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Β. Γαβριηλιαης ΑΙΕΥβΥΝΤΙΙΣ

Συνεχεία καί τέλος τής έπιφυλλίδος μας δημοσιεύσ 
μεν είς ιό προσεχές. Μέχρι δέ τής προπαρασκευής νέου 
•πρωτοτύπου μυθιστορήματος θέλομεν διασκεδάζει τούς 
άναγνώστάς μας μέ ώραΐα διηγήματα τοϋ εύφυεσιά- 
του HaptoivcO Χα?εβϋ, τά όποια έν Γαλλία και μετά 
•είκοσι καί τριάκοντα έκδοσης γίνονται πάλιν άνάρπα 
βτα. Άίχιζομεν άπό τήν ’Κχλογήν συζύγου εν τώ 
ΕΚσεμαιδβίαω.

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ
—

Μόνον είς τόν Έ'ρμϊμ· θεόν του έμπορίου καί τής κλο
πής έπετρέπετο νά καταφύγη ή προνομιούχος Τράπεζα 
τής Ήπειροθεσσαλίας διά νά ύπερασπίση έαυτήν κατά 
τής αύτόχρημα ληστρικής εκδόσεως τών μετοχών της μέ 
αρχικήν άνεξήγητον ύπερτίμησιν 14(1 φράγκων! Ήμεϊς 
ήρωτήσαμεν ποϋ έγινεν καί παρρί τίνων ή ύπερτίμησις 
αύτή, άφοΰ αί μετοχαί άκόμη δεν έξεδόθησαν ! Ύπερ- 
τιμάται κάτι τι οπερ ζητείται- άλλά διά νά ζητηθή 
πρέπει νά ύπάρχη. Μετοχαί όμως ,Hvifyofag(r&.lla<: πριν 
τής δημοσιεύσεως τοΰ Prospectus δέν ύπήρχον ! Αέν δύ
ναμαι έγώ, έχων κάτι τι εις τήν τσέπήν μου, νά πώ 
είς τούς άγοραστάς : ή άξια αύτή ποΰ έχω ’στήν τσέπη 

.μου είναι εκατόν, άλλ’ επειδή ξεύρω ποΰ Οά σάς αρέσει 
καί θά ζητήσετε καί δέν θά μπορέσω νά σάς ευχαριστή
σω ολους, τό ύπερτιμ.ώ έκατονπενήντα. Καί επειδή ξεύρω 
οτι ά ;ό αύτά ποΰ πουλώ δέν πουλεϊ κάνένας άλλος—ά
φοΰ ηυρα κυβέρνησιν φάύλην χάριν τοΰ είρηνοπολέμου 
της νά μοΰ δώση τό μονοπώλιον—σάς ανάγκασα εσάς 
τούς συνεταίρους μου νά άγοράσητε τά πράγμα μέ ύπεο- 
τίμησιν, την όποιαν έγώ ό «ρχισυνεταίρος χώνω είς την 
τσέπην μου ! Έ ! Ερμή Διομεσϊτα, αύτή δέν ήτο ή πα- 
λαιά σου τέχνη, την οποίαν τόσον έτελειοποίησαν τώρα 
οί χρυσοκάνθαροι ;

Έπρεπε βλέπετε νά βγή τό Έκατομμύριον διά τούς 
ίδρυτάς, άλλος τρόπος δέν ύπήρχε'· είμή ή νόμιμος αϋτη 
λήστευσις τών μετόχων ύπέρ τών άρχιμετόχων Ή λή- 
στευσις αϋτη άν ύποτεθή, καί έπί τών 40,000 μετοχών, 
θά συμποσωθή βεβαίως είς Οκτώ βκχτομ.μ.ύρ·.β. 
Ποιος πληρώνει τά οκτώ αύτά έκατομμύρια ; Ή μέση 
Τάζις είς τήν άνωτέραν τάξιν, όπως τά έπλήοωσεν έπί 
Λαυρίου, διά νά πλουτίση τόν συμπαθητικώτατον νέον 
κ. ΒασΙιίλην Μελάν. Γίνεται λοιπόν μία μ.ετάγγισις 
πλούτου άπό τών πολλών είς τούς όλίγους, άπό τών η
λιθίων είς τούς έπιτηδείους, άπό τών τιμίων κηφήνων 
είς τούς μ.ή τιμίως εργαζομένους. Είναι άρά γε ωκεανός 
ο πλούτος τών πολλών ; Οχι βέβαια- καί ότι δέν είναι 
ώκεανός, θά τό ίδήτε μετά δέκα, μετά δεκαπέντε τό 
πολύ έτη, ότε θά έπέλθη ή καταστροφή, ή διάλυσις τοΰ 
πάγου, τό κραχ καί ί’σως έως τότε νέος τις Δαμασκη
νός θά φέρη νερό είς τόν Ίλισσόν, ώστε νά τόν έχητε 
πρόχειρον διά νά πνιγήτε μέσα οί μέτοχοι τής Προνο
μιούχου, οί μέτοχοι τοΰ Τύρρ, οί μέτοχοι τών Αποπά
των τοΰ Κεχαγιά, οι μέτοχοι τών σιδηροδρόμων τής 
’Ακαρνανίας, οί μέτοχοι όλων τών φαντασιωδών άξιων, 
τάς οποίας θά σάς φορτώσουν άντί τοΰ άπέφθου χρυσοΰ σας 
οί νΰν καί μέλλοντες ταχυδακτυλουργοί τοΰ χοηματιστη- 
ίίου. Καί οί όμογενεϊς είναι έντιμοι όλοι οίκογενειάρχαι, 
ίπομένως θά κάμουν όμογενάκία, ώστε μή νομίσητε ότι 
)ά τήν γλυτώσητε μέ τούς τωρινούς πενήντα ή εκατόν, 
καί δτι άν πλουτίσουν αύτοί οσον θέλουν θά σάς άφήσουν 
έπειτα άκούρευτο τό μαλλί. ’ Επειτα μή λησμονείτε οτι 
οί όμογενεϊς γεννούν καί καθ' ομοιοπαθητικήν μ,έθοδον 
'Ιδού. Τό πρό ολίγων άκόμη έτών γνήσιο παιδί τής Πλά
κας, ό ’Αλκιβιάδης Ιίαμπάς, μάς διαβεβαίωσε προχθές 
ότι ολίγα έτη καί θά τόν ίδοΰμε

Μή λησμονήτε καί τήν τάξιν τών μεσιτών, τών έπωα- 
ζομένων είς τάς θερμάς άγκάλας τών ομογενών, και οϊ
τινες είναι χειρότεροι άπ’ αύτούς. Οί μεσϊται είναι ορ
γανισμός παράσιτος, ώς ή κάμπη είς τήν κορυφήν τοΰ 
πεύκου. Ζώσιν έκ τοΰ αίματός σας. Οσο περισσότεροι 
μεσϊται, τόσον ό οργανισμός τής πόλεως είναι νοσηρότε-
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Διευθυντής έξετέλεσε πλήρες τό καθήκον του, όπερ όμως 
δέν έξετέλεσεν ό Πλοίαρχος τής Ίριάος. Τώρα βεβαίως 
θά έξέλθη καί αύτός μέ διατριβήν καί θά ζητήση νά 
βγή ,Ιάύι. Άλλ’ ή δικαστική άρχη οφείλει νά άναζη- 
τήση τήν άλήθειαν καί νά τιμωρήση αύστηρώς τόν ένο
χον. Μία απλή απόπειρα αναιρέσεως τιμωρείται βαρύ
τατα' πολλώ μάλλον ό θάνατος τόσων άνθρώπων δέον νά 
έξιλασθή διά τής τιμωρίας τοΰ ένοχου' καί άν ένοχος εϊ- 
vat ό κυβερνήτης τής Ίριύος νά τιμωρηθη παραδειγμα- 
τικώς.

Ό ’//./yip/cfoc πρόξενος, δέν πάει ! Ό ra τό 'Λντρον 
τών Νυμφών, ω >'ά τό μονοπάτι έν Ταϊγανίω,μεταξύ βου
τύρου, γούνας, λιμενικών δικαιωμάτων καί ένός εμπορο
πλοιάρχου, κι’ αύτό δέν πάει ! Αΐ <Ιΰο Λειτουργίαν νά 
μετατίθενται άπό τής Αγίας Σοφίας είς τήν σάλα τοΰ 
κ. Τρικούπη, καί αύτό δέν πάει. Άλλά ό κ. Άχιλλεύς 
Παράσχος πάει καί καλοπάει είς Ταϊγάνιον πρόξενος, 
φέρων μεθ’ έαυτοΰ καί τά ίδικά μας συγχαρητήρια. Τώ 
είναι άδιάφορον άν άφοΰ ώς ποιητής έχη συνάδελφον τόν 
κ. Ίγγλέσην, ώς πρόξενος τώρα άδελφωθή μέ τόν κ. ΙΙόγ- 
γην. Άρκεϊ νά προσέξη νά μή γίνη ό Ίγγλέσης τών προ
ξένων, άφοΰ δεν είναι ό ΙΙόγγης τών ποιητών. Καί άφοΰ 
άπαξ είσήλθεν είς τό διπλωματικόν στάδιον, τώ εύχό- 
υ,εθα νά φθάση καί τοΰ Λαμαρτινου τήν τύχην, γινόμε
νος ύπουργός τών έξωτερικών έλληνικής δημοκρατίας ύπό 
πρόεδρον τόν "Ρόκον !

