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01 ΕΙ ΤΑΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΙΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ ΕΠΙΣΤΑΤΑΙ
τής πωλήσεως του φύλλου μας παρακαλοΰνται νά 
μάς άπο :τέλλωσιν εις ’ό τέλος έκαστου μηνός λο
γαριασμόν. Είναι όρος απαραίτητος.

ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΏΝ
ΤΟ Ά 1ST Ά. Τ’ .TST Τλ Σ3 3YC Ά.

ΙΙεοί αμπέλων, φυτειών, περί Καλαποδϊων,
περί όδών άμαξιτών, περί λεωφορείων,
περί τοΰ πώς ’μπορείς παντοΰ γιά μιά στιγμή νά φθάσης,
περί συντάξεως στρατού ξηρά;τε καί θαλάσσης,
περί άποξηράνσεως νερών καί Κωπαίδων,
περί προανακοίσεως κρυφής Όθωμανίδων,
περί βοσκών, περί δασών, περί προσθήκης φόρων,
περί γιδιών τοΰ Καλλιγά καί τράγων κερασφόρων,
περί καπνού, περί κρασιού, περί οινοπνευμάτων,
περί καταμετοήσεως τών έθνικών κτημάτων.

ΙΙερι παραχωρήσει»; διπλών αρχαιοτήτων,
περί πραγμάτοιν κι η-.ών καί περί ακινήτων,
περί τροποποιήσεων δέν ξέρω ποίων νόμων,
περί στενών ή καί πλατειών άτμοσιδηροδρόμων,
περί άλάτων, πιπεριών, περί Ταχυδρομείων,
καί Γυμνασίων πρακτικών καί Τίμιγυανασίων,
περί σπουδής τής φυσικής, άλγέβρας καί χημείας,
τής γραφικής, τής μουσικής καί τής ιχνογραφίας,
όλων τοΰ κόσμου τών γλωσσών γνωστών τε καί άγνωστων,
καί θεραπείας γενικής τών νεύρων τών άρρωστων.

Περί συντάξεων χηρών καί ορφανών καί χήρων,
περί βωδιών καί γαϊδουριών καί μουλαρίών καί χοίρων,
περί έκμεταλλεύσεω; τών σκοτεινών έγκάτων,
κάθε βουνού καί τοΰ Τ ρ ε λ λ ο ΰ κι’αύτών τών αποπάτων,
περί πυκνών συνοικισμών, περί επιγαμίας
μέ γιασαξήδων, Μπέηδων κι* αλλοδαπών κυρία.-j 
περί τοΰ πώς νά βγάλουμε καί τοΰ Δερβίς το φέσι, 
καί νά τόν παρασφιξουμε καστόρι νά φορέσγ, 
περί τοποθετήσεως παντού φανών καί φάρων 
καί διεθνών συμβάσεων καί τόν κακόν μας φλάροι/ι

Περί τοΰ πώς ’μπορεί καθείς έλεύθερα νά κλέβη, 
χωρίς κάνεις λογαριασμό γΐ’αύτό νά τοΰ γυρεύν), 
περί τοΰ πώς οι βουλευταί νά γίνωνται κυράτσαις, 
καί κάποτε νά δέρνωνται μέ μαγκουριαΐς καί μπάτσαις, 
πεοί τοΰ πώ; τοΰ Χράπα, Χρχπ ό Ψύλλας νά τής

„ „ . ζ . ο, ΕΜΖΤ»
περί άγριας ςευζεκιάς καί μαζεμό δέν εχει, 
καί τέλος πώς νά κάμουμε απέραντο τό σπήτι 
τοΰ ά.ειμνήστου Ελληνος Ζωρζή Δρομοκαίτη, 
καί έκεΐ μέσα όλοι μας νά πάμε νά κλεισθοΰμε, 
προτού μέ Νομοσχέδια νά άποτρελλαθοΰμε.

Sonus.

ΦΡΟΥ—ΦΡΟΥ

’Άκρον άωτον εΰτραφείας :
Τό πλάτος μούτρου κυρίας νά γείνν) μήκος. 

Διάλογος έν Πειραιεΐ :
— Χαίοω πολύ, διότι σάς έγνώρισα, Κυρία.
— Ώ ! τίποτε.
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Κατά τήν παράστασιν τϊ|ς «Άϊδά;» :
Ε’.ς τήν σκηνήν. καθ' ήν δικάζεται ό Ράδαμις, ακούε

ται δ’άπό βάθους υπογείου ή βαθύφωνος έπίκλησις : Ρά
δαμεες ! Ράδαμεες !

Είς έκ τοΰ άκροατηρίου :
— Δέ σοΰ φαίνεται πώς άκοϋς Άδάμες ! Άδάμες ;

Ή ποικιλία στολών έν τώ γυναικείφ χορώ τοΰ ιταλι
κού θιάσου είναι τίποτε απέναντι τής ποικιλίας, ήν ανα
πτύσσουν κατ’αΰτάς αί στολαϊ τών αστυνομικών οργάνων. 
‘Όλα τά χρώματα τής ί'ριδος αντανακλώνται έπί τών 
στέρνων καί τών νώτων τής σεμνής ακολουθίας τοΰ κ. 
Κοσσονάκου. Εϊδομεν λοιπόν κλητήρας κάτασπρους ώς 
μπουγάδα, κλητήρας φαιούς ώς γάτους, κλητήρας τής 
κανέλλας, κλητήρας πιπεράτους, κλητήρας περασμένους 
άπό λουλάκι, κλητήρας ώ; αυγά τής πασχαλιάς, κλητή
ρας μέ πολιτικά, κλητήρας ροκοκό, κλητήρας ο,τι θέλετε.

01 ξένοι βλέποντες αύτούς τούς έκλαμβάνουν βεβαίως 
ώς δραπέτας τοΰ ’Απόλλωνος λαβόντας μαζή καί τά ροΰ- 
χά των, διότι δέν είχε νά τους πλήρωσα) ο εργολάβος.

Σύμπλεγμα γυναικών έ’σκυπτον έπί κιγκλιδωτοΰ κα
λύμματος υπογείου έπί τοΰ πεζοδρομ,ίου. Τας πήραμε 

διά φιλοζώους προσπαθούσας νά άνασύρωσι κάνέν γατάκι 
ή κάνέν ποντικάκι. Τί δέ συνέβαινε ; Τό τακούνι μιάς δε
σποινίδος είχε μανδρωθή είς τά στενώτατα διαχωρίσμα- 
τα τοΰ κιγκλιδωτοΰ. Καί πώς οχι, άφοΰ τώρα εκάστη 
κυρία βαδίζει έπί μιάς ιώτας, ήτις είναι ό νεώτερος κό
θορνος. Αύταί δέ είναι . . . commc un point sur un I.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΡ\.ΎΆΤΓΤΙΓΆΊ>Τ

ΑΙΔΑ—ΑΤΤΙΛΑΣ—ΤΡΑΒΙΑΤΑ
Δέν σάς φαίνεται οτι ή ανωτέρω επιγραφή είναι φιγούρα 

τοΰ κοτιλλιόν ή τής κουαδρίλλιας; Ο κύριος
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ΜΕ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΟΥΣΤΑΝΙ

(Ί2ε άριβ. 298)

ΧχιχΏεχά.

Είς μιά. Νά σάς 'πώ τήν αλήθειαν ; καθόλου δέν 
μοΰ ήρεσε τό ώραΐον αύτό τοΰ Δράκοντος γνωμικόν ή 
νόμος.

Είνε περίφοασις τοΰ γαλλικού έκείνου έπους, τοΰ, «νά 
καταδικασθή τις είς γυναίκα διά βίου».

Ή Μαριγούλα ήτο άλλη Μαριγούλα.
Παμ.πόνηρος όχι, ώς Μαριγούλα, πονηρά νκί.
Ήτο ώς Μαριγούλα γενναιόφρων, πρακτική, έπι- 

τηδεία, μειλίχιος, φιλότιμος, τολμηρά.

'Αττίλας είς τήν μέσην φέρων έκατέοωθεν έκ τοΰ βραχίο- 
νος τήν δεσποινίδα Άίδαν καί τήν . . . πώς νά τήν εί- 
ποΰμεν ; . . . ίστω, καί αύτήν δεσποινίδα Τραβιάταν. Τούς 
φαντάζομαι. Ό ’Αττίλας υψηλός, αχτένιστος ώς ίερομό- 
ναχος, θηριώδης, ώς άντιμοίραρχος χωροφυλακής, ή Άίδα 
κοντούλα, νόστιμη, μελαψή, καί γλυκεία ώς σοκολάτα, ή 
Τραβιάτα, εύλύγιστος, λυμφατική, διαφανής ώς gelatine, 
κίτρινη ώς κρέμα. Προχωρούν πρός έμέ' έγώ προβαίνω καί 
τάς ύποδέχομαι έχων είς τά χείλη δλην τήν ζάχαριν 
τών συνταγών τής «Νέας ’Εφημερίδας».

— Τι άγαπάτε;
Ο Αττίλας μέ φωνήν τεσσαράκοντα τηλεβόλων Κρούπ:
— Νά έμβωμεν μέσα είς τά «Μή Χάνεσαι».
Κόπτονται τά ήπατά μου· καί άπαντώ μέ μειδίαμα

γλυκύτερον ύποσχέσεως τοΰ Γλυκυτάτου πρός παυθέντα 
ύγειονομοφύλακα.

