπάθη, άγνοώ 
πώς παρανοηθείσης δυστυχώς, ήγέρθη μικρά συζήτησις, 
καθ’ ήν πρώτος λαβών τόν λόγον ό έκ Σμύρνης κ. Αά- 
τρ»Κ, ε,ίπεν οτι διευθύνων τό έν τή πόλει ταύτη χει
ρουργικόν τμήμα τοΰ έλλ. νοσοκομείου, μετεχειρίσθη τήν 
.τε διά βάμβακος καί τήν Λιστέρειον έπίδεσιν τών τραυ
μάτων, καΐ ομολογεί ότι τήν δευτέραν πολύ άνωτέραν 
τής πρώτης εύρε. Μάτην ό κ. Χ-ρυοοαπάθης παρα
τηρεί οτι δέν πρόκειται νά συγκριθώσιν αί μέθοδοι, άλ
λά περί τών προτερημάτων τής διά βάμβακος· ό κύριος 
Γαλβάνης, άνέρχεται το βήμα καί ζητεί νά ύπερα
σπίση καί αύτός τήν διά φανικοΰ όζέος άντισηπτικήν 
μέθοδον. Τέλος, τοΰ κ. προέδρου παρατηρήσαντος οτι 
τό ζήτημα έζέρχεται έν ού δέοντι τής θέσεως αύτοΰ, ή 
συζήτησις παύε·, καί ό λόγος δίδεται εις τόν κ. Άλμπα- 
νάκην.

Ό έκ Καλαμών δμοίως κ. Άλμ,πανάκης, ον δέν 
γνωρίζει τις βλέπων νΰν έπΐ τοΰ βήματος, τοιαύτη τό 
πρόσωπον αύτοΰ περιβάλλει αίγλη καί τοιαύτη εΐνε ή 
στάσις. Τό πρώτον βλέμμα, όπερ ρίπτει έπί τών μελών 
τοΰ συνεδρίου καΐ αί πρώται φράσεις, άς άπαγγέλλει, 
δεικνύουσιν αύτόν νέαν προσωπικότητα μή μέχρι τοΰδε 
άνελθοΰσαν τό βήμα τοΰ Συνεδρίου, ρήτορα τούτέστι ού
χί έκ τών συχνάκις άπαντώντων μεταζύ τοΰ ιατρικού 
κόσμου. Διά λόγου ρέοντος καΐ ηχηρού, διά φράσεως 
μεστής καλλιεπείας ζωηράς, καί διά μεμετρημένων χει
ρονομιών, διηγείται τήν ,τερί Σ.τνρηχώ,Ιον πείραν αύτοΰ. 
Δέν έπιμένει είς τήν περιγραφήν, άλλ’ άσχολεΐται περί 
τήν φύσιν αύτοΰ. Άρνηθείς άλλοτε τήν συφιλιδικήν φύ
σιν τοΰ νοσήματος, ήν πρώτοι οί άρχαιότεροι ιατροί εύ-

ν

ταρρίπτει άνά έν τά έπιχειοήματα αύτών, καΐ προτείνει 
νά έζαλειφθή έκ τής παθολογίας όρος ούδέν σημαίνων. 
Φρονεί ότι αί έπιδρομαΐ τών βαρβάρων καΐ ιδίως αί τών 
έκ τής ’Ιλλυρικής Χερσοννήσου κατελθόντων ήσαν οί εί- 
σαγαγόντες τήν συφίλιδα είς τήν αγνήν ήμών χώραν, 
ήτις ένεδήμησε, τών κατοίκων μή γνωοιζόντων τΐ τό νό
σημα καΐ πώς δύναταί νά θεραπευθή. Εύτυχώς την σή
μερον τό μέν διά τήν δίαιταν τών κατοίκων, τό δέ διά 
τήν διάχυσιν επιστημόνων ιατρών πανταχοΰ, οΐτινες τήν 
κατάλληλον άντισυφιλιδικήν θεραπείαν έφαρμόζουσι, τό 
νόσημα πολλαχοΰ έμετριάσθη καΐ έζέλιπεν όπως έν Μεσ
σηνία, έν ή μόνον έν ’Ολυμπία διατηρείται έτι. Τελευ
τών εύχεται τήν σύστασιν θεραπευτηρίων κινητών σπυ- 
ροκωλιώντων, όπως δι’ αύτών έν βραχεί πάν ίχνος τής 
άηδοΰς ταύτης νόσου άφανισθή.