Εύχόμεθα μόνον τής νέας προαγωγής του νά μή προη- 
ι γηθοΰν καί πάλιν νέοι Άντα.ίκίδαι, δι’ ού συννεφιάζε- 
- ται καί ή πατρίς καί ή ποίησις.

ρος. Διέλθετε την Όδον Αιόλου, μετρήσατε τά λευκά- ι 
ζοντα εκείνα ΰελώματα τών ένεδρών των κκι εννοήσατε < 
iisi τέλους, κεφαλαιούχοι βλάκες, ότι όλοι αξιτσι, χωρίς * 
νά κάμουν καμ.μίαν παραγωγικήν έργασίαν, ζώ?ι κκι , 
αύτοί καί τ’ αμαξάκια των κκΐ τά σκυλάκια των έκ τής 
έπιδερμίδος σας· ώστε εκείνο το οποίον λέγει ό Ερμης ( 
ότι κί μετοχαί τής 'Hnttροθεσσα.Ιίας ΰπερετιμήθησαν έν 
τή «j opti μεταφραζόμενα είς παστρικά ρωμαίϊκα σημαι- ι 
νει οτι ΰπερετιμήθησαν μέ άέρα ύπό τών μεσιτών, κκτκ 
ρητήν εντολήν τών Ιδρυτών τής Ήπειροΰεοσα.Ιίας.

’Αλλά τό eoinblc της τυχοδιωκτικής εζυπνάδας τών 
περί την Ήχειροθεσσα.ίΙαν εινκι ότι άπκντώντες δια 
τοΰ Έρμου —δν Έρμήν έξεκένωσεν ή γειτόνισσα Αΰ'α 
Έφημερίς είς τκς στήλας της—είς τάς έρωτήσεις άς τοϊς 
υπέβαλε τό Μή Χ.άν«α«ο τής Κυριακής, λέγουν οτι 
μή όντες ύπογρεωμένοι ύπό τής συμβάσεως νά εκθέσουν 
μετοχάς είς δημοσίαν εγγραφήν, τό έκαμαν αϋτο~ροαι· 
ρέτως.» Αύτό τό αύτοπροκιρέτως είναι μαργαρίτης. εί
ναι σμάραγδος, είναι άδάμας, είναι περιδέραιου, άςιζει 
ολον τό στέμμα τής Βασιλίσσης της ’Αγγλίας, είναι έπί 
τέλους ανεκτίμητου. Κέρδη εκατόν είκοσι ταΐς εκ»· 
τόν έφ’ έκάστης μετοχής καί αυτοπροαιρετως, εί
ναι άπό τά αθάνατα ! Αύτη πλέον είναι ληστεία περι
πεπλεγμένη καί μέ μίά μετάνοια. Καί έτσι φαίνεται γί
νεται ’ςτά βουνά ! Σοΰ πέρνουν ο,τι έχεις καί δέν έχεις, 
καί σοΰ βάζουν καί κάμνεις καί μιά μετάνοια όιότι σοΰ 
άφησαν τη ζωή.

Ήπειροθεσσαλία θέλατε, κύριος Έλληνες, νά Ήπειρο- 
ΰεσσα.Ιία !

Ή έκθεσις τοΰ κ. Κοσσονάκου έν τή Πα.Ιίγγεπσία 
περί τοΰ δυστυχήματος τοΰ Καλαμακίου είναι λεπτομε
ρέστατη καί λίαν σαφής. Έξ αύτής άποδεικνύεται ότι ό

Ή Έφημερίς δικαίως ύπερασπίζεται τό ανδρικόν φύ
λον ύβρισθέν ύπό άνθυπασπιστοΰ ραπίσκντος έν Βώλω 
τήν ήθοποιόν Σοφίαν Νέρη. Δέν τό ύπερησπίσθη όμως καί 
όταν άνώτεοος άξιωματικός τό έςύβρισε ραπίσας μοδί- 
σταν έν Άθήναις. ’Επεθυμοΰμεν νά μάθωμεν κατά τί τά 
περισσότερα γαλόνια πλησιάζουν τούς άνδρας πρός τάς 
γυναίκας καί έπομένως άφαιροΰσι τόν χαρακτήρα τής διά 
τοιούτων πράξεων προσβολής τοΰ φύλου.

Αύτός ποίός ; Ό κ. Νεγροπόντης, όχι ό Menelas lielas ! 
ό διευθυντής ή διοικητής ή ομογενής πασάς τής 
Πανε/.Ιηνίου' άπεφάσισε, λέγει, νά πάγη σ’ τό Καλα
μάκι μόνον μέ 60, ένώ οί γραμματικοί του έξέδιδον εί- 
σητήρια καί έλάμβανον χρήματα διά πλείονας τών εξή
κοντα. Άν προσετίθετο έξηκοστός πρώτος θά τόν έρριχνε 
σ’ τήν θάλασσα, ή τούλάχιστον Οάπεφτε ό ίδιος—άν ό 
έξηκοστός πρώτος δένέτύχαινε νά είναι ό φίλος μας’Ρομ- 
π τσης,όςΊί ήδύνατο μάλιστα καί νά τόν άπαλλάξη τοΰ 
κόπου, ρίπτων αύτόν ό ίδιος. Τίτο άδυσωπητος ό νέος 
αύτός Νεγροπόντης πρός τούς κυρίους, άδυσώπητος καί 
πρός τάς κυρίας. Έδιωξε τόν κ. Δούμαν μέ τήν Κυρίαν 
του' ήθέλησε νά δχώξη τόν κ. 'Ρομ-πότσην μετά τής 
Κυρίας του. Καί άν τό άτμ-όπλοιοι ήτο θαλαμηγόν τής 
όμογενικής του μεγαλειότητος, ύπομονή' ήδύνατο νά πα- 
ραλάβη έαυτόν, τής φαβορίταις του, τό καπέλλο 
του καί τόν σκύλον του καί νά πάγη όπου θέλει. 
Άλλά τό άτμόπλοιον είναι τής 'Εταιρίας, ής αύτός εί
ναι ύπάλληλος· έν τίνι δικαιώματι λοιπόν, ώς λίαν όρ- 
θώς παρατηρεί ό κ/Ρομπότσης έν τή Τμωίρ,έστέρησε τήν 
Εταιρίαν βεβαίου κέρδους, διά νά έχη αύτός τήν εύχα- 
ρίστησιν, νά άναχωρήση μέ 60 ; Πιστεύομεν οί μέτοχοι 
νά απαιτήσουν νά πληρώση άκριβά αύιό τό κέφι του.

Εν πλήρει άντιθέσει πρός τήν άλαζονίαν τοΰ διευθυν 
τοΰ τής Πααε.Ι.Ι ηνίου καί τής ύπ’ αύτοΰ καταχρήσεω  ̂
τών δικαιωμάτων καί τών συμφερόντων τής Εταιρίας, 
κ.Ι ουοής με την Κρήτην του κατενθουσίασε κόσμον.Πα" 
ρεπονέθησαν ολίγοι οτι ενεκα τής συρροής ό διάπλου’ 
ύπήρζεν οχληοός'άλλά θά παρεπονοΰντο περισσότεροι, ά*

κοϋ πνευμ.ατος φερόμεναι δέν άνταποκοίνονται προς τ° 
πολύκλαδον καί τό εύρος τής έλληνικής άκτοπλοΐας- 
Αλλα και με τόσον κόσμ.ον οί έν τή Α ρήτρ έμειναν ευ
χαριστημένοι, διότι έξ όλων τών άναμιχθέντων είς άτμο- 
πλοϊκά, μόνος ό κ. Γουδής άπεδείχθη ότι γνωρίζει τόσον 
καλά τήν δουλειά του, διότι αύτός μόνος είσήγαγεν έν 
τοίς άτμοπλοίοις του εύρωπαϊκήν τάξιν, εύγένειαν, εύ- 
μάρειαν, πεοιποίησιν, ώστε νά μεταβάλλη τά ταξείδια 
τής άπολυτου άνάγκης είς άληθή διασκεδαστικά ταξεί
δια (voyages tie plaisir).