— Καί οί τρεις ; ξεύρετε, δέν είνε θέσις δυστυχώς . . . 
δέν έχομεν καιρόν . . .

Ό ’Αττίλας μέ προσβλέπει βλοσυρώς ώς κεντρικός τα
μίας είς δν παρουσιάζεις άπόδειξιν διά μισθόν μέλλοντος 
μηνός, καί μοί λέγει μετά φωνής τεσσαράκοντα πέντε 
τηλεβόλων Κρούπ καί ένός Στεφανίδου.

— Τί λές μωρέ; ξεύρεις ποιος είμαι έγώ;
Ο ’Αττίλας δέν άπέμαθε τάς τρυφεράς έξεις τοΰ στρα

τώνας.
— Πώς δέν σάς γνωρίζω ; . . . άκοΰτ’ έκεϊ . . . δέν 

είσθε νομίζω . . . άλαταποθηκάριος ;
Ο ’Αττίλας ίλαρύνετα: γελά, καί έκ τοΰ κρότου τοΰ 

γέλωτός του πίπτουν δύο στήλαι τοΰ ’Ολυμπίου Διός.
— Μωρέ μπούφο ί είμαι ό ’Αττίλας, ό βασιλεύς τών 

θύννων.
Καί μοί δίδει έλαφρόν γ ι α κ ά ν καί ή κεφαλή μου 

πίπτει κατά γής. Τήν σηκόνω καί ψιθυρίζω προσβλέπων 
αύτόν :

—- 'Αττίλας ! . .
— Τί λές ;
— Α τ ι λ ά σ π η είνε κάτω . . αύτά είπα.

Άλλ’ ώς Μαριγούλα ά τ ο μ ι κ ή, ήτο φιλόπατρις, ύ- 
ψηλόφρων, παλγκαρογυναϊκα.

Μόνον τυΰ Διαβόλου κάλτσα δέν ήτο, καίτοι έκαλεϊτο 
Μαριγούλα.

Ήτο εύθεϊα γραμμή είς τάς σκέψεις της καί άποφάσεις. 
Περιστροφάς δέν είχε.
Ό πέλεκυς τών λόγων της έπιπτεν βαρύς έπί τής σχι

σμής,-έπί τοΰ πληγωμένου μέρους,-καί ή τά έσχιζε πέρα 
πέρα, ή άνεπήδα πρός τά όπίσω.

ΙΙτο ένα σου κ’ ένα μου κ’ ένα σου παραπάνω.
Μή τήν ύπολάβητε κακοήθη, κακής άνατροφής, άλλην 

’Ελένην, τούναντίον ήτο αύστηροτάτη, άγρια καί είς αύ
τά τά ερωτικά της, δός είπεϊν, αισθήματα.

Ήτο άλλόκοτο κορίτσι.
Τούς γονείς έσέβετο, ήτο άρνάκι 'μπροστά των, τόν 

άδελφόν της τόν ήγάπα, καί ήτο ευπειθής πρός αύτόν, 
μόνον πρός τούς έραστάς της, (τήν άδικώ λέγων δτι εί
χε πολλούς) ήτο αγριοκάτσικο.

Νά τήν έγγίσνίς ;
Σ’ έπνιγε.
Ήθελε νά έφαρμόζτρ, τό.

Ν’ αγαπώ καί ν’ άγαπώμαι 
είν’ ή μόνη μου χαρά,

Καί εισέρχομαι καί κυττάζω . . . πώς θά οικονομήσω 
αυτόν τόν δαιμονισμένου ; ’Αδύνατον ! δέν έχω παρά τέσ- 
σαοας στήλας . . ,_Τί νά κάμω ; Λαμβάνω θάρρος, τόν βλέ
πω καί οπισθοχωρώ δέκα βήματα.

— Μεγαλειόταιε, θέλεις ψήσε με, θέλεις βράσε με· 
δέν έμπορώ νά κάμω τίποτε. Δέν είνε παρά μία θέσις· 
θέλετε νά τήν κρατήσετε σείς ; άλλά . . . εισθε τόσον σκλη
ρός καβαλιέρος ν’ άφήσετε τάς δ ά μ α ς σας είς τό 
ύπαιθρον ; Δότε μοι τήν μίαν εξ αύτών νά τήν φιλοξενήσω.

Ό 'Αττίλα; σκέπτεται πρός στιγμήν καί βλέπων τήν 
άνάγκην πείθεται. Πείθονται καί οϊ Άττίλαι καί μόνον 
οί 9 τοΰ Δηληγιάννη δέν έμποροΰν νά πεισθώσιν δτι είναι 9.

— Έκλεξε, μοί λέγει βρυχώμενος.
Τί τά θελετε ! . έχο» ιδιαιτέραν αδυναμίαν πρός τά 

μελαχοοινά . . άγαπώ τό χαβιάρι,τόν καφέ . . . καί αύτάς 
τάς γαζέττας. Ρίπτω έρωτύλον βλέμμα πρός τήν Τρα
βιάταν καί προσφέρω τόν βραχίονα πρός τήν Άίδαν καί 
λέγω πρός τόν Αττίλαν.

— Αν θέλετε νά περάσητε τήν ώραν σας ώς Ούνος, 
κάμετε μίαν βόλταν, κρημνίσατε τό Βουλευτήριον καί θά 
κάμετε καλήν ποάξιν. "Αν θέλετε νά τήν περάσητε ώ; 
πολίτης Ελλην, υπήκοος τής άστυνομίας, καθήσατε ν’ 
άναγνώσητε μίαν εφημερίδα. 'Ιδού ή «Πρωία» καί ό λό
γος τοΰ Δημητρακάκη· θά διασκεδάσητε ορίστε κ’ ενα 
κερί. Καληνύχτα σας.

Καί αποχωρώ μετά τής δεσποινίδος Άίδας καί άμπα- 
ρονομαι, ένω ή Τραβιάτα άδει περιπαθώς μέ θρηνώδη 
φωνήν τό Addio del possato, ό δέ*Αττίλας κρατεί τό 
κηρ.ον !

*
*■ *

Καί έμεινα μόνος μετά τής προσφιλούς Άίδας, τή; 
περιπαθούς Αιθιοπίύος, ήτις, ώς νά μή ήρκουν τά βάσανά 
της, επεπρωτο ν άποκληθή Λ,έβχ ΰπό τών Ημερη
σίων Νέων καί Χ.χΠ5ω ύπό τοΰ Νέου Αίώνος 
ώς ή έσχάτη παραμάνα τή; "Γδρας !

II Αίδα είναι τό τελευταϊον μελόδραμα τοΰ Βέρδη,

άλλά μέχρι λόγων μόνον.
Είχε καρδιά σκυλίσα, ώς πρός τόν έρωτα.
Νά «’έβλεπε νά πέθαινες, δέν σούδιδε ούτε ένα φίλημα.
Ούτε μέχρι λόγων δέν σοΰ έπέτρεπε νά άσχημονής.'
Εθεώρει ώ; άχρεΐον καί τήν οριστικήν τοΰ ρήματος 

άγαπώ.
Άντιθέτως, — ήτο είπον άλλόκοτο; χαρακτήρ,— σοΰ 

έπέτρεπεν έλευθέρως νά λέγτρς ό,τι θέλεις, δταν ήτο 'ς τά 
κέφια της.

Νά τής έλεγες, έπί παραδείγματι :
«Καϋμένη, μ’αρέσεις.
«Νά σ’είχα.
«Γιατί φορείς κοντό φουστάνι ; At ! γιατί ;
«Νά σ’ έπλεχα ’ς τό σκοτάδι.
«Ήθελα νάμουνα πουκαμισάκι σου.
«Νά σ’είχα έγώ, καί σούδειχνα.
«Ξέρω ’γώ τί θέλεις.
«Τά λές αύτά, μά δέ μοΰ κάνεις.
«Άν είχα τή μυτίτσα σου, θά τήν 'πήγαινα ’ς τόν 

τροχό»,καί τής έτραγουδοΰσαν πολλάκις οί οικείοι τό σύ- 
νηθες καί δημώδες τότε :

Είναι κι' άλλη μχά 'δώ κάτω 
ποΰ τή λένε Κατερίνα

έγράφη τή προσκλήσει τοΰ πρώην άντιβασιλέως Ισμαήλ 
πασσά καί παρεστάθη έν τώ νέω θεάτρω τοΰ Καίρου τή 
12 Δεκεμβρίου 1871. Ό μεγαλοφυής μουσικός ήδη διϊ 
τής Ισχύος τής Ειμαρμένης καί τοΰ Δ ό ν Κα
ρόλου είχε δώσει δείγματα νέας έν τή τέχνν) τροπής, 
μάλλον συμφώνου πρός τήν νεωτέοαν καλαισθησίαν, ά- 
παρνούμενος τήν πληθώραν τής κοινής μελψδίας καί 

ί ί*εταχε*ριζόμίνος ύφος μάλλον σύνθετον καί μάλλον ΰψη- 
! λόν αρμονίας. Έχορήγει ό έλευθέριος έκεϊνος άφρικανός 

ήγεμών, δστις καθό διάδοχος τών Φαραώ, έξηκολούθησε 
παίζων το ομώνυμον πατροπαράδοτον παιγνίδιον, έως 0- 
του έκγυμνώσας τούς εύρωπαίου; άπήλθε μίαν ήμέραν 
μέ δλον τόν π ά γ κ ο ν. Λέγεται δέ δτι ή μελάγχοους
Άίδα έπλνεγκε τώ γεννήτορι ώς άντιπροίκιον περί τάς 
200 χιλιάδας φράγκων. Μεγάλα ποσά έξωδεύθησαν καί 
διά τήν σκηνικήν διασκευήν, έφ’ ής έπεστάτησεν ό διά
σημος Μαριέτ-βέης καί άλλοι αιγυπτιολόγοι, όπως μή 
απομακρυνθώ αύτη τής ιστορική; άκριβείας’ τήν ύπόθε· 
σιν τοΰ δράματος έδωκεν ό κ. Βασσάλης διευθυντής τοΰ 
αρχαιολογικού μουσείου τοΰ Βουλάκ, έγραψε γαλλιστί ό 
Κάμιλλος δέ Λόκλ καί μετήνεγκεν είς ιταλικούς στίχους 
ό ποιητής Αντώνιος Γκισλαντσόνης.