Έπΐ τοΰ ζητήματος τούτου μικρά συζήτησις γεννά- 
ται, καθ’ ήν λαμβάνουσι τόν λόγον ό έζ ’Ηπείρου κ.

Κοχχολης, όστις παρατηρεί ότι δυστυχώς έν Ήπείρω 
τό νόσημα τοΰτο, φραγκοΰσι καλούμενον—όνομα μαρ
τυρούν τήν φύσιν αύτοΰ, οίονεί malafranza-αύζει καί έπι- 
τείνεται όσημέραι παρά τε τοΐς Έλλησι,τοΤς ΌΟωμανοΐς 
καΐ τοΐς Άλβανοΐς. Βέβαιοί τήν συφιλιτικήν τοΰ νοσή
ματος καταγωγήν, ήν έν τή εστία αύτοΰ, ούτως είπεΐν, 
άνεκάλυψε, καΐ διηγείται τήν διά είδους cura famis θε
ραπείαν, ήν οί έμπειρικοΐ θαυμασίως μεταχειρίζονται.

Κατόπιν ό έκ Μεσολογγίου κ. Παππχβάπουλος, 
διευθύνας νοσοκομείου σπυροκωλυόντων, προσθέτει τά 
περιγενόμενα τής έαυτοΰ πείρας. Συμφωνεί είς τά περί 
τής φύσεως ήν μετά πολλά πειράματα έβεβαίωσε’ ανα
φέρει μ,ετά λύπης οτι όλος σχεδόν ό νομός Ακαρνανίας 
βρύθει σπυροκωλιώντων, ών ό άριθμός καΐ αύζει όσημέ- 
ραι, καΐ συνταυτίζεται τή γνώμη τοΰ κ. Άλμπανάκη,πα- 
ρακαλών τό συνέδριον όπως εύχηθή τήν ταχεΐαν άνασύ- 
στασιν θεραπευτηρίων σπυροκωλιώντων. Άφοΰ δέ μετά 
τούτους έλαβον τόν λόγον μικρόν ό κ. Χατζημιχάλης, 
Ζαμπακός καΐ Άλμπανάκης, ή συζήτησις έληζεν.

Άνήλθε τό βήμα ό έκ Σμύρνης κ. Γεαβάνωφ Συμ
παθής ούτος καΐ στάσιν έχων εύσχημον νέος φέρει τόν 
τύπον τής έργατικότητος είς τό μέτωπον κεχαραγμένην 
τό μέγα δέ τοΰτο προτέρημα κατάδηλον έγένετο έκ τής 
σπουδαιοτάτης άνακοινωθείσης «περί τών τοπικών βλα
βών τών ιστών καί οργάνων τών προκαλουμένων έκ τής 
δράσεως τοΰ έλείου μιάσματος» διατριβής αύτοΰ. Ή έρ
γασία αύτοΰ εινε έκ τών σημαντικών διά τήν έπιστή
μην, τοΰτο μόνον φέρουσα τό τρωτόν ότι έπΐ δύο πα
ρατηρήσεων στηρίζει τήν θεωρίαν, ήν βεβαίως έπορίσθη 
έκ μακρών καΐ συχνών άλλων. Πώς δρή τό έλεΐον μία
σμα προκαλοΰν τούς πυρετούς; Διά τής άλλοιώσεως τών 
έρυθρών αίματοσφαιριδίων, καΐ διά τών έκκρίσεων’ άλλά 
αύτη μόνη είνε ή δράσις αύτοΰ.