Αν που βλέπετε κατ’ αύτάς διατριβάς, άρθρα, δια- 
φοράκια, έκφράσεις λύπης, παράπονα, άγανακτήσεις ίε- 
ράς,πάθος, στηθοκτυπήματα, υποκρισίας, ταρτουφισμούς, 
καί ολα αύτά προκειμένου περί ύπερασπίσεως τών ύπό 
τής Έκθέσεως τής Εξεταστικής ένοχοποιουμένων — έάν 
έκ συμπαθείας ή έκ συμφέροντος δέν έπιθυμήτε τούς κυ
ρίους αύτούς νά τούς βλέπετε άθώους, τότε μήν πιστεύ
ετε τίποτε ! Κυκλοφοροΰσι κατ’ αύτάς χρήματα καί χρή
ματα άπό τά γραφεία τών έφημερίδων.

Αύτή πάλιν ή έφοδος τών άστυνομικών οργάνων κατά 
τών περισσευμάτων τοΰ κ. Κέντρου, διευθυντοϋ τοΰ Ξε-

Ε1ΪΙΦΥΛΛΙΣ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ
Ήρχισα νά σκέπτωμαι βαθέως. Ή φράσις αΰτη τοΰ 

παπά τής έκκλησίας, άπετέλει βεβαίως μέρος τών έν 
χρήσει κατά τούς γάμους μικρών λογιδρίων. Τήν αύτήν 
λοιπόν ύπόσχεσιν έκαμεν έξ άπαντος πρό πέντε έτών ό 
αύτός ή άλλος παπάς καί είς τόν Παΰλον. Καί είς αύ
τόν είπεν έπίσης ότι άν ζήση καί άποθάνη ώς καλός 
χριστιανός θά ξαναεύρη τήν ώραίαν του ’Ιωάνναν είς 
τόν Παράδεισον μεταξύ τών Αγγέλων, τών Αρχαγγέ
λων, τών Θρόνων, τών Αρχών καί τών Κυριοτήτων.

’Εν τούτοις μεγάλη κίνησις έγένετο τριγύρω μου. Ή 
ιεροτελεστία είχε τελειώσει. Τά μεγάλα όργανα τής έκ
κλησίας άνέκρουον τό έμβατι'ιριον τοΰ Μένδελσον. Ήκο- 
λούθησα τό κΰμα τοΰ πλήθους τό φέρον με πρός τό δια
κονικόν. Χειραψίαι πρός τήν νύμφην, χειραψίάι πρός τόν 
γαμβρόν. Άλλ’ έγώ δέν τοϊς άπέτεινα οΰτε λέξιν, καί έ
καμα πολύ καλά, διότι μία άνοησία περιστρέφετο άδια- 
κόπως περί τό άκρον τής γλώσσης μου. ’Άν ώμιλοΰσα δέν 
θά κατόρθωνα κατ’ ούδένα τρόπον νά έμποδίσω τήν γλώσ
σάν μου νά είπή πρός τόν Γεώργιον «ήκουσες καλά, ένόη- 
σες καλά τήν φράσιν έκείνην τοΰ παπά διά τήν διά παν
τός ένωσιν ; Θά είσθε δύο έκεΐ έπάνω, δύο !»

' 'Εξέρχομαι τής έκκλησίας· κάμνω δύο ή τρεις έπι- 
σκέψεις, έπιστρέφω οίκαδε, ιππεύω ολίγον, δειπνώ είς 
τήν λέσχην, πηγαίνω είς τό μελόδραμα, άλλ’ αιωνίως, 
πανταχοΰ,ή ιδέα έκείνη μέ κατεδιώκει άμειλίκτως: «Πώς 

'θά τά ξεμ.περδεύσουν μίαν ημέραν, είς τόν άλλον κόσμον

ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΝ ΤΠ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Ό φίλος μου Γεώργιος ένυμφεύετο προχθές . . . Φθάνω 
είς τήν εκκλησίαν πλήθος πολύ καί ή ιεροτελεστία εί
χεν ήδη άρχίσει. Ό παπάς άπηύθυνε πρός τάς νεόνυμ
φους βραχεΐαν προσλαλιάν, ήν έπέραινε διά τών έξής λέ
ξεων :

«Έστε ούν ηνωμένοι έπί τής γής έως άν ένωθήτε διά 
παντός έν τώ ουρανώ.»

Δέν είμπόρεσα νά καταστείλω έπιφώνησίν τινα έκ- 
πλήξεως.

Ό Γεώργιος δέν ένυμφεύετο νεάνιδα, ένυμφεύετο τήν 
πλήρη δρόσου καί νεότητος ’Ιωάνναν,τήν χαριεστάτην χή
ραν τοΰ φίλου μου Παύλου. Τό περικαλλές τοΰτο πλάσμ.α 
•ήτο, φαίνεται, προωρισμένον νά κάμνη όλους τούς φίλους 
μουεύτυχεΐς. Τόν Γεώργιον μετά τόν Παΰλον.Έπί τής γής, 
πό πράγμα ήτο άπλούστατον. Άποσυρθέντος τοΰ Παύ
λου έμενεν ό Γεώργιος' άλλ’ έκεΐ έπάνω, έν τώ ούοανώ, 
διά τήν διά παντός ένωσιν Οά είνε δύο : ό Παΰλος καί 
ό Γεώργιος, ό πρώτος καί ό δεύτερος σύζυγος.

ό Παΰλος καί ό Γεώργιος ; »
Πλαγιάζω, άποκοιμοΰμαι, καί έδώ ιρχίζει τό όνει- 

ρον Είνε όνειρον, μή τό λησμονήτε, άπ.οΰν όνειρον.

Εύρισκόμην έν τώ Παραδείσω, είς τ ν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν. Μεγάλη κίνησις άμαξοστοιχιίν αί άμαξαι α- 
νεχώρουν κεναί καί έπανήρχοντο, κατά τό μάλλον καί 
ήττον, πεπληρωμέναι. Σταθμάρχης ήτω ό Άγιος Θω
μάς. Συνδιελεγόμην μετ’ αύτοΰ, καί ό-τος φιλοφρονέ- 
στατα μοΰ έξήγει τόν οργανισμόν τής ύπηρεσίας.

— Αί άμαξοστοιχίαι, μοΰ έλεγε, άνιχωροΰν άπό τήν 
γήν, προσεγγίζουν είς τήν Κόλκσιν, πρβεγγίζουν είς τό 
Πουογατόριον, καί σταματούν είς τόν ΙΕράδεισον. Έδώ, 
αύτήν τήν ςπγμήν, έχομε πλήθος, πολύ πλήθος. Κατ’αύτά 
τά τελευταία χρόνια, έσκότισαν μέ τ. παραπάνω τόν 
Μεγαλοδύναμο. Είνε τόρα ολίγος καιρόιποΰ οί εύλαβεΐς 
τό παραπήραν έπάνω τους καί θέλουν zd καλά καί σώ- 
νει νά σώσουν όλους τούς αμαρτωλούς. Μ ταΐς έφημε- 
ρίδαις τους, μέ τά άναθέματά τους, τού χλιαρούς τούς 
άνάπτουν, τούς δειλούς τούς κάμνουν νάφοβοΰνται τήν 
Κόλασι. Γι’ αύτό, βλέπεις, αύτούς τούς μήνας, έχομε 
περισσοτέρους έπιβάταις γιά τόν Παοάδεσο' καθ’ ήμέρα 
εί’μεθα ήναγκασμένοι όταν άναχωρή άπό τήν γή ή αμα
ξοστοιχία νά ποοσθέτωμεν νέας άμάξας .. . ‘Η εύλογιά 
συντελεί πολύ είς τήν αύξησιν αύτήν -ών επιβατών,

άλλά νομίζετε, κύριε, οτι όλιγώτερον συντελεί καί ή εύ- 
λάβεια ; Άλλως τε, μετ’ ολίγον θά κρίνετε μόνος σας.Ή 
ώρα εΐνε επτά καί δέκα . . . Τά εζπρες θά φθάση, οπού 
καί άν είνε . . . Ναί, έχομε καί «ίξπ^ες· τά όποια έρχον
ται κατ’ εύθείαν άπό τήν γήν δίχως προσέγγισιν ... ά- 
κούετε τόν συριγμόν ; Νά το, έρχεται, έμιμήθημεν τόν 
οργανισμόν τών γαλλικών σιδηροδρόμων, είνε ό καλλί
τερος. Ή έταιρία μας έθηκε είς κυκλοφορίαν τάς μετο
χή; τηί, διά δημοσίας έγγραφής, αί όμολογίαι της είνε 
ήγγυημέναι άπό τόν Ούρανόν.