Λυπούμαι διότι μερικαί εφημερίδες έπεμβαίνουσαι εις 
αλλότρια καθήκοντα έδημοσίευσαν έν λεπτομέρεια τήν ύ- 
πόθεσιν χαί μ,' έστέρησαν 'τής ηδονή; τοΰ νά τήν διηγη. 
θώ ύμϊν έγώ' αλλέως Οά σάς έξήγουν πολλά μυσ’ιήρια τής 
μυστηριώδους αύτής χώρας τοΰ Νείλου, ήτις εχει επίσης 
τά; Θήβας της,μαζί μέ τού; ταμία; των, τούς υπουργούς 
οΐτινες πίπτουν καί σηκόνονται κάθε στιγμή ώ; τόπια 
ελαστικά, τού; προξένους οΐτινες άρπάζουν ώς Βεδουίνοι 
τάς κόρα; άπό τόν περίπατον, τού; Κροκοδείλους, τού; 
ομογενείς, τά ναπολεόνια καί τήν οφθαλμίαν. Καί Οά σάς 
έλεγαν πώς ό “Αραβη βέη; έζήτησε τήν κχθαίρεσιν τοΰ 
Φαραώ, καί πώς ό Άμόνασρος δέν έδέχθη τού; τούρκους 
άπεσταλμένους, καί διατί δ 'Ράμφις ύπέβαλε κατηγορη- 
τήριον κατά τοΰ 'Ραδάμου, καί διατί ή κόρη τοΰ Φαραώ 
λέγεται ’Άμνερις, ένφ ήτο δικαιότερον νά λέγηται...

κ’έχει μύτη σάν λαίνα·
’ς τόν τροχό θά πχγ κι’αύτή, 
νά τήν τρωγανίσουνε 
νά τήν ροκανίσουνε,
’ς τόν τροχό τοΰ Τσαγκλαρά.

«Τί άσχημο πόδι ποΰχεις.
«Δέν 'μοιάζεις γΐά γυναίκα.
«Στρύψε τό μουστακάκι σου.
«Κουμπώσου.»
Είς δλα αύτά δέν έδιδε ένα παρά. Έξεκαρδίζετο ’ς τά 

γέλιχ, καί άμα παραθύμωνε, σοΰ έρριπτε χαρτάκια στρυ- 
φογνρισμένα, λαμβάνουσα καί κουρελιάζουσα τά τυχόντα 
έπί τή; τραπέζη; τετράδια, καί έν ελλείψει τούτων, τά 
βιβλία.

"Οταν τής εψαλλον τά συνήθη τότε άσμάτια :
Μιά κυρία στό μπαλκόνι 
μέ τή μπόλκα της μαλλώνει.

καί,
Μωρέ κ’ εκείνο,
μιά κυρία χωρίς καπελίνο.

Άπήντα :

α
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Π α σ έ τ α. Άλλ’ άφοΰ μ* έπρόλαβον οί άλλοι συνάδελ
φοι, δέν δυσχνασχετώ· άπεναντίας ευχαριστώ έπϊ τούτω 
τόν θεόν Φθά, δστις κάθηται μέ ανοιχτά καί έκλελυμένα 
σκέλη έπί τοΰ χάρτινου στυλοβάτου του ώ; άρτι εζελθών 
έχ τοΰ Πολιτικού Νοσοκομείου, χαϊ οΰ εύχομαι ή χάρις 
νά φ θ ά-α -ft καϊ μέχρι τών αναγνωστών μου.

Μοϊ απομένει τό μουσικόν μέρος· άλλά πώς είναι δυ
νατόν έγώ πτωχός κωδονοκρούστης, έγώ, οΰ ή μουσική 
ήχεΐ μόνον εις τάς άγυιά; έν ήμέραις έκλογών, νά κρίνω 
τό μέγα μουσικόν δημιούργημα τοΰ Βέρδη ; Τοιοΰτο θάρ 
ρος έξέλιπεν έκ τοΰ κόσμου, άφ’ ής έποχής έπαυσεν ό Βου- 
τσιναΐος διαγωνισμός, εις δν καθηγηταϊ τών μαθηματι
κών καϊ τής παθολογικής άνατομίας έστεφανονον μέ ξένα

αρτονομίσματα τοΰς άγριοχοίρους τής ποιησεως. Όπως 
ήποτε μετά συστολής εκφέρω την ταπεινήν μου γνώμην

δτι ή έν τϊΐ πρώτη πράξει μονωδία τοΰ Ραδάμου 
Celeste Aida

εινε έκ τών μελωδικωτάτων καϊ γλυκυτάτων εμπνεύ
σεων τοΰ Βέρδη· δτι τά άσμα τή; Άίδας καί ό ελαφρός 
ανατολικός χρωματισμ.ός αύτοΰ εϊναί τι λίαν έπιτυχές 
καϊ περιπαθέστατον, δτι οί πρός τόν Φθά ιεροί ΰμνοι έμ- 
ποιοΰσι πολλήν έντύπωσιν διά τήν πρωτοτυπίαν αύτών 
δτι πάσα ή δευτέρα πράξις άπό τοΰ χοροΰ τών θεραπαι
νίδων τής Άμνέρι5ος μέχρι τοΰ θριάμβου περιέχει έξοχον 
μεγαλοπρέπειαν. ’Αμίμητος εινε ή έν τή τρίτγ πράξει 
διωδία μεταξύ Άμονάσρου καϊ Αίδας,

Rivedrai le foreste imbalsamale 
καϊ ή έπακολουθοΰσα δραματική σκηνή, πλήρης δέ άφα
του γλυκύτητος είνε ή έρωτική διωδία μεταξύ Ραδάμου 
καϊ Άίδας, ιδίως άπό τή; φράσεως

Fuggiam gli ardori inospili.
Ή τέταρτη πράξις έχει τι τό πένθιμον καϊ τό σπαρα

κτικόν, έντέχνως. δέ συναρμολογοΰνται οΐ φθόγγοι τής 
βασιλόπαιδος στ.νουσης έξ έρωτος καί ζηλοτυπίας καϊ 
μεταμελομένης διά τήν όλεθρίαν παραφοράν της μετά τών 
αύστηρών επιφωνήσεων τοΰ χοροΰ τών αμείλικτων αίγυ-

Μωρέ, κι’ αύτό·
ένας κύριος χωοϊς λεπτό.
Μωοέ καϊ τοΰτο·I
ένας κύοιος χωρίς σουρτοΰκο.

Εις ένα μόνον έθύμωνεν, δταν τής έλεγες—τί νομίζετε ; 
Είσαι μία 
Αμαλία.

Τήν έπιαναν τότε τά δαιμόνια της, τό άράπικό της 
μπουρίνι, κ’ άρχιζε τό παρλαμέντο.

Πενήντα σφουγκαράδες δέν ήμποροΰσαν νά τής βουλώ
σουν τό στόμα.

Έγένετο Λέαινα δχι χωρίς γλώσσαν, άλλά μέ χιλίας 
γλώσσας.

Έννεάκρουνος Καλιροόη φλυαρίας.
Ούδέποτε, δσον καϊ άν είχε θάρρος, παοεκτρέπετο εις

χειρονομίας.
Τό πολύ, πολύ, σ’ ώνόμαζε, εύγενώς, γαϊδούρι πρώτης 

τάξεως.
Α, δέν σήκωνε χειραψίας, ούτε μέχρι σφιξίματος χει- 

ρός. Αν δέ τις άπετόλμα τοΰτο, έπεφωνει ένώπιον δλων: 
— Είνε περιττόν, κύριε, νά·μ.οΰ σφίγγγς τό χέρι. Σ’ εν

νοώ . , ,

πτίων ιερέων, έν τέλει δέ ό θάνατος τών δύο έραστών 
θαπτόμενων ζώντων εις τά υπόγεια τοΰ ναοΰ, ένώ άνωθεν 
ηχοϋσιν οϊ ψαλμοϊ τών Ιερέων, είνε έκ τών ώραίων έπι- 
νοιών, ε’φ’αΐς διαπρεπει ό δραματικώτατος έν τ·ή μουσική 
Βέρδης. Τό άσμα-

Morir si pura e Bella
είναι ύψίστη κραυγή άπελπισίας' ή δέ τελική φράσις

Addio patria, ο terra addio !
θνήσκει ώς ψίθυρος ήδύτατος συνοδευόμενος ύπό τοΰ μό
λις άκουομένου ύποτρόμου ήχου τών έγχόρδων οργάνων.