Ό κ. Γιοβάνωφ διηγείται ιστορίας δύο, τήν μέν πα- 
θόντος φρενοβλάβειαν, τοΰ δέ πάρεσιν τοΰ σκέλους μετά 
διαλείποντας πυρετούς και βεβαίως διά τήν έκ τοΰ ελώ
δους μιάσματος έπ’ αύτών δράσιν. Καί τήν δράσιν ταύ
την ζητεί νά έζηγήσν). Άν αιτία τούτων ήν ή έκ τοΰ 

ί έλείου μιάσματος άλλοίωσις τοΰ αΐματος, αί παθήσεις 
τών κεντρικών τοΰ νευρικού συστήματος οργάνων έπρεπε 
κατά τήν ώραν τοΰ παροζυσμοΰ τοΰ πυρετοΰ νά φανώ- 
σιν. Άλλ’ ήλθον μετά τοΰτον. ”Αρα άλλη είνε ή δρά- 
ίσις. Καΐ τοιαύτην θεωρεί ό κ. Γιοέάνωφ τήν έζάγγι- 
σιν καί έντόπισιν τοΰ μιάσματος έπΐ τών ιστών καί ορ
γάνων. Εύχόμεθα ΐνα ταχέως διά πειραμάτων, παρα
τηρήσεων, κτλ. έπιβεβαιώση τήν θεωρίαν ταύτην, ήν τό 
Συνέδριον μετά μεγίστης χαράς καΐ χειροκροτημάτων 
έδέχθη. ο

ι

ΤΡΕΛΛΑΙΣ.

Οί φίλοι τών φίλων μας είναι φίλοι μας, λέγουσιν οί 
άνδρες—Αί δέ γυναίκες οί φίλοι τών εραστών μας είναι, 
έρασταί μας.

Ή προΐς\ίναι ή αιτία τοΰ γάμ^υ καί ό έρως ή πρό-* 

(φασις. \ -
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ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ.
(τον ειαικογ ανταποκριτογ mks).

«Ι»έλτατέ μ.οι,

Μετά την τών Άτμοπλοϊκών έκθεσίν μου νομισας ότι 
έκόλασα την ψυχήν μου καζ.ολογήσας φίλου; καί εχθρού;, 
μετέβην είς Τήνον διά νά σώσω τήν ψυχήν μου.

Έπεβιβάσθην τοΰ άτμοπλοίου τήν παραμονήν τοΰ 
Ευαγγελισμού, ένθα πατεϊςμε, πατώσε, άναμιξ έπεβιβά- 
ζοντο, Έλληνες, Άνατολΐται, Βλάχοι, Τοΰρκοι, Άγ
γλοι, άνδρες, γυναίκες, παιδία, κοσμικοί, παπάδες, επί
σκοποι—ήσαν γάρ καί τοιοΰτοι—υγιείς, ανάπηροι, εύ
ρωστοι, αναιμικοί, στραβοί, κουτσοί.. . .

Καί όλοι αύτοί είχαν τήν άπαίτησιν νά γίνουν ύγειεΐς 
πιστεύοντες, ύπό τής Παναγίας, χωρίς μέν φάρμακα, 
πληρώσαντες όμως τήν xoPpar,—διότι δέν είναι τόσον 
άφιλοκερδής ή μήτηρ τοΰ Χριστοΰ, ώστε νά θεραπεύη ά- 
μισθί, ήτοι άνευ λαμ.πάόων καί χαρισμάτων διά . . . 
τήν σεβαστήν έπιτροπήν τοΰ Ναοΰ της, ής ή χάρις κλπ.

ΆπεβιβάσΟην μεθ’ όλου αύτοΰ τοΰ σωροΰ εις Τήνον, 
ελευθερωθείς τέλος τής εν τω άτμοπλοίω καταλαβούσης 
με, ού μόνον άσφυξίας, άλλά καί διαθέσεως πρός .... 
εργολαβίαν.