Αί κυριώτεραί μας γραμμαί έπερατώθησαν, άλλά δέν 
ήρχισεν άκόμη ή συγκοινωνία μέ όλους τούς πλανήτας· 
τόρα καταγινόμεθα είς τήν δευτέραν διακλάδωσιν. Πα
ρατηρήσατε καλά, τό τραίνο πλησιάζει. Καθώς βλέπετε, 
έχομεν άμάξας τριών τάξεων : πρώτης, δευτέρας καί 
τρίτης'φορτηγούς διά τάς άποσκευάς καί ιδιαίτερον δια
μέρισμα διά τούς κύνας. Καταβαίνουν' προσέξατε καλά I 
καί παρατηρήσατε τό έξής : είς τής δευτέρας τάξεως 
δέν ύπάρχει πολύ πλήθος' άπό τήν μέσην αύτήν τάξιν, 
τήν τάξιν τών νοικοκυραίων, έχομεν πάντα ολίγους· 
είνε κακολόγος, άθρησκος, έλευθερόφρων αύτή ή μέση 
τάξις' εις τής τρίτης τάξεως, τούναντίον πλήθος, πολύ 
πλήθος' αύτός ό λαός ή πολύ καλός θά είνε ή πολύ κα
κός, άλλ’ έν γένει πολύ καλός. Α ! πρέπει νά όμολογή- 
σωμεν ότι οΐ πλούσιοι έχουν μεγάλας εύκολίας διά νά 
σώσουν τήν ψυχήν των. ’Έχουν τόν καιρόν των είς τήν



4 ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΗ ΧΑΝ-ΒΣΑΙ
»-otio jf/oi· της Άγγ.ϊιας, πώς σάς έφάνη ; Είναι άληθές 
δτι ό κ. Κέντρο; έκαμεν πολύ τραγικήν περιγραφήν τής 
νέας αύτής εξόδου τοϋ Μεσολογγίου έναντίον ψητών, σου 
πών, χορταρικών, γλυκών, ένώ οί καϋμένοι οί κλητήρες 
καί οί χωροφύλακες έννοοϋσαν νά τού τά παστρέψουι- 
3.1α, άφοΰ ήσαν επί της ύπηρεσίας. Ίδού δτι προσκλη
θείς είς τήν Διεύθυνσιν ώμολόγησε καί αύτός πρός Ικα
νοποίηση» τής προσβληθείση; φιλοτιμίας της οτι ούδέν 
σκεύος τω άφηρέθη ύπά τών αστυνομικών οργάνων. Τοϋ 
άφηρέθησαν μόνον τά έν τοΐς σκεύεσιν, άλλ’ αύτό ήτο ά- 
νακούφισις διά τήν μετακόμισιν. 'Όσον άφορά τάς προσ
βολής,αί όποΐαι έγένοντο είς αύτόν καί τούς ύπηρέτας του, 
αύταί ήσαν έκ τών συνήθων άστυνομικών θωπειών,με τάς 
όποιας πρέπει νά είναι συνοικειωμένος πάς ύπήκοος τού 
κ. Κοσσονάκου.

Καί τά τού Φαλήρου γαλλικόν θέατρον καί τό τοϋ 
Τσόχα ιταλικόν καί τά διαλείμματα τού κ. Λεκατσά μό
λις θ’ άρχίσουν άπό της 15 Μαίου. Αχρι τότε, δύνασθε 
νά περιορισθήτε είς τά κουακίσματα τών βατράχων τού 
Ίλισσοΰ καί τού Καίσαρη, τόν βαρύν γλυκόν ή μέτριον 
και βαρύν τοϋ Γιαννοπούλου καί τήν έπί τών στηλών 
τών εφημερίδων, δχι δμως καί έν τή Φαληρική άκτή,
παιζοικένην Μασχάτ καί Άΐδά.»

Ίδού τό πρώτον ίσως παράσημου μετά εικοσαετίαν όλό
κληρον, δπερ τιμά καί τόν δ-.δόντα καί τόν λαμβάνοντα. 
Είναι τό κατά πρωτοβουλίαν τοϋ Βασιλέως δοθεν είς τόν 
γενναΐον Γάλλον Παμμελέκ, τόν μόνον έξ είκοσακισχι- 
λίων Έλλήνων ριφθέντα είς την θάλασσαν ϊνα σώση πνι- 
γομένους ! ’Αλλά διά νά άναλάμψη πλήρης ή ευτυχής 
πρωτοβουλία τού Βασιλέως, γνωρίζετε τί επρεπε νά

διάθεσίν των, καί άν παραδεχθώμεν άκόμη δτι δίδουν 
είς τόν Σατανά τό περισσότερον καί καλλίτερον μέρος 
τής ύπάρξεώς των, εύρίσκουν πάντοτε, κάπου κάπου, Ο
σον όλίγην θέλησιν καί νά έχουν, μίαν ή δύο ώρας δ
πως τακτοποιήσουν τούς λογαριασμούς των μέ τήν 
θρησκείαν. *0 θεός δέν είνε τόσον κακός οσο τόν παρι
στάνουν. Ευχαριστείται μέ πολύ ολίγα πράγματα, πί- 
στευσέ με. Μείνατε έδώ μόνον μίαν ή δύο ήμέρας, θά ί
δήτε νά έλθουν καμ.μιά πενηνταριά τραίνα, καί μ.έσα 
είς αύτά τά τραίνα βέβαια άνθρώπους ποϋ γνωρίζετε.Τότε 
θά εννοήσετε πόσον εύθηνά είμπορεΐ κανείς|νά κερδίση 
τόν Παρ χδϊισον.

Είνε λογάς ό Άγιος Θωμάς. Έλεγε, έλεγε, έλεγε' 
άλλ’ έγώ άπό τινων στιγμών δέν ήκουον πλέον τί έ
λεγε. Ή χήρα ή νεόνυμφος, ή σύζυγο; τοϋ ΙΙαύ- 
λ,ου, ή σύζυγος τού Γεωργίου, ήρχετο μέ τάν σιδηρό
δρομον ! Έκείνη ήτο ! ΙΙροέκυψε τήν ώραίαν τη; κεφα
λήν άπό τά παράθυρον μιάς άμάξης. Έπειτα δέ έλαφρά, 
πετακτή, φιλάρεσκο; έπήδησε μέ εύκινησίαν άπό τήν ά
μαξαν δείςασα ολίγον ταΐς γάμπαις της αΐτινες ήσαν 
βελκτικώταται. Καί έτρεχε πανταχού φωνάζουσα : « ό 
Παράδεισος ; ποϋ είνε ό Παράδεισος ; Έχω τό είσιτή
ριόν μου. »

Τοιαύτην ένθυμοΰμαι δτι τήν είδον μίαν ήμέραν είς 
τόν σταθμόν τής Κομπιένης, καταβαίνουσαν άπό μίαν 
ειδικήν αμαξοστοιχίαν ήτις έφερεν είς τό μέγαοον τούς

κάμη ; Νά ξεκρεμάση μέ τάς χεΐράς του δλα τά παρά
σημα, τά τόσον αφειδώς ριφθέντα έσχάτως ώς άντικεί- 
μενα τού xotiAiiiir. Διότι, νά είναι μαζύ ίππόται ό ευ
πατρίδης Παμμελέκ καί ό φίλος μας Αλκιβιάδης Καμ
πάς, τί νά καταλάβη ό ένας καί τί ό άλλος, καί πώς νά 
διακριθή ό ένας άπό τόν άλλον.

Τά περί αίτήσεως άδειας κυνηγετικής τοϋ κ. Λομβάρ
δου διά τό φυσιογραφικόν μουσεΐον ! τά περί άρνήσεως 
τού κ. Κοσσονάκου είς τό νά παραβή τόν νόμον χάριν 
υπουργού ! τά περί άνεψιοϋ Λομβάρδου οτι αύτά τά κά- 
μ.νει ό ΓΙετιμεζάς! τά πεοί δικαίας αποστροφής τοϋ Διευ- 
θυντοϋ ! τά περί άνευ άδειας είς κυνήγι έξόδου τοϋ κ. 
Λομβάρδου, πρός τόν ανεψιόν του! δλα αύτά είναι άληθέ- 
στατα.

Οπου .έοιπόκ <wro<te«c>*!5firat, δτι ή ποθήσασα τρυγό
νια κοιλία τοϋ κ Λομβαρδού είναι φυσιογραφικόν Μου
σεΐον. Άλλά τότε, τιιούτο μουσεΐον άξίζει μίαν έξετα- 
οτικήν έπιτροπήν.

Δυστυχώς ή αύστ·<ρότης τού κ. Διευθυντοΰ δέν έξι- 
κνεΐται μέχρι τών βολών άσπλάγχνων κυνηγών, διότι 
μάς είπον φίλοι μας δτι είδον είς λίσταν ξενοδοχείου 
τρυγόνια ! Πού τά εύρίσκουν οί κύριοι ξενοδόχοι ; ’Άν 
είχομεν βροχάς, θά ελεγον οτι τούς πέφτουν άπ’ τόν ού
ρανό. Άς οιπλασιέση λοιπόν τήν έπιτήρησίν του ό κ. 
Κοσσονάκος, άφού μάλιστα τό ζήτημα ένεκα τών άδιορ- 
θώτων ‘Ρωμηών, προσέλαβε καί ύπουργικόν χαρακτήρα.

Μεταξύ τών πίλλών άλλων ώραίων τού τελευταίου 
’ΎσμοίίαΖου ήτο κιι ή είκών τών Συνοδικών μας τρωγόν—

προσκεκλημένους πής Αΰτοκρατείρας. Καί τήν ήμέραν έ
κείνην έπίσης, έ&ιςε λιγάκι ταΐς γάμπαις της, καί τήν 
ήμέραν έκείνην έτίσης έτρεχεν έπι τής εξέδρας φωνά
ζουσα.