Ν’ άκούγς τήν μουσικήν ταύτην ύπό τό βαθύ κυάνεον 
χρώμα τοΰ άττικοΰ ούρανοΰ, νά καπνίζγς τό σίγαρόν σου 
πριν έπιβληθή ό έπϊ τοΰ καπνού φόρος, νά βλέπης μεταξύ 
τών κυμάτων τών κεφαλών, έξ ών πληροΰται ή εύρεία τοΰ 
θεάτρου λεκάνη, οφθαλμού; μελαντάτους φωσφορίζοντας 
ύπό την λάμψιν τοΰ φωταερίου καί ύγρού; έκ τής συγκι- 
νήσεως καϊ νά θλίβης έντός τοΰ κόλπου σου χαρτοφυλά · 
κιον περιέχον έκατόν χιλιάδας φράγκων, είνε ηδονή πα
ραδείσιος ήν έγώ όέν άπήλαυσα πλήοη, άλλ’ ήν έλπιζω ν' 
απολαύσω διότι σκέπτομαι ν’ άναλάβω τήν έπιχείρησιν 
τής άποξηράνσεως τής Λεωφόρου Πανεπιστημίου.

* *
*

Αγνοώ άν ό Τσόχας αύτοπροσώπως έξέλεξε τό προσω
πικόν τοΰ θιάσου· άν ούτως εχη δμως, τόν συνιστώ είς 
τους κυρίους πρωθυπουργούς μας δςά νομάρχην, διότι κα
νείς δένθά δυνηθ-ή νά κάμγ καλλιτέρας αύτοΰ έ κ λ ο γ ά ς. 
Ο θίασος τής Αίδας είνε άμεμπτος. ΊΙ π ρ ί μ α κυρία 
Νατιβιδάδ Μαρτίνεζ είνε Ίσπανίς βαθύκολπος, ώριμος, 
άλλ εύχυλος, μελαψή καϊ γλυκεία ώς τό μαΰρο ψωμί τοΰ 
ζυθοπωλείου Μπερνιουδάκη* ή φωνή της έχει μέν τι τό 
τρομώδες, άλλ’ είνε ηχηρά, έντονος, εύστροφος καί έκφρά· 
ζει αληθώς μεσημβρινόν πΰρ αισθήματος. Ό τενόρος 
Βροονέττης μικρός, στεγνός, έχει ενίοτε φωνήν ήτις ανέρ
χεται ισχυρά καϊ παρατεταμένη,δπως τά πυροτεχνήματα 
άτινα πρός τιμήν τής Άίδας καίει καθ’ έκάστην εσπέραν

Πήγαινε τόρα νά κάμγς καλά μέ τέτο2α γυναίκα.
Καί αύτή ή γυναϊκα νά σοΰ λέγγ είς μιά.
Πάει ποτέ ;
Καϊ μ'δλα ταΰτα, κυριοκυρίαις, αύτή πράγματι ή κόρη 

μοΰ έπεβλήθη νά τήν αγαπήσω.
— Σύρε, μοΰ είπε, μετά τό π ά μ ε, νά ίδής τί γίνον

ται οί συμφοιτηταί σου καϊ μή ήσαι άνανδρος. Απαιτώ, 
δταν θά έπιστρέψγς νά μοΰ είπής τί γίνονται ό Ράλλης 
μας, ό Χαρίλαος...................................................................

Βασιλική διαταγή καί τά σκυλιά δεμένα.
Έπήρα τά μάτια μου καϊ έσυρα τόν πρός τά Χαυτεΐα

κατήφορον.
Μ'εϊχε μαγνητίσει αυτή ή κόρη.
Είχα καταντήσει μαϊμουδίτσα της.
Όταν άπελπις έπήγαινα πρός τά Χαυτεΐα κατά τό

σύνηθές μου έμονολόγουν καθ' εαυτόν ώ; εξής :
— Νά ποΰμε καϊ τή μαύρη αλήθεια, αύτό τό κορίτσι

έχει μέλλον . . . Μπορεί καμμία μέρα νά μ'άναδείξγ . . . 
Δέν είναι δά καϊ άσχημο, καθώς θέλουν νά τήν παραστή 
σουν . . . Κ’ έπειτα ποίαίς ; Αί άντίζηλαί της . . . Δέν τ' 
ακούω έγώ αύτά. Καϊ τί ; Γυναίκες έκείναις, γυναϊκα κι

δ Τσόχας. Ή mezzo soprano κυρία Πια, συμπαθή; τήν 
μορφήν, τήν φωνήν καϊ τήν δράσιν είνε είδος τι ύπο-Κια- 
ραμόντη καϊ προβλέπω δτι τά κράτος της θά έπεκταθή 
τόσον, ώστε θά έπισκιάσγ τήν ερωτηματικήν αντωνυμίαν 
καί θά λέγουν δχι — Ποια σοί άρέσει ; — άλλά—Ή Πϊα 
σοϊ αρέσει ; Ό βαρύτονος De Giorgio είνε άληθή; τεχνί 
της μέ φωνήν καϊ μέ συνείδησιν καϊ ώς Άμονάσρο; βα
σιλεύ; τών Αίθιόπων χαίρει τήν συμπάθειαν μας, ιδίως 
μετά τήν τελευταίως έπελθοΰσαν σύσφιγξιν τών φιλικών 
δεσμών τής Ελλάδος μετά τής Αιθιοπίας. Ό βαθύφωνος 
Τζιόμμης είνε βαθύς ώς τά πολιτικά σχέδια τοΰ βουλευ
τοΰ Ρηγοπούλου. Ό έ'τερος βαθύφωνος, ό ύποκρινόμενος 
τόν βασιλέα, καλείται Κουκκότης. Άγνοοΰμεν άν ή ίδιό 
της αϋτη τής κ ο υ κ κ ό τ η τ ο ς άνήκγ είς τήν βασι
λείαν, άλλ' ό καϋμένος αύτός Φαραώ φέρων στολήν ρήγα 
τής κούπας είνε μαλακός καϊ μειλίχιος μονάρχης, ώς έμ- 
φαίνεται έκ τής φωνής του. Οϊ χοροί, αρσενικοί καί θη
λυκοί, ανήκουν βεβαίως εί; φιλευσπλάγχνους εταιρίας, 
διότι δέν δολοφονούν κατά τό σύνηθες τήν πτωχήν μου
σικήν, ή δέ ορχήστρα έ'τοιμος, πλήρης, άκριβής, ώς Τρι · 
κούπη; εις έπερωτήσεις, έκαμε θαύματα ύπό τήν διεύ 
θυνσιν τοΰ λαμπρού Λαμπρού·-α.

Άλλ' έκεϊ δπου ό Τσόχας έφάνη έφευρετικώτερο; καϊ 
Κουμουνδούρου εις τήν έξοικονόμησιν, ήτο ε’ις τήν σκηνι
κήν διασκευήν. ’Άλλοτε τέσσαρα ξύλα, είκοσι οκάδες πα- 
λαιαϊ εφημερίδες καϊ ολίγοι πήχεις τσητίου ή χασέ ήρ- 
κουν διά τήν σκηνικήν διασκευήν. Ή σκηνή παρίστα Sv 
κ α λ δ ε ρ ί μ ι τή; Πλάκας, καϊ τό πνεύμα σου έπρεπε 
έξ ανάγκης νά έκλάβγ αύτό ώς δημόσιον Πλατείαν με- 
γαλουπόλεως. Έπί τής σκηνή; έφαίνοντο ίππόται ψωρα
λέοι καϊ ρακένδυτοι ώς δραπέται τοΰ Ητωχοκομείου καϊ 
πολεμισταί μέ αναβολήν Μελιταίων αχθοφόρων. Απε
ναντίας είς τήν Άίδαν β>έπει τι; σωστού; Αιγυπτίους, 
οΐτινες νομίζεις δτι έφθασαν κατευθείαν έκ τής χώρας 
έκείνη; διά τών άτμοπλοίων τής 'Εταιρίας Κεδιβιε. Τά 
μέγαρα τοΰ Φαραώ, είνε τω δντι αιγυπτιακά άνάκτορα, 
ει καϊ κατά περίεργον άντίθεσιν μέσον αύτών διακρίνε-

αυτή. Το ίδιο πράμμα .... Ά, θά 'πήτε, έκείναις είναι 
ήμεραις, τούτη άγρια . . . Καϊ τί άλλο θέλεις καλλίτε
ρον. Παρά νά μοΰ ψάλλουν τό τοΰ Καρύδου :
Ενυμφεύθην καϊ άμέσως μέ πλημμύρισαν μέ μίας

Πλούτη, δόξα, φίλοι, σχέσεις, μέ κυρίους, με κυρίας, 
Την ώραίαν μου γυναϊκα θέλουν ολοι νά ’ιδώσι

Κ εκατό τήν πάσα ώρα επισκέψεις μέ τιμώσι.
Ενας μέ μεγάλο φέσι, μέ ’ψηλά καπέλλο άλλος,

Εκλαμπρότατος μεγάλος,
Τό χεράκι της καθένας θερμοσφίγγει καϊ φιλεϊ,

Γόνα κάθεται μέ γόνα καί κρυφά τή; όμιλεϊ.
Ώ χαρά μου !
— Τί χαρά μου ;
— Γυναικούλα μου χρυσή,
Η ψυχή μου, ή καρδιά μου 