Σοί είπον οτι ήτο παραμονή, ήτοι 25 Μαρτίου, καί 
όμως άμα έξελθών, είδον πολλούς προσεκτικώς άναγι- 
νώσκοντας βιβλία τινα μέ ιερόν έπανωφόριον, ήτοι μέ 
σταυρόν είς τά έξώφυλλον. Έπλησίασά τινα έκ περιέρ
γειας.

— Τί άναγινώσκετε, φίλε μου, μετά τόσης περιέρ
γειας;

— Τά θαύματα τής ΜτγαΛύχαρης.
— Τά θαύματα; Καί έςετυπώθησαν ήδη; 
— Οΰ, οΰ, ού !
— ΙΙοΙλιν γίνουν:ϊ
Ό άπλοΰς άνθρωπος έσταυροκοπήθη, έπτυσε τόν κόλ

πον του, έψυθίρισεν «'Ύπαγε όπίσω μου, Σατανά» καί 
έφυγε.

Αγνοώ ποιου είδους είσί τά θαύματα τής Παναγίας, 
διότι δέν έσχον τήν γενναιότητα ή μάλλον τήν ίερόσυ- 
λον ιδέαν νά τ’ άναγνώσω ποτέ, πλήν νομίζω ότι ώς τό 
σπουδαιότερον πάντων πρέπει νά θεωρηθή τοϋτο, οτι έκ· 
τυποΰνται έν Σύρφ ή Άθήναις κατά ’Ιανουάριον έκάστου 
έτους, καί πωλοϋνται έν Τήνω τή 24 Μαρτίου έκάστου 
έτους, όσα θαύματα ίγειναν -ντρ αύριον 25 Μαρτίου τοΰ 
αύτοΰ έτους. Ευλογημένοι έπίτροποι, δέν έχετε υπομο
νήν νά τά έκδώσητε μετά μίαν ήμέραν; Άλλά τότε φεύ
γει ό λαός!

Ήκολούθησα μίαν ώραίαν πολυθύσανον τήν κόμην έ
χουσαν καί ξανθήν συμπολίτιδα τοΰ Άττάλου καί κα- 
τήλθον εις τήν ύπόγειον Evpiair, ένθα συνωθοΰντες καί 
συνωθούμενοι τρέχουν νά λάβουν τρία ιερά κειμήλια. ’Ο
λίγον χώμα έκ τής θέσεως τής άνευρέσεως τής ίεράς ει
κόνας, ολίγον έλαιον έκ τής κανδύλας τής Θεοτόκου, 
καί ολίγον άγιασμόν έκ τής πηγής τής εύρέσεως.

Τώρα προ πόσων έτών χρονολογείται ή έν Τήνω πα- 
νήγυρις καί πόσαι μυριάδες μυριάδων εύλαβών χριστια

νών κατ’ έτος λαμβάνουν τό χώμα αύτό, τό έλαιον και 
τόν άγιασμόν; Καί όμως καί ή ζ.ανδύλα είναι πάντοτε 
πλήρης έλαίου καί τό ύπόγειον σώον καί μεστόν χώματος 
καί ή πηγή άνεξάντλητος.

Ιδού έσκέφθην έτερα θαύματα μή υπάρχοντα είς τό 
βιβ.Ιίον τώ>· θαυμάτων τής Παναγίας.

Έάν τό έν τώ μικοώ ύπογείω χώμα, ήτο λόφος ώς τά 
Ίμαλάϊα όρη, έάν τό έν τή κανδύλλα έλαιον, ήτο όσον 
ή Κασπία θάλασσα, έάν ό αγιασμός ήτον όλος ό Μισισι- 
πής, θά έξηντλοΰντο. Καί όμως τό ύπόγειον είναι σώον 
καί άκέραιον. Διατί; διότι είσίν έντός δοχείων καί σακ- 
κιύίων μικροσαοπικών άπαντα ταΰτα ποοπαρασκευασμέ- 
να ύπό τών μεταβαλλόντων τόν οίκον τής θείας λατρείας, 
είς γελοϊον οίκον έμπορίου. I

Έφυγα άπό τά ιερά τεμένη. Ήτο ήδη νύξ. Οί κώ
δωνες έσήμαναν τήν δλονυκτίαν.