« Ταΐς κάσσας μου ! Νά μ.ήν ξεχάσουν ταΐς κάσσαις 
κου! δώδεκα έχο!

Καί είς άξιωιατικός τοϋ στέμματος ήλθε πρός αύτήν, 
είς τόν σταθμόν τής Κομπιένης καΐ τή είπε : « Μή φο
βεΐσθε, κυρία κμησσα, φροντίζω έγώ διά ταΐς κάσσαις 
σας, έγώ διά τ:ΐς κάσσαις είμαι έδώ. »

Καί ό Άγιο; Πέτρος ήλθεν επίσης πρός αύτήν είς τόν 
σταθμόν τού Παραδείσου καί τή είπε.

Τό είσιτήριόν σας, κυρία ; Λαμβάνετε τόν κόπον νά 
κοΰ δείξετε τά Ίσιτήριόν σας ;

— Νά το, κιριε.
— Είνε έν -άξει. Μπορείτε νά περάσετε. Ίδού ή είσο

δος τοϋ Παοαδεσου.
Ή μικρά μο» φίλη έκαμε χαριεστάτην ύπόκλισιν καί 

παρήλθε. Παράφορός τις έπιθυμία μέ κατέλαβε νά είς— 
έλθω κατόπιν ης είς· τόν Παράδεισον.

Τί; είδε ; to; είχεν άποθάνει ό Γεώργιος,καί ή χήρα 
έμελλε νά εύρθή μεταξύ τών δύο συζύγων της.

Ήρώτησα -ον Αγιον θωμάν άν μοί έπιτρέπη νά είς— 
έλθω.

— Εύκολο πράγμα, μοί άπεκρίθη.
— Ναί, άλά διά μίαν μόνον ώραν· μήπως καί μέ

των τόν περίδρομον, ένώ έπνίγοντο άνθρωποι ! Πόσα κε
φάλαια έν τοΐς Άθ.ίίοις του ύπό τήν έπιγραφήν Αε·θρω· 
ποι εις ε»)»· θά.Ιασσαχ·, ύπό άλλην έννοιαν, θά έγραφεν ό 
Βίκτωρ Ούγώ διά τούς αντίποδας αύτούς τοϋ Μυριέλ. 
Άλλ’ ένω παρήλθεν ή έποχή τών γενναίων πράξεων καί 
γενναίων αισθημάτων, παρήλθε καί ό καιρός τής φαντα
σίας' σήμερον ό Ούγώ γράφει Θρησχείαν καί θρησχείας, 
άλλά δέν δύναταί νά ξαναγράψη ΑΘ.Ιίοις.

Τον γενικόν εκνευρισμόν έχαρακτήρισε κάλλιστα ευ
φυΐα ίεροδιακόνου. Τινές έκ τών έλευθεροφρονούντων νέων 
έχ τώ άταοπλοίω ήλεγχον απέναντι αύτού τοϋ διάκου 
τήν διαγωγήν τών αγίων Συνοδικών, οΐτινες δέν είχον 
σηκωθή άπό τό τραπέζι.

— Τί θέλατε, τούς είπεν θαυμάσια ό διάκος, νά βλέ
πουμε καί ’μεΐς, όπως σείς, άπό τά παραθυράκια πώς 
πνίγονταν ;

Συ.Ι.Ιογή Jvaoiiurar διά εόκ Ισθμόν. Δεκατρία άτμό- 
πλοια πήγαν είς τό Καλαμάκι. — Τρεις άνθρωποι έπνί- 
γ.ησαν.—Αί υπόνομοι φωτιά δέν έπίασαν. — Ή έγγραφή 
τών μετοχών έγινε Τρίτη.—Καί προσθέσατε είς ολα αύτά 
ότι τή; όλης έπιχειρήσεως προίσταται ό πολλών στρα
τών ίδών νώτα στρατηγός Τύρό.

Δικαίως παραπονοΰνται οί μαθηταί τής ζωγραφικής 
στεοηθέντες πρά πολλού τοϋ αγαπητού διδασκάλου των 
Λύτρα, διότι ήθέλησαν νά παρανομήσουν οί κύριοι Πα- 
παμιχαλόπουλος καί θεοφιλάς καί δέν ήθέλησε νά ύπο- 
κύψη είς τήν παρανομίαν ό άξιότιμος Καθηγητής' οί 
πλεΐστοι τών μαθητών τής ζωγραφικής ούτε πατούν είς

,-ια ••5κρατήσουν έκεΐ μέσα ; θά είμπορέσω νά φύγω , { 
βλέπετε, οσο ευχάριστο; καί άν είνε ό Παράδεισος, άν 
έχω άκόμη μερικά χρονάκια νά περάσω είς τήν γήν, δέν 
θέλω νά τά χάσω. Ή ζωή βαστ ά μόνον μιά στιγμή καί 
ό Παράδεισος είνε αιώνιος.

— Μή φοβεΐσθε, θά ειμπορέσετε νά βγήτε. ’Ελάτε.
Καί μέ ώδήγησε πρός τόν Αγιον Πέτρον.
— Κύτταξε καλά τόν κύριον, διά νά τόν γνωρίσης 

καί νά τόν άφήσης έπειτα νά έβγη, τό κάμνει άπό πε
ριέργεια, άπλή περιέργεια, μόλις θά έμβη καί θά έβγη.

— Έμβάτε, κύριε, έμβάτε, θά σάς γνωρίσω.
Καί ίδού είσήλθον είς τάν Παράδεισον. Έπρόφθασα 

είς έγκαιρον στιγμήν. Ό Γεώργιος καϊ ό Παύλος οΐτινες 
κατώπτευον τούς άφικνουμένους ταξειδιώτας, είχον ήδη 
όρμήσει έπί τής γι-ναιχός των.

Ό Παύλο; είχεν άρπάσει τήν δεξιάν χεΐρα της καί 
εΐλκυεν αύτήν πρός έαυτόν φωναζων : « Ιωάννα, αγα
πητή μου ’Ιωάννα ! »

*0 Γεώργιος είχεν άρπάσει τήν άριστεράν της χεΐρα 
καί εΐλκυε πρός έαυτόν φωνάζων : ’Μάρθα, άγαπητή μου 
Μάρθα ! »

Είχε δύο ονόματα : Μάρθα καί Ιωάννα, ένόμισε δέ

τό Πολοτεχνεΐον καί τοϋτο, διά νά περάση τό xiyi τοϋ· 
Διευθυντοΰ τής Σχολής. Πιστεύομεν οτι ή κυβέρνησίς 
δέν θά καταδεχθή νά συνέχιση τοιαύτας πράξεις τής 
προκατοχου της, άλλ’ ότι θά έπαναφέρη τόν κ. Λύτραν 
είς τήν έδραν του καί θά τόν άποδώση είς τούς λατρεύ
οντας αύτόν μαθητάς του.

Τά συνήθη άγκιστρα πρός άλιείαν μετοχών διά τήν 
Τράπεζαν τής Ήπειροθεσσαλίας iipi<pQ-/)<sxv καί πάλιν διά 
τών λεγομένων χρηματιστικών δελτίων — έν παρενθέσει 
λέγομεν οτι τό Χρηματιστικόν Δελτίον τού Μενελάου 
Νεγροπόντη, δι’ ού έπιτηδειότατα έκυνηγούντο τά συμ
φέροντα τού συντάκτου, έξεδιώχθη ύπό τού Αίώνος πρός 
τιμήν του. — Εις τά χρηματιστικόν δελτίον τής Νέας 
Εφημερίδος της Κυριακής άνέγνωμεν τά έξής λίαν ύπο
πτα προπαρασκευαστικά τή; εγγραφής τής Δευτέρας : 
’Κατά τάς ήμετέρας π.Ιηροφορίας, μο.Ίονότι έπισήμως ή 
έγγραφή εΐναι ώρισμένη διά n’/r προσεγή Αεντέραν, 26 
τρέχοντος μηνάς, έΐ,ητήθησαν άνω των 3400 μετοχών, 
ήτοι τοΰ ήμίσεως αΰιώΓ, νεκεχδ? δέ πίοτεδεταε, άτι δέν 
θί.Ιουσιν ίχανοποιηθή χαθ' ύ.Ιοχ.Ιηρίαν πάσαι αΐ αιτήσεις 
χτ.Ι.»

Διά νά καταλάβητε τήν χυδαιότητα τοϋ δολώματος, 
άρκεϊ νά σάς είπωμεν ότι πολλαΐ αιτήσεις γίνονται ύπό 
μεσιτών τών ίδιων ιδρυτών !