Είσαι, μάτια μου, έσύ !
Παρά νά ψάλλω λέγω αύτά, καλλίτερα νά πάργς μιά 

γυναϊκα μόνον διά τόν εαυτόν σου. Είνε άγρια ; Τόσον τό 
καλλίτερον. Δέν θά πλησιάζγ κανένα παρά μόνον έμέ. 
Τί θά κάμγ ; άνδρας της θά γμαι. Θυμώνει έκείνη; θυ
μώνω έγώ περισσότερον. Αγριεύει; αγριεύω. Έπειτα υ
πάρχει καί διαζύγιον... Κύριε Μητροπολίτα, Σεβασμιώ- 
τατε-άς τόν όνομάσωμεν έτσι γιά νά τόν κολακεύσωμεν-

ται μία οδός τής Μέμφιδος μέ οικίας διωρόφους έχουσα 
πολλήν ομοιότητα μετά τής όδοΰ Έρμου. Είς τήν σκηνήν 
δε τοΰ θριάμβου δέν ήξεύοει τι; τί νά πρωτοθαυαάσγ, 
τάς Αιγυπτιακά; σάλπιγγας, τήν λαμπρότητα τών στο
λών, ή τά μυρία έκεϊ»α έμβλήματα, τά περιερχόμενα 
έπϊ τής σκηνής. Εκεί έβλεπε τις τόν 'Άπιν τόν ίεροΰν 
βοΰν, ό'στις ηύτύχησε νά ζήσγ καϊ να Οεοποιηθή προ τής 
έλεύσεω; είς τόν κόσμον τοΰ ύπουργείου Τρικούπη, τόν 
καρκίνον, τόν δφιν καϊ κατά τήν παρέλασιν τών ακατά
ληπτων τούτων καϊ απηρχαιωμένων συμβόλων, ό θεατή; 
αναμένει άπό στιγμή; εί; στιγμήν νά ϊδγ κανέν φύλλον 
τής «Άληθείας», κανένα λόγον τοΰ Πανταζή,τόν άξιότι- 
μον φίλον Ζώτον Μολοσσόν, καί εϊτι άλλο.

Καϊ μικραί τινες ελλείψεις δέν λείπουν βεβαίως. Τό 
δράμα μάλιστα έχει μερικού; νόστιμους αναχρονισμούς 
καϊ παραδοξολογίας. Ούτω ή παοάδοσις τής σημαίας εις 
τόν 'Ραδάμην ύπενθυμίζει τήν πολύ νωπήν παράταξιν 
τοΰ πεδίου τοΰ Άρεως. Ή Άμνερις, ή κόρη τοΰ Φαραώ, 
φαίνεται πολύ Γαριβαλδινή, πολύ μηδενίστρια,δταν λέγγ 
πρός τού; Ιερείς τοϋ Φθά τήν αποστροφήν.

Einpia razza, analema su voi ! . .
εξεπλάγην δέ δταν ήκουσα τόν’Αμονάσρον λέγοντα είς τήν 
θυγατέρα του δτι θά έπανεύργ le valli fresche,τάς δροσερά; 
κοιλάδας εΐςτήν Αιθιοπίαν,όπως θάέξεπληττόμην ανήκαυον 
τινά έπαινοΰντα τήν καθαριότητα του κρατητηρίου τή; α
στυνομίας.Έν τέλει έκείνη ή σελήνη είς τήν τρίτη» πράξιν 
ώχρα, θολή, λαδωμένη μέ τοΐς επτά ή οκτώ αστέρας α
κινήτου; πέριξ αύτής μετέφερεν άκουσίως τό πνεΰμά μου 
ε’ις τό βουλευτήριον καϊ εί; τό τρίτον κόμμα, καϊ τό 
βλέμμα μου άνεζήτει έπιμόνως ν’ άνεύργ μεταξύ τών 
όκτώ τον αστέρα τοΰ κ. Δημητρακάκη.

Άλλ’ αύται είνε μικραϊ έλλείψεις. Τίς Ήλιος δέν έχει 
κηλϊδα; ή τούλάχιστον ένα ΙΙύρλαν ;

Ή Λΐθιοπϊς δούλη μέ δλα ταΰτα κατεκτησε ευθύ; έξ 
άρχή; τήν καρδίαν πάντων τών Αθηναίων καϊ έμοΰ τοΰ 
υποφαινομένου, δστις μετά τό τέλος τής παραστάσεως

δέν περνώ καλά μέ τήν γυναϊκά μου, παρά νά τοωγόμεθα 
κάθε 'μέρα καλλίτερα νά χωρίσωμε. (Καί μήπως τάχα 
άν χωρίσωμε δέν πάω πάλι νά τήν ’βρίσκω; Περισσότερο 
ωφελείται κάνεις νά γναι χωρισμένος μέ τήν γυναίκα του, 
παρά φιλιωμένος, δοκιμάσετε καϊ βλέπετε), λέγει έκείνη, 
ναϊ, λέγω έγώ δχι, — δηλαδή, ναί, χωρίζομε. Άφοΰ χωρι- 
σωμεν, παρακαλώ, τί μέλλει γενέσθαι ; - Ό μέλλει γενέ- 
σθαι. Θά ζοϋμε χωρισμένοι. Ναί, μά ό Σουσαρίων, ό πρώ
τος κωμικός, τόν όποιον άπάτηαε ή γυναϊκά του, μ’ « η 
τή φούρκα ποΰ είχεν έναντίον της,άνελθών τό βήμα έλεξε:

"Ακούε, λεώς, Σουσαρίων λέγει τάδε :

Κακόνγυναϊκες, άλλ’ δμως ώ δημόται, 
ούκ έστιν οΐκεϊν οικίαν άνευκακοΰ. 
Πώς νά κάμω λοιπόν ; Νά τήν πάρω ; νά μέ πάργ \

καϊ μαζύ νά ζήσωμε ; Δέν μ' άρέσει. "Επειτα, άδελφέ, 
δέν είνε γυναϊκα, είνε ένα άλλο είδος ταραχής. Ναί, δέν 
σοΰ λέγω, είνε παλλικαρογυναϊκα, μά θά τής λές σύ,— 
βρέ γυναίκα μέ τό δραπάνι θερίζουν, καϊ θά σοΰ λέγγ έ
κείνη—δχι μέ τό ψαλίδι. Φουρκίζεσαι ή δέν φουρκίζε
σαι; Καϊ άμα φουρκισθής τσακώνεσαι μαζύ της. Καϊ άμα 
τσακωθής, θά έλθγς είς λόγους, καϊ είς λόγους έρχόμενος, 
δέν μπορεί παρά νά γίνγ καυγάς. Γίνεσαι τότε ρεζίλης

I
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έζήτησα παρά τοΰ Τσόχα δανεικήν τήν μίαν τών Αιγυ
πτιακών σαλπίγγων καί έφώναζα επί πολλην ώραν εί; 
τά τέσσαρα σημεία τοΰ δριζοντος.

— Ά ! ε I δ α, ά ! ε ί δ α !
Παρ’ ολίγον δέ νά έλθω εί; χειρ*; μετά τοΰ ράπτου 

μου, τολμησαντο; νά μοί βίπιρ δτι δέν είνε φρόνιμον νά 
κάμω ολόκληρον ένδυμασίαν τσόχα.

* *
. *

— Καί ή Τραβιάτα ; καί ό Αττίλα; ; πώς ! ετελειώ- 
σατε ;

— Συγγνώμην, κύριοί μου- είχον σκοπόν πάντοτε να 
σά; ομιλήσω έν έπιλόγω διά τήν οίκτράν αυτών τύχην. 
Λοιπόν ή Τραβιάτα, ύπό τήν μορφήν τής νέας πρίμας 
κυρίας Στεφανίνη, τήν όποιαν καθώς βλέπετε έν και μό
νον ν χωρίζει άπό τοΰ κ. Στεφανίδη, άσθενή;, φθισικη, 
ισχνή ώ; λαγωνική σκύλα, μέ οδόντας οξείς, μέ φωνήν 
άσθενή, ώς τά επιχειρήματα τοΰ Σωτηροπουλου καί δια- 
κεκομμένην ώ; ή έκδοσις τοΰ «Τηλεγραφούν, δέν ηδυνηθη 
ν’ άντιστή εί; τήν δρόσον τή; νυκτός καί έκοκκάλωσε, 
μεθ’ δσας ποοσπαθεια; καί άν κατέβαλον όπως την σώ- 
σωσιν ό νέος συμπαθής υψίφωνος κ. Καρνέλλη; μέ τήν 
μικράν, άλλά γλυκεΐαν φωνήν του καί έν μέρει καί ό κα
λός βαρύτονος δέ Ζώρζιος. Ο δέ Αττίλας, φάσμα 
άγριον, ίιτορικόν, έπανελθόν έπί τή; σκηνής τοΰ κόσμου 
έζελήφθη ώ; θηριώδη; μολοσσό; ΰπό τίνος διελθουση; πε
ριπόλου καί συλληφθεί; παρεδόθη είς τον δήμιον τών κυ- 
νών, οστις καί άπέκτεινεν αύτόν.

Τενεκές,

ΜΙΡΛΜΛΡ!
Μλϊος—Τεργέστη ..