Ένόμισα οτι οί κώδωνες έδωκαν τό σύνθημα τής ένάρ
ξεως τής ίεράς άκολουθίας. Ήπατήθην. Ήτο τό σύν
θημα τής ένάρξεως τής νυκτός, τής ένάρξεως τών έλευ- 
θέρων κατανύξεων .... τής άκολασίας.

Ούδέ κεραίαν ήλλάξαμεν τών άρχαίων έθίμων, καί τοι 
πολλά δισεκατομμύρια κεραιών έμακρύνθημεν αύτών. 
Τότε αί ΊερόθονΑοι. Σήμερον αί Προσχυνήτριαι.

Τότε καί τώρα τά μεγαλείτερα όργια τελούνται έν 
ταΐς θρησκευτικαϊς τελεταϊς.

Περισσότερον θά εύρισκες έμέ, άν μ’ άνεζήτεις, είς 
τον παράδεισον, παρά τινα έλθοΰσαν είς Τήνον λόγω εύ-- 
λαβείας.

Ολαι αί στερούμενα1, είς τά ίδια εύζ.αιρίας, ήλθον είς 
Τήνον νά ζητήσωσι τοιαύτην. Καί τήν εύρον πλουσίως 
Έγεύθησαν καί ηύχαριστήθησαν.

Άλλ’ ιδού όλοι στάυροκοποΰνται. Τί συμβαίνει ; Εξέρ
χεται τών μυστηριωδών υπογείων τις, ώς φρενήρης πη- 
δών, καί δοξάζων τόν θεόν.

— Τί τρέχει, έρωτώ ;
— Ένας τρελλάς έξετρελλάθη, μοί άπαντά κύριός τις 

έκ Σμύρνης.
— Είναι τό πρώτον θαύμα, όπερ έξετυπώθη άπό τοΰ 

’Ιανουάριου. Βλέπω ότι οί έπίτροποι έκτελοΰν άκριβώς 
τά έν τώ προγράμματί των προαγγελθέντα.

— Έγώ νομίζω, μοί είπεν ό ξένος, ότι τώρα πράγ
ματι έτρελλάθη αύτός

— Διατί;
— Διότι δέν έπρεπε νά ξετρελλαθή, μέχρις ού λάβη 

τά διπλάσιον τών όσων έλαβε βεβαίως ....
’Ιδού ιδέα λαμπρά. Επειδή όμως έφοβήθην μή τοι είς 

τούς τρελλούς συμβή τό τών δαιμόνιων τών ύπό τοΰ Εύ— 
αγγελίου άναφερομένων, άτινα έξερχόμενα έκ τών έχόν- 
των, είσήρχοντο είς τούς μή έχοντας τοιαύτα, έφυγα 
καί έφυγα μέ τά σωστά μου είς Σύρον, μή θέλων νά λάβω 
μείζονα τών πανηγύρεων ιδέαν, άλλ’ ούδέ κρείσσονα, άφ* 
ού καί τήν τελευταίαν τό άτυχές μου βαλάντιον ύπέστη 
άφαίμαξιν άπό τούς λεμβούχους ιής Τήνου, ο’ίαν δέν εί
χε·/ ύποστή άπό τούς ξενοδόχους ή μάλλον ξενοδιώκτας. 
της.

Bee.

(ΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.)

ΓΡΑΦΕΐΟΝ ·ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ»
‘Οδός Μοναών, παρα τήν Πλατείαν Σνντάγριιτος.

ΕΣΠΕΡΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΜΕΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

Έχδιδόμενον ΕΝ ΛΕΙΨΙΑ τή 1}13 χαί 15)27 
έκάστου μηνός.