'Γπό τοϋ διακεκριμένου ώρολογοποιού τής πόλεώς μας, 
τού Ιταλού κ. Πιερρόνη, προσηνέχθη τω βασιλεΐ ώραΐον 
θερμόμετρον έπί τή βάσει τής μεταλλικής συστολής καί 
διαστολής, πρώτην φοράν κατασκευαζόμενον τόσον μι
κρόν, τοϋ συστήματος Orbain Jurgensen, έντός άργυρού

κατάλληλον νά μή τηρήση έν τή οίκειότητι τής συζυγι
κής παστάδος διά τόν δεύτερον σύζυγον τό όνομα όπερ 
έχρησίμευσεν είς τόν πρώτον. Ήτον άςιολάτρευτον πλά
σμα καί είχεν έξοχον άβρότητα αισθημάτων, ώς βλέ
πετε.

Έν τούτοις ουδέτερο; αύτών, ούτε ό Παύλο; ξούτε ό 
Γεώργιο; έφαίνετο έχων διάθεσίν νκ τήν άπολύση.

— Ιωάννα !
— Μάρθα .'
— Είμαι ό πρώτος σου σύζυγος !
— Είμαι ό δεύτερός σου σύζυγος !
— Τά δικαιώματα μου είνε άδιαφειλονείκητα !
— Κύριε, αφήσατε τήν κυρίαν !
— Δέν όμιλώ πρός σάς, κύριε. Δέν σάς γνωρίζω !
Air σάς γηορίζω ! Άλλ’ ήσαν φίλοι στενοί έπί τής

γής, όταν έζων ό είς δέν ήδύνατο νά κάμη στιγμήν χω
ρίς τόν άλλον. Ό Γεώργιος, ό δεύτερος σύζυγος, δέν τό 
κουνούσε άπό τού Πκύλου . . . κκί αί κκκαί γλώσσα·, έ
λεγον . . . άλλά τί δέν λέγουν αύταί αΐ κακαί γλώσ- 
σαι! . . .

Ή φιλονεικία έν τούτοι; άνάπτει μεταξύ τού Γεωρ
γίου καί τοϋ Παύλου. Αί φωναί ύψοϋνται δυνατώτερκι.
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ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ

ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

πεντοδράχμου;; Το προσφερθέν συνωδεύετο καί ύπό πι
στοποιητικού του Διευθυντοΰ τοΰ Αστεροσκοπείου κ. 
Σμίτ περί τής άκριβείας αύτοΰ. Τό εΐδομεν πριν προσε- 
νεχθή, χωρίς νά λάβωμεν τήν άδειαν τοΰ σεβαστοΰ κ. 
Καλλίνσκη. Άντί έκατόν φράγκων εί; τό έξής θά δύνα- 
ται πάς τις νά προμηθεύηται τοιοΰτο επιστημονικόν κομ
ψοτέχνημα. Συγχαίρομεν τώ κ. Πιερρόνη διά την χειρο
τεχνικήν τού έφεύρεσιν.

’Εν Βιέννη δικάζονται κατ’ αύτάς πάντες οί ένοχο- 
ποιηθέντες έπί άμελεία η παραλείψει καθήκοντος κατά 
την φοβέραν νύκτα καθ’ ήν έκατοστύες έφονεύθησαν είς 
τάς φλόγας τοΰ Κωριχοΰ Με.Ιυόρήματος· Διευθυνταί, 
έπιθεω^ηταί, διοικηταί τής χωροφυλακής, καί άλλοι. Νά 
ιδέτε δέ τά περίεργον οτι παοεπέμφθησαν καί αστυνομι
κά όργανα, διότι δέν άφιναν τούς πολίτας νά είσελθωσι 
άμα τή ένάρξει της καταστροφές όπως σώσουν όσους δυ- 
νηθοΰν. Δηλαδή απαράλλακτος περίπτωσις μέ την ΐδικήν 
μας τής Μ. Παρασκευές, οτε είς λοχίας διά τής λόγχης 
άπέκρουε τούς άποπειραθέντας νά ανοίξουν την θύραν τοΰ 
Γυναικωνίτου τής Ζωολόγον Πηγήςόπως διασώσουν με- 
ρικάς ψυχάς- άλλά ημείς δέν καταδεχόμεθα ούτε νά άνα- 
κοίνωμεν τέτοια παραμικρά πράγματα.

Είς τόν προϋπολογισμόν του ό Γλάδστων επέβαλλε 
πρός πληρωσιν ένός τετάρτου εκατομμυρίου λιρών τό 
όποιον τοΰ έχρειάζετο φόρον καί έπί τών άμαξών. Έδώ 
τοιοΰτος φόρος έπί τών δημοσίων άμαξών θά ητο καί ά
δικος, διότι οί άμαξηλάται πληρόνουν φόρον επιτηδεύ
ματος καί πολύ ολίγον σκόπιμος, διότι ή ακρίβεια τών 
αμαξών θά έδιπλασιάζετο- άλλά φόρος έπί τών ιδιωτι
κών αμαξών θά ήτο ό,τι δίκαιον καί ό,τι σκόπιμον. Έν 
τοιαύτη περιπτώσει ή μάλλον φορολογήσιμος ιδιωτική 
άμαξα θά ήτο τό κρυστάλλινου κινητόν παλάτιον τοΰ κ. 
Διάγγελη !

Ήδυνάμεθα έπί ένα περίπου μήνα νά άναγινώσκωμεν 
έν τώ άγγλικώ τύπω τά τοΰ γάμου τοΰ νεωτέρου υίοΰ 
τές Βασιλίσσης Βικτωρίας Λεοπόλδου μετά τής Γερμα
νίδας πριγκηπίσσης Ελένης. Κύρια άρθρα, περιγραφαί, 
σελίδες ολόκληροι, βιογραφίαι, εικόνες, είναι κατάμεστα

Ή ζωη είνε ευχάριστος είς τόν Ουρανόν, άλλ’ ολίγον 
μονοτονος, και το έλάχιστον έπεισόδιον προξενεί οίαν έν- 
τύπωσιν άμαξα έλαύνουσα έν μικρά επαρχιακή πολίχνη. 
Οί μακάριοι καί αί μακάρια·, προστοέχουσι πανταχόθεν. 
Οί μέν συνηγοροΰσι ύπέρ τοΰ πρώτου συζύγου, οί δέ ύ
περ τοΰ τοΰ δευτέρου.

Ή δέ Ιωάννα ούτε κινείται" άπαλλάξασα τάς δύο 
αιχμαλώτους χεΐρας της δέν έλεγε λέξιν ούτε πρός τόν 
Γεώργιον ούτε πρός τόν ΙΙαΰλον.

("Ejktxi αυνίχιια) 
χιτχ το/ LuJovic llalevy

’Ιουλιανός.
—------ -

έξ όλων τούτων τά αγγλικά φύλλα, καί έκαστη γραμμή 
προδίδει τήν φιλοβασιλικότητα τοΰ λαοΰ έκείνου καί τήν 
φιλολαϊκότητα τών βασιλέων έκείνων. Ή ύπέρσαρκος έ
κείνη γυνή, ή μηδέν έκτακτον έν τώ βίω της έκδηλώ- 
σασα, ή άνασσα Βικτωρία είναι τό είδωλον έκατομμυ- 
ρίων καί τά τέκνα της, ιδίως τά τέκνα της, μικροί θεοί 
τών αναρίθμητων υπηκόων της. Καί μή τις άποδώση 
τήν αγάπην ής απολαύει ή βασιλική οικογένεια έν Αγ
γλία είς τήν μοναρχικήν παράδοσιν- είναι κυρίως τά 
προσόντα και αί ύπέρ τές κοινωνίας καί τοΰ λαοΰ μέρι- 
μναι τών μελών της τά προκαλοΰντα τόν μυθώδη αύτόν 
ένθουσιασμόν πρός εί τι άφορά αύτούς. Όπου σύλλογος 
φιλανθρωπικός, κοινωνικός, επιστημονικός, βιομηχανικός, 
όπου ίδρυμα κοινές ώφελείας, προίσταται καί είς βασι- 
λόπαις, όστις κατέρχεται μεταξύ τοΰ πλήθους, όμιλεϊ, 
πείθει, ένθουσιάζεται, εργάζεται καί πράττει. Αύτάς ό 
νεότερος υίός τής Βικτωρίας, ό γλυκύτατος τήν μορφήν 
ξανθός Λεοπόλδος, μόλις είκοσιενναετής, έχει, καθά λέ
γεται, κληρονομήσει ολον τά πνεΰμα τοΰ πολυμηχάνου 
πατρός του, τοΰ ήγεμόνος συζύγου (Prince Consort) καί 
είργάσθη άνενδότως ύπέρ πολλών έταιοιών καί συλλόγων. 
Πρό διετίας άκόμα κατώρθωσε νά άναστήση ένα βιομη
χανικόν κλάδον, έκλείψαντα άπό τοΰ αεσαιώνος έν Αγ
γλία, τήν διά γυναικείας εργασίας ταπητουργίαν. Καί 
τελευταΐον έγινε Έκθεσις τών έογων αύτής έφελκύσασα 
τόν θαυμασμόν τών περιεογασθέντων τά καλλιτεχνικό
τατα έργα. Ιδού ό μόνος τρόπος καθ’ όν κατά τούς χρό
νους τούτους δύνανται οί βασιλείς καί οί βασιλόπαιδες 
νά έπισπώνται έφ’ εαυτούς τήν αγάπην καί τήν εύνοιαν 
τών λαών των. Άλλά έγωϊσταί βασιλείς, κηφήνες βασι
λείς, πλουτολάτραι βασιλείς, κτηνοτρόφοι βασιλείς, αυ
τοί θά μαρανθώσι μίαν ήμέραν έντός τής ατμόσφαιρας 
τής αδιαφορίας τοΰ λαοΰ, άν μή πέσωσιν έντός ατμό
σφαιρας άγανακτήσεως καί οργής.