Έν μιά τών πλατειών τής Τεργέστη; είναι έστημένο; 
μετάλλινος ό άνδριάς τοΰ Μαζιμιλιανοΰ. Τόν ανδριάντα

στή γειτονιά. Βγαίνεις έξω. Σέ βλέπουν άπό τά παράθυ- 
οα ή γειτόνισε; καί χαμογελώσαι σοΰ λέγουν.—Νά, νά ! 
Λυτός είνε ποΰ τσακώθηκε σήμερα μέ τή γυναϊκά του. 
"Ολο καυγάδες έχουν.—Αί, είνε τόρα κατάστασι; πραγ
μάτων αύτή ; Τό καλλίτερον είνε νά μήν τήν πάρω. ’Αλλά 
έλα πάλι... ποΰ... δηλαδή... δέν είνε άσχημο νά τήν 
πάρη κάνει';...Νά τήν πάρω ; Νά μή τήν πάρω ; Καλλί
τερα νά τήν πάρω.., οχι, καλλίτερα νά μή τήν πάρω. 
Θά τήν πάρω...Δέν τήν πέρνω.Δέν τήν θέλω, μά μέ θέλει., 
καί δέν πάει νά μέ Οέλη δσο θέλει. Κ’ έπειτα ποϋ τό ξέ
ρω ’γώ πώς μέ θέλει... Καί ποΰ τό ξέρω, θά ’πήτε, δτι 
μέ θέλει.—Αί, άν δέν με ήθελε δέν θά μοΰ έλεγε καί τό 
ε ί ς μ ι ά... Είνε, βλέπετε, ή κυρά μας καί εγωιστής... 
Ε ί ς μ ι ά. Οΰκου. Έγώ θέλω πολλαϊ;. Ποικιλία, ποικι
λία. Γι’ αύτά ό θεός έκαμε καί ποικίλας μορφάς...

— Κάτω, μωρέ κέρατά !
— Βοήθεια, πατέρα μου ί
Είχα φθάσει παρά τά Χαυτεΐα. Ό στρατός κατεδίω- 

κε τοΰ; φοιτητάς, διότι είχον φτειάσει χονδρή προσβολή 
τοΰ βασιλέως, διότι δταν διήρχετο τών Χαυτείων, ουτοι 
στρέψαντε; τά καθίσματά των άνάποδα πρός τήν όδόν, 
έκάπνιζον τάς μαλτέζικάς των πίπας περιφρονητικώς, 
δταν διήρχετο ό βασιλεύς.

τούτον πιστώς άπεικονίζοντα τό μέγα καί ηγεμονικόν ά- 
νάστημα, τήν γλυκεία" » κί συμπαθή μορφήν τοΰ ξανθού 
αύτοκοάτορος, παρετν :■ υν πρό τίνος χρόνου μετά προσο
χής. Θέλετε νά γνωρισητε καί τήν ψυχήν τοΰ Μαξιμι- 
λιανοΰ, μέ είπεν άρχαΐος τή; Τεργέστης κάτοικος, πη
γαίνετε είς τό Μιραμάρ...

"Οντως ή ψυχή έκείνη ή εύρεΐα, δσον τό άπειρον καί 
καλλιτέχνις καθώς ή φύσις, μικρόν διαφαίνειαι είς τόν 
άδελφον τοΰ ήγεμόνος τή; Αύστρία; ή είς τόν ναύαρχον 
τών θαλασσών αύτής, ή άκόμη εί; τόν άτυχή αύτοκρά- 
τορα τοΰ Μεξικού. Ό Μαξιμιλιανός δέν ήτο προωρισμένος 
νά δρέψη τάς δάφνας τοΰ Τέγετωφ, ούδέ πρός τόν άδελ· 
φόν αύτοϋ νά διαγωνισθή, άλλ’ ούτε άγριους λαούς καθώς 
ό Πέτρος τής Βραζιλίας νά παιδαγωγήση. Έάν δέ 
καί τάς θαλάσσας πολλάκις διέσχισε, καί τόν θρόνον τών 
Άψβούργων έστιν οτι ώνειροπόλησε, καί τών άγρίων 
φυλών ήγεμών έγένετο, άλλ’ ή ψυχή αύτοϋ, μοιραίως 
έπί τοσούτον χρόνον πλανηθεϊσα, άπέπτη έκεϊθεν κατα- 
λιποϋσα μόνον τό σώμα τοΰ αύτοκοάτορος, καί έπανήλ- 
θεν είς την άληθή αύτή; διαμονήν, εί; τό Μιραμάρ

Ο Μαξιμιλιανός δέν ήτο ούτε στρατηλάτης, ούτε πο
λιτικός άνηρ, ούτε άρχων τών θαλασσών, άλλ’ ήτο ποιη
τή; έξοχος. Τό Μιραμάρ είναι τό θαυμαστόν ποίηυ,ά του 
καθώς τοΰ Βύρωνος ό Μον-ίβουάι καί τοΰ Μίλτωνος 
ό παρχδεεσος.

a ι

Οπου άλλοτε ήνορθοΰτο άπορράξ βράχος, κατά τοΰ ό
ποιου άγρια έθραύοντο τά κύματα τοΰ Άδρίου, ή έν νη
νεμία ό αλιεύς έρριπτε τά δίκτυά του, όπου ή σαύρα πλά
νης περιεφέρετο έπί καταξήοου καί καυστικού γηπέδου, 
όπου τοϋ κυνηγού τό δπλον ήκούετο έκκενωθέν κατά λα- 
γωοΰ τολμητίου προκύψαντος τών χθαμαλών θάμνων ή 
τής πέτρινης αύτοϋ φωλεάς, οπού σταγών ΰδατος δέν ά- 
νέβλυζε καί μόνον διαβατικών πτηνών ήκούετο τό κελά
δημα, δπου άνθρωπίνη ϋπαρξις δέν έστησέ ποτέ τήν σκη
νήν τη; καί μόνον οί μύρμηκε; καί τά άλλα έντομα διημ-

II σκηνή, καθ’ ήν στιγμήν παοέστην, ήτο κωμικοτρα
γική.

Ό Ράλλης ήτο άνασκαλωμένος ώς γάτος είς τόν τοϊ 
χο τής μάνδρας ένθα νΰν ό οίκο; τοΰ Ρικάκη, στρατιώ
της δέ μέ προτεταμένην λόγχην τοΰ ’φώναζε τό"—Κάτω, 
μωρέ κέρατά, ό δέ ’Ράλλης έπεκαλεϊτο βοήθειαν, ήτις 
πράγματι τφ έπήλθε, καθότι δ πατέρας του μέ τό ’σώ
βρακο καί χωρίς παντούφλες—ήτο καί ύπουργός τότε— 
κατήλθε καί τόν έσωσε.

Προχωρώ· άλλη σκηνή είς τό Β υ ζ ά ν τ ι ο ν. Ό Χα. 
ρίλαος Μαργαρίτης, ζωηρότατος νέος, καί νΰν πρόξενος, 
είχε πέσει, καταδιωκόμενος μέσ ενα λάκκο ... οΐ δέ έκεϊ 
φοιτηταί τοΰ έφώναζον:

— Βάρδα, βρώμα, βάρδα.
Τά κωμικόν ήτο δτι δέν έτόλμουν ούτε οΐ στρατιώται 

νά τόν πλησιάσουν.

(έπεται συνέχει»).
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φισβήτουν τό έδαφος, δπου τέλος ή φύσις παρίστατο έν 
όλγ αύτής τ^ σκαιότητι έκεϊ σήμερον ύψοΰται τό έξοχι- 
κόν άνάκτορον, καί άπλοϋται όπισθεν αύτοϋ ό παραδεί 
σιος κήπος του.

Τό Μιραμάρ άπέχει τής Τεργέστης ήμίσειαν περίπου 
ώραν, ή δέ πρός αύτό άγουσα είναι παοαθαλασσία άμα- 
ξητή όδός, όμοιάζουσα κατά πολύ τής άπό Πειραιώς εί; 
τήν Φρεαττύν άγούσης, καί άφίνουσα έλευθέραν τήν δρα 
σιν άνά πάσαν τήν έκτασιν τής Άδριατική; θαλάσση; 
καθώς ή ήμετέρα Φρεαττύς άνά τό Λίγαΐον Πέλαγος. 
Τήν όδόν αύτήν κατεσκεύασεν έπίσης ό Μαξιμιλιανός διά 
μέσων σκληρότατου άνωμάλου καί βραχώδους έδάφου; έν 
πολλοί; τοϋ όποιου σημείοις διαφαίνονται ετι καί νΰν λεί
ψανα τή; γενναίας του άντιστάσεω; κατά τής δυναμί- 
τιδος. Έπί τής όδού ταύτης έκτίσθησαν καί κτίζονται 
όσημέραι έξοχικά ξενοδοχεία καί έπαύλεις. ή δέ άνωθεν 
αύτών έκτεινομένη άλλοτε ξηρά καί πετρώδης γή, έκά- 
λυψε τήν γυμνότητά της μέ καταπρασίνην έσθήτα έκ 
δένδρων όπωροφόρων, κλιμάτων καί άλλων παντοίων φυ
τειών, τών όποιων ολίγον άνωτέρω διέρχονται αΐ άτμά- 
μαξαι πλήρεις έπιβατών καί έμπορευμάτων, ένω ύπό τήν 
σκιάδα αύτών κόσμος πολύς άναπνέει τήν θαλασσίαν 
αύραν καί άκούει τό κελάδημα τών πτηνών. Άλλά τί εί
ναι ή χαρίεσσα αύτή μορφή τής φύσεως, έν συγκρίσει 
πρός τήν γοητευτικήν καλλονήν τοϋ Μιραμάρ, ένώ ή φύ
σις καί ή τέχνη, δσον ούδέποτε, συνεδυάσθησαν άρμονι- 
κώτερον καί μεγαλοπρεπεπέστερον ;