ΤΙΜΗ έτησία προπληρωτέα φράγκα 40.

Τό ωραΐον τούτο Περιοδικόν είσήλθεν είς τό Β'. 
έτος, έκπληρώσαν πάσας τάς έπαγγελίας του, έκ- 
τιμηθέν ύφ' όλου τού τύπου καί άξιον ύποστηρίξεως 
παρά τοΐς άπανταχού "Ελλησίν.

IWEOX έκ Κωνσταντινουπόλεως δωδεκαετής, καλής 
οίκογενείας καί σεμνού έξωτερικοϋ ζητεί οικίαν, έν ή νά 
ύπηρετή καί νά πηγαίνη είς τό Σχολεϊον. Ή διεύθυνσις 

είς τό Γραφεΐόν μας.

ΔΑΜΔΛΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗ, γνήσια, περιζήτητος, έφθασε 
ταχυδρομικώς είς τό έν τή Όδώ Έρμ,οΰ

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΕΙΩΝ Κ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
Λαμ.αλεβθθ}τε μ'αύτήν, άν θέλετε νά μή διατρέξητε 

μέ τήν άνθρωποβατσιναν, σοβαρούς κινδύνους μεταδόσεως 

κολλητικών νοσημάτων.

ΟΙ ΕΚΑΟΤΑΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ I

επίσης οί έκδόται καί συγγραφείς
BIBYklYXlST

οί θέλοντες νά κάμωσι συνδρομητάς ή κατανάλωσιν 
τού έργου των άνά τήν Θράκην όλην άς άπευθύ- 
νωνται πρός τόν κύριον

Κ. Σ. ΒΑΑΧΟΠΟΥΛΟΝ 
(Βιβλιοπώλην καε Χαρτοπώλην)

ΕΙΣ ΔΔΡΙΔΝΟΙ’ΠΟΛΙΝ

ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ όποιος θέλει, νά προμηθευ

θή τά περίφημα
ΚΑΝΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΗΜΙΑΣ 

άπό τό έπί τής Όδοΰ Έρμ,οΰ άριθ. 72, πρώτον μετά 

τήν Βαπνικαρέαν Ύελοπωλεϊον
ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

(άριθ Τ»)
Έκαστον κανάτι τής Βοημίας διά τήν άπόψτξιν τοΰ 

νεροϋ ίσοδυναμεΐ πρός εκατόν αίγινήτικα. Είναι δέ καί 
κομψότατα. [β, 2]

BOCK BIER, τοΰ διακεκριμένου καθ’όλην τήν Γερμα
νίάν καί Αυστροουγγαρίαν Ζυθεργοστασιάρχου LlESlNGER 
εφθασεν άπό χθές είς τό Ζυθοπωλείου ΛΙπερνιου- 
δάκη.

Είναι άλλο νά σάς τή λέμε καί άλλο νά πίνετε !
[γ. 3]

ΕΞΟΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ “~ι
PBSSIKO ΧΑΒΙΑΡΙ

έκόμισε καί πωλεΐ τό περίφημον

Ζ1ΉIIΪΛ ΕΙΟ S Μ Η ΕΡΝΙ0Π4ΚΗ
(παρά, τήν οδόν Έρμ,οΰ)

!! Οι Λούκουλλοι τρέξατε !!

Η ΕΚΘΕΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΣ ΜΑΡΙΑΣ

Τό πεντάπρακτον αύτό δράμα τοϋ εύφαυτασιώτου ποι- 
ητοϋ ΠατΛΟΥ ΓίΑΚΟΜΕΤΗ, μεταφρασθέν ύπό τοΰ καί δι* 
άλλων μεταφράσεων διακριθέντος κ. Γεωργ. Β. Χφή· 
κα έκδίδωσιν ό έν Πάτραις κοινωνικός σύλλογος «Αλλη