Έπιστέλλουσιν ήμϊν :
«Έννοοΰμεν έπί Κουμουνδούρου νά παραβιάζωνται οί 

νόμοι, νά κλέπτηται τό δημόσιον καί ή δικαιοσύνη νά 
γίνεται ρεζίλι. Άλλ’ έπί Τρικούπη ;

«Αύτό είναι πολύ απελπιστικόν !
ο Διατί λοιπόν ό κ.Τρικούπης νά διατηρή έν τή ιδιαι

τέρα του πατρίδι εί; -ήν θέσιν τοΰ γραμματέως τών 
Πρωτοδικών τόν 'Λ.Πζανδρον ΒασιΛείου άνθρωπον μή 
έχοντα τά προσόντα τοΰ δικαστικού γραμματέως ;

«Καί είναι μικρόν τοΰτο ; όχι- διότι ό γραμματεύς εί
ναι ή ψυχή τοΰ δικαστηριακού γραφείου είς ό συγκεν- 
τροΰνται τά συμφέροντα ολοκλήρου κόσμου. Πρέπει λοι
πόν νά λάβη έκαστος τήν θέσιν του, ό δέ κ. Αλέξανδρος 
BaotAeiov τήν θέσιν τοΰ ύπογραμματέως τοΰ γραφέως 
τοΰ κ. εφόρου.»

Λίπλοϋμ.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ.

Έπέ τέλους ! Είς τήν προχθεσινήν συνεδρίασιν ό ά- 
ξιότιμος Βουλευτής Εύρυτανίας κ. Βουλπιώτης ύψωσε 
τήν εύγλωττον φωνήν του ύπέρ τής άναξιοπαθούσης έν 
Μασσαλία έπιστημονικής έξοχότητος. Ή πρότασίς του 
έγένετο ένθουσιωδώς δεκτή ύπό άμφοτέρων τών πτερύ

γων τής Βουλές. Ή κυβέρνησις διά τοΰ κ. Προέδρου της 
ύπεσχέθη οτι θά φέρη νομοσχέδιον απονομές συντάςεως. 
Συγχαίρομεν καί τήν Βουλήν καί την Κυβέρνησιν και 
Ιδιαιτέρως τόν αγαστόν αντιπρόσωπον Ευρυτανίας, εις 
ον οφείλεται ή πρωτοβουλία. Χαίρομεν δε καί ήμεΐς 
διότι πρώτοι άνεκινήσαμεν τό ζήτημα αυτό τής υψίστης 
δικαιοσύνης καί τρυφεράς ίύγνωμοσύνης πρός τοιοΰτον 
κραταιόν αγωνιστήν της έλευθερίας και τής επιστήμης, 
ο'.ος ό δικαίως τής λατρείας όλης τής νεολαίας άπολαύων 
Καθηγητής Νικολαίδης.

Ιδού έκ τών στενογραφημένων πρακτικών ή πρότασίς 
τοΰ κ. Βουλπιώτου :

Α Βουλπεώτης. Κύριοι, είς Νοσοκομεΐον έν Μασ
σαλία νοσηλεύεται άπό έτους καί πλέον λησμονημένη 

ΐδΐιμία αληθής στρατιωτική καί ιδίως 
τής Ελλάδος, ό Ν. Νικολαίδης, πρώ

επιστημονική δόξ 
ρώην αξιωματικός τοΰ

αύτη δικαίωμα συντάξεως. Τόν Νικολαίδην, νομίζω, οτι 
πολλοί έκ τών αντιπροσώπων τοΰ έθνους έγνώρισαν προ
σωπικός, πάντες δέ καί έξ ακοής καί έξ αναγνώσεων ε- 
θαύμασαν αύτόν ώς αγωνιστήν έν Κρήτη, εν Θεσσαλία, 
έν Γαλλία καί ώς συγγραφέα- μετ’ εθνικής δε ύπερηφα- 
νείας εΐδον τούς ξένους έπιστήμονας καί τά ςένα επι-

τος παθών, ώς είπον, τάς φρένας, νοσηλεύεται άπό τί
νος χρόνου έν Μασσαλία- καί μεθ’ όσης εύχαριστήσεως 
μανθάνομεν ότι έσχάτως ή ύγεία αύτοΰ έτράπη έπί τά 
κρείττω καί διατελεΐ σχεδόν είς άνάρρωσιν, μετά τής 
αύτής έπίσης καί μείζονος ψυχικής οδύνης καί αδημο
νίας πληροφορούμεθα ήδη έξ έπιστολής έκεΐθεν, ότι πρό
κειται ν’ άποβληθή τοΰ Νοσοκομείου έκείνου διά τήν 
έλλειψιν τών γλίσχρων μέσων τών άπαιτουμένων διά τά 
τροφεία καί την θεραπείαν αύτοΰ, έξαντληθείσης πλέον 
τής ιδιωτικής φιλανθρωπίας, ήτις λίαν άξιεπαίνως έπί 
μακρόν ήλθεν έπίκουρος είς τά τής συντηρήσεώς του.

Νομίζω, Κύριοι, οτι ούτε πρέπει, ούτε έπ’ ούδενί λό
γω συμφέρει, ή Ελλάς νά άνεχθή νά ριφθή είς τούς δρό
μους διά τήν έλλειψιν τόσον εύτελοΰς χρηματικού ποσού 
μία τοιαύτη επιστημονική ύπεροχή έν ξένη γή καί μά
λιστα έν Γαλλία, ήτις καλώς γνωρίσασα τόν Νικολαίδην 
έξετίμησεν αύτόν πρεπόντως καί έπαρκώς περιέθαλψεν _ 
αύτόν. Νομίζω, ότι έκπληρώ καθήκον ιδίως πρός τήν 
πατρίδα, παρακαλών τήν Βουλήν νά συστήση όμοφώνως 
καί θερμώς είς τήν Κυβέρνησιν . . .

Βχεΐατοε. Μάλιστα, μάλιστα.
Ιίουλπιώτηφ. Νά ύποβάλλη είς τήν Βουλήν τάχι

στα νομοσχέδιον περί απονομής συντάξεως είς την εςο- 
χον αύτήν έν Έλλάδι προσωπικότητα.

Πο,Ι.Ιοί. Μάλιστα, μάλιστα.
Βου.Ιπι,ώτης. Θά παρακαλέσω δέ καί την Κυβέρνησιν, 

έάν ή Βουλή άπευθύνη ώς έλπίζω, τήν εύχήν ταύτην,
Ου μονον να μή αντιφρονηση αλλα και να επίσπευση την 
εισαγωγήν τοιούτου Νομοσχεδίου.

Π.Ιεϊστοι. Μάλιστα, μάλιστα.

ΤΡΑΠΕΖΑ!—ΙΣΘΜΟΙ.

Έδώ ’Ισθμοί καί Τράπεζαι έκεΐ Προνομιούχοι,
Ιδού καινούρια δόκανα γιά τήν καΰμένη φτώχλα ! 
είς τό κυνήγι ’βγήκανε οί κλεφτοπαραδοΰχοι, 
νά 'μπλέξουν απονήρευτους ’στά μαγικά των βρόχια.
ΚΓ είς όλους μας ύπόσχονται χρυσούς αιώνας πάλι, 
δουλείαΐς μέ φούνταις, πρόοδο, παρά μέ τό τσουβάλι.

Μακρυά οί απονήρευτοι άπό τούς Τραπεζίτας, 
κάνουν πώς τάχα μετοχαΐς δέν θέλουν νά σάς δώσουν, 
κΐ’ έπειτα λέν κρυφά κρυφά ’στους δουλους των μεσιτας 
'στό κλεφτο-Χαβχαρόχανο τά φόντα νά ύψώσουν.
Είναι τεχνΐται έμπειροι είς τό επάγγελμά των,
κΐ’ άν κλέβουν, μήν πειράζεσθε, τό έχει ή δουλειά των.

Πώς θά κερδίσουν καί αυτοί νά περπατούν χορτάτοι, 
νάχουν λακέδες, άλογα, αμάξια μέ κουδούνια, 
νά ’μπαίνη ή κυρία των κΐ’ ή κόρη 'στό Παλάτι ; 
πρέπει διπλά ’στά είκοσι νά πάρουν μιλιούνία.
Καί άν κλεψιά τό κέρδος των ό άπειρος τό κρίνει, 
άλλά για κέρδος έντιμον τό θεωρούν έκεΐνοι.