Τό έξοχικόν μέγαρον λιθόκτιστου δλον, ιδιόρρυθμον, 
πυργωτόν, μέ πολλά; πτυχάς, μέ πλείονας γωνίας, κεΐ- 
ται είς τά μεταιχμίου τής θελκτικωτέρας ξηράς καί τής 
μαγικωτέρας θαλάσσης· καί ένω άφ’ ένός περιβάλλεται 
άπό σκιερά; δενδροστοιχίας, γραφικούς άνθώνας, πυκνό
τατα δάση, λίμνας μέ άποικίας ιχθύων, τεχνητούς ρύα- 
κας, κύκνους, περιστεράς, άφ’ ετέρου πολιορκεϊται ύπό 
τής άπεράντου θαλάσσης μή έχούσης άλλο οοιον, πλήν 
τού ήλιου, οστις, μέ τάς τελευταίας αύτού άκτΐνας χρυ
σώνει τού; πύργους τοΰ Μιραμάρ διαλάμποντας τότε ώς 
τόσα στέμματα έπί τών κεφαλών αύτοκρατόρων· άλλά 
πλήν τής ποιητικωτάτη; αύτής πολιορκίας, ή θέα τής 
Τεργέστης όλοκλήρου ώς έπί τάπητας έστρωμένης άνω- 
φεροϋς, καί τα χθαμαλά, ώς ύφαλοι, έδάφη τού Μονφαλ- 
κόνε, καθιστώσι τήν τοποθεσίαν τοΰ Μιραμάρ πανοραμα- 
τικωτάτην.

III

Ούτε μουσείου πλήρες κοαψοτεχνημάτων, ούτε τών χα- 
ριτων ό μυθικός κήπος δύνανται νά περιλάβωσι πε
ρισσότερα άριστουργήματα τών δσα έγκλείει τό Μιραμάρ 
καί δ κήπος αύτού άνθοστεφής έγκρύπτει. — Είς τό διό- 
ροφον μέγαρον, τού οποίου έκάστη γωνία καί έκάστη 
γραμμή προσελκύει τήν προσοχήν τού έπισκέπτου, ό Μα- 
ξιμιλιανός συνέλεξε πάν δ,τι ή τέχνη έξαιρετικόν δύνα- 
ται νά παραγάγγ.—Άλλά μήπως ώς άρχιτεκτονικόν 
ΐδρυμα τό Μιραμάρ δέν προκαλεΐ τόν θαυμασμόν τών 
ειδημόνων ; — Περί τό κέντρον τοϋ πολυγώνου αύτού 
ιδρύματος είσί διακεχωρισμένοι οί θάλαμοι συνεχόμενοι 
δΓ άλύσεως θυρών, κοπτομένης μόνον έν τ?1 είσόδω είς 
τόν πρώτον θάλαμον, καί τή έξόδω διά τοϋ τελευταίου, 
διαχωριζομένων καί τούτων διά μόνον τού διαστήματος 
τής ούόοΰ τοϋ μεγάρου.—Ή άνω οροφή έ'χει άκριβώς τήν 
αύτήν διαίρεσιν.

Τί δέν περικλείουσιν αί δύω έκείναι οροφαί καί οί χρυ

σοποίκιλτοι καί μεταξότοιχοι θάλαμοι ! Ιδού ό κοιτών 
τοϋ αύτοκοάτορος συνεχόμενος μέ τό γραφεΐον του, ύπεν 
θυμιζοντε; τήν φρεγάταν τοΰ άλλοτε ναυάρχου τής 
Αυστρίας, τοσούτον είναι όμοιοι οΐ δύω ούτοι θάλαμοι 
την μορφήν καί τήν έπίχαριν απλότητα,πρός εκείνους τού 
θαλασσίου οίκου του ! Άλλ’ ιδού ή έκλεκτική βιβλιοθήκη 
τοΰ Μαζιμιλιανοΰ φρουρουμένη καί εί; τάς δύον αύτής 
θύρα; ύπό τεσσάρων κεφαλών μαρμαρί- ων, άλλ ηνορουσών 
Γσως τά τέσσαρα σημεία τοΰ κόσμου- είναι αι κεφαλαί 
τοΰ Ομηρου, τοΰ Δάντου, τοΰ Σαίξπηο, καί τού Γκαϊτε! 
Χωροΰμεν ετι εμπρός καί αναγνωρίζομε ν τά δωμάτια τής 
Καρλόττας, άτυχούς συμβίας τοΰ αύτοκοάτορος, τής 
όποιας ό νοΰς έδραπέ τευσεν. όταν ή ψυχή τοΰ άνδρός της 
έπέτα είς τούς ουρανούς ! Ιδού άκόμη άλλοι θάλαμοι, είς 
τους τοίχους τών οποίων άναρτώνται οΐ έπιζώντες καί 
έπιζήσαντες βασιλείς, θαυμαστοί ύπό καλιτεχνικήν έπο- 
ψιν. — ’Ολίγον εμπρός άκόμη συναντώμεν τόν κοιτώνα 
άμφοτέρων τών συζύγων, άνωθεν τής κλίνης τών όποιων 
κρέμα ται γνήσιον αριστούργημα τοΰ Ραφαήλ παριστάν-,ν 
τόν Χοιστόν παιδίον μετά μικρόν εύρισκόμεθα είς δύω 
Θελάμους, κινεζικόν τόν ένα καί ιαπωνικόν τόν έτερον, 
τήν διακόσμησιν καί τήν έπίπλωσιν, έξαίσια κατασκευά
σματα τών κατοίκοιν τοΰ ούρανίου βασιλείου" κατόπιν 
θάλαμον ύποδοχής, άλλον άκροάσεως, πολλοί διά τούς 
ξενιζομένους, πολλοί ανώνυμοι, οΐτινες δμως προσφυώ; 
θά ώνομάζοντο ζωγραφικοί, έκ τής πληθύος τών εικόνων, 
αιτινες παριστώσι τήν θλιβεράν ιστορίαν τρϋ άτυχους 
αύτοκράτορος άπό τή; κατευοδώσεως αύτοϋ έκ τοΰ Μιρα
μάρ μέχρι τοΰ θανάτου του εις τόν Μεξικόν· ό θάλαμος 
άκόμη τοΰ σφαιριστηρίου, έν ώ ζωντανή ή Θηρεσία τοΰ 
Ρούμπενς διακρινεται μεταξύ πλείστων άλλων άριστουρ- 
μάτων τής ζωγραφικής· έπειτα ό ναός τών άνακτόρων, 
είς μικρόν, άπεικόνισμα τοΰ άγιου τάφου, τέλος τό μεγα
λοπρεπές έστιατόριον διά λιθοστρώτου μωσαϊκού ταπητω- 
μένου, καί άνωθεν αύτού ή αίθουσα τού θρόνου άνευ κο
σμητικού έπιθέτου ! Ώ ! διά μίαν τοιαύτην αίθουσαν έ
στειλα είς κόρακας ολα τά βασίλεια τής γής σύν τφ Με- 
ξικφ ! Μή λησμονήτε δέ δτι περί τόν γύρον αύτόν τοϋ 
έξοχικού οίκου έκάστη όπή τέρπει τήν δρασιν πλειότερον 
όλων τών φανών τοϋ έν Παρισίοις ούρανίου πανοράματος· 
καί μή λησμονήτε έπίσης δτι πλεΐστα άλλα χρήζοντα 
έκαστον ιδιαιτέρας μνείας, παραλείπονται ενταύθα, διότι 
ή οίκοδόμησις έπι ενός φύλλου χάρτου άλλου Μιραμάρ 
εύκολώτατα ήδύνατο ν’ άναρπασθ-Ji ύπό τού άέρος !