λοβοήθεια», άντί φρ. Ι,ϋΟ.
ΑΓΓΕΛΙΑ, όπου έγγράφονται συνδρομηταί, έν γρα- 

φείψ ήμών. [β, 2]

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΑΗΣ ΟΑΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Π ΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ 

Έπί τής Όδοΰ Έρμ,οΰ

Τα Ωραιότερα Επισκεπτήρια χαλκογραφημένα,ώς καί 
άλλα στεγμ,ιαέως έκτυποΰμ,ενα είς τό χαρτοπωλεΐον

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ παντός είδους καί επικεφαλίδες επι- 
ΣΤΟΑίΐΝ όλων τών χρωμάτων καί σχημάτων είς τό χαρ

τοπωλεΐον
ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΜΟΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ τών μοναδικών καταστίχων τοΰ 
έμπορίου τοϋ σπουδαίου καταστήματος Edler el Kris- 
CHE τοΰ Άννοβέρου είς τό χαρτοπωλείου

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.

ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΣΙΓΔΡΟΧΑΡΤΟΝ ΖΟΒ τοΰ γαλλι
κού οίκου Jean Bardod πωλείται χονδρικώς καί λιανι- 
κώς είς τό χαρτοπωλείου

ΠΑΛΛΗ και ΚΟΤΖΙΑ.
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Ύπό τήν ΔΙΕΪΘΪΝΣΙΝ τοΰ Κυρίου ΝΕΓΤίϊΝΟΣ
Jo’1 ΧΟΤΠΓΟΙΟΠ ίΟΙΟζ 3τ.(ΐ .< νο:

,
Κήπος είκοσι στρεμμάτων — Άνδηρα, πρασιαι, ρομάντσα, Ειδύλλια — Δωμά

τια σκορπισμένα ’δώ και ’κει — Έπιπλωσις απαράμιλλος — Λάμψις παντός μαρ
μάρου — Καναπέδες ελαστικοί, κομοί, λαβομάνα — Δηλαδή μπορείς νά πέρασης έκεΐ 
’σάν πασσάς.

! ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
Κατηρτισμένον διά νά εύχαριστή τάς φαιδροτέρας παρέας, τούς μεγαλειτέρους υπο

χονδριακούς, τούς άριστοκρατικωτέρους ουρανίσκους, τάς άπαιτητικωτέρας ορέξεις.
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ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΕΥΜΑΤΑ ΠΟΑΤΤΕΑΗ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗΝ II ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟΝ 

Δηλαδή μέ τήν Λίσταν.

Ο ΒΙΕΝΝΑΙΟΣ ΖΥΘΟΣ TQfi ΖϊΘΟΠΩΑΕΙΟΓ Ν. Κ. ΝΕΥΤΏΝΟΣ φρεσκάρει άπό Βιέννης 
καθ' εβδομάδα, και ένίοτε δες τής έβδομάδος.

ίΙΙ ΤΊ 1Τ £>6
$1(1Α· Α ». ■ . V ·* ι" 1 ουδ
.ΑΠ ίΑΖ ΟΊ

δύναται νά μεταβή είς Σύρον,χωρίς νά μή φάγη και πίη είς τόν μέγαν

ΚΗΠΟΝ—ΞΕΑΟΑΟΧΕίΟΝ—ΖΥΘΟΠΩΛΕϊΟΝ ΤΟΪ ΝΕΪΪΩΝΟΣ
' · ,·1.·' . ' . ,,. 1 k ·ιπο.ς-iv or ;.:ι r*sjq£'c~e.-.x» ^wirjAffwo rXXx 1—

ΘΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ
ΝΕΩΤΑΤΑ ΦΘΑΣΙΜΑΤΑ ΜΕΓΑΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΙΚΟΝ

ΦΕΡΕΤΟΠΟΥΛΟΪ ο. ΣΠΗΛΙΟΗΘΪΛΟΓ
(Όδός Χτχδέου, χπένχντε τής ΙΙοστωτεκής).
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