'Μπορείς νά ήσαι έμπορος, χωρίς λεπτό νά κλεοης ; 
'μπορείς νά δώσης χρήματα καί τόκο νά μήν πάρης ; 
’μπορείς σέ ζήτημα παρά τό δίκηο νά γυρευης ; 
θέλεις δέν θέλεις, γίνεσαι ολίγο κατεργάρης.
"Ετσι κι' αύτοί, άν κάμποσα πουγγίά δέν ελαφρύνουν, 
πρέπει ν’ αλλάξουνε δουλειά, ή ποιηταί νά γίνουν.

Αμμε αύτός ό στρατηγός, ποΰ ήλθε έδώ πέρα 
γιά νά μ.άς κόψη τον Ισθμό, αλλά με χ^ερ’α άδε^α, 
καί όλη μας ή ύψηλή τόν ύπεδέχθη σφαίρα 
μέ γελοία, μέ συμπόσια, χορούς, προπόσεις, χάδια ;
Καί τούτος δέν σάς φαίνεται πώς ξέρει τή δουλειά του 
καλλίτεοα καί άπ’ αύτούς, ποΰ τρέχουνε κοντά του ;

Ε! τί νά κάμη καί ό Τουρ ! θέλει κι αυτός νά φαγη, 
κΓ άφοΰ μέ τή στρατηγική δέν ’μπόρεσε νά ζήση, 
μές ’σνής Κορίνθου βούτηξε τά γαλανά πελάγη 
χέ τήν έλπίδα βέβαια πώς κάτι θά κολλήση.
Και τώρα νά τού λύσετε, φωνάζει, τά πουγγίά σας, 
άλλοχώς μονάχος δέν ’μπορεί νά σμίξη τάς θαλάσσας.

Αοιπόν σφικτά4κρατήσετε τήν έρημ.ή σας τσέπη, 
καί έχετε νά κάμετε μ’ άνθρώπους ένα κχ’ ένα, 
πού τή δουλειά τους έμαθαν νά κάνουν όπως πρέπει, 
καί σάν καί σάς δέν παίζουνε στής τύχης τά. γραμμένα. 
Ας’βροΰν κλϊίτή τήν κλειδαριά τής φτωχικής σας κάσσας, 
,ά’’δοΰν καί σείς πώς ξέρετε 'λιγάκι τή δουλειά σας.

Soiit'i»·

·.

I
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ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

Δύναταί τις δταν γνωρίζη νά όμιλή καί νά σιωπά, 
νά εΐπη τά πάντα εις ευφυή γυναίκα.

Αί γυναίκες γενικώς εχουσι πνεύμα. Είναι σπανιότα
του νά εϋρη τις γυναίκας απολύτως εστερημένας πνεύ
ματος.

Ωραία γυνή ουδέποτε είναι άνύητος διά τούς άν
δρας : έχει πάντοτε τό πρώτον πνεύμα, δπερ ζητούσι 
παρά τής γυναικός- τό νά ήναι ώραία. Πρέπει δε ή ανο
ησία νά ήναι μεγίστη, ώστε νά έννοήση τις αυτήν έ;ερ- 
χομένην έξ ωραίου στόματος, φωτιζομένον έκ λαμπρών 
οδόντων, μεταξύ δύο ρόδινων χειλέων.

Οί άνδρες δίδουσι, δανείζουσιν ή ύποθέτουσι τά πάν 
εις ώραίαν γυναίκα, καί αύτό τό πνεύμα δπερ έκείνη δεν 
έχει. “Εχουσι δίκαιον ούδέν είναι τόσω δυσάρεστον, δ
σον ή εύήθεια ώοαίου ποοσώπου.

II

Ινα είναι τελεία ή καλλονή δέν πρέπει νά ήναι μόνον 
εξωτερική, άλλά καί εσωτερική. Δεν ΰπάρχουσιν ίσως ά- 
ληθώς ώραΐαι μορφαί, είμή αί ώραίαν ψυχήν καλύπτου- 
σαι.

III

Δύναταί γυνή νά ήναι ώρκιωτάτη χωρίς νά έχη τήν 
έλαχίστην καλλονήν.

VI

'Υπάρχουσι καλλοναί ανυπόφοροι, εί καί αναμφισβή
τητοι, καί αίτινες αντί νά σάς έλκύωσιν, θά. σάς ήνάγ- 
καζον νά. φύγητε είς τό άκρον τού κόσμου. Τά; καλλο- 
νάς ταύτας ούδέν ευφυές, ούδέν αίσθημα, ούδέν πάθος 
φωτίζει. Πάντοτε έν αιθούση ύπάρχουσι μία, ή δύω τοι- 
αύται. Εχουσιν οφθαλμούς τοσούτον ωραίους, ώστε καί 
Τούρκον ήθελον έλκύσει. Κ’ έν τούτοις κάλλιον Θά ήγάπα 
τις τήν εικόνα των κάλλιον ή τό άτομόν των. Κουράζε
ται τις βλέπων αύτάς έπί πολύ, ώς κουράζεται βλέπων 
κύκνους κολυμβώντας. Μετά παρατήρησιν πέντε λεπτών 
τάς εγκαταλείπει.

IV

Γυνή ευφυής άμα καί άγαθή, είναι πράγμα σπάνιον. 
Γυνή ώραία καί άγαθή είναι πράγμα δύσκολον.

V

Άνήρ ευφυής ουδέποτε δεικνύει τήν καρδίαν του ολό
κληρον. Γυνή εύφυής δεικνύει έκουσίως ολίγον τί περισ
σότερον άφ' όσην έχει.

VI
Πολύ πνεύμα δύναταί νά κάμη τήν γυναίκα νά πράξη 

,πολλάς ανοησίας. Μεγάλη καρδία δύναταί νά πράξη μό
νον τάς λατρευτάς έκείνας ανοησίας, αίτινες καθ'.στώ- 
σιν αύτήν έτι μάλλον ελκυστικήν.

VII

Γυνή έχει περισότερον πνεύμα τού συζύγου της, δταν

ούτος έχει φίλους εκείνους, ούς αυτή τώ δίδει, ή εκεί
νους, ούς τώ επιτρέπει

Ουδόλως παράδοξον δτι οί σύζυγοι άγαπώσι σχεδόν 
πάντοτε τούς προστάτα; τών γυναικών των. Δέν ποέπει 
νά παρατηρώμεν τό μέρος, δπερ παίζει ή σύζυγος, άλλά 
τό μέρος, δπερ παίζει ό έραστής.

Ύπάρχουσι γυναίκες ώθούσαι τό παράδοξον τού πνεύ
ματός των μέχρι τού σημείου, τού νά λαμβάνωσιν έρα- 
στάς τούς δυσειδεστέρους τών ανθρώπων. «Μή τούς κα
τηγορείτε" μοί έλεγέ ποτέ ώραία γυνή, «εχουσι προτε
ρήματα, άτινα δέν εχουσιν οί άλλοι, δέν είναι άγνωμο- 
νες. Τί ώραιότερον δταν δύναταί τις νά καλή τον ερα
στήν της Άί,ώρ. χωρίς νάτόν δυσαρεστή; »

Κατ’ έμέ δμως, νομίζω, δτι δέν ποέπει ή καλλονή νά 
ένούται μετά τής δυσμορφίας. Ή δυσμορφία είναι νόσος 
λοιμική, καί Εκτείνεται περισσότερον άφ' όσον τις νο
μίζει.

Fleur-d’amoin·

mm χοϊτοποϊλοϊ
ΑΛΕΞΗΝΕΜΑ.

Στον Χουτοπούλου τρύζεττ 
μέ χρήματα στά χιρία, 
νά πάρετε φτηνά φτηνά 
θανμάσια xj' ά.Ιηθ/νά 
τής μόθας XAvUrikipz*·

θά τρωτέ μες ’στό)· χήπό σας 
'στής νύχτας τη γα.Ιήνη, 
μίς 'στη άροσια, μές 'στη <ω>/, 
χωρίς τ' αγέρι ή πνοή 
τη .Ιάμπά σας νά σβύση.

Άπό παντού τή Λάμύι της 
αγέρας θά χνχ.Ιώνη, 
μ αύτη θά φέγγη -τ?ύ xa.ia, 
μέ τόν άέρα θά γε.Ιά, 
χέ εχεΐνος θά θνμώνη

Μόνο χαμπόσα πονηρά 
ερωτευμένα ταίρια, 
πόΰ τό σχοτά,όι προτιμούν, 
μόνον αύτά θά β.Ιασζημονν
τά νέα χανδηλίρι».

ΓΡΆΦΕΙ ΟΝ *ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ 
•Οδός Μουιώ', π»ρ» τήν Πλχιιΐχν Σννχίγμβτ»;.