IV
Άλλ’ ό κήπος είναι Θεσπέσιος, μεθυστικός, καθώς εκεί

νος είς τόν όποιον έρρίφθησαν οΐ πρώτοι άνθρωποι, μέ 
μόνην τήν διαφοράν δτι όλοι οΐ καρποί έδώ είναι άπηγο- 
οευμένοι καί ολα τά άνθη καί δλα τά φύλλα ! Δέν είναι 
βεβαίως καθ’ έαυτόν τό άριστούργημα τών όμοιων του, 
ό έκτεινόμενος ΰπό τούς πόδας του γαλανός τάπης τής 
θαλάσσης, τό έξοχικόν άνάκτορον, τό έν άνωφερεία πάν
τοτε άνώμαλον τού εδάφους, τά πολλά αύτού ύψώματα, 
άπό τής κορυφή; τών οποίων ή ψυχή τού θεωμένου ΐπταται 
καί έκείνη μέ άλλα πτηνά, καθιστώσιν όντως μοναδικόν 
τόν κήπον τού Μιραμάρ. Καί έδώ μέν δάση άμφιλαφή 
άπαγορεύοντα καί αύτφ τφ ήλίω τήν είσοδον εί; τά σκιβ- 
οά αύτών τεμένη, έκεϊ δέ λίμναι πλωταί ύπό τών κύκνων 
καί τών νησσών, ένφ οί πολύχροοι ιχθύς σοβαρώς καί ά- 
κινδύνως περιφέρονται, ολίγον εγγύς δένδρα όπωροφόρα



καί £\\χ βρέχόμενα 'i~f> διαυγών ρυχχίων, χώρον ευρύ- 
τατον έκ καμελιών πβφρχγμέοων μέ συρμάτινα δίκτυα, 
καθώς αί όδαλίσκαι τού χαρεμίου μέ τήν διαφανή των 
καλύπτοαν, δενδοοστοιχίαι μακρόταται, κυπάρισσοι καί 
άναβουτήοια, πίδακες, στοαί, καί ολα αύτά διαχωριζό
μενα καί συγκοινωνοϋντα διά πλατειών όδών χαλικοςφώ- 
των, διά τεχνητών κλιμάκων, δι' άτραπών καί έν γένει 
δι' δλων τών μέσων τις συγκοινωνίας, άτινα συναντά τις 
συνήθως είς τον πεπολιτισμένον φυτικόν κόσμον.

Άξια δμως ίδιας μνείας έν τώ κήπω αύτώ είναι ό μι
κρός τεχνητός λιμενίσκος, είς τόν όποιον κατήρχετο ό 
αύτοκράτωρ άπό τοϋ μεγάρου καί άπό τοϋ κήπου διά 
μαρμαοί^ων κλιμάκων πρός τόν σκοπόν θαλασσίων έκδρο- 
μών, καί ό λουτρών αύτοΰ, έσκαμμένος παρά τήν άκτήν 
έν τινι 3ράχω, τόν δποίον έπεσκέπτετο δ Μαξιμιλιανός 
άπό τοϋ κήπου διά κυκλοτερούς τίνος ατραπού καί δστις 
συγκοινωνεί μέ τήν θάλασσαν διά δύο μεγάλων οπών, αΐ- 
τινες ώς δύο τερατώδεις οφθαλμοί μεταδίδουσιν είς τόν 
λουτοώνχ τό φώς τής ήμέρας. Άλλ’ έν τω κέντρω τοϋ κή
που, έν τψ όμαλωτέρφ αύτοΰ στρώματι καί έν εύρυτάτφ 
χώρφ κεΐται ό ανθών, γραφικότατος, περικαλλής, τεχνη
τός μάλλον, ένφ είναι φυσικός· καί ένφ τά άνθη του έκ- 
πέμπουσι βαλσαμώδες μύρον καί σαλεύονται έλαφρώς ύπό 
τής θαλασσίου ριπής, φαίνονται μάλλον τεθειμένα έκεϊ 
ύπό τοϋ χρωστήρος θείου τοπογράφου ! Ό ανθών αύτός 
συνέχεται άμέσως διά κλίμακος μέ έτερον δμοιον άπολή- 
γοντα διά πλαγιοστρώτου είς τήν θάλασσαν είς άμφοτέ
ρους τούς άνθώνας, άειθαλεΐς, δύναμαι νά είπω, άφοΰ άπό 
τών σπλάγχνων αύτών αναφύονται άνθη δλων τών έπο- 
χών, ύπάρχουσιν -αναβρυτήρια καί άγαλμάτια άπαραμίλ- 
λου κομψότητος· άμφότεροι δέ τετειχισμένοι διά φυτικού 
λειοτάτου, ούτως είπεϊν, τειχώματος άνερχομένου είς ύ
ψος δυο περίπου μέτρων, χωρίζονται διά λαβυοίνθου δια
κλαδώσεων είς άπειρους μικρούς ανθώνας, έ'καστος τών 
οποίων ενθυμίζει τάς μυριοχροους καί πολυποίκιλτους 
τούρτας τών ήμετέρων ζαχαροπλαστείων.

Τοιούτον έν άτελεί σκιαγραφία τό Μιραμάρ.
Βεβαίως ό Μαξιμιλιανός δέν έδημιούργησε τόν ήλιον,

δστις τάς τελευταίας αύτού ακτίνας άφίνει είς τό Μιρα
μάρ, ούτε τήν αχανή θάλασσαν έχυσε κάτωθι τών παρα
θύρων τοϋ έςοχνκοΰ του μεγάρου, ούδέ τήν σελήνην καί 
τ’ άστρα έκρέμασεν ύπό τόν ουρανόν διά νά περιβάλλωσι 
μέ άργυράν αίγλην τούς ανθώνας τού μαγευτικού του κή
που* δέν ύπάρχει δμως μία γραμμή έν τώ άνακτόρφ, ή 
δποία νά μή έχαράχθη ύπ'αύτού, ούτε κομψοτέχνημά τι 
έν τω περικαλλεϊ έκείνφ μουσείφ, τό όποϊον νά μή φέργ 
τόν τύπον τής καλλαισθητικής του ψυχής ! Έάν δέ τό 
οικοδόμημα αύτό ϊσταται έκεΐ μαυσωλεϊον τής αύτοκρα- 
τορικής του μεγαλειότητας, άλλ’ εν τώ κήπφ του πάν 
άνθος αρωματίζει τήν ψυχήν του, καί ύπό πάν φύλλωμα 
διαγράφεται ή σκιά τοϋ μεγάλου ποιητοΰ.

Dock.

ΕΞΕΔΟΘΗ
ΤΟ Π1Ό ΠΟΛΛΟΓ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΝ ΔΡΑΜΑ

Η ΕΚΘΕΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

έν τοϊς βιβλιοπωλείοις Ν. Νάκη, Ν. Μιχαλοπούλου καί 
Γ. Κατσουοοπούλου.

Καταστήματα Αναρεοτ Κορόμηλα εν Αθιιναις. 
Κατά μήνα Μάϊον 1882

ΛΟΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΣΧΟΛΑΡΧΟΥ ΘΙΙΒΩΝ

Χυντχκτεκόν τής ’Κλληνεκής γλώσσης πρός 
χρήσιν τών γυμνασίων έκδοσις γ' 1879 8ον σελ. 272. 
Τιμάται δραχ. ν. ν,ζϊΟ (ήτοι παλ. 55,ΜΟ).

Τήν τιμήν τής κατά ποσά πωλήσεως ήλαττώσαμεν ώς 
έξή; :
Τιμή 10 άντιτύπ. δρ. ν. 18,73 (παλαιών 55 1,00)

» 100 » » » 1ΤΚ, — ( » 1ΟΟ, — )

Γρ·κμ.μ.»τεκή τής ‘Ελληνικής γλώσσης πρό 
χρήσιν τών δημοτικών σχολείων 1879 σελ. ζ"' 171. Τι 
μάται δρ. ν. Ι,ΐίΜ (παλαιών 1 ,'Τ'Ο).
Τιμή 1 0 άντιτύπ. δρ. ν. 11 ,-<Ο (παλαιών 155,

» 100 » ,, , »s,ro( » 110,250)

ni*OXEX«XJ ΕΚΑΙΑΟΛΪΤΑΙ
Χυντχκτεκόν τής ‘ r λληνικής γλώσσης πρός 

χρήσιν τών Ελλην. σχολείων, έγκρίσει τού ύπουργείου. 
"Εκδοσις γ' βελτιωμένη.

Κατάλογος τών άνωμ.άλων ρημ,άτων πεζολό- 
γων Αττικών πρός χρήσιν τών μαθητών τών Ελληνι
κών σχολείων καί τών γυμνασίων. "Εκδοσις β'.

★ ★
*

Προς τους κχ. χαθηγητάς, διδασκάλους, δημοδι
δασκάλους και άνταποχριτάς ημών

Άναλχβόντα τα Καταστήματα τήν έχδοσιν τών πονημάτων 
τοΰ σχολάρχου θηβών κ Λουκά Χριστοδούλου, ουδόλως προτί- 
θενται διά τής παρούσης αγγελίας νά συστήσωσι βιβλία άπό πολ
λοΰ ήδη δίδοκιμασμίνα χαί είς χεΐρας διδασκάλων τε καί μαθη
τών άπ’ αυτής τής α' αύτών έχδόσεως ευρισκόμενα. Ά/λ’άπλώς 
έρχονται νά ά-αγγείλωσιν είς τούς επωφελώς ποιούμενους χρή
σιν αύτών δτι εςαντληθ-ισών τών μέχρι τοΰδε εκδόσεων τών ά
νωτέρω μνημονευόμενων βιβλίων, παρασχευάζομεν νέχν αύτών 
έχδοσιν μετά πλείστων προσθηκών καί έπί τό βέλτιον μεταρρυθ
μίσεων ύπ’ αύτοΰ τοΰ συγγραφέως γενομένω/, καί μετά τής προ- 
σηκούσης καθαρότητος καί έπιμελείας ώς πρέπει έν τοΐς διδα- 
κτιχοϊς μάλιστα βιβλίοϊς.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΘΗΝΑΝ
-Πσςρχ τχζς στήλαςς τοΰ Όλυμ,τόηυ <&·.ός.=

ΤΙΜΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ;

Είσητήριον λουτρού.................................... λετττά -30
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Τά μικρότερα τών Ο έτών ησιεοί'/. γίνονται δεκτά 
δωρεάν, δταν συνοδεύωνται ύπό τών οικείων.


